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 ملخص البحث

قـف الصـالة يفدم هذا البحث إلك جؿع أيات التـل ذكـرت دطـقات مقسـك طؾ

إلك مؼدمـة،   ووزطت الؿادة العؾؿقة يف البحث .والسالم، وتدبرها، ومعرفة هداياهتا

وأمـا التؿفقـد  .والخطـة ،أهؿقـة البحـث  تـاولت الؿؼدمة وخؿسة مباحث. ،وتؿفقد

كؿا تـاولت بقاًكا مقجًزا لؼصة مقسـك    معـك الدطاء، وفضؾف، و ؿراتف5فاشتؿؾ طؾك

 الؿباحث هل كالتالل و الؼرآن الؽريؿ. يف لؿتؾّقةطؾقف الصالة والسالم، ا

 فوة بؾقغ إُشد.  الؿبحث إول  دطاء مقسك 

 حقـ أمر بالـبقة والرسالة.  الؿبحث الثاين  دطاء مقسك

 فوة إرسالف إلك فرطقن. الؿبحث الثالث   دطاء مقسك 

 فوة دطقتف لبـل إسرائقؾ. الؿبحث الرابع   دطاء مقسك 

ــقارد طـــ مقســك الؿبحــث  ــدطاء ال ــرآن  الخــامس  صــقغ وأســالقب ال يف الؼ

 الؽريؿ. 

 وُذيؾ بػفارس خادمة لف. ،وختؿ البحث بذكر أهؿ الـتائج

 

*              *              * 
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 المقدمة

ــؾ  [، والصــالة  15]غــافر  ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺژ  الحؿــد هلل الؼائ

َعاُء ُهَق اْلعِ ) والسالم طؾك الؼائؾ   أما بعد  وطؾك آلف وصحابتف أجؿعقـ.، (َباَدةُ الدُّ

ـْ »لؾدطاء مـزلًة طظقؿة طـد اهلل، وكرامة5  فنن  َلْقَس َوْلٌء َأْكَرَم َعَؾك اهللِ َتَعـاَلك ِمـ

َعاءِ  بالـدطاء يف  أيضـًاواختـتؿ ، سـقرة الػاتحـة بالـدطاء يف الؼـرآنافتـتح  ولذا .«الدُّ

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ  تعـالك اهلل قـال  5يـةوالدطاء طــقان العبقد .الؿعقذتقـ

. [15]غــــــــــــافر ژٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ     ٿٺ

ــدطاء إًذا هــق العبــادة ــذلؽ قــال تعــالك  5فال ائ    ائۉ  ې  ې  ې  ې    ى  ىژ  ل

ــد .[22]غــافر  ژەئ             ەئ  وئ  وئ  ۇئ     كظــرا لؾــدطاء ماســة بحاجــة والعب

وأكثـر الــاس التجـاًء إلـك اهلل  لألطؾـك. دككإ مـ صؾب وهق لؿقٓه واحتقاجف لػؼره

وأهؿقـة  ،ولدطائفؿ مزيـة خاصـة .والرسؾ طؾقفؿ الصالة والسالم ،تعالك هؿ إكبقاء

لذا جرت طؾـك ألســتفؿ دطـقات  5ٕهنؿ أطرم الـاس بؽقػقة مـاجاة اهلل تعالكبالغة5 

 .والرجـاء ،فاستجاب لفؿ رهبؿ، وحؼـؼ لفـؿ إمـؾ 5مؾفؿات مـ اهلل تعالك ،صقبات

 .ومـ همٓء الؽرام كؾقؿ اهلل تعالك مقسك 

ـــ   ــره م ــل غق ــا لؼ ــة م ـــ العـاي ــؼ م ــؿ يؾ ــف ل ــذا الؿقوــقع5 إٓ أك ــة ه ــع أهؿق وم

الؿقوــقطات الؿتعؾؼــة بؼصــص إكبقــاء طؾــقفؿ الصــالة والســالم. فؾــؿ يؽتــب فقــف 

ػ استؼال5ٓ لذا بؼقت دراسة دطاء كؾ كبل بؿػرده يسد كؼصًا يف هذا الجاكب، ويضق

 السالم. طؾقفؿ الرسؾ أولئؽ حقاة مـ كقراكقة قبسات ا.سالمقة لؾؿؽتبة

ــا ف ــدأت ؼــد ومـــ هـ ــب ــف هلل تعــال دبرأت ك، كؾؿــات هــذا الـبــل الؽــريؿ يف مـاجات

، لقـبـئ طــ مقسك طؾقـف الصـالة والسـالم يف الؼـرآن الؽـريؿ اءدطوأسؿقت البحث  

                                                 
ــــ أبــل داود،(  7) ــاب الصــالة، بــاب س ــدطاء )  كت ــاين يف  صــحقح أبــل داود (2/21ال . وصــححف إلب

(0/274.) 

. وحســف إلبـاين (0/400) (،7725) ما جاء يف فضؾ الـدطاء  باب أبقاب الدطقات، ســ الومذي،(  2)

   (. 2/047يف  صحقح الجامع الصغقر )
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 مضؿقكف، ففق دراسة تحؾقؾقة مقوقطقة.

والتــل ٕجؾفــا وقــع اختقــاري طؾــك هــذا  5مـــ  ال ــة جقاكــبويؽتســب أهؿقتــف 

 الؿقوقع، وهل كالتالل 

والتؼرب  ،ففق مـ باب العبادة :الجاكب إول: أهؿقة الدعاء يف حقاة الؿسؾؿ

والحاجة هلل  ،والعجز ،ضفار آفتؼارإٕن فقف  5هبذه الشعقرة العظقؿة إلك اهلل 

 ،حقـ تتؼطع السبؾ 5بف طؾك كقائب الدهروآستعاكة  ،تعالك، وفقف قضاء الحقائج

ى  ژ  ا كبقف محؿدً  ًااصبمخوتتؼطع إسباب، يؼقل تعالك يف محؽؿ الذكر 

ېئ  ىئ  ىئ    ېئ  ېئ   ۈئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  وئائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ

ويستجقب لـا  ،يسؿع دطاءكا ،قريب مـاسبحاكف فاهلل  ،[731]البؼرة   ژىئی

ستجابة، والتل صبؼفا إكبقاء، الؿقجبة لبػعؾ إمقر ال 5إن استجبـا لف تعالك

ن. قوالصالح

الـذيـ  ؛الجاكب الثاين: أهؿقة دعاء إكبقـاء والؿرسـؾقـ عؾـقفؿ الصـالة والسـالم

ومـ الؿعؾقم أكف ٓ يعرم الػضـؾ ٕهـؾ . أفضؾ الطر  وأقصرها إلك اهلل  سؾؽقا

فؼد  5الـاس برهبؿوٓ شؽ أن رسؾ اهلل تعالك وأكبقاءه أطرم  .الػضؾ إٓ ذوو الػضؾ

أدهبؿ اهلل، وطؾؿفؿ، وألفؿفؿ، فعرفقا كقػ تؽقن مـاجاتف، ومـاذا يؼـقل العبـد لربـف، 

فؾــقس هـــاك أفضــؾ وٓ أطظــؿ مـــ أدطقــة إكبقــاء،  .وكقــػ يؽــقن الــدطاء والطؾــب

والؿممـ يرى فقفا كؿال العبقدية لرب العالؿقـ، وما مـ دطاء لفؿ إٓ وقدم صـاحبف 

قال  ،ا، وأمركا بآقتداء هبؿفاستجاب لفؿ جؿقعً  5 إلقف تعالك بفبقـ يدي دطائف تقساًل 

  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئژ  ا مـــ أكبقائــف يف ســقرة إكعــام اهلل تعــالك بعــد أن ذكــر طــددً 

ــام  ]  ژ ۇئ  ۆئ ــج إدطقــة . [45إكع ــاس يف كس ــض الـ ــػ بع ــد يتؽؾ وق

لزخرفـة إلـك كـقع مــ ا 5الؿسجقطة، مؿـا يخـرج هـذه العبـادة العظقؿـة طــ جاللتفـا

التـل ٓ يتـذو  لـذة  5، وا.هاجـة العاصػقـة السـطحقة- إن صـحت العبـارة - الؾػظقة

 ا.الؿـاجاة والعبقدية، وإن استدرت الؿدامع أحقاكً 

بخالم دطقات إكبقاء الؽرام طؾقفؿ الصـالة والسـالم، الؿبثق ـة يف كتـاب اهلل، 
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حـري بــا ف .اوبسـطً ا، الدالة طؾك كؿال ا.خالص، وحسـ إدب يف الخطاب إيجازً 

 أن كتلمؾ يف تؾؽ آبتفآت ا.يؿاكقة، وكتدبر آ ارها،  ؿ كـسج طؾك مـقالفا.

مقسـك عؾقـف الصـالة  دعـاءالجاكب الثالـث: أهؿقـة إبـراز وجـف هدايـة الؼـرآن يف 

 .فـر يف الـذكر وـؿـ قصـص الؼـرآنوٕن قصتف كان لفا الـصقب إ ؛والسالم خاصة

ووردت مـاجاتـف يف  .سقرة مرة، يف أربعة و ال قـ مائةو ـقو ال  احقث ذكر اسؿف ست

ــر ــعراء،  ةخؿــس طش ــف، الش ــقكس، ص ــرام، ي ــدة، إط ــة  الؿائ ــقر التالق ــة، يف الس آي

 ،ف لربفئلؽثرة التجا 5االؼصص. والؿتلمؾ لؼصتف يف الؼرآن ٓ يسعف إٓ أن يؼػ متعجبً 

رة مـاجاة بؿا يـاسب فػد كان لف يف كؾ مقوع دطاء، ويف كؾ م !.ومـاجاتف لف سبحاكف

فؽان دطاؤه طؾك حسب الحدث والحال، والؾجقء إلك اهلل يف كؾ أزمـة، يف  .الحدث

ودطقاتف كان لفا  ،كؾ حال، يف كؾ حقـ بحسب الؿـاسب، واختقار إلػاظ الؿـاسبة

كـل يسـتػقد مــ أخبـاره طؾقـف الصـالة  5ويتلمؾ ،فحري بالؿممـ أن يتػؽر .أبؾغ إ ر

لؼصص  الؽريؿ ص الدروس والعرب، وهق مـ أهدام إيراد الؼرآنويستخؾ ،والسالم

 .طؾقفؿ الصالة والسالم إكبقاء

، وفقفــا  أهؿقــة الؿقوــقع، مؼدمــة  وقـد بـقــُت هــذا البحــث عؾــك الخطـة أتقــة

معــك   تضؿـ ،وتؿفقد والدراسات السابؼة فقف، وخطة البحث، والؿـفج الؿتبع فقف.

ان  وفقـف مطؾبـ الؿتؾـقة يف الؼـرآن الؽـريؿ 5قسك م الدطاء، وفضؾف، و ؿرتف، وقصة

 الؼــرآن يف الؿتؾـقة مقسـك  قصـة  والثـاين الـدطاء، وفضـؾف، و ؿرتـف. معــك  إول

 ،وخاتؿـةمتضـؿـة الؿطالـب. ، وخؿسـة مباحـث تؽرارها. وسبب مراحؾفا، الؽريؿ،

 والؿباحث هل   والتقصقات. ،اشتؿؾت طؾك أهؿ الـتائج

 وفقف أربعة مطالب . إُشد بؾقغ فوة  سكمق دطاء  إول الؿبحث

 .بالؿـعؿ وآطوام بالذكب، لالطوام الؿتضؿـ الدطاء  إول الؿطؾب

 .الظالؿقـ بطش مـ تعالك اهلل إلك الػرار الؿتضؿـ الدطاء  الثاين الؿطؾب

 .والحضر السػر يف تعالك اهلل دطاء  الثالث الؿطؾب

  .تعالك هلل تؼارآف بنضفار الدطاء  الرابع الؿطؾب
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 وفقف مطؾبان . والرسالة بالـبقة أمر حقـ مقسك دطاء  الثاين الؿبحث

 يف تعـالك بـاهلل وآسـتعاكة الحؼ، طؾك وإطقان إكصار صؾب  إول الؿطؾب

 .الدطقة مفؿة إكجاح

 مؽــر مـــ لألمـــ الخــقم5 حــال بالــدطاء  اهلل إلــك آلتجــاء  الثــاين الؿطؾــب

 .الؿاكريـ

 وفقف  ال ة مطالب  .فرطقن إلك إرسالف فوة  مقسك دطاء  الثالث الؿبحث

 .لف ققمف قتؾ مـ بف وآطتصام باهلل،  مقسك تعقذ  إول الؿطؾب

 .الخقر إلك الشر مـ إحقال بتغقر الداطل لقؼقـ الؿتضؿـ الدطاء  الثاين الؿطؾب

 وُطؾؿ أذاهؿ شتدا إذا الظؾؿ أهؾ طؾك بالفالك الدطاء مشروطقة  الثالث الؿطؾب

 .الػساد طؾك إصرارهؿ

 وفقف أربعة مطالب  .إسرائقؾ لبـل دطقتف فوة  مقسك دطاء  الرابع الؿبحث

 وا.كرام. الجالل ذو تبارك اهلل رؤية صؾب  إول الؿطؾب

 .والرحؿة بالؿغػرة حؼف، يف أخطل لؿـ الدطاء مشروطقة  الثاين الؿطؾب

 .الدطاء ستجابةٓ الؿمدي التقسؾ  الثالث الؿطؾب

  الػصؾ. وصؾب الدطاء، يف آطتذار  الرابع الؿطؾب

 وفقف أربعة مطالب  .الؽريؿ الؼرآن يف  مقسك أوصام دطاء  الخامس الؿبحث

 الؽريؿ. الؼرآن يف  مقسك دطاء صقغ  إول الؿطؾب

 .الؽريؿ الؼرآن يف  مقسك دطاء أسالقب  الثاين الؿطؾب

 الؽريؿ. الؼرآن يف  لؿقسك والخاصة لعامةالدطقات ا  الثالث الؿطؾب

 الؽريؿ. الؼرآن يف  مقسك لدطاء أوصام مـ ورد ما طؾك التعؾقؼ  الرابع الؿطؾب
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 بحث:نهج الم

جؿعت أيات التل ورد فقفا دطاء مـ مقسك طؾقف الصالة والسالم. -7

خقـا تاري ورتبتفـا ترتقبـا ،إلـك مباحـث التـل ورد فقفـا الـدطاء قسؿت أيات -2

لؿراحؾ حقاة مقسك طؾقف الصالة والسالم. 

ووعت طـاويـ تقوقحقة لؽؾ مطؾب. -7

بالـسبة لالستدٓل بلي الؼرآن الؽـريؿ أذكـر أيـة بـصـفا إذا دطـت الحاجـة  -4

لذلؽ، وكثقرًا ما طـقت بذكر مقوع الشاهد فؼط مـ أية.

الدطاء الؿذكقر. وآداب هداية أية،  وبقـت، لمية الؿعـك ا.جؿالل ذكرت -0

السـبقؾ،  سـقاء إلك واستفديف،طـده ما إلك وأفتؼر ،الرشد ومـ اهلل تعالك استؾفؿ

 وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد، وطؾك آلف، وصحبف أجؿعقـ. 

 الدراسات السابقة: 

لؿ أقػ طؾك ُمملاػ طؾؿل كتب طــ أدطقـة إكبقـاء طؾـقفؿ الصـالة والسـالم يف 

يف الؼرآن الؽريؿ5 مؿا دطـاين  ًدا كتب طـ دطاء مقسك الؼرآن الؽريؿ. ولؿ أجد أح

أكتب يف هذا الؿقوقع مـ باب سد ُ ؾؿة، وإوافة يف الدراسات الؼرآكقة. وقد وقػت 

 مـفا  طؾك الؿملػات التالقة يف الدطاء، وهل كثقرة، وأخرى يف قصة مقسك

 سـالؿ ٕكـقر -بالغقـة  تركقبقة لغقية دراسة - الؽريؿ الؼرآن يف الدطاء آيات -7

 .م2554 ماجستقر، رسالة الرامل، محػقظ بـا

 خضــر بـــ جــقالن الــرحؿـ لعبــد ا.ســالمقة، العؼقــدة مـــ ومـزلتــف الــدطاء -2

 .الؿـقرة الؿديـة يف ا.سالمقة الجامعة العروسل، رسالة ماجستقر،

هـــ، تحؼقـؼ أحؿـد الـدقا ، دار الثؼافــة، 733الـدطاء، لؾخطـابل، ت   شـلن -7 

 ـ.ه7454، 7ط 

 لسـؾقؿان والســة، الؼـرآن وـقء يف تعالك اهلل إلك الدطقة يف وأهؿقتف الدطاء -4 

 .هـ7424 سعقد، الؿؾؽ جامعة العقد، قاسؿ بـا

ــــ  مقســـك -0 ـــل م ـــرآن، وح ـــؾ الؼ ـــقـ لعؼق ـــؾ، حس ــــ دار طؼق ـــر، اب  كثق

 م.2575- هـ7،7477ط
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 تمهيػػػػد

 ؾبان  وفقف مط. الدعاء، وقصة مقسك الؿتؾقة يف الؼرآن الؽريؿ

 وفضؾف، و ؿرتف. الدطاء،معـك  الؿطؾب إول 

ــبب  ــا، وس ــريؿ، مراحؾف ــرآن الؽ ــقة يف الؼ ــاين  قصــة مقســك الؿتؾ ــب الث الؿطؾ

 تؽرارها. 

 وثمرته: وفضله، الدعاء، معنىالمطلب األول: 

: معـك الدعاء:  ًٓ  دطـاًء، أدطـقه الشـلء دطـقُت   ققلؽ مـ مصدر لغًة  الدطاءأو

  ودطـاءً  دطـًقا الرجـَؾ  ودطـا مــؽ، يؽـقن وكـالم بصـقت إلقؽ الشلءَ  ُتؿقؾ أن وهق

 .واستدطقتف بف ِصحت أي  فالًكا كاداه، ودطقت

 الؿعقكـَة. مــف واسـتؿداُده العـايـَة، وجؾا  طزا  رباف العبدِ  استدطاءُ  هق  واصطالحًا

 ةُ ســؿ وهــق والؼــّقة. الحــقل مـــ والتــربُّؤُ  تعــالك، اهلل إلــك آفتؼــار إضفــار  وحؼقؼتــف

ــة واستشــعارُ  العبقديـة، ، طــزا  اهلل طؾــك الثـــاء معـــك وفقــف البشــرياة. الذلا  وإوــافة وجــؾا

ــف والؽــرم الجــقد ــال الشــقكاينإلق ــادة كاكــت إذا  ، ق ــة تعـــل العب  الخضــقع غاي

 هـذه طــ والؼؾـب بالؾسـان تعبقـر هـق الـدطاء فـنن والتعؾـؼ5 الحـب غايـة مع والتذلؾ

 إلقـف وفؼـره حاجتـف، مستشـعًرا يؽـقن اهلل يـدطق حـقـ الؿسـؾؿف التعبقـر. أبؾغ الحؼقؼة

 سؿع يشغؾف ٓ ويراه. الداطقـ مـ غقره ويسؿع ويراه، يسؿعف بلكف يؼقـ طؾك سبحاكف،

 إصقات، طـده تختؾط وٓ الؾغات، طؾقف تختؾػ وٓ بصر، طـ بصر وٓ سؿع، طـ

 ٕكـف يجقبـف5 أن ويرجـق بـفر يدطق إذ وهق الجـان، ُيؽـُّف ما ويعؾؿ الؾسان، كطؼ يسؿع

 . كػسف الققت يف يدطقه مـ كؾ وإجابة إجابتف، طؾك التامة الؽامؾة بؼدرتف مققـ

                                                 
 (.74/203عرب )(، ولسان ال2/224الؾغة )مؼايقس  يـظر (  7)

 (.4  )لؾخطابل ص ،يـظر  شلن الدطاء(  2)

(هــ، 7224الشـقكاين، مــ كبـار طؾؿـاء الـقؿـ، كشـل بصــعاء، وولـل قضـاءها ســة ) هق محؿد بـ طؾل(  7)

ة مملػا، مـفا  فتح الؼدير، كقؾ إوصار، والػقائد الؿجؿقط 774(هـ، لف  7205ومات حاكؿا هبا سـة )

   (. 1/243يف إحاديث الؿقوقطة، إطالم لؾزركؾل )

 (.03)  ص البفقة لؾشقكاين شرح الدررالدرر الؿضقئة يـظر   (  4)
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ــا: فضــؾ الــدعاء:  ــة يف ا.ســالم5 فؿــاثاكًق ــة طالق ــف شــلن طظــقؿ، ومؽاك  الــدطاء ل

 بؿثؾف. فؿـ فضؾف  الـؼؿ دفعت وٓ الـعؿ، استجؾبت

ڀ  ٺ  ٺ  ژ    قــال اهلل ،ٕوامــره وامتثــال هلل، صاطــة الــدطاء أن -7

ـــــــــافر]  ژ ٺ  ٺ ـــــــــال ،[15 غ ـــــــــالك وق   ژ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئژ   تع

 وتعالك. سبحاكف ٕمره مستجقب هلل، مطقع [، فالداطل24]إطرام 

   ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺژ   اهلل تعـالك قـال الؽـرب، مـ سالمة صاحبف -2

 . قــــــال[15 غـــــافر]ژٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  

 اسـتؽبار، وٓ الرب دطاء ترك وإن طبادة، الدطاء بلن اهلل أفادهلل  ا رحؿفالشقكاين

 .آستؽبار هذا مـ أقبح

َـ  اهللِ  َعَؾـك َأْكـَرمَ  َوـْلءٌ  َلـْقَس )   اهلل، قـال الرسـقل  طؾـك شـلء أكرم أكف -7  ِمـ

َعاءِ   .( الدُّ

فُ »   اهلل رسقل اهلل، قال غضب لدفع سبب أكف -1 ـْ  إِكَّ  َيْغَضـْب  اهللَ  لِ َيْسـلَ  َلـؿْ  َم

 .«َعَؾْقفِ 

الـداريـ،  الؿسـؾؿ يف يجـقفـا  ؿـرات الؿشـروطة   لؾعباداتثالًثا: ثؿرات الدعاء

ـْ  َما)  ومـ ذلؽ  الدطاء، قال رسقل اهلل   َوٓ إِْثـٌؿ، فِقَفـا َلـْقَس  بَِدْعَقةٍ  َيْدُعق ُمْسِؾؿٍ  ِم

ا: َثالٍث  َدىإِْح  بَِفا اهللُ  َأْعَطاهُ  إِٓ َرِحٍؿ؛ َقطِقَعةُ  َؾ  َأنْ  إِمَّ ـا، َدْعَقُتفُ  َلفُ  ُتَعجَّ ِخَرَها َأنْ  َوإِمَّ  َيـدَّ

ا، أِخَرةِ  فِل َلفُ  ـْ  َعـْفُ  َيْصرَِف  َأنْ  َوإِمَّ قءِ  ِم  .َأْكَثرُ  اهللُ  :َقاَل ، ُكْؽثِرُ  إًِذا: َقاُلقا، ِمْثَؾَفا السُّ

                                                 
حقـث دطـاهؿ إلـك مـا فقـف  5هذا مـ لطػف بعباده، وكعؿتف العظقؿة  (7/225يف تػسقره )قال السعدي و(  7)

ووطـدهؿ أن يسـتجقب لفـؿ،  .ودطـاء الؿسـللةدطـاء العبـادة،   وأمـرهؿ بدطائـف .صالح ديـفؿ ودكقاهؿ

ـَ فؼـال   ،وتقطد مــ اسـتؽرب طـفـا ـْ ِعَبـاَدتِل َسـَقْدُخُؾقَن َجَفــََّؿ َداِخـرِي ـَ َيْسـَتْؽبُِروَن َعـ أي   إِنَّ الَّـِذي

 .ذلقؾقـ حؼقريـ، يجتؿع طؾقفؿ العذاب وا.هاكة، جزاء طؾك استؽبارهؿ

صـحقح إدب الؿػـرد   (، وصـححف إلبـاين يف74/715)ة طــ أبـل هريـر ،مسـده  رواه أحؿد يف(  2)

(7/210). 

صـحقح إدب الؿػـرد   (، وحســف إلبـاين يف0/401يف ســف يف أبقاب الـدطقات )  أخرجف الومذي ( 7)

(7/241.) 

(، قال شعقب إركمط  0/27ابـ ماجف يف  ســف ، باب  ٓ يؼؾ أحدكؿ  الؾفؿ اغػر لل إن شئت ) رواه ( 4)

= 
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 مـ  ؿرات الدطاء  االحديث ذكر  ال ً 

 إِٓ اْلَؼَضـاءَ  َيـُردُّ  ٓقـال طؾقـف الصـالة والسـالم  ) الـداطل، طـ السقء صْرُم  -7

َعاءُ  . (1)(الدُّ

أخرة. يف لؾداطل إجر ادِّخار -2

 استجابة دطقة الداطل. -7

ـْ   الغـك، قـال  أسباب أكف  مـ ومـ  ؿراتف ثالًثا: ثؿرات الدعاء:  بِـفِ  َكَزَلـْت  )َمـ

ـْ ، َفاَقُتفُ  ُتَسدَّ  ؿْ لَ  بِالـَّاسِ  َفَلْكَزَلَفا َفاَقةٌ   بِـرِْزٍق  َلـفُ  اهللُ  َفُققِوُؽ  بِاهللِ  َفَلْكَزَلَفا َفاَقةٌ  بِفِ  َكَزَلْت  َوَم

 .(2)(آِجؾٍ  َأوْ  َعاِجؾٍ 

 تؽرارها.مراحلها، وسبب  :المطلب الثاني: قصة موسى المتلوة في القرآن الكريم

 ًٓ ويؿؽــ تؾخقصـفا إلـك . : مراحؾ قصة مقسـك الؿتؾـقة يف الؼـرآن الؽـريؿأو

  الث مراحؾ  مرحؾة الرواطة والطػقلة، ومرحؾة بؾقغ إشد، ومرحؾة الـبقة.

 وفقفا: الؿرحؾة إولك: مرحؾة الرضاعة والطػقلة، 

قـال طؾقـف الصـالة  ،اسؿف وكسبف طؾقف الصـالة والسـالم  مقسـك بــ طؿـران -7 

ـِ  ُمقَسـك َعَؾـك بِـل ُأْسـرِيَ  َلْقَؾـةَ  َمـَرْرُت )والسالم  ـاَلمُ  َعَؾْقـفِ  ِعْؿـَرانَ  ْبـ . وأخـقه (السَّ

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ژ  هارون الـبل الذي كان لـف وزيـرا، قـال اهلل تعـالك  

 وهؿـا مــ أم واحـدة، قـال اهلل تعـالك  .[70]الػرقـان  ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

 إسـحا بــ اوهق مــ ذريـة يعؼـقب  .[44]صف   ژ گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ       ڱژ

                                                 
= 

  (72/277.)أحؿد يف مسـده، طـ أبل سعقد  ال الومذي  حديث حسـ صحقح، ورواهق

، وصـححف إلبـاين يف  (4/71) ٓ يرد الؼدر إٓ الدطاء  بابيف أبقاب الؼدر،  ،ســف  رواه الومذي يف ( 7)

 (.7/231السؾسؾة الصحقحة = )

وقال  هذا  (،4/017)  الفؿ يف الدكقا وحبفاما جاء يف  أخرجف الومذي يف ســف، يف أبقاب الزهد، باب(  2)

 (.7/7772، وصححف إلباين يف  صحقح الجامع الصغقر )حديث حسـ صحقح غريب

 وجـذب الـػـقس، قـال اهلل تعـالك  ،ولػـت آكتبـاه ،معؾقم أن الؼصـة لفـا تـل قر بـالغ يف إيصـال الؿعــك(  7)

 َُرون ُفْؿ َيَتَػؽَّ وأكثـر  ( 4/777قال أبق حامد الغزالل يف أحقاء طؾقم الديـ )، َفاْقُصِص اْلَؼَصَص َلَعؾَّ

 .الؼصص وإخبار أسرار الؼرآن معبلة يف صلِّ 

 .(7/714)(، 710) ا.سراء برسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  كتاب ا.يؿان، باب  أخرجف مسؾؿ يف(  4)
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، قـال اهلل كـان بعـد زمــ يقسـػ  ئـفومجق .براهقؿ طؾـقفؿ الصـالة والسـالمبـ إا

]غـافر   ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  تعالك طؾك لسان مـممـ آل فرطـقن 

ۓ  ﮲    ﮳  ﮴  ﮵    ۓھ   ے  ےژ  :ا، قال اهلل تعـالكوأختف تؽربه سـًّ  [.74

ــالك77]الؼصــص  ژ﮶  ﮷      ﮸   ــال اهلل تع ڄ   ڦ  ڦ  ڄ   ڄ ژ  : [، وق

 [. 45]صف   ژ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

ڱں  ژ ولد يف زمـ غطرسة فرطقن، قال اهلل تعالك  :وٓدتف ورواطتف -2

ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  

ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶      ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  

يف العام الذي كان فؽاكت وٓدتف [. 4-7 ]الؼصص ژ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽﮼

فلمر  5سرائقؾإن الؼبط اشتؽقا إلك فرطقن قؾة بـل إرطقن الذكقر، حقث يؼتؾ فقف ف

مقسك يف وا، فقلد هارون يف طام الؿسامحة، ا وتركفؿ طامً فرطقن بؼتؾ إوٓد طامً 

، قال تؾؼقف يف القؿ لؿا أوحل ٕمف أن وألؼل يف القؿ ،وكجاه اهلل مـ الؼتؾ .طام الؼتؾ

  ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ     ٺ     ٺ ژ اهلل تعالك 

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  حت  خت  مت  ىت  يت  جث   ژ [، وقال تعالك 2]الؼصص 

ٹ   ٹ    ٹپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ    ٹ

ڎ  ڎ  ڈ  ژ وقال تعالك  [،74-72]صف    ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  

]الؼصص   ژگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ک  ک  ک    ک  گ    گ  گ      ڑڈ  ژ  ژ  ڑ

وشاء اهلل  ف.بلن اتخذها فرطقن مروعة ل 5مقسك إلك أمفتعالك وهؽذا رد اهلل  [،4 

  تعالك أن يوبك مقسك يف قصر فرطقن يف حػظ اهلل ورطايتف.

ــف الصــالة والســالم -7 رجــؾ كحقــػ    ورد يف وصــػف أكــف صــػات مقســك طؾق

 َرِجـٌؾ، َضـْرٌب  َرُجـٌؾ  ُهـقَ  َوإَِذا ُمقَسك، َرَأْيُت  بِل ُأْسرِيَ  )َلْقَؾةَ    الرسقل قال ،صقيؾ

                                                 
 . (7/272البداية والـفاية )(  7)

 .(7/272البداية والـفاية )(، و7/415تػسقر ابـ كثقر )(  2)
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فُ  ـْ  َكَلكَّ ـِ  ُمقَسـك َعَؾـك بِل ُأْسرِيَ  َلْقَؾةَ  )َمَرْرُت   ، وقـال َوـُقَءَة( ِرَجالِ  ِم  ِعْؿـَرانَ  اْبـ

اَلُم، َعَؾْقفِ  فُ  َجْعٌد  ُطَقاٌل  آَدمُ  َرُجٌؾ  السَّ ـْ  َكَلكَّ  .(َوـُقَءةَ  ِرَجالِ  ِم

 رجؾ  أي شعره بقـ الجعقدة والسبقصة.وأي  كحقػ وعقػ الؾحؿ.  ورب  

 معـاهـا  بـؾ الؼطط، جعقدة لقست الشعر جعقدة وققؾ  الجسؿ، اكتـاز  الجعد 

 والسبط.  الؼطط بقـ أكف

 معجؿـة صقيـؾ. وشــقءة  بشـقـ ومعــاه  الـقاو، وتخػقـػ الطـاء صقال  فبضؿ 

 .معروفة يف القؿـ قبقؾة وهل هاء،  ؿ هؿزة،  ؿ واو،  ؿ كقن،  ؿ مػتقحة،

  :الؿرحؾة الثاكقة: بؾقغ إود

ورحؾتــف إلــك مــديـ، وســقليت الحــديث طـفــا مـــ خــالل آيــات البحــث، قــال اهلل 

 [. 74]الؼصص   ژٱ  ٻ  ٻ  ژ  تعالك 

  :الؿرحؾة الثالثة: مرحؾة الـبقة 

ـــــالك ـــــال اهلل تع   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺژ   ق

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  تعالك اهلل [، وقال 77صف ]  ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

[، 744إطـــرام ] ژٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

 وسقليت مزيد مـ هذه الؿرحؾة خالل البحث. 

دطاء يف الؿرحؾة إولك، وإكؿا بدأ بـف يف الؿرحؾـة الثاكقـة   ولؿ يرد طـ مقسك

 .تطـد بؾقغ إشد حسبؿا ورد يف أيا

  :ا: سبب تؽرارهاثاكقً 

ولعـؾ السـبب يف كثـرة  5لقس يف قصص الؼرآن أطظؿ سردا مــ قصـة مقسـك 

                                                 
 (.4/707)، (7744)  أخرجف البخاري(  7)

 (.7(، حاشقة  )77ص  ) الحديث سبؼ تخريجف(  2)

سـؿقا بـذلؽ ٕهنـؿ   ويؼـال  قـال .تؼـزز  أي ،رجـؾ فقـف شــقءة  بـ قتقبة  سؿقا بذلؽ مـ ققلـؽاقال (  7)

وهـؿ  ة،شــقء أزد  ومــف ،د مـ إدكـاسوهق التباط ،الشـقءة التؼزز  وقال الجقهري .تشاكما وتباطدوا

ــقؿـ ـــ ال ــقوي ،حــل م ــقفؿ شـــئل. يـظــر  شــرح مســؾؿ لؾـ ــب الحــديث2/222)  يـســب إل   (، غري

 ( ٓبـ إ قر.7/23،230)
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قـال ابــ الؼـقؿ   .إيرادها  تسؾقة الرسقل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ، فؼـد كـان يتلسـك بـف

ويسـؾل  ،ويبـديفا ،ولفذا يذكر اهلل سبحاكف وتعالك قصة مقسك طؾقف السالم ويعقدها

ويؼقل رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسـؾؿ طــدما يـالـف  .طؾقف وسؾؿ رسقل اهلل صؾك اهلل

ــَلْكَثرَ  ُأوِذيَ  َلَؼــْد  ُمقَســك اهللُ  َيــْرَحؿُ ) مـــ أذى الـــاس  ـْ  بِ وذلــؽ أن  5َفَصــَبَر( َهــَذا ِمــ

مقسك طؾقف الصالة والسـالم طـالج بــل إسـرائقؾ أطظـؿ الؿعالجـة، وهـذه الؿعالجـة 

ْبـُت  َقْد  َواهللِ  َوإِكِّل)  والؿعراج5 فنكف قال لـبقـا  ا يف حديث ا.سراءاكؼؾبت كصحً   َجرَّ

ــاَس  ــَؽ، الـَّ ــُت  َقْبَؾ ــَرائِقَؾ  َبـِــل َوَعاَلْج ــدَّ  إِْس ــِة، َأَو ــاْرِجعْ  الُؿَعاَلَج ــك َف ــَؽ  إَِل ــَلْلفُ  َربِّ  َفاْس

تَِؽ  التَّْخِػقَػ  ُمَّ
 كؿا أكف واجف أمتقـ، وطاش تـاريخقـ  مـع فرطـقن ومجاهدتـف، .(ِٕ

وكاكت مقاجفة وخؿة،  ؿ لؿا اكتفت بغر  فرطقن بـدأ  5والصؿقد أمامف ،ومؼارطتف

 5ا آخـر، ويبــل أمـة مــ البدايـة مـع بــل إسـرائقؾومجفقدً  ،احقاة  اكقة أيًض  مقسك 

. وتؿردهؿ، وهؽذا مرة أخـرى إلـك أن قبضـف اهلل ،ومعاصقفؿ ،لؽل يقاجف التقاءاهتؿ

وشـريعتف  .ديــ اهلل والـدطقة إلقـف مـا لـقس لغقـره فؽان لف مـ الؼـقة العظقؿـة يف إقامـة

تباع إكبقاء غقر أمة أوأتباطف أكثر  .وطؾؿائفؿ ،وكتابف التقراة مرجع أكبقاء بـل إسرائقؾ

   ا حتك وهـق يف قـربه، يؼـقلا صالحً ومات وبؼل طبدً  .محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

ــَد  بِــل ُأْســرِيَ  َلْقَؾــةَ  ُمقَســك َعَؾــك َمــَرْرُت ) َْحَؿــرِ، اْلَؽثِقــِب  ِعـْ ْٕ  فِــل ُيَصــؾِّل َقــائِؿٌ  َوُهــقَ  ا

وطؾـك كبقــا  ،فلي مؼام كريؿ لفـذا الـبـل الؽـريؿ صـؾقات اهلل وسـالمف طؾقـف .َقْبرِِه(

  محؿد وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ؟

*              *              * 

 

 

                                                 
. (1/471( )7450حــديث مقســك والخضــر )  كتــاب أحاديــث إكبقــاء ، بــاب  يف أخرجــف البخــاري(  7)

 .(7/702جالء إففام )

( ،فقف اشارة 7/403( )744ري يف كتاب الصالة، باب كقػ فروت الصالة يف آسراء )أخرجف البخا(  2)

 .إلك آستػادة مـ خربة وتجربة الؿتؼدمقـ

 (.70/071( )2720) مـ فضائؾ مقسك  أخرجف مسؾؿ يف كتاب الػضائؾ، باب(  7)



 هـ7241( 42لؾدراسات الؼرآكقة العدد ) تبقانمجؾة

 
326 

 المبحث األول

 فترة بلوغ األشد دعاء موسى 

 المتضمن لالعتراؼ بالذنب، واالعتراؼ بالمنعم:المطلب األول: الدعاء 

ک      گ     گ      گ    کڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک     کژ  :اهلل َتَعـــاَلك قـــال

 .[72 -71]الؼصص   ژگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں   ں  

 مــ كـان مـا طؾـك مقسـك5 كـدم طــ مخربا ذكره تعالك يؼقلالؿعـك ا.جؿالل   

ڈ  ڈ      ژ  ژ  ذلـؽ  مــ غػراكـف ومسـللتف مــف، إلقـف وتقبتـف قتؾفـا، التـل الـػس قتؾف

، واسـوه ذلـؽ، ذكبـل طــ فاطػ بؼتؾفا، تلمرين لؿ التل الـػس بؼتؾ ژژ
ّ
 وٓ طؾـل

 .طؾقف فتعاقبـل بف تماخذين

                                                 
 (.74/024تػسقر الطربي )(  7)

حتك ُيعؾؿ ما هـق الـذكب الـذي ارتؽبـف مقسـك طؾقـف  5السابؼةولػفؿ الؿعـك الؿراد ٓبد مـ ففؿ أيات (  2)

ـا َبَؾـَغ  قـال اهلل تعـالك   .فطؾب الؿغػرة مـف؟ 5والذي اطوم هلل بلكف ضؾؿ لؾـػس ،الصالة والسالم َوَلؿَّ

ـَ َوَدَخَؾ اْلَؿِديـَ  ُه َواْسَتَقى آَتْقـَاُه ُحْؽًؿا َوِعْؾًؿا َوَكَذلَِؽ َكْجِزي اْلُؿْحِسـِق ـْ َأْهِؾَفـا َأُودَّ ـِ َغْػَؾـٍة ِمـ َة َعَؾك ِحـق

ـْ ِوقَعتِِف َعَؾك الَّذِ  َفَقَجَد  ِه َفاْسَتَغاَثُف الَِّذي ِم ـْ َعُدوِّ ـْ ِوقَعتِِف َوَهَذا ِم ـِ َيْؼَتتاَِلِن َهَذا ِم ِه فِقَفا َرُجَؾْق ـْ َعـُدوِّ ي ِمـ

ـْ َعَؿِؾ الشَّ  ـل َظَؾْؿـُت َكْػِسـل َفَقَكَزُه ُمقَسك َفَؼَضك َعَؾْقِف َقاَل َهَذا ِم ـٌ َقـاَل َربِّ إِكِّ ُف َعُدوٌّ ُمِضـؾٌّ ُمبِـق ْقَطاِن إِكَّ

ـْ َأُكـقَن َظِفقـًرا لِ  ِحقُؿ َقاَل َربِّ بَِؿا َأْكَعْؿَت َعَؾلَّ َفَؾ ُف ُهَق اْلَغُػقُر الرَّ ـَ َفَلْصـَبَح َفاْغِػْر لِل َفَغَػَر َلُف إِكَّ ْؾُؿْجـرِِمق

ـا َأْن فِل اْلَؿِديـَِة َخائًِػا َيتَ  ـٌ  َفَؾؿَّ َْمِس َيْسَتْصرُِخُف َقاَل َلُف ُمقَسك إِكََّؽ َلَغِقيٌّ ُمبِق ْٕ ُب َفنَِذا الَِّذي اْسَتـَْصَرُه بِا َرقَّ

 َ ْٕ َّٓ َأْن  ْمسِ َأَراَد َأْن َيْبطَِش بِالَِّذي ُهَق َعُدوٌّ َلُفَؿا َقاَل َيا ُمقَسك َأُترِيُد َأْن َتْؼُتَؾـِل َكَؿا َقَتْؾَت َكْػًسا بِا إِْن ُترِيـُد إِ

ـْ َأْقَصك اْلَؿِديـَـِة َيْسـعَ  ـَ َوَجاَء َرُجٌؾ ِم ـَ اْلُؿْصِؾِحق َْرِض َوَما ُترِيُد َأْن َتُؽقَن ِم ْٕ ك َقـاَل َيـا َتُؽقَن َجبَّاًرا فِل ا

ـَ الـَّاِصحِ  ُمقَسك إِنَّ اْلَؿََلَ َيْلَتِؿُرونَ  ـُب َقـاَل َربِّ بَِؽ لَِقْؼُتُؾقَك َفاْخُرْج إِكِّل َلَؽ ِم ـَ َفَخَرَج ِمـَْفا َخائًِػـا َيَتَرقَّ ق

ـَ  ـَ اْلَؼْقِم الظَّالِِؿق ـِل ِم   .[72-74]الؼصص  َكجِّ

 ،فؽـان مختػقـا بـػسـف .يف هذا الققت قد بدت مـف مجاهرة لػرطقن وققمف بؿا يؽرهقن  وكان مقسك

 .مغػال لؾـاس ،حذرا ،فدخؾ متـؽرا 5متخقفا مـفؿ

وجاء هـق  ،فـسل أمره 5وغاب طـفا سـقـ ،وأخرجف مـ الؿديـة ،بؾ كان فرطقن قد كابذهقال ابـ زيد  

يف  َيْؼَتـتاِلنِ   وققلـف تعـالك  .كان يقم طقد  وققؾ .وبعد طفدهؿ بف ،والـاس طؾك غػؾة بـسقاهنؿ ٕمره

هِ بـق إسرائقؾ، و ِشقَعتِفِ أي مؼتتؾقـ، و ،مقوع الحال ذي مــ شـقعتف هـق أن الـ  الؼبط، وققـؾ َطُدوِّ

ولـذلؽ  5حؽايـة حـال قـد كاكـت حاوـرة َوهذا ... هذاوققلف   .وأن أخر صباخ فرطقن ،السامري

  والـقكز  الضـرب بالقـد مجؿقطـا كعؼـد  ال ـة وسـبعقـ، وقـرأ ابــ مسـعقد .طرب هبذا طـ غائب ماض

بقـؿـا مقسـك يتجـقل يف  والؿـراد  .إٓ أن الؾؽز يف الؾحا، والقكز طؾك الؼؾب 5والؿعـك واحد ،فؾؽزه

= 
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ــف ــك الخضــقع لرب ــف طؾ ــف الصــالة والســالم حؿؾ ـــ مقســك طؾق ــدم م  ،وهــذا الـ

طـرم واهلل   فغػر اهلل لف ذلـؽ. قـال قتـادة 5باء بف طـده تعالك وآستغػار طـ ذكب

ڎ  ڈ  ڈ      ژ ،  ژڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں   ژ  فاســتغػر 5الؿخــرج

 بقــف الػصـؾ وقـع حقـث مقسـك5 كـالم اتصـال طؾـك لؾتـبقـف الؼقل أطقد ژژ  ژ  

 كػسـل، ضؾؿـت إين بر قـال  الؽالم الرحقؿ. وكظؿ الغػقر هق إكف لف، فغػر بجؿؾتل 

 بؿـا رب قـال ققلـف  ولـقس لؾؿجـرمقـ. ضفقـرا أكـقن فؾـ أكعؿت بؿا رب لل، فاغػر

 يؽـ لؿ إذ لف، غػر اهلل أن يعؾؿ لؿ مقسك ٕن لف5 فغػر ققلف  طـ مستلكػا طؾل أكعؿت

  .يقمئذ إلقف يقحك

 هدايات أية: 

وفة بالـذكب أمـام اهلل اشتؿؾت أية الؽريؿة طؾك مؼام اكؽسار العبقدية الؿع -7

                                                 
= 

قبطـل  -مــ طـدوه   ، وأخـر- بــل إسـرائقؾ -مـ ققمف   أحدهؿا ،إذا هق برجؾقـ يتضاربان 5الؿديـة

لقخؾصـف  5مقسـك اسـتغا ف ا.سـرائقؾل فؾؿـا مـرا  .وقد اطتدى الؼبطل طؾك ا.سرائقؾل، -مـ آل فرطقن 

 .االؼبطل مقًتـ وخرا  ،فؼضك طؾقف 5فقكزه ،فلقبؾ كحقه مقسك يريد أن يؿـعف مـ آطتداء .مـ شر الؼبطل

ولؿ ير مشفد الؼتؾ إٓ اهلل طز وجؾ،  ؿ ا.سرائقؾل. ولؿ يؼصد مقسك طؾقف السالم قتؾ الؼبطل، وإكؿـا 

ـْ  َهـَذا  فلتك ذلؽ طؾقف، ولفذا قال 5قصد دفعف ـْقَطانِ  َعَؿـؾِ  ِمـ فالغضـب الـذي اقوكـت بـف تؾـؽ . الشَّ

 .وهبذا القجـف جعؾـف مــ طؿؾـف ،وكص هق طؾقف السالم طؾك ذلؽ ،هؿزهومـ  ،القكزة كان مـ الشقطان

وكان فضؾ ققة مقسك ربؿا أفرط يف وقت غضبف بلكثر مؿا يؼص، وإكؿا قال هبذا الؼقل مع أن الؿؼتـقل 

طــدما يلتقكـف يعتـذر لفـؿ  5ولـذلؽ يف حـديث الشـػاطة الطقيـؾ .بؼتؾ الؽػار إكف لؿ يؽـ ملمقرً  5كافر

ــف  ــا قت) بؼقل ــأك ــقم َحْســبلؾــت كػًس ــْر لــل الق ــر كػــس، وإن ُيْغَػ تحػــة إحــقذي شــرح الومــذي  .ا بغق

(3/012.)  

 الؿـراد وهـق ،َيْؼُتُؾـقنِ  َأنْ  َفَلَخـاُف  َكْػًسـا ِمـُْفؿْ  َقَتْؾُت  إِكِّل َربِّ  َقاَل   ققلـف يف الؿذكقر الؼتقؾ إلك وأشار

 فرطـقن مـراد ، وهـقَيْؼُتُؾـقنِ  َأنْ  َفَلَخـاُف  َذْكـٌب  َعَؾـلَّ  َلُفـؿْ وَ  َهاُرونَ  إَِلك َفَلْرِسْؾ   تعالك ققلف يف بالذكب

 الؼصـص سـقرة يف تعـالك أشـار . وقـدَفَعْؾـَت  الَّتِـل َفْعَؾَتَؽ  َوَفَعْؾَت  طــف  اهلل ذكره فقؿا لؿقسك بؼقلف

ـْ  َرُجـٌؾ  َوَجـاءَ   ققلـف يف مــف بـف اهلل أكجـاه الـذي السـبب وإلك مقسك، غؿ إلك أيضا  اْلَؿِديـَـةِ  كَأْقَصـ ِمـ

ـل َفـاْخُرْج  لَِقْؼُتُؾقكَ  بَِؽ  َيْلَتِؿُرونَ  اْلَؿََلَ  إِنَّ  َيا ُمقَسك َقاَل  َيْسَعك ـَ  َلـَؽ  إِكِّ ـَ  ِمـ  َخائًِػـا ِمـَْفـا َفَخـَرَج  الـَّاِصـِحق

ُب  ـِـل َربِّ  َقاَل  َيَتَرقَّ ـَ  َكجِّ ـَ  اْلَؼـْقمِ  ِمـ ـا الظَّـالِِؿق ـفَ  َوَلؿَّ ـَ  تِْؾَؼـاءَ  َتَقجَّ  َسـَقاءَ  َيْفـِدَيـِل َأنْ  َربِّـل َعَسـك َقـاَل  َمـْدَي

بِقؾِ   يـظر  الؿراجع السابؼة..  السَّ

 (.74/035تػسقر الطربي )(  7)

 (.25/42التحرير والتـقير )(  2)
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 جؾ جاللف، وقبقل التقبة مـ العبد تػضال مـ اهلل تعالك. 

 وجقب التقبة بعد القققع يف الزلؾ، وأول التقبة آطوام بالذكب. -2

 بسو قتؾف لؾؼبطل يف أول الحاد ة. إكعام اهلل تعالك طؾك مقسك  -7

الؿذكب، وأكـف قـد  وإدراكف ٓحتؿال أن يؽقن ا.سرائقؾل هق ففؿ مقسك  -4

كصره دون حؼ بدافع وٓئف لؼقمـف، وبؿـا ضفـر لـف مــ إمـارات مـا رجـح لديـف هـذا 

 ا ٕي مذكب ولق كان مـ ققمف. الظـ، فعاهد ربف أن ٓ يؽقن مـاصرً 

 طــد ربـف5 حقـث أن جؿؾـة  بؽرامـة مقسـك اهلل تعالك لِعبـاده إطالم بقان و -0

ڳ  ڳ  ڳ   ژ  وجؿؾــة ژڈ      ژ  ژ   ڎ  ڈ ژ  معووــة  بــقـ جؿؾــة  ژ ک     کژ

وكان اطواوـفا إضفـار تؽـريؿ هـذا الـبـل الؽـريؿ طؾقـف وطؾـك رسـقلـا  ،ژڳ  ڱ  

 الصالة والسالم.

اســتعؿالفا يف آكتصــار لؾحــؼ وتغقــر   مـــ صــقر شــؽر الؿـــعؿ طؾــك الـــعؿ -1

 5والؿعطقـات يف الخقـر ،والؼدرات ،والػطرية ،الباصؾ، واستخدام الؿقاهب الؽسبقة

ــ ژڱ  ڱ     ڱ  ژ  ــقـ أحــدً  ژں   ژ  اا ومســاطدً أي  معقـً ا طؾــك أي  ٓ أط

 فالـعؿ تؼتضل مـ العبد فعؾ الخقر، وترك الشر.  5معصقة

فؿممـ آل فرطقن يعؾـؿ سـالمة مقسـك مــ  5وجقب الـصح وبذل الـصقحة -2

 العقب ومـ الجريؿة.

ٕن ضفقـر  5ؿمــ طظـق تـربأ مقسـك  الؿممـ يتربأ مــ إمـر العظـقؿ، فؼـد -3

 .الؿجرمقـ شريؽفؿ فقؿا هؿ بصدده

يقسـػ، ويعؼـقب،   مـاجاة مقسك هــا طؾـك أكـف بـاقل طؾـك مؾـة آبائـف تدلا  -4

 وإبراهقؿ طؾقفؿ الصالة والسالم.  ،سحا إو

ٓ يجقز، فنن مقسك كدم طؾـك  5إن قتؾ الؽافر الذي لف طفد بعؼد أو طرم -75

  .فقتؾف الؼبطل واستغػر اهلل مـف وتاب إلق

                                                 
  (.17)  الرحؿـ السعدي ص قصص إكبقاء يف الؼرآن وما فقفا مـ العرب، لعبد(  7)

= 
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مــ الجبـاريـ الؿػسـديـ يف إرض،  عدُّ أن الذي يؼتؾ الـػقس بغقر حؼ يُ  -77

  .ولق زطؿ أكف مصؾح

ــفبقا  -72 ــف ل ــة اهلل بؿقســك، ورطايت ــف الــقطل   ـــت أيــات آ ــار طـاي ــَقى فق أن َق

فلحّب ما يحّبف اهلل مـ العدل وا.كصـام،  5الديـل، واستحؽؿت الصؾة بقـف وبقـ ربف

 5ضف اهلل مـ الظؾؿ والعدوان5 لذلؽ فزع إلك ربف، واطـوم بظؾؿـف لـػسـفوكره ما يبغ

 . مـ ذكبف حقـؿا قضك الؼبطل كحبف مـ وكزتف، وأسرع إلك آستغػار هلل تعالك

وقد كثر ورود آستغػار يف الؼرآن الؽريؿ بلسالقب  .بقان أهؿقة آستغػار -74

بقـاء طؾـقفؿ السـالم، ومــفؿ اسـتغػار فؼـد ورد فقفـا اسـتغػار إك 5ومـاسبات مختؾػة

 هـا.  مقسك 

 ةؾ مقسـك طؾقـف الصـالة لثال ـػعـطؾؿـا ربـا تعالك كقػقة التقبة الـصـقحة ب -70

ڈ  ڈ      ژ  ژ  ، وآسـتغػار  ژ چ  چ  ڇ   ڇ  ڇژ   أمقر  الــدم وآسـوجاع

ڳ  ڳ   ڳ  ژ  ،  ؿ أكد تقبتف إلك ربف، وشؽره إياه طؾك كعؿـف فؼـال  ژژ  ڑ      ڑ  

 .ژڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں   

 الدعاء:آداب 

 التقسؾ بـ   -7

                                                 
= 

ٕن مقسـك  5ٕكبقاء لقسقا معصقمقـ مـ الصغائر قبؾ الـبـقةا  واستدل بعض العؾؿاء هبذه أية طؾك أن

ــؿ ٓ ،اطــوم بظؾؿــف لـػســف ــلتك والظؾ ــة. معصــقة فعــؾ مـــ إٓ يت ــر أن اهلل مـــ وصؾــب حؼقؼق ــف، يغػ  ل

 طــد والغػـران لـف، غػـر بلكـف اهلل وأخـرب حؼقؼقـة. معصقة فعؾ مـ إٓ يؽقن ٓ ا.صال  طـد وآستغػار

 إشــؼر طبــد اهلل بــ ســؾقؿان بــ والرسـآت، لعؿــر الرســؾ .حؼقؼـل كــبذ طــ إٓ يؽــقن ٓ ا.صـال 

(7/753.)  

 ا.سـالم، طؾؿـاء أكثـر قـقل هق الصغائر دون الؽبائر مـ معصقمقن إكبقاء بلن الؼقل  تقؿقة ابـ وقال

 أكثـر قـقل هـذا أنّ  أمـدي الحســ أبـق ذكـر كؿـا الؽـالم، أهـؾ أكثـر قـقل إكـف حتـك الطقائػ5 وجؿقع

 وإئؿـة السـؾػ طــ يـؼـؾ لـؿ بـؾ والػؼفـاء، والحـديث التػسـقر أهـؾ أكثـر قـقل أًيضـا وهق رية،إشع

ّٓ  وتابعقفؿ والتابعقـ والصحابة  ....الؼقل هذا يقافؼ ما إ

 (.7/32مذكرة التقحقد، لعبد الرزا  طػقػل )(  7)
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ــة -أ ــاء طؾــقفؿ الصــالة والســالم  )رب( الربقبق ــاضر يف خطــاب إكبق  5إّن الـ

فؿا السبب يف طدم استبدالفؿ هذه الؾػظة بلحد ترى  (،رّب )  يؾحظ استعؿالفؿ لػظة

]إطـرام   ژ ڃ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ژ   كؿـا يف ققلـف تعـالك؟! إسؿاء الحســك

ــــــف 735    ژ ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  کژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کژ  [، وكحــــــق ققل

 [.775]ا.سراء  

بُّ يف الؾغة ،ربا يربُّ مـ   إصؾ ( يفرّب ولػظ ) ـقِّد ،يطؾؼ طؾك الؿالـِؽ   والرا  ،والسا

ْعؿ ،والَؼـقِّؿ ،والؿربِّـل ،والؿدبِّر  وا.يجـاد، والخؾـؼ، ا.حاصـة، طؾـك يـدل . فـالؿعـكوالؿــ

 تثبـت (رّب )السـالم طؾؿـقا أّن كؾؿـة الصـالة وويف ذلؽ إلؿاح إلك أكّفؿ طؾقفؿ 5 والوبقة

 .  مـ ألػاظ الجالل ٓ تثبت ذلؽ ايف حقـ أّن لػظً  5هلل سبحاكف ذلؽ

فـاطوام مقسـك طؾقـف  .آطـوام بالـذكب  ومـف 5التقسؾ بالعؿؾ الصالح -ب

أراد أن يتقسـؾ بـف مقسـك إلـك  .طؿـؾ صـالح 5بالؼتؾالسالم بلكف ضؾؿ كػسف الصالة و

يصـؾح  5آطوام بالذكب طؿؾ صالح، فغػر لف. ومـف يػفؿ  أن لقغػر لف ذكبف 5ربف

  .وقربك مـف ،ٕن يؽقن وسقؾة إلقف تعالك

 . ژڑ      ڑ  ژ   التقسؾ بتػقيض إمر إلك اهلل تعالك -ج

افة الـعؿ.التقسؾ بنكعام اهلل تعالك طؾك العبد بؽ -د

 الـدم وتؼديؿ آطوام بالذكب طؾك صؾب الؿغػرة والرحؿة. -2

                                                 
يـظـر   ربـل.  قز أن كؼـقلويجـ ،مـ الؿعؾقم أن كؾؿـة رّب محذوفـة يـاء الؿـتؽؾؿ ( رّب ) الدطاء بؽؾؿة(  7)

 (. 7/774شقفة ) أبق طؿر قاصعة، ٕحؿد طؾؿقة حؼائؼ الؼرآكقة الؿعجزة

مـرة لـؿ تسـبؼ بقـاء الــداء، وسـبؼت  (10)  مـفـا ،( مـرة12)  بـالؼرآن الؽـريؿ (رّب )وقد وردت كؾؿة 

 إِنا  َربِّ  يـا ُسـقُل الرا  َوقـاَل  والؿرتان هؿا  .طؾك سبقؾ الشؽقى ٓ طؾك سبقؾ الدطاء5 مرتقـ بقاء الـداء

 ٓ َقـْقمٌ  هـُمٓءِ  إِنا  َربِّ  يـا َوقِقؾِـفِ وققلـف تعـالك  [. 75  الػرقـان]َمْفُجـقًرا  اْلُؼـْرآنَ  هـَذا اتاَخـُذوا َقْقمِل

الـدطاء. يـظـر  الؿعجـؿ الؿػفـرس ٕلػـاظ  صقغة وردت فؼد ذلؽ طدا وما [.33  الزخرم] ُيْممِـُقنَ 

 الؼرآن.

 (.7/731لرسالة التدمرية، لؿحؿد الخؿقس )يـظر   شرح ا(  2)

ـُ الربقِع الحؾبّل (  7)  ـ  (2553،  74، 4-1)ص   ، يـظر   أدب إكبقاء يف الخطاب مع اهلل ، ٓب

 .(7/44) والؿؿـقع، لؿحؿد الرفاطل الؿشروع التقسؾ حؼقؼة إلك التقصؾ(  4)
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إلـك اهلل تعـالك، وصؾـب  سرطة التقجـف وآلتجـاء والؿبـادرة لإلكابـة والتقبـة -7

 ،ٕن غػر الذكب  سوه، وهذا يستؾزم مع فضؾ اهلل التجاوز طــف 5السو مـ اهلل تعالك

إذا  تعؾـقؿ كقـػ تتـقب إلـك اهلل   قـفهــا ف فعـؾ مقسـك . ووطدم الؿماخذة طؾقف

وترجـع  ،فتعـوم بالـذكب،  ژڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  ژ  وقعـت يف الـذكب، تؼـقل 

هبـمٓء  لوتطؾب مـف الؿغػرة. فا.كسـان حـقـ يؼـع يف معصـقة يلتسـ ،إلك اهلل سبحاكف

 ويتجـب الؼـقط والقلس. طؾقفؿ الصالة والسالم، إكبقاء 

َؿ اهلل طز -7 بلكف هق وحـده يف القجـقد كؾـف  5وجؾ طباده الؿممـقـ الثـاء طؾقف َطؾا

 الغػقر الرحقؿ.

بػعـؾ  فؼـد اشـتؿؾ الـدطاء طؾـك وطـد مــ مقسـك  .البصـر لؾؿسـتؼبؾ دم -4

 بسبب مـة اهلل طؾقف، أن ٓ يعقـ مجرما، كؿا فعؾ يف قتؾ الؼبطل. 5الخقر

  :من بطش الظالمينالفرار إلى الله تعالى المطلب الثاني: الدعاء المتضمن 

الؼصص ]  ژخت  مت  ىت  يت  جث    مث  ىث     حتمب  ىب  يب  جتژ  قال اهلل تعالك 

 27.]  

وأكف  ،ا بطريؼ الخطلقد قتؾ قبطقً  أن مقسك تبقـ فقؿا سبؼ الؿعـك ا.جؿالل  

  وهــا يخربكـا تعـالك .وأن اهلل تعالك غػر لـف 5واستغػر ربف .اطوم لربف تعالك بخطئف

 ژ  حتجتژ  ،مؿـا قـد يوتـب طؾـك قتؾـف لؾؼبطـل ژيب  ژ   الؿديــةيف أن مقسك أصبح

وإذ الرجـؾ الـذي صؾـب مــف الـصـرة بـإمس يستصـرخف  .إحداث ماذا تسػر طـف؟

، فؼـال ژھ  ھ   ھ  ے  ے      ۓ  ژ  طؾك قبطل آخر، فعـػـف مقسـك طؾـك كثـرة شـره 

ــــــــــــرائقؾل  ى  ائ  ائ  ەئ   ې   ې  ى         ېٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ       ۉ  ۉ  ېژ  ا.س

 ،فاكتشـر إمـر ،وحقـؿا سؿع الؼبطـل ذلـؽ أفشـاه 5ژەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ژ  لؿقسـك إكؼـاذاوجاء الـاصح بعد ذلـؽ  ،فعرم فرطقن

فخـــــــروج  .ژىئ  ی  ی  ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   

ولـؿ  ،يتـزود لـؿ يتؾبـث، ولـؿ 5مـ مصر مؿتثاًل كصح ذلـؽ الؿـممـ خائػـا مقسك 
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يتققع أن يتعرض لف أطداؤه بإذى يف الطريؼ، يتؾػـت خشـقة أن ُيـْدَرك،  ،يتخذ دلقال

 5أن يحػظف ويـجقف مـ اطتداء الؿعتديـ مــ فرطـقن وققمـف 5فقتقجف متضرًطا إلك ربف

وادفعفؿ طـل، وحؾ بقــل وبقــفؿ، واحػظــل  ،أي  خؾصـل مـفؿ ،كجـل حقث قال 

وكجاه مـفؿ، ويسـر لـف القصـقل إلـك جفـة  ،هء تعالك دطافاستجاب اهلل 5مـ لحققفؿ

بعـد  وتزوج مقسـك .أجقرا طـد شقخ كبقر مـ أهؾفا 5فعاش فقفا طشر سـقـ .مديـ

  بنحدى ابـتل هذا الشقخ الؽبقر. 5اكؼضاء تؾؽ الؿدة

 أية:  اتهداي

ففـق  5آلتجاء إلك اهلل تعالك يف ساطة الخـقم، وصؾـب الـجـاة مــف سـبحاكف -7

ُفـؿَّ  ) كـان إذا خـام ققمـا قـال طؾقفؿ الصالة والسـالملن إكبقاء، والرسقل ش  إكـا الؾَّ

ـْ  بَِؽ  وكعقذُ  ُكحقِرهؿ، يف َكجعُؾَؽ    .(ُوروِرِهؿْ  ِم

 والـصح السديد.  ،إخذ بالؿشقرة -2

 الــذي الـػسـل والخــقم5 الؼؾــؼ بشــدة يشـعر  ژ يب  جتژ  بؼقلــف  التعبقـر-7

 اهلل، ذكر الحادث. ولؿ يـسف ذلؽ هذا أطؼاب يف والسالم الصالة طؾقف مقسك أصاب

 والسـالم، الصـالة طؾقـف مقسـك إيؿان طظؿ الؽريؿة أية أضفرت فؼد إلقف، والؾجقء

 لؽــف ،والرجـاء الخـقم جــاحل بـقـ الؿققـػ هـذا يف فؽان تعالك5 باهلل ضـف وحسـ

 .تعالك اهلل لطػ يف ورجاء الخؾؼ، مـ خقم

 إمـقر، وتدبقر الطريؼ، إكؿال طـ يعق  ٓ طري5ف بشري طارض الخقم -4

 السـؾقؿة الػطـرة وصـاحب الظؾؿـة. مــ الػـرار أ ـاء الحقطة وأخذ إسباب، واتخاذ

 الجبــاء وَهـؿ ٓ الؿتحؼـؼ، الشـر مــ الطبقعل الخقم يخام خام وإذا بربف، مرتبط

ــافؼقـ5 ــقن طؾــقفؿ، صــقحة كــؾ يحســبقن الــذيـ الؿـ ــ إســباب إلــك ويركـ  ة،الؿادي

 . فحسب! إروقة والحؿاية

والوبقة طؾك ما فقف مــ  ،يعد الخروج يف إغؾب كقطا مـ ا.طداد والتجربة -0

                                                 
صـحقح   وصـححف إلبـاين يف .(2/145)، (7072آسـتخارة )  ســ أبل داود، كتاب الصالة، باب(  7)

 (.0/217ســ أبل داود )
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 إرادة اهلل تعالك مـ الخقر والـعؿة لؾعبد.

 الدعاء: آداب 

 (.رب)التقسؾ بالربقبقة  -7

كؿا فعؾ مقسك طؾقـف  5فعؾ إسباب مع آستغا ة باهلل مـ مقجبات الدطاء -2

 .ژخت  مت  ىت  يت  جث    مث    حتمب  ىب  يب  جتژ  ة والسالمالصال

يف  والتضـرع الـدطاء،إلقـف ب والركـقن ،إلك اهلل طز وجؾ وسرطة الػرار الػزع -7

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ژ   لؼائـؾ سـبحاكفهق او ،فاهلل سبحاكف وتعالك كريؿ .حال الشدة

 [.17]الزمر  ژڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

 :له تعالى في السفر والحضردعاء الالمطلب الثالث: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ژ  ل اهلل تعــــالك ققــــوذلــــؽ يف 

 [.22]الؼصص   ژڀ  ڀ  

ا بـػسف مـػردا خائػا، وصـرم وجفـف  الؿعـك ا.جؿالل  لؿا خرج مقسك  فارًّ

طظؿـت  5ورأى حالف مـ خؾقه مــ زاد وغقـره، وطـدم معرفتـف بـالطريؼ ،كاحقة مديـ

ػـقض أمـره إلـك اهلل ف .وحقرتف ،فتقكؾ طؾقف، وقصده وحده يف غربتف ،عالك ؼتف بربف ت

صريــؼ الخقــر  ،يفديــف الطريـؼ إقــقم السـقي .رجــاء أن يفديـف ســقاء السـبقؾ 5تعـالك

خرج ولقس لف طؾـؿ فاض قؾبف إيؿاكا باهلل، قال ابـ طباس رول اهلل طـفؿا   .والـجاة

ٓا حسـ ضـف بربف  يف الؿسـتؼقؿ الصـراط إلك وهداه صؾبف، ما فل اهلل وحؼؼ .بالطريؼ إ

 .أرشد   هدى وأصؾ مفديا. هاديا فجعؾف وأخرة5 الدكقا

 أية: اتهداي

 .والحضر السػر، يف بالدطاء تعالك اهلل إلك التقجف -7

 التطؾع إلك هدى اهلل تعالك طـد فؼد الدلقؾ، والرفقؼ، والزاد. -2

                                                 
 (.0/233، وتػسقر الؼرآن العظقؿ ٓبـ كثقر )(74/005تػسقر الطربي )(  7)
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رهبا يف أحؾؽ الظروم، كؿا تتقجف إلقـف  ن تتقجف إلكأشلن الـػقس الؿممـة  -7

 يف سرائفا.

العبد الصالح ٓ يـسك وٓ يغػؾ طـ خالؼـف لحظـة مــ الؾحظـات، وخاصـة  -4

لقضـؿـ مـا  5ا يوقـبطـد طبـقره إلـك أرض غقـر أرض الؼـقم التـل خـرج مـفـا خائًػـ

 سقحدث لف يف إرض الجديدة. 

ا، ومـع ذلـؽ م طـفـا شـقئً أما الغافؾ الضال يغوب القاحـد يف أرض ٓ يعـر -0

 وهذا هق الضالل الؿبقـ. 5يركـ إلك كػسف وأكف سقشؼ صريؼف طؾك طؾؿ مـف

ا ، وتعؾؼـف الق قـؼ بـاهلل تعـالك، حقـث خـرج متقجًفـكؿال طبقدية مقسـك  -1

 .ژپ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ژ  تؾؼاء مديـ وهق يؼقل 

 الدعاء: آداب

 التقسؾ إلك اهلل تعالك بالربقبقة. -7

يف أمـر  خدمتالتـل تسـ 5الؿقجبة ژپ  ژ  ل قسؾ والطؾب بحرم الوجالت -2

يسـتخدم يف حصـقل أمـر  (لقت) ل محبقب قريب القققع. بقـؿا الطؾب بحرم التؿـ

ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  ژ  كؿا يف ققلف سبحاكف  5محبقب مستحقؾ القققع أو بعقد

 .[27   ]مريؿ ژوئ  وئ  

هـا  ٕن مؼام مقسك  5ژپ  ژ  طؾك الطؾب ژپژ  تؼديؿ الؿـادى -7

ًٓ ، يستدطل إلؼاء الـػس كؾفا أمام ربف وخالؼف  ولؿا كان الخائػ الضـعقػ يطؾـب أو

 .قدم )الرب( طؾك فعؾ الفداية ٕكف هق الؿؾجل 5مـ يحؿقف ويؾتجئ إلقف

                                                 
 .(7/775مـ بالغة الؼرآن، ٕحؿد البدوي )(  7)

ـْ هذ [24وخالفف ما ورد يف ]سقرة الؽفػ  (  2) ـِ َربِّل َْٕقَرَب ِم فنن الؿؼام  5 ا َرَوداً َوُقْؾ عسك َأن َيْفِدَي

وهذا  .فقفا مؼام ذكر الؼقل الحؼ فقؿا اختؾػت فقف إققال، وبقان إمر الصحقح فقؿا تبايـت فقف أراء

أمر يحتاج إلك الفداية والرشد، فؼدم الفداية وهذا مـ دققؼ آستعؿال. يـظـر  أسـرار البقـان يف التعبقـر 

 ؿ آلقا غقر مقافؼ لؾؿطبقع[.لػاوؾ السامرائل، ]الؽتاب مرق الؼرآين،
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 .إظهار االفتقار لله تعالىالمطلب الرابع: الدعاء ب

ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ      چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ژ   قــــــال اهلل تعــــــالك

  .[24]الؼصص  ژژ  ژ  

ٱ  ژ قال اهلل تعالك تفا، بؼاالؿعـك ا.جؿالل  لػفؿ أية ٓبد مـ طرض س

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦڤ  ڦ  ڦ   ڤٿ  ٿ     ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

 .ژڃ   ڃ  چ  چ    ڃڄ  ڃ

 .بعـد أن سـؼك لؾؿـرأتقـ غـؿفؿـا يف مـديـ 5وقالـف هذا بقان لؿـا فعؾـف مقسـك 

كـان ضـؾ   أطرض طـفؿا متجفا إلك الظؾ الذي كان قريبا مــف يف ذلـؽ الؿؽـان، ققـؾ

 ،فؼقــر إين ،فؼــال طؾــك ســبقؾ التضــرع إلــك ربــف  يــا ربــل .ضــؾ جــدار  وققــؾ ،شــجرة

ولؿ يَؽـْد  .الخقر صعاما أم غقره سقاء أكان هذا 5ومحتاج إلك أي خقر يـزل مـؽ طؾل

يـتفل مـ مـاجاتف لربف حتك جاءه الػرج. والخقر  كؾؿـة جامعـة لؿـا يالئـؿ  مقسك 

فحري بؿـ يػتؼـر الـك أي شـلء مــ كعـؿ اهلل  .اا كان أو معـقيً ويـتػع بف ماديً  ،ا.كسان

 وخقراتف ويدطك هبذا الدطاء.  ،اهلل يغـقف بـعؿف طؾا  5وخقراتف أن يدطق بف

 أية:  اتهداي

  .آطوام بالؿـعؿ وكسبة الـعؿ إلقف، وشؽره طؾك ذلؽ -7

 .قل قبؾ السمالئالبدء بتؼديؿ وصػ الؿسبترتقب الطؾب، وذلؽ  -2

لتضــؿـف معـــك ا(5 لؿــ)تضــؿقـ الســمال لؿعـــك آحتقــاج، فعــدى بــالالم يف  -7

 .آحتقاج

                                                 
ـْ  ( ما)و(  7)

والتــقيـ فقـف  ،بقان لفـا ( َخْقرٍ )كؽرة مقصقفة، والجؿؾة بعدها صػتفا، والرابط محذوم، ومِ

 . (0/222روح الؿعاين ) يـظر   بسبب ما كالف مـ شدة الجقع. 5لؾشققع، والؽالم تعريض لؿا يطعؿف

الخقر بصـقغة الحـال، فنكـف قـد  بـت طــ الـبـل صـؾك اهلل طؾقـف وإذا كان مقسك طؾقف السالم قد سلل اهلل 

كؿا يف الحديث العظقؿ الذي قال فقف الـبـل صـؾك اهلل  5وسؾؿ أكف سلل اهلل طز وجؾ الخقر بصقغة الطؾب

ـا طائشة َرِوَل اهلُل َطـَْفا حقـ  َـ  َلُلَؽ َأْسـ إِكِّل )الؾُفؿا   أمرها أن تدطقا اهلل بجقامع الؽؾؿطؾقف وسؾؿ ُٕمِّ  مِـ

فِ  اْلَخْقرِ  ـَ  بَِؽ  َوَأُطقذُ  َأْطَؾْؿ، َلؿْ  َوَما مِـْفُ  َطؾِْؿُت  َما َوآِجؾِِف، َطاِجؾِفِ  ُكؾِّ رِّ  مِ ِف، الشا  َطؾِْؿـُت  َما َوآِجؾِفِ  َطاِجؾِفِ  ُكؾِّ

= 
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يحتـاج إلقـف مــ صعـام  وفقـف مـا ،يـلوي إلقـف لؾغريب مـلوًى  يؼدم خقرأفضؾ  -4

 .وزوجة يلكس هبا

  .اهلل يغـقف بـعؿف لعؾ فعؾقف هبذا الدطاء5كؾ مـ يػتؼر إلك شلء مـ كعؿ اهلل وخقراتف  -0

 التؿؽقـ ٓ يؽقن إٓ بعد آبتالء والتؿحقص. -1

 الدعاء:  آداب

 ـ التقسؾ إلك اهلل ب -7

يـا اهلل5 ٕن   كدائف، ولؿ يُؼـْؾ الربقبقة، فؽؾقؿ اهلل تعالك اختار صػة الربقبقة يف  -أ

  .أّما الرب ففق الؿتقلِّل لؾوبقة، والتدبقر ،ا، لف أوامر وكقاهٍ إلقهقة تؼتضل معبقدً 

 والحاجة، وبقان الحال.الػؼر  -ب

أكا طبدك، وقد جئَت بل إلك هذا الؽقن، وأكا محتاج  ،، فؼال  يا ربِّ الرطاية -ج

 طؾـك يـد طبـد مــ طبقـدكوإْن ُس  ،إلك خقرك، فالخقر مـؽ يا رب
ا
وفؼـري ٓ  .ْؼتف إلـل

 يؽقن إٓ إلقؽ، وسمالل ٓ يؽقن إٓ لؽ.

جامعـة  ژڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ  ؿؾة فج الدطاء بجقامع الؽؾؿ، -2

 لؾشؽر والثـاء والدطاء.

 ــاء  ،ژڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ  بدء الدطاء بالثـاء، والشـؽر طؾـك اهلل -7

إلـك ا.جابـة مــ الـدطاء 5 ٕكـف أقـرب  ؿ الشروع بالطؾب طؾك اهلل بلكف معطل الخقر.

كان  5واطوافف ،وافتؼاره ،ومسؽـتف ،فنن اكضام إلك ذلؽ إخبار العبد بحالف .الؿجرد

 ،وإحسـاكف ،فنكـف يؽـقن قـد تقسـؾ الؿـدطق بصـػات كؿالـف ،أبؾغ يف ا.جابـة وأفضـؾ

ومسؽـتف ففذا الؿؼتضك  ،وفؼره ،وورورتف ،حاجتفوفضؾف، وطرض بؾ صرح بشدة 

وأوصام الؿسئقل مؼتضك مـ اهلل، فـاجتؿع الؿؼتضـل مــ السـائؾ والؿؼتضـك  .مـف

 . وأتؿ معرفة وطبقدية ،اقل يف الدطاء، وكان أبؾغ وألطػ مققعً ئمـ الؿس

                                                 
= 

 .(4/424َأْطَؾْؿ(، مسـد أحؿد ) َلؿْ  َوَما مِـُْف،

 (.7/45) يـظر   القابؾ الصقب مـ الؽؾؿ الطقب(  7)
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طؾـك  فق فؼقر لف وإلقـف، فؼـالف ،لحقائجاالتضرع إلك اهلل تعالك بطؾب جؿقع  -4

 .، أو كثرَ خقر يـزل مـؽ قؾا  يومحتاج إلك أ ،فؼقر إين بقؾ التضرع س

إكبقــاء يف حالــة  وهــق دأب 5التعــريض بالــدطاء مـــ غقــر تصــريح بالســمال -0

.خاصة يف صؾب حاجاهتؿ ،وتلدهبؿ مع رهبؿ ،إلك اهلل تعالك ؿتقجفف

 

*              *              * 

                                                 
   (.3/222) لسان العرب(  7)

دون الطؾـب الؿباشـر، وهـذا مــ بـاب حســ  السمال با.خبار طـ حال السائؾ واحتقاجـف (  فآكتػاء يف2)

وقد يؽقن السمال با.خبـار طــ حـال   (7/771يف تػسقره ) قال ابـ كثقر، إدب يف السمال والدطاء

ـْ َخْقـٍر َفِؼقـرٌ َربِّ إِكِّـ  كؿا قال مقسك 5السائؾ واحتقاجف وقـد يتؼدمـف مـع ذلـؽ  ،ل لَِؿـا َأكَزْلـَت إَِلـلا مِـ

ـْ الظالؿقـكؼقل ذي الـقن  5قلئوصػ الؿس
ٓا َأْكَت ُسْبَحاَكَؽ إِكِّل ُكـُت مِ  أبـل بــ أمقـة قال. َٓ إَِلَف إِ

 جدطان  ابـ يؿدح الصؾت

ــــــــد كػــــــــاين  ــــــــر حــــــــاجتل أم ق  ؟أأذك

 

 

ــــــــــــاء ** ــــــــــــقؿتؽ الحق ــــــــــــاؤك إن ش  حق

ـــــــــــاه** يقًمــــــــــا الؿــــــــــرء طؾقــــــــــؽ أ ــــــــــك إذا        ــــــــــــ كػ ـــــــــــاء تعروـــــــــــف م  الثـ

 (، ومؼـايقس72/775) الؾغة   هتذيبوالبقت يف .!تعالك بالخالؼ فؽقػ مخؾقًقا، يخاصب مخؾق  ففذا        

 (.750/ 1) الؾغة
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 المبحث الثاني

حين ُأمر بالنبوة والرسالة دعاء موسى 

 :واالستعانة بالله تعالى في إنجاح مهمة الدعوة ،األنصار واألعوان على الحق المطلب األول: طلب

ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ژ قال اهلل تعالك 

ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ    ائۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې  ى  ى

ی  ی  ی  ی    ىئ  ىئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ وقال تعالك  [.70-77  ]الؼصص ژجئ

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ   ی           ی  ی  ی        جئ  حئ  مئ   ىئ    يئ  جب  حب  

ھ  ھ   ے    ے  ۓ    ژ  ك وقال تعال، [71 – 20] صف   ژخب مب ىب يبجت

ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ﮸      ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  

 [.21الشعراء  ] ژ﯁  

وخـرج مــ مـديـ بصـحبة  ،إجـؾ الؿعـك ا.جؿـالل  طــدما قضـك مقسـك 

أمره اهلل تعـالك بالـذهاب إلـك فرطـقن5 الـذي إكؿـا حقث  ،تؾؼك الرسالة والـبقة 5أهؾف

ن يؽـقن أتقجـف إلـك ربـف لقسـللف  ا مــف، وخقًفـا مــ سـطقتف.خرج مـ ديار مصر فرارً 

ۇ  ۇ     ۆ   ژ فؼـال  وقد ذكر مربرات ذلؽ، .ا يف هذا إمر الؽبقرلف طقكً  هارون 

يؼتؾـقين  ژۈ   ٴۇ  ۋ ژ 5بؿصـر كػس الؼبطل الذي قتؾـف خطـلً   يريد ژۆ   ۈ  

قـ مـل أبْ  ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ژ .ففؿفؿ حجتلوأُ  ،بف إن لؿ أبقـ لفؿ

 ًٓ يؾخـص  ژ  ائى ژ 5اطقًكـ ژې  ې  ى   ژ ومؾئف. ،وأكثر إففاما لػرطقن ،قق

 ژائ     ەئ  ەئ  وئ   ژ  وققلـف .فقؽقن ذلؽ تصـديؼا مــف لـل ،ويحرره لفؿ ،ققلل

الـذي يسـؾط طؾقـف سـقػ التفديــد وكـان خـقم مقسـك مــ فرطـقن  .فقؿـا جئـتفؿ بـف

ولـذا  5قـادر طؾـك آكطـال  يف الؽـالميجعؾف غقـر  ،ا لؾؼتقؾ الذي قتؾفقصاًص  5بالؼتؾ

ــال  ــة، هــق ژ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ژ ق ، فضــقؼ الصــدر مـــ الخــقم والرهب



 سؾؿى داود إبراهقم ب  داودد.                                دراسة حتؾقؾقة ميضيعقة -يف الؼرآن الؽريم  دعاء ميسى 

 
339 

ولفذا جاء ققل اهلل تعالك إلك مقسـك  5الذي يحبس الؾسان طـ آكطال  يف الحديث

    تســؽقـا لــؽ مـــ  5اوــؿؿ إلقــؽ جـاحــؽ  ژ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہژ

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ژ  ؿ قـال.  ـمـ الرهبـة لءالرهب، أي الخقم الذي يج

لـذا ففـق يف هـذا الؿققـػ  5لؿ يؽـ لف ذكب يطالبف بف فرطـقن ٕن هارون  5ژې      

ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ٴۇ  ژ ولفـذا قـدم ققلـف  .أقدر طؾك الؽالم مــ مقسـك

اهلل تعـالك  وقـد أجـاب .ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       ژ ققلـف  طؾك  ژۋ  

وشد العضد  كـايـة طــ التؼقيـة  .ژۇئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ   ژ لؿقسك رجاءه فؼال 

ويؼال يف  .وهق مـ الؿرفؼ إلك الؽتػ ،ٕن القد تشتد وتؼقى بشدة العضد وققتف5 لف

 ،فــالؿعـك  ســـؼقيؽ .شــد اهلل طضــدك، ويف وــده  فــت اهلل يف طضــدك دطــاء الخقــر 

قـقة و ،وبرهاكـا ،حجـةأي   سؾطاًكا،ومشقئتـا  ،بؼدرتـاوكجعؾ لؽؿا  ،وكعقـؽ بلخقؽ

وامـتـ اهلل . وٓ يتغؾبـان طؾقؽؿـا بحجـة ،بـلذًى  فال يصـؾقن إلقؽؿـا 5تؿـع الظالؿقـ

ــف معــف، قــال تعــالك پ  ڀ    ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ   تعــالك طؾــك مقســك بنرســال أخق

لقس أحٌد أطظؿ مـاة طؾك أخقـف مــ   ، ولفذا قال بعض السؾػ[07مريؿ ] ژٺ

ًٓ مقسك طؾك هارون طؾقفؿا الصالة والسال م، فنكف ُشػع فقف حتك جعؾف اهلل كبًقا ورسق

 ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ   معــف إلــك فرطــقن ومؾئــف5 ولفــذا قــال تعــالك يف حــؼ مقســك

 وكحـقه5 الخقم فؽري طـ أزل أي  ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ   وققلف[. 14  حزاب]إ

 وذلـؽ وطزامتـف، بنقدامـف، آكتػـاع وبـقـ بقـف تحقل طؼبات مـ ا.كسان يعوض مؿا

 جعـؾ  بف. والتقسـقر كؾػ بؿا الحافة الؿقاكع إزالة أي  أمره، تقسقر فسلل لعسر.ا مـ

 الؿـتؽؾؿ5 وـؿقر إلـك( أمـر) وإوـافة الشـلن،  هـا وإمر يسر. ذا أي  يسقرا، الشلء

 سـلل  ؿ .ژېئ  ېئ  ېئ  ژ  ققلف  يف كؿا الرسالة، أمر وهق بف، اختصاصف مزيد .فادة

 مـراده أداء طؾـك والؿؼـدرة التعبقـر، فصاحة يرزقف نبل الؾسان5 وهق التبؾقغ آلة سالمة

                                                 
 (.75/455التػسقر القسقط )(  7)

 (.1/272يـظر   تػسقر ابـ كثقر )(  2)
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وزيـادة  مـف. آخر ببعض الحبؾ أو الخقط بعض ربط مقوع  طبارة. والعؼدة بلووح

ــل ــَرْح بعــد  لِ ــرْ و  اْو ــاب  5َيسِّ ــد الؽــالم ٕن إصـ ــف، مػق  ســؾؽ ولؽـــ بدوك

 أمـري ويسـر ٕجؾـل، صـدري اشـرح أي  العؾـة. معـك مـ الالم تػقده لؿا ا.صـاب5

 ققلــف  فــنن البقــان. تؼقيــة تػقــد التــل بعــد التبقــقـ( )ٓم الؿؾؼبــة الــالم وهــل ٕجؾــل،

َصْدِري  وَأْمرِي ققلـف  فؽـان بـف5 متعؾؼـان والتقسـقر الشـرح أن واوـح لِـل 

 مـ ورب هـا  وهق .[7 الشرح] ژۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ژ   كؼقلف بقان، زيادة فقفؿا

 ا.جؿال، فؾقحصؾ متعؾؼف  طؾك الؿجرور هذا تؼديؿ الـػسف. وأم الدطاء يف ا.لحاح

 ققلـف  مـع بـذلؽ يـلت ولـؿ ا.ســاد. تؽـرر أجـؾ مـ التلكقد مػاد فقػقد التػصقؾ5  ؿ

 فرطــقن، إلــك اهلل رســالة تبؾقــغ إلــك يرجــع ســمال ذلــؽ 5 ٕنژۅ  ۉ  ۉ   ې     ژ

 .التبققـ بالم لفا يليت حتك إلقف5 راجعة فائدهتا فؾقست

ـْ شديدة. و  طؼدة أي  لؾتعظقؿ، َدةً ُعؼْ  وتـؽقر  لعؼدة. وطدل صػة لِساكِل ِم

 وفعـؾ .شـديدة طؼدة بلهنا الؿشعر التـؽقر لقتلتك با.وافة5 لساين طؼدة  يؼقل أن طـ

َيْػَؼُفقاالشلء جعؾ مـ الؼرآن5 يف الؿتبعة الطريؼة طؾك إمر، جقاب يف   مجزوم 

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ژ   تعــالك ؼقلــفك الشــرط، طؼــب الحاصــؾ بؿـزلــة الؿطؾــقب

  .[75 الـقر] ژڍ  

 هـارون5 أهؾـل، وخـص مــ لل معقـًا اجعؾ أي  ژى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      ژ وققلف 

. الؾسان، فصقح كان وٕكف بف،  ؼتف لػرط ًٓ  لـف، مظــة الـصـح أهؾـف5 مــ فؽقكـف مؼـقا

 بلصــالة طـــده معؾــقم ٕكـف الخــاص5 إخ وكقكــف الؿـاصـحة، يف أقــقى أخــاه5 وكقكـف

 كثقـرا، اهلل يسـبحا بلن وٕخقف5 لـػسف سللف ما تحصقؾ سمالف  مقسك الرأي. وطؾؾ

 بعـده. وما صدره شرح لسمالف تعؾقؾ ژحئ  مئ   ىئ    يئ   ژ كثقرا. وجؿؾة  اهلل ويذكرا

 محتاجـان ٕكــا إٓ دطـقت بؿـا دطقتـؽ مـا وإين أخـل، وحـال حالل تعؾؿ ٕكؽ أي 

 سـمالف سـلل مـا وأكـف صالحفؿ، فقف بؿا أطؾؿ بلكف عالك5ت اهلل إلك تػقيض وفقف لذلؽ.

                                                 
 (.71/272ـقير )يـظر   التحرير والت(  7)
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 .طؾؿف إلقف بؾغ ما بحسب إٓ

 أية: اتهداي

قلقـ ئمشــروطقة صؾــب العــقن طـــد التؽؾقــػ بؿــا يشــؼ ويصــعب مـــ الؿســ -7

وحرص طؾك الـجـاح  ،رغب يف أن يؽقن أداؤه لؾرسالة كاماًل   ؿقسك. فالؿؽؾػقـ

 بـل جـسف. لذا صؾب الؿعقـ لف مـ5 يف دطقتف

جعـؾ اهلل  5 بلنمقسك دون بؼقة إكبقاء طؾقفؿ جؿقعا الصالة والسالمُخص  -2

ًٓ تعالك لف   .حؿؾ مفؿة الرسالة والـبقةلف يف ا معقـً أخاه هارون رسق

 5ترشقح مــ يؾخـص بؾسـاكف الحـؼ، ويبسـط الؼـقل فقـف، ويصـدقف بالربهـان -7

 .لقجادل بف الخصؿ

 .شؽر اهلل طؾك كعؿف طؾقـا التسبقح والذكر مـ مقجبات -4

فقهب لف أخاه  5مقسك اهلل سبحاكف  رحؿفؼد رحؿة اهلل وسعت كؾ شلء،  -0

 ا.هارون كبقً 

 الؽبـار، أخـال  مــ وإقـران ،ٓسـقؿا إقربـاء آطوام بؿزايا أخريـ، -1

 إكبقاء طؾقفؿ الصالة والسالم.  ومـ صػات

ــاركة إخ أخــ -2 ــف ه يفاإصــؾ يف إخــقة مش ــر، وإدخــال الســرور طؾق  الخق

 .ژېئ  ېئ  ېئ  ژ

 . ژخب مب ىب يبژ مـ أطظؿ ما يـتصر بف ا.كسان يف حقاتف الدطاء -3

 الدعاء:  آداب

 التقسؾ بـ   -7

 الربقبقة )رب(.  -أ

 ببقان الحال، وطرض الحاجة.  -ب

.اَبِصقرً بلسؿاء اهلل وصػاتف  -ج

                                                 
 (.71/275التحرير)(  7)
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 .لك وطبادتفصؾب إسباب الؿعقـة طؾك التؼرب مـ اهلل تعا -2

تعـرم  ژحئ  مئ   ىئ    يئ   ژ ضفار آفتؼار إلقفإإضفار الؿعرفة باهلل تعالك، و -7

 والتدبقر. ،وتعؾؿ حاجتـا إلك العقن ،وقصقركا ،وتطؾع طؾك وعػـا ،حالـا

ــد أصــال مقســك  -4 ــة الســمال، والبســط يف الطؾــب، فؼ ســملف، وبســط  إصال

  حاجتف، وكشػ طـ وعػف، وصؾب العقن والتقسقر.

 .ژىئ    ىئ   ی            ژ ا بحسـ كقةأن يؽقن الدطاء مؼروكً  -0

  :مكر الماكرينمن ألمن لالخوؼ  حالبالدعاء  االلتجاء إلى الله المطلب الثاني:  

ـــــالك ـــــال اهلل تع ﯀    ﮿ۓ  ﮲   ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ﮸      ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽   ﮾ژ    ق

 [.41 – 40صف  ]  ژ﯁         

جؿـالل   هـذا الـدطاء ققـؾ طــدما أمـر اهلل طـز وجـؾ مقسـك وهـارون الؿعـك ا.

ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ژ  طؾقفؿــا الصــالة والســالم أن يــذهبا إلــك فرطــقن5 قــال 

فؼآ مستجقريـ باهلل تعالك شـاكقـ إلقـف  إكــا  ژہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ  

﮸      ژ  قبة قبؾ أن كـتفل مـ الحديث معف يف إمر.يعاجؾـا بالعؼ ژ﮶  ژ  كخام أن

ٓ كريـد أن كسـؿعف، ويؼـقل يف  يا ربـا مـا يزداد صغقاكف، فقؼقل يف حؼؽ ي أ ژ﮹  ﮺   

بـقـ الؼـقلقـ الؾـذيـ سـبحاكف  وقد جؿع حؼـا ما كحـ براء مـف، ويػعؾ معـا ما يمذيـا.

ــراط، إذ الجؿ 5حؽاهؿــا طـفؿــا ــان أشــؿؾ مـــ ا.ف ــدل طؾــك ٕن الطغق ــك ت ــة إول ؾ

ا.سراع بإذى ٕول وهؾة، أما الثاكقـة فتشـؿؾ ا.سـراع بـإذى، وتشـؿؾ غقـره مــ 

بؿـا  وهـا يجقبفؿا الخالؼ .سقاء أكان يف الحال أم يف آستؼبال 5ألقان آطتداء

                                                 
ومـف ققلفؿ  فرس فارط، أي   .وأذاه بدون تؿفؾ ،يؼال  فرط فالن طؾك فالن يػرط إذا طاجؾف بالعؼقبة(  7)

َأَكـا )الػـارط الـذي يتؼـدم الـقاردة. َوفِـل اْلَحـِديِث    ومــف .سـبؼ وتؼـدم  وفرط .سابؼ لغقره مـ الخقؾ

، (3/774الحـقض )  صـحقحف، كتـاب الرقـائؼ، بـاب  أخرجـف البخـاري يف(. َفَرُطُؽْؿ َعَؾك اْلَحـْقضِ 

ُمُؽؿْ  ( 1020) اِطُر  ،َأْي ُمَتَؼدِّ  َوَسابُِؼُؽْؿ. َوَقاَل الشا

ــــَحاَبتِـَا ـْ َص ــــ
ــــاُكقا مِ ــــَتْعَجُؾقَكا َوَك  َواْس

 

ادِ  ** َم َفـــــــــــاِرُط اْلـــــــــــُقرا  َكَؿـــــــــــا َتَؼـــــــــــدا

 (.71/277يـظر   التحرير والتـقير ) 

 (.4/754ظر   التػسقر القسقط )يـ(  2)
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5 مــ فرطـقن ومؾئـف ژ  ﮿﮽   ﮾ ژ فؼال سـبحاكف لفؿـا  ،يثبت فمداهؿا، ويزيؾ خقففؿا

جؿؾة اسـتئـافقة لبقـان مؼتضـك هـذه الؿعقـة الخاصـة، . ژ   ﯀  ﯁    ژ

والحؿايـة  ،وهق السؿع والرؤية، وهذا سؿع ورؤية خاصان تؼتضقان الـصـر والتليقـد

 ،وأرى مـا تعؿـالن مــ طؿـؾ ،وما يؼقل لؽؿا ،سؿع ما تؼقٓن لػرطقنأ .مـ فرطقن

وٓ  ،افلتقـاه إذً  .وأبطـؾ طؿؾـف ،وإين أكصركؿا طؾقف فلحؼ طؿؾؽؿـا ،وما يعؿؾ فرطقن

ـــوددا 5 ژائ  ەئ  ەئ  وئ    ژ  إلقـــؽ ژى     ى  ائ  ژ  لػرطـــقن  أي ،فؼـــقٓ ،ت

 .ژ وئ  ۇئژ  لـخرج هبؿ حقث أمر اهلل

 أية:  اتهداي

الخــقم مـــ الظــالؿ الجبــار ٓ يـــايف التقكــؾ طؾــك القاحــد الؼفــار، وإخــذ  -7

 بإسباب والؿسالؽ. 

 ت أسبابف. طدم الؿماخذة طؾك الخقم حقث وجد -2

 وصالح طباده بـصرهؿ وتليقدهؿ.  ،تؼرير معقة اهلل تعالك مع أولقائف -7

ــع طـــد العــزم طؾــك لالتػؽقــر يف طقاقــب إمــقر، وم -4 ٓهتــا، وأســباب الؿقاك

 الػعؾ. 

 فتصريح مقسك وهارون 5بقان وعػ حال الؿرسؾ وقدرتف ٓ يعد اطواوا -0

  وإكؿـا الؿـراد مــف اًل،لؿ يؽـ َتَعؾُّ  طقنبالخقم مـ بطش فر طؾقفؿا الصالة والسالم

 إمداد الؿدد.

تعفــد الؿــقلك ســبحاكف وتعــالك لؿقســك وهــارون طؾقفؿــا الصــالة والســالم  -1

ففـق السـؿقع العؾـقؿ  5ا مـ هذا الؿتخقم مـف لـ يحدثبالحػظ، وتطؿقـفؿا بلن شقئً 

 بؽؾ شلء، وهؽذا حػظف ٕولقائف الصالحقـ. 

طــ الخـقم ٓ طــ  طؾقفؿا الصالة والسـالم هارونهنك اهلل تعالك مقسك و -2

ٕن الحـزن تـللؿ  5صـاحبف طــ الحـزن ٓ طــ الخـقم الرسـقل  الحزن5 بقـؿا هنك

                                                 
 .ؿرجع السابؼال(  7)
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إيـاه طــف يف الققـت الـذي أدرك الؿشـركقن فقـف  وقد كان هنقف  ،الـػس مـ أمر واقع

 الغار بالػعؾ، ولؿ يؼع إمر يف قصة مقسك طؾقف الصالة والسالم.

 عاء:الد آداب

 بث الشؽقى هلل تعالك، وآستجارة بف طـد الشدائد. -7

 التقسؾ بالربقبقة. -2

وتققــع الـتــائج الســؾبقة وغقــر  ،ا.فصــاح طؿــا يخــتؾج يف الـــػس مـــ خــقم -7

 الؿروقة. 

 

*              *              * 



 سؾؿى داود إبراهقم ب  داودد.                                دراسة حتؾقؾقة ميضيعقة -يف الؼرآن الؽريم  دعاء ميسى 

 
345 

 ثالثالمبحث ال 

 فترة إرساله إلى فرعون دعاء موسى 

 :بالله، واالعتصام به من قتل قومه له  سىتعوذ موالمطلب األول: 

ــالك  ــال اهلل تع ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ   ڦ  ڦ  ڦ    ژ  ق

ــــافر  ژڦ  ڄ   ــــال، [22]غ  ژڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ  :وق

 .[25]الدخان 

 بـف، اطتصـؿ  والؿعــك بربف، مقسك  بقـ اهلل تعالك تعقذ الؿعـك ا.جؿالل 

 يصـد  ٓ أي  الحسـاب، بقـقم يـممـ ٓ بـالؽرب، متصـػ  أي تؽـرب،م كؾ مـ وتؿـع

 .والجزاء بالبعث

پ       پٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ   لؼقمـف قـال فرطقن أن بربف  مقسك طقاذ وسبب

 بــاهلل مقســك ، فعقـاذ[21 غــافر] ژڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  

 ٕن فرطـقن5 خصـقص مــ أطـؿ العبـارة كاكـت وإن فرطـقن، مـ الحؼقؼة يف هق إكؿا

 أولًقـا، دخـقٓ الؽـالم يف داخؾ ففق الحساب بققم يممـ ٓ متؽرب، أكف ٓ شؽ فرطقن

 .بالؽالم الؿؼصقد وهق

ٕن مــ لـؿ  5باهلل مؿـ ٓ يممـ بقـقم الحسـاب آستعاذة وإكؿا خص مقسك 

ا، وٓ لؾعؼاب طؾك ؿ يؽـ لؾثقاب طؾك ا.حسان راجقً 5 ليممـ بققم الحساب مصدقا

ا، ولذلؽ كان استجارتف مـ هذا الصـػ مــ ساءة، وقبقح ما يليت مـ إفعال خائػً ا.

 .الـاس

                                                 
أعـقذ بـاهلل أن أكـقن ومـف ققلف تعـالك   . طاذ فالن بػالن يؼال . والعقذ  آلتجاء إلك الغقر والتعؾؼ بف(  7)

قـؾ أعـقذ [،  25﴾ ]الـدخان/وإين عذت بربـل وربؽـؿ أن ترجؿـقن[،  12﴾ ]البؼرة/مـ الجاهؾقـ

﴾ إين أعقـذها بـؽ[. وأطذتف باهلل أطقذه. قـال   73﴾ ]مريؿ/ذ بالرحؿـإين أعق[،  7﴾ ]الػؾؼ/برب

فنن  5[، أي  كؾتجئ إلقف وكستـصر بف أن كػعؾ ذلؽ24﴾ ]يقسػ/معاذ اهلل[، وققلف   71]آل طؿران/

 .ذلؽ سقء كتحاشك مـ تعاصقف. والعـقذة  مـا يعـاذ بـف مــ الشـلء، ومــف ققـؾ  لؾتؿقؿـة والرققـة  طـقذة

. يـظــر  الؿػــردات يف غريــب الؼــرآن وكــؾ أكثــك ووــعت ففــل طائــذ إلــك ســبعة أيــام .وطــقذه  إذا وقــاه

 (.3/241(، والؿقسقطة الؼرآكقة )7/040)

 (.24/721، والتحرير والتـقير )(27/720)يـظر   تػسقر الطربي (  2)



 هـ7241( 42لؾدراسات الؼرآكقة العدد ) تبقانمجؾة

 
346 

 أية:  اتهداي

 .الدطاء بالربقبقة -7

 طؾك كصحف لؼقمف بالثبات طؾك الحؼ.  أية تتجؾك فقفا حرص مقسك  -2

ــــؾ التجــــرب ژڦ  ڦ  ڦ    ڦژ -7 ــــف إذا اجتؿــــع يف الرج ــــك أك  ،دل طؾ

والجـرأة  ،فؼـد اسـتؽؿؾ أسـباب الؼسـقة 5وقؾة الؿبـآة بالعاقبـة ،زاءوالتؽذيب بالج

.وطباده، ولؿ يوك طظقؿة إٓ ارتؽبفا ،طؾك اهلل

ذم آستؽبار طـ اتباع الحؼ، والتؽذيب بالبعث، ففق رأس إسـباب التـل  -4

 .تعقـ طؾك قسقة الؼؾب، وفساد الـػس

وا بـف، فقعـقذوا بـاهلل طقـاذه، فقف بعث وحث لؼقمف طؾـك أن يؼتـد  ژٺ  ژ  -2

ـــدطاء أمـــام أخـــريـ مـــدطاة  ـــف اطتصـــامف، وال ويعتصـــؿقا بالتقكـــؾ طؾق

 .لالقتداء

 الدعاء: آداب 

 صد  إيؿان الداطقة، وققة يؼقـف وو ققف برطاية اهلل تعالك لف. -7

وتسـؾقؿ أمـره إلـك الؿسـتعؾل طؾـك كـؾ  ،اصؿئـان الداطقة بآلتجـاء إلـك اهلل -2

اهر لؽؾ متجرب، الؼادر طؾك حؿاية العائذيـ بف مـ الؿستؽربيـ.متؽرب، الؼ

 ففق أبؾغ وأشؿؾ مـ التصريح. 5التعريض بالدطاء -7

                                                 
 (.4/717الؽشام )(  7)

 (.0/7532يف ضالل الؼرآن )(  2)

ـُ آِل فِْرَطـْقَن فِـل َهـِذِه اْلَبَقاَكـاِت َخـَتَؿ َكاَلَمـُف بَِخاتَِؿـٍة   قال الرازي يف أيات التل تؾقفـا(  7)
ـا َبـاَلَغ ُمـْممِ َوَلؿا

  َوُيْحَتَؿُؾ َأْن َيُؽقَن اْلُؿَرادُ  .َوَهَذا َكاَلٌم ُمْبَفٌؿ ُيقِجُب التاْخِقيَػ ، َفَسَتْذُكُروَن َما َأُققُل َلُؽؿْ  َلطِقَػٍة َفَؼاَل 

َْهـَقالِ َأنا َهَذا الذِّ  ْٕ ْكَقا َوُهـَق َوْقـُت اْلَؿـْقِت، َوَأْن َيُؽـقَن فِـل اْلِؼَقاَمـِة َوْقـَت ُمَشـاَهَدِة ا  .ْكَر َيْحُصـُؾ فِـل الـدُّ

  َوبِاْلُجْؿَؾِة َفُفقَ 
ِ
ُض َأْمِري إَِلك اهلل َد بِـَلْمٍر َيَخاُفـفُ  ،َتْحِذيٌر َشِديٌد، ُ ؿا َقاَل  َوُأَفقِّ ـْ ُهـدِّ َفَؽـَلكاُفْؿ  ،َوَهَذا َكاَلُم َم

ُفقُه بِاْلَؼْتؾِ  َفُفْؿ بَِؼْقلِـفِ  ،َخقا َل فِـل َدْفـِع َتْخـِقيِػِفْؿ  .َفَسـَتْذُكُروَن َمـا َأُقـقُل َلُؽـؿْ   َوُهـَق َأْيًضـا َخـقا ُ ـؿا َطـقا

 َتَعاَلك
ِ
 َفَؼاَل   ،َوَكْقِدِهْؿ َوَمْؽِرِهْؿ َطَؾك َفْضِؾ اهلل

ِ
ُض َأْمِري إَِلك اهلل ِريَؼـَة  ،َوُأَفقِّ ـَؿ َهـِذِه الطا َوُهَق إِكاَؿا َتَعؾا

اَلمُ  ـْ ُمقَسك َطَؾْقِف السا
 َحْقُث َقاَل   ،مِ

ِ
رِّ إَِلك اهلل َفُف بِاْلَؼْتِؾ َرَجَع ُمقَسك فِل َدْفِع َذلَِؽ الشا ا َخقا َفنِنا فِْرَطْقَن َلؿا

ــ ــؾِّ ُمَتَؽبِّ ـْ ُك ــ ــْؿ ِم ــل َوَربُِّؽ ــْذُت بَِربِّ ــل ُع ــْقِم اْلِحســاِب إِكِّ ـُ بَِق ــْمِم . مػــاتقح الغقــب [ 22]غــافر   رٍ ٓ ُي

(22/025.) 
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  :يقين الداعي بتغير األحوال من الشر إلى الخيرالمطلب الثاني: الدعاء المتضمن ل

ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ژ   قـــال اهلل تعـــالك

  .[724] إطرام    ژۇئ   ۇئ  ۆئ  

 لفـؿ قـال حـقـ لؿقسـك مقسـك قـقم قـال  تعالك ذكـره يؼقلالؿعـك ا.جؿالل  

 مــ  يؼقل ،ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ژ  أبـائـا بؼتؾ ژٴۇ   ژ ،  ژ ھ  ھ  ھژ

 زمـان أضؾاـف حقـ الذكقر أوٓدهؿ يؼتؾ كان فرطقن ٕن إلقـا5 اهلل برسالة تلتقـا أن قبؾ

 ٕن اهلل5 برســالة جئتـــا مــا بعــد ومـــ  يؼــقل ،ژ ۉ  ۉ  ې  ېژ   وققلــف مقســك.

 طؾـقفؿ5 العـذاب تجديدَ  أراد قال، ما ققمف مـ لؾؿأل وقال َسحَرتف، غؾبت لؿا فرطقن

 حـقـ ذلـؽ5 لؿقسـك قـالقا مقسـك قـقم إن  كسـائفؿ. وققـؾ واسـتحقاء أبــائفؿ، بؼتؾ

 يـا  لـف فؼـالقا الجؿعـان، تـراءى وقـد هـاربقن، مــف وهـؿ فرطـقن، يـدركفؿ أن خافقا

 مـا بعد ومـ كساءكا، ويستحققن أبـاءكا، يذبحقن كاكقا تلتقـا، أن قبؾ مـ أوذيـا مقسك

ـــا، ـــقم جئتـ ـــدركـا الق ـــقن ي ـــا، فرط ـــال فقؼتؾـ ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ژ  :ق

َٓ ، ژەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ   هـا صؿلهنؿ مقسك بلن اهلل 

  وقد تضؿـ كالمف أمقرا  ال ة  أولفا .يخؾػ وطده، وأكف وطده هبالك الطاغقة العايت

 .رجاء هالك فرطقن5 ٕن اهلل أطؾؿف بذلؽ، وأن لـذلؽ وقتـا معؾقمـا، لـؿ يحــ حقــف

لـقس ٕحـد  5أهنؿ ير قن إرض مـ بعده، وأهنؿ سـقؽقكقن مسـتؼؾقـ أحـرارا   اكقفا

ــقفؿ ســؾطان إٓ اهلل ــا .طؾ ــال    الثف ــذا ق ــات، ومـاقضــات، ول ــد تؽــقن مخالػ ــف ق  أك

لؽـؿ مـــ الجـزاء بؿؼــدار  أو يؼـدر ،فقـرى مــؽؿ طؿؾؽــؿ ژ ۇئ   ۇئ  ۆئژ 

 بؿا تصريح هق ژ ەئ  وئ  وئژ  وققلف  .طؿؾؽؿ، واهلل بؽؾ شلء طؾقؿ

 داود زمـان يف مصـر ومؾؽـقا رجـاءه، اهلل حؼـؼ هلل، وقد إرض أن مـ سابًؼا إلقف رمز

 بـالغر ، وققمـف فرطـقن وأهؾـؽ كقن، بـ يقشع مع الؿؼدس بقت وفتحقا وسؾقؿان،

 طـدوكؿ! بـنهالك طؾـقؽؿ يؿــ أن بعـد إطؿـال مــ تعؿؾـقن كقـػ فقـظر وأكجاهؿ5

                                                 
 (.77/44تػسقر الطربي )(  7)
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 .وشر خقر مـ فقف طؿؾتؿ بؿا فقجازيؽؿ إرض يف ويستخؾػؽؿ

 أية :  اتهداي

إزالـة الشـلء   كعؿتـل السـؾب وا.يجـاب، إولـك تضؿـ رجـاء مقسـك  -7

أن يعطقــل مؾؽـف ومؽاكتـف   والثاكقـة .بلن يفؾؽ اهلل العدو ففل كعؿـة بؿػردهـا 5الضار

ہ  ھ   ھ  ژ  ما سقحدث يقم الؼقامة5 ٕن الحؼ يؼـقل   كعؿة أخرى. ومثؾف ففذه

ومجرد الزحزحة طـ الـار فضؾ  .[730]آل طؿران   ژ ھ   ھ  ے  ے  ۓ

لؼـد كـال كعؿتـقـ. وهــا يؼـقل  !وكعؿة، فؿا بالؽ بؿـ ُزحزح طـ الـار وأدخـؾ الجــة

ــژ ى  ى   ائ  ائ  ەئژ  الحــؼ ســبحاكف  ــة تؾقف ــؽ وحــدها كعؿ ا . وتؾ

  .ژەئ  وئ  وئ  ژ  كعؿة أخرى هل 

أن كعؿـة اهلل طؾـقؽؿ   لؼقمـف ولـذا بـقـ مقسـك  5الـعؿ ٓ تدوم إٓ بالشـؽر -2

ــوك هؽــذا ــنهالك طــدوكؿ، وباســتخالفؽؿ يف إرض لـــ ت ــب  5ب ــؾ اهلل تعــالك رقق ب

ــادة اِ.يؿــان ،هــؾ تســتؼبؾقن هــذه الـــعؿ بالشــؽر !يـظــر مــاذا تػعؾــقن ،طؾــقؽؿ  ،وزي

  .؟تباط باهلل، أم تؽػرون هبذه الـعؿةوآر ،والقؼقـ

ى  ى   ائ  ژ  ورأفتف بؼقمف، واستعطافف لفؿ بؼقلف  بقان رحؿة مقسك  -7

 ستخالم يف إرض. ووطده لفؿ بآ ژ ائ  ەئ

 ل والرجاء بؿـا طــد اهلل ؤبؾ التػا 5طدم القلس والؼـقط مـ رحؿة اهلل  -4

 حتك يف أحؾؽ الظروم. 

ــدطقيـ با.ر -0 ــاد والتقجقــفكصــح الؿ ــذير م ،ش ــا ٓ يروــل اهلل والتح ، ؿ

والتحريض طؾك آستؽثار مـ الطاطة5 لقسـتحؼقا وصـػ الؿتؼـقـ تـذكقًرا لفـؿ بلكـف 

  طؾقؿ بؿا يعؿؾقكف.

                                                 
 خدمـة يف طؾـقفؿ الشاقة إطؿال وتؽؾقػفؿ آستعباد، مـ لحؼفؿ ما وهق  (2/212يـظر   الشقكاين )(  7)

 أرادوا وكـلهنؿ إبــاء. ؾوقتـ والصـؾب، الؼطـع، مــ مقسـك بعثـة بعـد فرطـقن بف تقطدهؿ وما فرطقن،

 صقل بعد جاء بؾ إذى5 بداية يؽـ لؿ مقسك بعثة بعد مسفؿ الذي إذى وأن صربهؿ، بـػاد التعريض

 (.4/17) والتـقير التحرير   يـظر. مقسك بعثة قبؾ لحؼفؿ ما كالمفؿ يف جؿعقا فؾذلؽ إذى. يف مدة
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والتبشـقر بقطـد اهلل  ،استحسان رفع معـقيات الؿممـقـ بـذكر حســ العاقبـة -1

. ٕولقائف أهؾ التؼقى

والؿـاصب لقرى مـاذا  ،وإمقال ،ـا يف إرضل بقان طؾة استخالم اهلل  -2

 أم كعصقف؟ وهؾ كعتؿد طؾقفا، أم كتقكؾ طؾك اهلل وحده؟. ،كػعؾ؟ هؾ كطقعف فقفا

 الدعاء:  آداب

  رجاء اهلل سبحاكف وتعالك بتحؼقؼ كعؿتقـ. -7

تـدل طؾـك الرجـاء، ومـا بعـدها  ژ ىژ  التقسؾ إلك اهلل تعـالك بالرجـاء فــ -2

وقـد اسـتخؾػقا يف مصـر يف زمــ داود  .وَطسك مـ اهلل واجبـة .يؽقن مرجق الحصقل

ــقـ  ــل وب ــقـ التؿـ ــاك فــر  ب ــت الؿؼــدس مــع يقشــع. وهـ وســؾقؿان، وقــد فتحــقا بق

. الرجاء

حقــث جــاء بػعــؾ الرجــاء دون الجــزم5 تلدًبــا مــع اهلل  ،التــلدب مــع اهلل تعــالك -7

ى، والتعـرض إلـك روـك تعالك، وإقصاًء لالتؽال طؾك أطؿالفؿ، لقـزدادوا مــ التؼـق

  اهلل تعالك، وكصره.

 :وعُلم إصرارهم على الفساد ،مشروعية الدعاء بالهالك على أهل الظلم إذا اشتد أذاهمالمطلب الثالث: 

ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ      ژ قال اهلل تعالك 

ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ    مئ  ىئ    ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ  ڀ    ٱ  ٻ يئ  جب   حب   

                                                 
 (.2/242أيسر التػاسقر )(  7)

فلكـت إذا قؾـت  لقـت الشـباب  .إشعار حبؽ لـف  كؽ تريد بالتؿـلأا مستحقالً، وب أمرً أن تتطؾ  فالتؿـل(  2)

شـلء محبـقب يقشـؽ أن   «الرجـاء»لؽــ  .، ولؽـؽ تعؾـ حبؽ لؿرحؾـة الشـبابففق مستحقؾ 5يعقد

  هل الرجاء مراحؾ وأققى .«طسك»وأداة الرجاء  ،«لقت»الرجاء أققى مـ التؿـل. وأداة التؿـل فيؼع. 

عسـك َربُُّؽـْؿ َأن ُيْفِؾـَؽ وققلف تعـالك   .ٓ يعجزه شلء واهلل سبحاكف ـ اهلل تعالك5 ٕكف محؼؼ،الرجاء م

ُكؿْ  والؽالم كؿا كراه هـق مــ مقسـك، وٓ يؼـدر طؾـك هـذه الؿسـللة إٓ اهلل، فؿـا مققـع هـذا مــ   َعُدوَّ

ا بـالؿعجزة، فـنذا كـان دً أرسؾف اهلل لفداية الخؾؼ، وأرسـؾف مميـ ،تحؼقؼ الرجاء؟. كعؾؿ أن مقسك رسقل

 ًٓ عسـك َربُُّؽـْؿ َأن   الرسقل الؿميد بالؿعجزة قـد أمـره اهلل أن يـبؾغفؿ ذلـؽ، فقؽـقن الرجـاء مــف مؼبـق

ُكؿْ   .(4/17)والتـقير التحرير .ُيْفِؾَؽ َعُدوَّ
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  [.34-32]يقكس  ژڀ  

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ژ  وقال

پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ    پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ     ېئۈئ

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

  [.24-72]الدخان   ژچ    چ  چ  چ    ڃڄ        ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ

الؿعـك ا.جؿالل  يخرب اهلل تعالك طـ حال فرطقن وققمف، فبعـد أن لـج فرطـقن 

وقد طؾـؿ بعـدم إصـالح فرطـقن  5ربف  سلل مقسك ،يف العـاد والؿؽابرة بعد هزيؿتف

ــف قــائاًل  ــتفؿ  أي ژائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  ژ   ومؾئ ــر مـــ  ژوئ  ژ  أططق الؽثق

وأكـقاع  ،وإ ـاث ،والػـرش ،ومـا يتـزيـ بـف مــ الؿالبـس ،والتـعؿ ،مظاهر الرفاهقة

 ،والػضـة ،الـذهب 5أططقـتفؿ الؽثقـر مــ إمـقال أي  ژۇئ  ژ  ،والحؾـؾ ،الحؾل

ۈئ  ۈئ  ېئ  ژ  5يف هــــذه الحقــــاة الــــدكقا ژۇئ  ۆئ      ۆئ  ژ  والحــــرث ،وإكعــــام

الزيــة والؿعـك  أططقتفؿ مـا أططقـتفؿ مــ  .فقسبب ذلؽ لفؿ الضالل  أي ژېئېئ

لقخؾصقا لؽ العبادة والطاطـة، ولقؼـابؾقا هـذا العطـاء بالشـؽر، ولؽــفؿ لـؿ  5والؿال

ــة أمــرهؿ الخســران  5يػعؾــقا ــالجحقد والبطــر، فؽاكــت طاقب ـــعؿ ب ــابؾقا هــذه ال ــؾ ق ب

واجعؾفـا غقـر  ،أذهـب أ رهـا بؿسـحفا  أي ژىئ  ىئ  ىئ  ی   ژ   اإذً  .والضالل

يؼـال  صؿـس  .ومحق أ ر الشلء ،ا.تالموالطؿس  ا.هالك و .صالحة لالكتػاع هبا

ی  ژ  .وٓ يعرم لذهاب صـقرتف ،ا إذا زال بحقث ٓ يرىالشلء ويطؿس صؿقًس 

فـال يممــقا حتـك يـروا العـذاب  5واستق ؼ مـفـا ،أي  اصبع طؾك قؾقهبؿ ژی  ی  

والشد  الربط والطبـع طؾـك الشـلء، بحقـث ٓ يخـرج  .الؿقجع أشد ا.يجاع ،إلقؿ

  فجـاءت ا.جابـة مــ اهلل تعـالك .اخؾف، وٓ يدخؾ فقف ما هق خـارج مــفمـف ما هق بد

ــف، ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ ـ طؾق ــممِّ ـــ مقســك، وهــارون ُي ــان م ــدطاء ك 5 ٕن ال

ـ أحــد الــداطَقْقـ ــا ژٻ  ژ  .والؿــممِّ ــا بالــدطقة إلقـ ــا ،طؾــك صاطتـ  ،وأداء طبادتـ

پ  پ  پ    ژ  .والعؿــؾ طؾــك إكؼــاذ طبادكــا مـــ ضؾــؿ الظــالؿقـ ،والـصــح لعبادكــا

فــنن الــذيـ ٓ يعؾؿــقن مــا هلل مـــ  5فتســتعجال وقــقع العــذاب  أي ژپ   ڀ  ڀ   
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 ،فال تؽقكقا مثؾفؿ ،يستعجؾقن اهلل تعالك يف وطده لفؿ ،وقضاء وقدر ،وتدابقر ،حؽؿ

ويف أيـة  .ومـا اهلل بؿخؾـػ وطـده ،واصربوا حتك يليت وطد اهلل ،بؾ اكتظروا وطدكا

 إلك مـف يصؾ الذي رجؿفؿ معاين كؾ مـ استعاذ بربف5 مقسك أنإخرى  بقـ تعالك 

 .بالقد بالحجارة رجًؿا أو بالؾسان، ذلؽ كان شتًؿا ومؽروًها، أذًى  الؿرجقم

وأهنؿ مجرمقن، فاستجاب اهلل تعالك  بف، يممـقا ولؿ كّذبقه أهنؿ ربف مقسك ودطا

 .دطاءه، وأغر  فرطقن ومـ معف

                                                 
، وهل الدالـة ذكر الؿػسرون  ال ة أققال يف معـك الالم يف )لقضؾقا(  إول  أهنا ٓم العاقبة والصقرورة(  7)

طؾك أن ما بعدها أ ر وغايـة فعؾقـة لؿتعؾؼفـا، يوتـب طؾقـف بالػعـؾ ٓ بالسـببقة، وٓ بؼصـد فاطـؾ الػعـؾ 

ا َوَحَزًكـ  الذي تتعؾؼ بـف كؼقلـف تعـالك . الؼـقل الثـاين  أهنـا ٓم اَفاْلَتَؼَطـُف آُل فِْرَعـْقَن لَِقُؽـقَن َلُفـْؿ َعـُدوًّ

إكـؽ قـد أططقـت  ،الؿعــك  وقـال مقسـك مخاصبـا ربـف  يـا ربــا لؾتعؾقؾ، والػعؾ مـصـقب هبـا، فقؽـقن

 5قـد أططقـتفؿ ذلـؽ طؾـك سـبقؾ آسـتدراج ،وأمقآ يف الحقاة الدكقا، وإكؽ يا ربــا ،فرطقن ومأله زيـة

وشـبقف هبـذه الجؿؾـة يف هـذا الؿعــك ققلـف . لقزدادوا صغقاكا طؾك صغقاهنؿ،  ؿ تلخذهؿ أخذ طزيز مؼتـدر

َْكُػِسـِفْؿ، إِكَّؿـا ُكْؿِؾـل َلُفـْؿ لَِقـْزداُدوا إِْثؿـًا َوَلُفـْؿ َوٓ َيْحَس تعالك   ِٕ ـَ َكَػُروا َأكَّؿا ُكْؿِؾل َلُفـْؿ َخْقـٌر  َـّ الَِّذي َب

ـٌ  والصقاب مـ الؼقل يف ذلؽ طـدي فؼال   ،[، وهذا ما رجحف الطربي723 طؿرآن  ]آل َعذاٌب ُمِفق

لتػتــفؿ فقـف،  5ا أططقـتفؿ مــ زيــة الحقـاة الـدكقا وإمـقالأهنا ٓم كل، ومعـك الؽالم  ربـا أططقتفؿ مـ

َْٕسـَؼْقـَاُهْؿ َمـاًء َغـَدًقا لِـَْػتِــَُفْؿ ويضؾقا طـ سبقؾؽ طبادك طؼقبة مـؽ لفؿ، وهذا كؿا قال جـؾ  ــاؤه  

الؼــقل الثالــث  أهنــا ٓم الــدطاء، وأهنــا لؾــدطاء طؾــقفؿ بالزيــادة مـــ ا.وــالل . [72-71]الجـــ  فِقــفِ 

وأمـقآ يف الحقـاة  ،إكـؽ أططقـت فرطـقن ومـأله زيــة ،يـا ربــا  فقؽقن الؿعـك  وقال مقسـك ،غقايةوال

فـنن فؼـد قـال مـا مؾخصـف   ،وهـق رأى الزمخشـري .زدهؿ والٓ طؾـك وـاللفؿ ،الؾفؿ يا ربـا ،الدكقا

ـْ َسبِقؾَِؽ؟ قؾت  هق دطاء بؾػظ إمر كؼقلف  ربـا اصؿس واشدد. وذلؽ  قؾت  ما معـك ققلف  لُِقِضؾُّقا َط

أكف لؿا طرض طؾـقفؿ آيـات اهلل وبقـاتـف طروـا مؽـررا، وردد طؾـقفؿ الـصـائح والؿـقاطظ زماكـا صـقيال. 

وحذرهؿ مـ طذاب اهلل ومـ اكتؼامف، وأكذرهؿ سقء طاقبة ما كاكقا طؾقف مـ الؽػر والضالل، ورآهـؿ ٓ 

ا، ولـؿ يبـؼ لـف ا، وطــ الـصـقحة إٓ كبـقً وطؾك ا.كذار إٓ استؽبارً  ،ايزيدون طؾك طرض أيات إٓ كػرً 

مطؿع فقفؿ. وطؾؿ بالتجربة وصقل الصحبة أو بقحل مــ اهلل، أكـف ٓ يجـلء مــفؿ إٓ الغـل والضـالل، 

والطغقان طؾـك الــاس، وكثـرة إمـقال تؿؽــفؿ مــ ذلـؽ،  ،والخقالء ،دطا طؾقفؿ. والزيـة سبب الؽرب

 .[2، 1]العؾـؼ   ال إِنَّ افْكَسـاَن َلَقْطَغـك َأْن َرآُه اْسـَتْغـَككَ تعالك   وتخضع رقاب الـاس لفؿ، كؿا قال

.صـرار فرطـقن وشـقعتف  ففذه إققال الثال ة، لؽؾ واحد مـفا اتجاهف يف التعبقـر طــ وـقؼ مقسـك 

يـظـر   تػسـقر  .رطؾك الؽػر، ولؿا هؿ فقـف مــ كعـؿ لـؿ يؼابؾقهـا بالشـؽر، بـؾ قابؾقهـا بـالجحقد والبطـ

 (.77/222(، والتحرير والتـقير )2/711(، وتػسقر الزمخشري الؽشام )70/724الطربي )

 (.22/27تػسقر الطربي )(  2)
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 أية:  اتهداي

الجزيؾ قـد يضـعػ ا.يؿـان يف كػـقس الـبعض، إمـا بـا.غراء الـذي  العطاء -7

يحد ف مظفـر الـعؿـة يف كػـقس الــاضريـ إلقفـا، وإمـا بالوهقـب الـذي يؿؾؽـف هـمٓء 

 بحقث يصقرون قادريـ طؾك إذٓل غقرهؿ.  5الؿـعؿقن

والطغقان طؾك الـاس، وكثرة إمقال تؿؽـفؿ  ،والخقالء ،الزيـة سبب الؽرب -2

گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   ژ   وتخضـع رقـاب الــاس لفـؿ، كؿـا قـال مـ ذلـؽ،

 .[2 ،1  العؾؼ] ژڱ  

ومع ذلـؽ لـؿ  ،حقث أراه كقػ اكتصر مقسك بالؿعجزات تسؾقة الرسقل  -7

 .يتبعف إٓ الؼؾقؾ

 وبلهؾفؿا. ،وا.سرام يف الشر والػساد ،التـديد بالعؾق يف إرض -4

ن طؾقفؿـا الصـالة والسـالم، لؽــ ذكـر مقسـك الدطاء قام بف مقسـك وهـارو -0

 ا طؾك دطائف.ـً ا لف، وهارون كان مممِّ تشريػً 

يــدطق طؾقــف أٓ يـتػــع   إن فرطــقن قــد بؾــغ يف ا.جــرام والعتــق مــا جعــؾ مقســك -1

 وذلؽ لخبثف، ولربؿا يؽقن قد أوحل إلقف أن فرطقن لـ يممـ5 ولذلؽ دطا طؾقف. 5بأيات

ػار كاكقا يف الـدكقا مصـدققـ بـالرب، فػرطـقن الـذي أن الؽ  دلت أية طؾك -2

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ   كا، قـال تعـالأضفر التؽذيب كان يف باصــف مصـدقً 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ژ  [، وكؿا قال مقسك لػرطقن 74]الـؿؾ  ژ پ

 [، ومع هذا لؿ يؽـ مممـًا5 بؾ قال مقسك 752]ا.سراء   ژې  ې  ى  

]يــــــــــــقكس   ژی  جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ  جب     ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یژ 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ژ  ولؿا قال فرطقن  .ژٻ  ٻ  ٻ  ژ  قال اهلل  ،[33

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ژ  قــــــال اهلل ، [45]يــــــقكس   ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ   

 ،فقصػف بالؿعصقة، ولؿ يصػف بعدم العؾؿ يف البـاصـ .[47]يقكس   ژڇ  ڍ  

  .[71ؿزمؾ  ]ال ژٴۇ  ۋ  ۋ    ژ  كؿا قال 

                                                 
 (.7/742ا.يؿان ٓبـ تقؿقة )(  7)
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 الدعاء:  آداب

لقؽـقن  5بـقـ يـدي دطائـف طؾـك فرطـقن وققمـف ذكـر صغقـاهنؿ قدم مقسك  -7

 أرجك ٓستجابة اهلل لف، وتشفقرا هبمٓء الذيـ لؿ يؼدروا كعؿ اهلل حؼ قدرها.

ــداءَ  -2 ــرر الـ ــا(  ك ــف  5)ربـ ــك يســتجقب ل ــالك، حت ــف تع ــة يف الضــراطة إِلق مبالغ

 ومؼابؾتفؿ ا.حسان بالؽػران. ،لطغقان، والتـؽر َٕكُعؿ اهلللؿبالغتفؿ يف العـاد وا

تل قر الدطاء يف ا.جابة، حقث اسـتغاث إلـك   أووحت أية يف الدٓلة طؾك -7

 اهلل تعالك بعد أن ابتفؾ إلقف، فدل هذا طؾك ترتقب ا.جابة طؾك الدطاء. 

 يف الدطاء.  اختقار إلػاظ الحسـة  مـ أسباب إجابة اهلل تعالك لؾدطاء -4

 بـ  مقسك  ؾتقس -0

)ربـا(، فالتقسؾ إلك اهلل طز وجؾ بالربقبقـة فقفـا شـفقد تـدبقر الخؾـؼ كؾـف  الربقبقة -أ

بـقـ البشـر والـرب  5ا لؾعطايـا وإرزا وتـقيًعـ ،اوقسـؿً  ،وإططـاءً  ،اا، ورزًقـوإيجـادً  ،اخؾؼً 

 5أمر الـاهل الؿطـاعوهق السقد  .الؿالؽ لؽؾ ذرات هذا القجقد، والؿالؽ لؽؾ ما سقاه

هذه  . فاستحضار[04]إطرام  ژڻ  ۀ  ۀ  ہ    ڻں  ں  ڻ   ڻژ  قال تعالك 

 مـ أطظؿ أسباب إجابة الدطاء. طـد الدطاء الؿعاين 

ولــؿ  ژائ  ائ  ەئ  ژ  قــال  وططائــف ومـعــف، فؿقســك  اهلل  تــدبقرب -ب

إكؿـا قـال  إكـؽ فرطقن طــده كـذا، ولـف مــ السـؾطان وإمـقال كـذا، و ،يؼؾ  يا رب

  .سبحاكف الؿعطل الذي يميت آتقت، فاهلل تعالك هق

                                                 
يف أن اهلل هق الذي آتك مــ  5يف كقن أكثر الـاس يشؽقن 5وإهنا لحؼقؼة جؾقة ضاهرة، مع أهنا تشبف الؿقت(  7)

ًٓ  ،اآتك مؾؽً  ًٓ وا .وزيـة ،وما  ُولِـَد لعاقؾ إذا تدبر بداية ا.كسان وهنايتف، وإذا تـدبر أن كـؾ مــ أططـل مـا

َفاتُِؽْؿ ٓ قال تعالك   !امـ طدم، وُولَِد بعد أن كان يف بطـ أمف ٓ يؿؾؽ شقئً  ـْ ُبُطقِن ُأمَّ َواهللُ َأْخَرَجُؽْؿ ِم

ْؿَع َوإَْبَصاَر وَ  ُؽْؿ َتْشُؽُرونَ َتْعَؾُؿقَن َوْقً ا َوَجَعَؾ َلُؽُؿ السَّ أيــ كاكـت أمـقال  .[23]الـحـؾ  إَْف َِدَة َلَعؾَّ

إغـقاء مـذ مائة سـة؟ كاكت يف أيدي غقرهؿ، أيـ السؾطان الذي بقد أهؾ السؾطان الققم؟ أيـ كان قبؾ 

مائة سـة، أو قبؾ مائة وخؿسقـ سـة؟ هؾ كان ٕحد مـفؿ ذرة سـؾطان طؾـك وجـف إرض؟ وهـؾ كـان 

 كوأططـ ،ا مــ العطايـا؟ ٓ، هـق الـذي خؾـؼ طــ أن يعطقفـا شـقئً ؿ أن يقجد كػسف فضاًل يؿؾؽ أحد مـف

وهـذه قضـقة يؼقـقـة ٓ يشـؽ فقفـا طاقـؾ، . والػماد، فاهلل هق الذي يمتقف ذلؽ ويحرمـف ،والبصر ،السؿع

بـؾ ربؿـا جزمـقا  5أهنؿ ما أططقا وما أتقا بف مـ قبؾ أكػسفؿ، والـذيـ يف قؾـقهبؿ مـرض يشـؽقن يف هـذا

= 
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لـػـقذ قضـاء اهلل وقـدره،  5استحضار أن الؽػرة والظؾؿة وأطداء ا.سالم آلة -ج

وهـذا مـا  ،فإمقر لقست بليدهؿ، لذا يجب الؾجقء إلك اهلل تعالك بـالخقم والرجـاء

 .فعؾف مقسك 

*              *              * 

                                                 
= 

وصــعفؿ دون أن  ،بضعػ طؽسفا، جزمقا بلن السؾطان بليدي البشر، وجزمقا بلن الؿال هق مـ كدهؿ

وإمـقال يف  ،ويخـافقن غقـر اهلل، ويعؿؾـقن حسـاب الزيــة ،ولذا تجـدهؿ يرجـقن 5يؽقن ططقة مـ اهلل

 (.13/75الحقاة الدكقا. يـظر  دروس لؾشقخ ياسر برهامل )
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 رابعالمبحث ال

 دعاء موسى فترة دعوته لبني إسرائيل، وبعد هالك فرعون

 :طلب رؤية الله تبارك ذو الجالل واإلكرامالمطلب األول: 

 .[747]إطرام  ژ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹ژ    قال اهلل تعالك

  مع بـل إسرائقؾ الؿعـك ا.جؿالل  ما زال السقا  يف ذكر أحداث مقسك  

تعالك بـل إسرائقؾ مـ فرطقن ومؾئف، وحد ت حاد ة صؾب بـل  كف لؿا كجك اهللأ

وقد أكبلهؿ مقسك  ،اا كؿا لؾؿشركقـ إلفً أن يجعؾ لفؿ إلفً  5إسرائقؾ مـ مقسك

وجعؾ لف  ،واطد اهلل تعالك مقسك أن يـاجقف بجبؾ الطقر 5وأدهبؿ طـ ققلفؿ الباصؾ

فتؿ الؿقؼات أربعقـ  ،اوزادها طشرً  -ا  ال قـ يقمً  -ا الؿقطد الذي يؾؼاه فقف شفرً 

السالم استخؾػ يف بـل إسرائقؾ أخاه هارون، الصالة ووطـد خروجف طؾقف  ،لقؾة

ڳ  ژ  هذا معـك ققلف تعالك 5وأوصاه با.صالح، وهناه طـ إتباع آراء الؿػسديـ

ڻ   ڻ  ۀ    ڻڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ

طرا ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  ے   وكان  [.742م  ]ٕا

يتضؿـ شريعة كامؾة يساسقن  5ذلؽ مـ أجؾ أن يليت بـل إسرائقؾ بؽتاب مـ رهبؿ

 وتحؽؿفؿ. ،هبا

﮳   ژ  ،الذي وقتـاه لف .كزال الؽتـاب ژے  ۓ  ۓ  ﮲  ژ  وققلف تعالك 

وٓ  ،بؾ كان يسؿع كالمف ،وهنقف بال واسطة بقـفؿا ،وأمره ،بؿا كؾؿف مـ وحقف ژ﮴  

ومقدة  ،ا لربفوتشق  إلك رؤية اهلل تعالك، وكزطت كػسف لذلؽ، حبً  تا  5يرى ذاتف 

                                                 
ـِ َولَ    أيات قال اهلل (  7) ـْ َتَراكِل َوَلؽِ َؿُف َربُُّف َقاَل َربِّ َأِركِل َأْكُظْر إَِلْقَؽ َقاَل َل ا َجاَء ُمقَسك لِِؿقَؼاتِـَا َوَكؾَّ ؿَّ

ا وَ  ا َتَجؾَّك َربُُّف لِْؾَجَبِؾ َجَعَؾُف َدكًّ ـا َخرَّ ُمقَس اْكُظْر إَِلك اْلَجَبِؾ َفنِِن اْسَتَؼرَّ َمَؽاَكُف َفَسْقَف َتَراكِل َفَؾؿَّ ك َصِعًؼا َفَؾؿَّ

اسِ  ـل اْصـَطَػْقُتَؽ َعَؾـك الـَـّ ـَ َقـاَل َيـا ُمقَسـك إِكِّ ُل اْلُؿْمِمـِق تِل  َأَفاَق َقاَل ُسْبَحاَكَؽ ُتْبُت إَِلْقَؽ َوَأَكا َأوَّ َٓ بِرَِسـا

ـَ  اكِرِي ـَ الشَّ ـْ ِم  [.744-747]إطرام   َوبَِؽاَلِمل َفُخْذ َما آَتْقُتَؽ َوُك

 يقًمــا،  ال ــقـ ، وفقــف ذكـر الشــقخ أبــق بؽــر الجزائـري  أن الشــفر كــان(2/274التػاســقر ) يـظـر   أيســر(  2)

 الحجة. أول مـ طشًرا وزادها الؼعدة، شفر وكاكت
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فـنن ققـؾ  كقـػ سـلل الرؤيـة وقـد طؾـؿ أن اهلل  ژ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹ژ  لرؤيتف، فــ

وققـؾ  سـلل  .فسـلل الرؤيـة ،؟ قـال الحســ  هـاج بـف الشـق  تعالك ٓ يرى يف الـدكقا

  لــ تؼـدر  أي ژٴۇ  ۋ  ژ   اهلل ژ﮵  ژ  ا مـف أكف يجـقز أن يـرى يف الـدكقا،ضـً  5الرؤية

فــنن اهلل تبــارك وتعــالك أكشــل الخؾــؼ يف هــذه الــدار طؾــك كشــلة ٓ  5أن طؾــك رؤيتــل

يؼدرون هبا، وٓ يثبتقن لرؤية اهلل، ولقس يف هـذا دلقـؾ طؾـك أهنـؿ ٓ يروكـف يف الجــة، 

 طؾـك أن أهـؾ الجــة يـرون رهبـؿ  فنكف قد دلت الـصقص الؼرآكقة وإحاديث الـبقيـة

ويتؿتعقن بالـظر إلك وجفف الؽريؿ، وأكف يـشئفؿ كشلة كامؾة، يؼدرون  ،تبارك وتعالك

ولفذا رتب اهلل الرؤية يف هذه أيـة طؾـك  بـقت الجبـؾ،  ،معفا طؾك رؤية اهلل تعالك

                                                 
ـْ وتعؾؼت كػاة الرؤية بظاهر هـذه أيـة، وقـالقا   قـال اهلل تعـالك  (  7) وٓ  .تؽـقن لؾتلبقـد  ولــ َتَراكِـل َلـ

ـْ حجة لفؿ فقفا، فؼقلف   القجـف إول  أن   والرد طؾك ذلـؽ مــ وجـقه ،طؾك الـػل الؿطؾؼ َتَراكِل َل

إذ مقسك أطؾؿ باهلل مــ أن يسـللف مسـتحقال يف  5سمال مقسك ربف أن يراه دلقؾ طؾك جقاز رؤيتف سبحاكف

طارية طـ الدلقؾ بؾ هل محض تخرص، فؿقسك  5حؼف، ودطقى أكف إكؿا سللف لقؼقؿ الحجة طؾك ققمف

 َوَواَعـْدَكاكؿـا تـدل طؾقـف أيـات يف ققلـف تعـالك   ،ودون سـابؼ صؾـب مــ ققمـف ،مـػردا إكؿا سلل ربف

ـَ  ُمقَسك ـَ  َربِّفِ  ِمقَؼاُت  َفَتؿَّ  بَِعْشرٍ  َوَأْتَؿْؿـَاَها َلْقَؾةً  َثاَلثِق َِخقـفِ  ُمقَسـك َوَقـاَل  َلْقَؾةً  َأْرَبِعق  فِـل اْخُؾْػـِـل َهـاُرونَ  ِٕ

َٓ  َوَأْصِؾْح  َقْقِمل ـَ  َسبِقَؾ  تَّبِعْ تَ  َو ا اْلُؿْػِسِدي َؿفُ  لِِؿقَؼاتِـَا ُمقَسك َجاءَ  َوَلؿَّ  إَِلْقـَؽ  َأْكُظـرْ  َأِركِـل َربِّ  َقـاَل  َربُّفُ  َوَكؾَّ

ـْ  َقاَل  ـِ  َتَراكِل َل ـا َتَراكِـل َفَسْقَف  َمَؽاَكفُ  اْسَتَؼرَّ  َفنِنِ  اْلَجَبؾِ  إَِلك اْكُظرْ  َوَلؽِ ـك َفَؾؿَّ ـا َجَعَؾـفُ  َبـؾِ لِْؾَج  َربُّـفُ  َتَجؾَّ  َدكًّ

ا َصِعًؼا ُمقَسك َوَخرَّ  ُل  َوَأَكـا إَِلْقـَؽ  ُتْبُت  ُسْبَحاَكَؽ  َقاَل  َأَفاَق  َفَؾؿَّ ـَ  َأوَّ . [747 – 742إطـرام ] اْلُؿـْمِمـِق

طؾـك أن صؾـب مقسـك الرؤيـة كـان .قــاع بــل  5فقاوح أكـف ٓ دٓلـة يف مـطـق  الــص وٓ يف مػفقمـف

 ـؿ لؿـاذا يطؾـب التقبـة مــ سـمالف  !ػ وقد صؾب الرؤية حال اطتؽافف وخؾقتـفإسرائقؾ باستحالتفا، كق

القجف الثاين  أن اهلل لؿ يـؽر طؾقـف سـمالف، !؟. الرؤية إذا كان إكؿا سللفا .قامة الحجة طؾك بـل إسرائقؾ

كجـاة كؿا أكؽـر طؾـك كـقح طؾقـف السـالم سـمالف  ،ٕكؽر اهلل طؾقف سمالف 5ولق كان ما سللف محآ ومؿتـعا

ـَ  َتُؽقنَ  َأنْ  َأِعُظَؽ  إِكِّلالسالم  الصالة وابـف، وقال سبحاكف لـبقف كقح طؾقف  ـَ  ِم  .[41]هـقد   اْلَجـاِهِؾق

ـْ القجف الثالث  أكف تعالك قال    .ٓ تجقز رؤيتل، أو لسـت بؿرئـل إين ٓ ُأرى، أو  ولؿ يؼؾ ،َتَراكِل َل

ـِف حجـر فظــف رجـٌؾ صعاًمـأٓ تـرى أن مــ كـ  والػر  بقـ الجـقابقـ ضـاهر أصعؿـقـف،   فؼـال ،اان يف كؿِّ

وهـذا يـدل  .إكؽ لــ تلكؾـف  فالجقاب الصحقح أن يؼقل  إكف ٓ يمكؾ، أما إذا كان صعاما، صح أن يؼال

لضـعػ قـقى البشـر فقفـا طــ  5ولؽـ مقسك ٓ تحتؿؾ ققاه رؤيتف يف هذه الدار ،طؾك أكف سبحاكف مرئل

ـِ وَ رؤيتف تعالك، يقوحف ققلف   أن الجبؾ  فلطؾؿف ،َتَراكِل َفَسْقَف  َمَؽاَكفُ  اْسَتَؼرَّ  َفنِنِ  اْلَجَبؾِ  إَِلك اْكُظرْ  َلؽِ

القجـف الرابـع  !. فؽقػ بالبشر الذي خؾؼ مــ وـعػ 5مع ققتف وصالبتف ٓ يثبت لؾتجؾل يف هذه الدار

اتجؾقف سبحاكف لؾجبؾ    5فنذا جاز أن يتجؾك لؾجبؾ الذي هق جؿـاد  اَدكًّ  َجَعَؾفُ  لِْؾَجَبؾِ  َربُّفُ  َتَجؾَّك َفَؾؿَّ

ـِ القجف الخامس  ققلف تعالك   !.فؽقػ يؿتـع أن يتجؾك لرسؾف وأولقائف يف دار كرامتف  إَِلـك اْكُظـرْ  َوَلؽِـ

= 
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ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  ې    ژ   فؼــــال مؼـعــــا لؿقســــك يف طــــدم إجابتــــف لؾرؤيــــة

ــــف ژې ــــك اهلل ل ــــقظ ژائ   ائ  ەئ  ى    ىې  ېژ  إذا تجؾ   إصــــؿ الغؾ

ا واسـتجابة مــ الؽقـان فالجبؾ أمؽـ وأ بت، والجبـؾ مـع تؿؽــف و باتـف أقـؾ تـل رً  -

حقـ رأى ما رأى  ژوئ   ۇئ  ژ  ،أي  اهنال مثؾ الرمؾ ،ژەئ  وئ  ژ  -البشري 

 5أكـف إذا لـؿ يثبـت الجبـؾ لرؤيـة اهلل  ، فتبـقـ لـف حقـئـذٍ أي  مغشقا طؾقف ، ژ ۇئژ 

                                                 
= 

 حقث طّؾؼ سبحاكف رؤيتف طؾك استؼرار الجبؾ، واستؼرار الجبـؾ َتَراكِل َفَسْقَف  َمَؽاَكفُ  اْسَتَؼرَّ  َفنِنِ  اْلَجَبؾِ 

ـْ   القجف السادس  أن دطـقاهؿ أن .أمر مؿؽـ، والؿعّؾؼ طؾك الؿؿؽـ مؿؽـ تػقـد الـػـل الؿمبـد  َلـ

  يؼقل ابـ مالؽ يف ألػقتف  .كؿا قد كص طؾك ذلؽ أئؿة الؾغة 5مردودة

ــــــــدا بؾـــــــــ الـػــــــــل رأى ومـــــــــ  ممب

 

 فاطضـــــــــدا وســـــــــقاه اردد فؼقلـــــــــف **

ـْ   ومؿا يدل طؾك بطالن ادطاء أن  ولـ يتؿـقه أبدا بؿا ققلف تعالك طـ الؽػار    لؿمبدتػقد الـػل ا َل

ـْ أي  الؿقت، فؾق كاكت  قدمت أيديفؿ لؿا صـح أن يتؿــك كـافر الؿـقت ٓ  5تػقد التلبقد الؿطؾؼ َل

ــف ســبحاكف   يف الــدكقا وٓ يف أخــرة، لؽـــ اهلل ذكــر أن الؽػــار يتؿـــقن الؿــقت يف أخــرة، كؿــا يف ققل

َربَُّؽ  َعَؾْقـَا لَِقْؼضِ  َمالُِؽ  َيا َوَكاَدْوا [  22الزخرم.] فدل طؾك أن   ْـ بـؾ  5ٓ تػقـد الـػـل بـنصال  َلـ

ـْ وطؾقف فقؽقن معـك ققلف تعالك لؿقسك   .يؿؽـ تؼققدها بلدلة أخرى يـظـر    يف الـدكقا.  أي َتَراكِل َل

ذب طــ ســة أبـل (، والعقاصـؿ والؼقاصـؿ يف الـ7/747شرح العؼقدة الطحاوية، ٕبل العز الحـػـل )

  (.75/221مؾتؼك أهؾ التػسقر )و (،0/752الؼاسؿ، ٓبـ القزير )

 إبصـار ٕن أخرة5 يف طؼاًل  جائزة تؽقن أن أولك باب فؿـ الدكقا5 يف طؼاًل  جائزة كاكت إذا اهلل ورؤية

ــَؽ  َفَؽَشــْػـَا  وطــال جــؾ اهلل قــال الــدكقا، يف مـفــا أقــقى أخــرة يف  َحِديــٌد  اْلَقــْقمَ  ُركَ َفَبَصــ ِغَطــاَءكَ  َعـْ

 كـص وقـد الجـة. يف لؾؿممـقـ شرًطا واقعة أخرة يف فنهنا شرًطا5 مؿتـعة الدكقا يف كاكت وإذا .[22  ]

 ،[22 الؼقامـة] َكاِضـَرةٌ  َيْقَم ِـذٍ  ُوُجـقهٌ   الؼقامـة سـقرة يف وطـال جـؾ اهلل قـال هذا، طؾك والسـة الؼرآن

 ٕن إحاصة5 غقر مـ رهبا تبصر  أي ،[27 الؼقامة] َكاظَِرةٌ  َربَِّفا َلكإِ  الـضرة تعؾقها  والؿعـك بالضاد،

 جـؾ فـاهلل ،[757 إكعـام] اْلَخبِقـرُ  الؾَّطِقـُػ  َوُهـقَ  إَْبَصـارَ  ُيـْدِركُ  َوُهـقَ  إَْبَصارُ  ُتْدِرُكفُ  ٓ  يؼقل اهلل

 .(72/2) لؾؿغامسل قرآكقة يـظر  تلمالت .خؾؼف أبصار تدركف ٓ وطال

ـَ  ُتَخقِّـُروا َٓ   ) طؾقـف الصـالة والسـالم، قـال الرسـقل  فقف بقان لػضؾ مقسـك(  7) اَس  َفـنِنَّ  إَْكبَِقـاِء، َبـْق  الـَـّ

َل  َفَلُكقنُ  الِؼَقاَمِة، َيْقمَ  َيْصَعُؼقنَ  ـْ  َأوَّ ـْ  بَِؼائَِؿةٍ  آِخٌذ  بُِؿقَسك َأَكا َفنَِذا إَْرُض، َعـْفُ  َتـَْشؼُّ  َم  ْرِش،الَعـ َقـَقائِؿِ  ِم

ـْ  َأَكانَ  َأْدِري َفالَ  (. أخرجـف البخـاري يف  كتـاب الخصـقمات، إُوَلـك بَِصـْعَؼةِ  ُحقِسـَب  َأمْ  َصـِعَؼ، فِـقَؿ

ومع ما أوتقف صؾك اهلل طؾقف  (.7/227( )2472باب  ما يذكر يف إشخاص والخصقمة بقـ الؿسؾؿ )

َربِّ َأِركِـل َأكُظـْر رة واحـدة يـقم قـال  وسؾؿ مـ العؾؿ يؼقل  أكا ٓ أطرم هـؾ اكتػـك اهلل بلكـف صـعؼف مـ

ـا َتَجؾَّـك  ـِ اكُظْر إَِلك اْلَجَبِؾ َفنِِن اْسَتَؼرَّ َمَؽاَكُف َفَسْقَف َتَراكِل َفَؾؿَّ ـْ َتَراكِل َوَلؽِ َربُّـُف لِْؾَجَبـِؾ َجَعَؾـُف إَِلْقَؽ َقاَل َل

ا َوَخرَّ ُمقَسك َصِعًؼا  .[747]إطرام  َدكًّ
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 ژۆئ  ۈئ   ژ  .واستغػر ربف لؿا صدر مـف مـ السمال .أن ٓ يثبت لذلؽفؿقسك أولك 

ا، وتعظقؿـا طؿـا أي  تـزيفا لؽ، وتؼديًسـ، ژۈئ  ېئ  ژ  مؿا اطواه مـ الصعؼ

ولـــ أســللؽ بعــد مثــؾ هــذا  ،مـــ جؿقــع الــذكقب ژېئ  ېئژ  5ٓ يؾقــؼ بجاللــؽ

وأكا طبـدك طـاجز  ،وطظقؿ سؾطاكؽ ،وبجاللؽ ،بؽ ژىئ  ىئ  ىئ  ژ  ،السمال

 .دار التؽؾقػ والعؿؾ ،طـ رؤيتؽ يف هذه الدار

 .بؿا كؿؾ اهلل لـف مؿـا كـان يجفؾـف قبـؾ ذلـؽ 5فجدد طؾقف الصالة والسالم إيؿاكف

فؼـال   ،أططاه خقـرا كثقـرا 5فؾؿا مـعف اهلل مـ رؤيتف سبحاكف بعدما ما كان متشققا إلقفا

ــــــؽ ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  ــــــؽ ،أي  اخوت  ،وفضــــــؾتؽ ،واجتبقت

التل ٓ أجعؾفا، وٓ أخص  ژپ  ژ  بػضائؾ طظقؿة، ومـاقب جؾقؾة،وخصصتؽ 

إيــاك مـــ غقــر واســطة، وهــذه فضــقؾة اخــتص هبــا  ژپ   ژ  هبــا إٓ أفضــؾ الخؾــؼ،

مــ  ژپ  ڀ   ڀ  ژ  .مقسك الؽؾـقؿ، وطـرم هبـا مــ بـقـ إخقاكـف مــ الؿرسـؾقـ

 .وآكؼقـادوالـفـل باكشـراح صـدر، وتؾؼـف بـالؼبقل  ،الـعؿ، وخذ ما آتقتـؽ مــ إمـر

 . هلل طؾك ما خصؽ وفضؾؽ ژڀ  ڀ  ٺ  ژ

 بعد طبقر بـل اسرائقؾ لؾبحر وغر  فرطقن.  كاكتحاد ة دك الجبؾ  نأوكؿا هق معؾقم 

 أية:  اتهداي

يف  قتفـامؽاك، وإلضـعػ ا.كسـان طؾـك ذلـؽ 5يف الدكقا استحالة رؤية اهلل  -7

. أخرة ٕهؾ الجـة

فقف دلقؾ طؾك إيجاد البـدائؾ سبب طدم الرؤية  5مقسك كبقف  إطالم اهلل  -2 

فؿــ الــاس مــ يحجـؿ طــ بقـان . والؿروقة لمخر إذا ُمـع مـ تؾبقـة صؾبـف ،الؿؼـعة

                                                 
 (.  2/277) التػاسقر وأيسر( بتصرم. 7/252) يـظر السعدي(  7)

ـا كاكـت الؿقاطـدة  5إلك زيادة الؿعرفة بالجالل ا.لفـل اكان َتَطؾُّعً   سمال مقسك رؤية اهلل تعالك(  2) ٕكـف َلؿا

وحصـؾ لؿقسـك أحـد ُرْكـَـِل  ،وسؿاع الحـديث ،تتضؿـ الؿالقاة، وكاكت الؿالقاة تعتؿد رؤية الذات

 (.4/34التحرير والتـقير )يـظر   أصؿعف ذلؽ يف الركـ الثاين وهق الؿشاهدة.  ،الؿالقاة وهق التؽؾقؿ
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 السبب يف مـعف لطؾب أخريـ، مؿا يدل طؾك الؼسقة، والغؾظة.

وجاللــف، وبؿــا يـزلــف طؾــقفؿ مـــ  ،الرســؾ هــؿ أول الؿــممـقـ بعظؿــة رهبــؿ -7

. كؾؿاتف

بشرى آصـطػاء، مـع التقجقـف لـف بالرسـالة  لأدركت مقسك رحؿة اهلل بتؾؼ -4

وكاكت رسالتف إلك فرطقن ومؾئف مـ أجؾ هذا الخالص. ،إلك ققمف بعد الخالص

ـ لؿقسك طؾقف الصـالة والسـالم، قأ بت الؼرآن الؽريؿ بصريح الؼقل تؽؾقؿ -0

ك فرطـقن. ويف هـذا التؽؾـقؿ الثـاين وهـا التؽؾقؿ غقر التؽؾقؿ إول الذي أرسؾف بـف إلـ

سلل الـظر، ٓ يف إول، وفقف أططك إلقاح. وكان طـ مقاطدة مـ اهلل لـف. والتؽؾـقؿ 

 .وذلؽ بنجؿاع السؾػ ،إول لؿ يؽـ طـ مقاطدة

، وبقان فضؾ التسبقح ومقاصـف.اقوان التسبقح بالتقبة -1

 الدعاء:  آداب

 التقسؾ بالربقبقة. -7

  .بالتصريح دون التعريض، بصقغة مباشرة الطؾب -2

 في حقه بالمغفرة والرحمة. أمشروعية الدعاء لمن أخط المطلب الثاني:

ــــــــالك  ــــــــال اهلل تع ڌ  ڎ    ڌچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍژ  ق

  .[707]إطرام  ژڎ  ڈ  

طــدما كـان طؾـك مقطـد  الؿعـك ا.جؿالل   يخرب سبحاكف وتعالك طـ مقسك 

ا، وطاد إلك ققمف، فقجد ققمف قد غقروا ما ذهب إلقف ومؽث أربعقـ يقمً ، فمع ربف 

وتزيقـ السامري لفؿ ذلـؽ،  ،كاكقا طؾقف مـ التقحقد، وطبدوا العجؾ، وذلؽ بتسقيؾ

                                                 
 (.2/7213) يف ضالل الؼرآن(  7)

 (.7/47تػسقر الؼرآن الؽريؿ ٓبـ الؼقؿ )(  2)

ا َرَجَع ُمقَسك إَِلك َقْقِمِف َغْضَباَن َأِسػً أية السابؼة لفا (  7) ـْ َبْعِدي َأَعِجْؾُتْؿ َأْمَر ا َقاَل بِْ َسَؿا َخَؾْػُتُؿقكِ َوَلؿَّ ل ِم

ـَ ُأمَّ إِنَّ اْلَؼْقَم اْسَتْضَعُػقكِل ُه إَِلْقِف َقاَل اْب َوَكاُدوا َيْؼُتُؾـقَكـِل َفـال  َربُِّؽْؿ َوَأْلَؼك إْلَقاَح َوَأَخَذ بَِرْأِس َأِخقِف َيُجرُّ

ـَ ُتْشِؿْت بَِل إْعَداَء َوٓ َتْجَعْؾـِل َمَع اْلَؼْقِم الظَّالِ   [.705]إطرام  ِؿق
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ا لف خقار5 ذلـؽ العجـؾ الـذي صــعف مــ الـذهب الـذي  جسدً حقث صـع لفؿ طجاًل 

 ـر الرسـقل )جربيـؾ أخذوه مـ الؼبط قبؾ خروجفؿ مـ مصـر، وخؾطـف بـواب مــ أ

ا، وأصبح فتـة لفؿ، فعبدوه وقالقا ما حؽاه السالم(، وكان يصدر صقتً الصالة وطؾقف 

 [.33]صف  ژپ  پ       ڀ  ڀ  ڀ  ژ  طـفؿ  اهلل 

فؾــؿ يؼــدر طؾــقفؿ،  ،أن يثـــقفؿ طـــ طــزمفؿ الباصــؾ هــذا وقــد حــاول هــارون 

 مـــ تقحقــد إلــك وقــد تغقــر حــال ققمــف  فؾؿــا رأى مقســك  .وأصــروا طؾــك شــركفؿ

 ألؼــك إلــقاح التــل فقفــا التــقراة، وأمســؽ بــرأس أخقــف هــارون يجــره إلقــف5  5شــرك

ـــف  ـــال ل ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ڱڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ       ڱژ فؼ

ـــــف [. 44]صـــــف  ژہ   ہ ـــــال ل ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ژ  وق

 شـؼقؼف أكـف مـع إم بذكر لف وترقؼ .ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  

شارة إلـك بقـان إفقف  وأبؾغ. أر  هـا إم ، فذكرمـ مقسك  العاصػة قستجرل ٕبقيف5

أن أخاه هارون بريء مـ طؿـؾ ققمـف، وأكـف لـؿ يـلل  قسك متبقـ ف .طظؿ مـزلة إم

چ  ڇ  ڇ  ژ  قـائال  ربف  طـدها دطا 5، وتحذيرهؿ مؿا هؿ طؾقفهؿجفدا يف تذكقر

أٓ ما أطظؿف مـ دطاء تقّسـؾ بـف . ژ ڌ  ڎ  ڎ   ڌڇ  ڇ  ڍ   ڍ

مـا قـد يؽـقن  5بلن يغػـر لـف وٕخقـف ،هق أرحؿ الراحؿقـ بؽقن اهلل  !فقف  مقسك

والدطقة التل كّؾػا بف، وأن يدخؾفؿا يف رحؿتف  ،فرط مـفؿا مـ تؼصقر يف جاكب رهبؿ

ف وصؾب ،وافووه طؾك اهلل  ،التل وسعت كؾ شلء، فال يماخذهؿا بؿا اقوم ققمفؿ

الؿغػرة مـ اهلل مؿا فرط مـف يف جاكب أخقف،  ؿ صؾب الؿغػرة ٕخقف إن كان قـد وقـع 

  .وتغققر ما وقع مـفؿ مـ طبادة العجؾ ،مـف تؼصقر فقؿا يجب طؾقف مـ ا.كؽار طؾقفؿ

 أية:  اتهداي

ــقم طؾــك الــدطاة لتؼصــقرهؿ، دون الققــقم طؾــك  -7 طــدم الّتســّرع يف إلؼــاء الّؾ

  .رأسباب هذا التؼصق

طؾك ما ُيرتَؽـب مــ الُؿـَؽـرات5 وهـذا مـا  ،وغضبف ،لؾّداطقة أن ُيبدي غقرتف -2
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 .فَعؾف مقسك 

ا5 وقـد بـّرر طدم الّتصّدي لؾُؿـَؽر إذا كان سقمدِّي إلك ما هـق أشـّد مــف ُمـؽـرً  -7

والثـاين  خشـقة  .ذلؽ لسببْقـ  إول  أّن الؼقم استضعػقه وكادوا يؼتؾقكـف هارون 

 ة. حصقل الػرق

تدل أية طؾك أن إمر بالؿعروم قد يسؼط يف حال الخـقم طؾـك الــػس،  -4

 . ژڦ  ژ   ويف الحال الذي يعؾؿ أكف ٓ يـػع. لذلؽ قال هارون

 الدعاء:  آداب 

  ؿ لؿـ سقاه.  ،أن يبدأ الؿممـ يف الدطاء لـػسف -7

ـــة  -2 ـــدطاء بصـــػة الرحؿ ـــقل ال ـــالك يف قب ـــك اهلل تع   ڌ  ڎژ  التقســـؾ إل

 .ژڎ

 ژڌ  ڎ  ڎ    ڌچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍژ  ققلــف  -7

والصػح  ،اشتؿؾ هذا الدطاء طؾك رجاء تحؼقؼ غاية الؿـك5 ٕن الؿغػرة تحؼؼ السو

 . طؿا وقع، والرحؿة تحؼؼ العقن، والتقفقؼ والـصر، والفداية الدائؿة

  .تعالك ما يـاسب حاجتف، فقدطقه بف أن يتخقر مـ أسؿاء اهلل -4

 :: التوسل المؤدي الستجابة الدعاءالمطلب الثالث

ۉ  ۉ  ې   ې  ې    ۅۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅژ قال اهلل تعالك 

ۈئ   ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ۆئوئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ەئې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱحب  خب  مب  ىب     جبجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  یی   ی  ی

                                                 
 (.0/733محاسـ التلويؾ )(  7)

اشتؿال الدطاء طؾك صؾب الرحؿة كقهنا مطؾب وروري لؾخؾؼ، بـدوهنا ٓ يسـعدون، وٓ يـلمـقن، بـؾ (  2)

َوَأْدِخْؾـَـا فِـل ومـ  ؿ تضرع إكبقاء لرهبؿ سائؾقـ اهلل تعالك رحؿتف، فؼقل مقسـك .يخسرون ويضؾقن

وسطفا، واجعؾ رحؿتؽ تحقط بـا مـ كؾ جاكب، فنهنـا حصــ حصـقـ، مــ جؿقـع أي  يف  َرْحَؿتَِؽ 

 (.7/252تػسقر السعدي ) الشرور، و ؿ كؾ الخقر وسرور.
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 . [701-700]إطرام   ژ پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ

ھ  ھ  ژ  طؾــك جؿؾــة ژۈ   ۈ  ژ  ؿؾــة الؿعـــك ا.جؿــالل   ُططَِػــْت ج

ــاژھ   ــك الؼصــة. فؿ ــل  ططــػ الؼصــة طؾ ــع بـ ــقا  يف أحــداث مقســك م زال الس

طبــادة بـــل  5 وهــقفنكــف بعــد الحــدث الجؾــؾ الــذي حصــؾ يف غقبــة مقســك  إســرائقؾ

يلتقـف فقـف مـع  ،اوقًتـفنن اهلل تعالك وقـت لؿقسـك  ،اواتخاذهؿ لف إلفً  ،إسرائقؾ العجؾ

ولؿا اكتفك هبؿ إلك جبؾ  .يطؾب لفؿ التقبة مـ اهلل سبحاكف وتعالك 5خقار بـل إسرائقؾ

قـالقا  ،أخذ مقسك يــاجل ربـف تعـالك وهـؿ يسـؿعقن ،وغشقت الجبؾ غؿامة ،الطقر

غضـب 5 فاطقاًكـاه حتـك كـر ،لـ كممـ لؽ بلن الذي كان يؽؾؿؽ الرب تعالك  لؿقسك

مـاتقا و ،وإرض مــ تحـتفؿ ،فلخذهتؿ صقحة رجػت لفا قؾـقهبؿ ،اهلل تعالك طؾقفؿ

فـنذا  5قرفالخَ  قرُ وقد اختارهؿ الخَ  .لؿقت السبعقـ رجاًل  وهـا أسػ مقسك  .كؾفؿ

مــ  ژ  ەئې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئژ   فخاصب ربف قـائاًل  5هبؿ يؿقتقن أجؿعقن

ذيـ ٓ رشــد بســبب فعـؾ السـػفاء الـ ژ  ۆئوئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئژ  ،قبـؾ مجقئــا إلقـؽ

إٓ  ژۈئ   ۈئ  ېئ   ېئ  ژ  5وهــؿ مـــ طبــدوا العجــؾ كؿـــ ســللقا رؤيــة اهلل تعــالك .لفــؿ

 5فؾـــقس لــــا ســـقاك ژجئ  حئ    یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یژ  ،وبؾقتـــؽ ،اختبـــارك

ٻ  ژ  .ژحب  خب  مب  ژ  ،برفع العذاب طــا ژ  جبيئژ  ،ذكقبـا ژمئ  ىئ  ژ

 الـدكقا  وحســة .ؼبؾفـا مــاوتت ،بلن تقفؼـا لعؿؾ الصـالحات ژٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پ  ژ  صـالح. صقـب هق مؿا ا.كسان ويحتاجف بف، ويرتػؼ ا.كسان َيُسرُّ  ما كؾ تشؿؾ

 أخـرة  وحســة .وتدخؾـا جـتؽ مع سائر طبادك الصالحقـ ،تغػر ذكقبـا ژپ  

 إلقـؽ، إكـا تبــا ژڀ   ڀ  ڀژ  إبديـة. والسـعادة الؿؼقؿ، الـعقؿ مـ فقفا وما الجـة

 أطؿالــا، بسـقئات تماخـذكا فـال سػفائـا5 ومـ مـا، وقع ما طؾك كادمقـ لقؽ،إ ورجعـا

                                                 
ـَ  جزاء الذيـ اتخذوا العجؾ وأكف سبحاكف يتقب طؾك مـ تاب، يف أيات السابؼة  بقـ اهلل (  7) إِنَّ الَّـِذي

ـَ َعِؿُؾـقا اتََّخُذوا اْلِعْجَؾ َسَقـَاُلُفْؿ غَ  ـَ َوالَّـِذي ْكَقا َوَكَذلَِؽ َكْجِزي اْلُؿْػَتـرِي ـْ َربِِّفْؿ َوِذلٌَّة فِل اْلَحَقاِة الدُّ َضٌب ِم

ـْ َبْعِدَها َلَغُػقٌر َرِحقؿٌ  ـْ َبْعِدَها َوآَمـُقا إِنَّ َربََّؽ ِم قَِّ اِت ُثؿَّ َتاُبقا ِم  .[ 707-702]إطرام  السَّ
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مـ  ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿژ   فلجابف الرب تعالك بؼقلف وتػريطـا. بتؼصقركا، وٓ

ٿ   ٹ  ژ  ،ويخرجقن طــ صـاطتل ،وهؿ الذيـ يػسؼقن طـ أمري ،طبادي

  .ژڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ٹٹ           ٹ

 أية:  اتهداي

  مـ غضب اهلل وخقم بطشف.يجب التاَققِّل  -7

 بقان لؿؼام الرسؾ مـ الخشقة.  -2

 كؾ سؾقك يـايف الشرع ففق مـ السػف الؿذمقم، وصاحبف قد يقصػ بلكف سػقف.  -7

 مـــ اهلل تعــالك فعؾــك العبــد أن يطؾــب 5الفدايــة وا.وــالل كالهؿــا بقــد اهلل تعــالك -4

  .الفداية

 ،وصـــػاتف دون جـــاه الؿخؾـــق  ،وبلســـؿائف ،تقســـؾ بالخـــالؼالتجـــرد يف ال -0

 ، أحباء طؾـك اهللورساًل  ،فؼد طؾَؿ مقسك طؾقف الصالة والسالم أن قبؾف أكبقاء .ومـزلتف

 ،وٓ بلطؿـالفؿ ،فؾؿ يتقسـؾ هبـؿ إلقـف تعـالك ،وجاه طظقؿ طـده ،وذوي مـزلة ،كرماء

وأكف  .لف بلن يدل طؾك اهلل هباولقس  ،ٕكف يعؾؿ أن أطؿالفؿ إكؿا هل لفؿ 5وٓ بجاهفؿ

ولؽـف لؿ يتقسؾ بف إلـك اهلل  ،لقعؾؿ أن جاهفؿ طؾقفؿ الصالة والسالم طظقؿ وٓ شؽ

 ـؿ  .وصـػاتف العؾـك ،ا بلسـؿائف الحســكا وتؼديًس وتعظقؿً  ،ا هللبؾ قدم تؿجقدً  5تعالك

ًٓ  ،قدم إلقف تقبة مــ كـؾ ذكـب  5وتؼـدس ، لـدى اهلل تعـالكفؽـان ذلـؽ التقسـؾ مؼبـق

 ،وهق لذلؽ أهـؾ 5وأحسـ يف الدكقا وأخرة ،وغػر ،ورحؿ ،وطػا ،فاستجاب دطاءه

 ٓ إلف إٓ هق وٓ رب سقاه. 

ٕن مـ هق أرحـؿ الـراحؿقـ تممـؾ  5أية فقفا دلقؾ طؾك الوغقب يف الدطاء -1

 . وفقف تؼقية لطؿع الداطل يف كجاح صؾبف ،مـف الرحؿة

 الدعاء:  آداب

 وهل  ،يدي دطائف هـا تقسالت طظقؿةبقـ   قدم مقسك -7

                                                 
 (.2/202ين التـزيؾ )لباب التلويؾ يف معا(  7)



 هـ7241( 42لؾدراسات الؼرآكقة العدد ) تبقانمجؾة

 
364 

فتقسؾ إلقف باسؿف الـذي  .بقٓيتف مـ أطظؿ أكقاع التقسؾ التقسؾ إلك اهلل  -أ

وٓ شـؽ أن اهلل ولـل الـذيـ  .والـصـقر ،ففق سبحاكف القلل 5هق مـ إسؿاء الحسـك

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  ژ   قـال تعـالك   وكاصـرهؿ، ،وكصقرهؿ ،آمـقا

 5 إذ ٓ وٓية بغقر محبـة.ا هلل وهق تقسؾ بؽقكف محبقبً [، 202ة   ]البؼر  ژ پ  پ

  وكصره. بعـايتف، متقلقفؿ أي  الصالحقـ، ولعباده لف، ولل ففق

لـذكقب طبـاده، وتجـاوزه طــ سـقئاهتؿ، ففـق  التقسؾ بصػة غػـران اهلل  -ب 

 أطظـؿ وهـق مــ خطايـاهؿ، ويسـو زٓهتـؿ، طــ ويصػح طـفؿ، ويعػقخقر مـ يغػر 

 . اهلل إلك الصحقحة التقسالت أكقاع

 طؾـك كـادمقـ إلقؽ، ورجعـا إلقؽ، تبـا أي  ژ ڀ   ڀ  ڀژ  بؼقلف تقسؾ  -ج 

وتػريطــا.  بتؼصـقركا، وٓ أطؿالــا، بسـقئات تماخـذكا فـال سـػفائـا. ومــ مــا وقـع ما

  .والعقدة إلقف، وترك ما ٓ يريده وٓ يحبف  ،بالتقبة فتقسؾ

 لتل وسعت كؾ شلء.االتقسؾ برحؿتف  -د

التـل يتصـػ هبـا  5التقسؾ بؿشقئتف تعالك التل هل صػة مــ الصـػات العؾـك -ه

 ،إن الحؽؿ إٓ لف ،لؿ يشل لؿ يؽـ فؿا شاء كان وما ،وإهنا هل الغالبة ،الرب جؾ شلكف

 لف الخؾؼ وإمر. ،وإن إمر إٓ أمره

ذكـب مــ م بسـبب مـا تؼـد  هــا الػـاءؿعــك ، فژمئ  ىئ  ژ طرض سبب الطؾـب -2

  .الؼقم

العؾــؿ بصــػات اهلل تعــالك، طؾــؿ مقســك أكــف رب كــريؿ، فؾــؿ يؽتــػ بطؾــب  -7 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ  مــ الؽـريؿ فؼـال  الؿغػرة والرحؿة بؾ استزاد

  .ژ پ  ڀ   ڀ  ڀ

  :: االعتذار في الدعاء، وطلب الفصلالمطلب الرابع

ڤ  ڦ  ڦ      ڤ  ڤٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤژ   قـــــــال اهلل تعـــــــالك
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  .[20]الؿائدة   ژڦ  ڦ  

 وربـاه، خؾؼـف، الـذي ربـف5 إلك بآتجاه ققلف  مقسك الؿعـك ا.جؿالل   ابتدأ

ن  َٓ  صاطتـف يف وأكـف بحالف، أطؾؿ أكف وبقان إلقف، بالضراطة وذلؽ وكػسف، جسؿف، وكقا

 إلـك كؾف إمر وإكؿا شقئا، أمرهؿ مـ يؿؾؽ َٓ  أكف وهق الؿعذرة، قرر  ؿ طـفا. يخرج

 اسـتخذائفؿ مــ وٓ قـقة، كػقسـفؿ وـعػ مــ يجعـؾ أن يستطقع َٓ  وأكف تعالك، اهلل

 إياهؿـا، إٓ يضـؿـ َٓ  ففـق وأخـاه، كػسـف إٓ يؿؾـؽ وٓ هؿة، تؼاطدهؿ مـ وٓ طزة،

، إِنَّ  بــ  الؿعـذرة أكـدت وقد إرض. هذه إلك الدخقل يؿؾؽان َٓ  وحدهؿا وهؿا

 ربـف، صاطـة يف معـف بلكـف إحساسـف ققة إلك لإلشارة بلخقف5 رونها طـ وطرب وبالؼصر،

 أمر. فقؿا طصقاكف وطدم

 طــفؿ آفـوا  ولـذلؽ معف5 الذيـ حال طـ مػوقة ففل حالف، تؾؽ كاكت وإذا

 بـقـ الػصـؾ معــاه  الػر  .ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ژ   تعالك اهلل حؽاه ما

 وبقــفؿ بقــا اجعؾ أطؾؿ  واهلل هـا والؿراد معـقيا، أو حسقا فصال شخصقـ أو شقئقـ

 يػعؾـقن، بؿـا كروـك َٓ  ٕكـا الػاسؼقـ5 همٓء وبقـ بقــا العدل وهق الحؽؿ، يف فارقا

 شـلء، يف مــا ولقسـقا هـذا، يف مــفؿ فؾسـا التخاذل، وهذا ا.حساس يف معفؿ ولسـا

                                                 
َوإِْذ َقاَل ُمقَسك لَِؼْقِمِف َيا َقْقِم اْذُكُروا كِْعَؿَة اهللِ َعَؾْقُؽْؿ تعالك   اهلل قال التالقة أيات بعد ذكرت أية هذه(  7)

ـَ اْلَعـا َْرَض إِْذ َجَعَؾ فِقُؽْؿ َأْكبَِقـاَء َوَجَعَؾُؽـْؿ ُمُؾقًكـا َوآَتـاُكْؿ َمـا َلـْؿ ُيـْمِت َأَحـًدا ِمـ ْٕ ـَ َيـا َقـْقِم اْدُخُؾـقا ا َلِؿق

ـَ َقـاُلقا َيـا ُمقَسـ وا َعَؾـك َأْدَبـاِرُكْؿ َفَتـَْؼِؾُبـقا َخاِسـرِي َٓ َتْرَتـدُّ َسَة الَّتِل َكَتَب اهللُ َلُؽْؿ َو ك إِنَّ فِقَفـا َقْقًمـا اْلُؿَؼدَّ

ـْ َكْدُخَؾَفا َحتَّك َيْخُرُجقا ِمـَْفا َفنِ  ا َل ـَ َوإِكَّ ـَ َيَخاُفقَن َجبَّاِري ـَ الَِّذي ا َداِخُؾقَن َقاَل َرُجاَلِن ِم ْن َيْخُرُجقا ِمـَْفا َفنِكَّ

ُؽْؿ َغـالُِبقَن َوَعَؾـك ـَ  َأْكَعَؿ اهللُ َعَؾْقِفَؿا اْدُخُؾقا َعَؾْقِفُؿ اْلَباَب َفنَِذا َدَخْؾُتُؿـقُه َفـنِكَّ ُؾـقا إِْن ُكـْـُتْؿ ُمـْمِمـِق اهللِ َفَتَقكَّ

ا َهاُهـَا َقاِعُدوَن َقـَقاُلقا َيا  ـْ َكْدُخَؾَفا َأَبًدا َما َداُمقا فِقَفا َفاْذَهْب َأْكَت َوَربَُّؽ َفَؼاتاَِل إِكَّ ا َل ـل ُمقَسك إِكَّ اَل َربِّ إِكِّ

مَ  َفا ُمَحرَّ ـَ َقاَل َفنِكَّ ـَ اْلَؼْقِم اْلَػاِسِؼق َّٓ َكْػِسل َوَأِخل َفاْفُرْق َبْقـَـَا َوَبْق ـَ َســًَة َيتِقُفـقَن َٓ َأْمِؾُؽ إِ ٌة َعَؾـْقِفْؿ َأْرَبِعـق

ـَ  َْرِض َفـاَل َتـْلَس َعَؾـك اْلَؼـْقِم اْلَػاِســِؼق ْٕ   لؼقمــف  مقسـك قـال [، والؿعــك  20-74]الؿائـدة   فِـل ا

 اهلل أن وتـذكروا والسـالم. الصالة طؾقفؿ إبراهقؿ طفد مـ فقؽؿ، إكبقاء بتتابع طؾقؽؿ5 اهلل كعؿة تذَكروا

 فعــدكؿ الـدكقا، شرم والؿؾؽ الؿصريقـ. الؼبط أيدي يف مؿؾقكقـ كـتؿ أن بعد أحرارا5 ؾقكام جعؾؽؿ

 زمـان يف اهلل وأمدكؿ الؿشجرة. وغقر الؿشجرة، وإراول والدور، والخدم، إزواج، مـ يؽػقؽؿ ما

ـّ  مثؾ مقسك وآيات بالخقرات. فقف كاكقا الذي أسالفؽؿ  البحـر فؾؼو بالغؿام، والّتظؾقؾ والسؾقى، الؿ

 ،(75/732) الطـربي تػسـقر يـظـر   .البحـر يف وجــقده فرطـقن، طـدوكؿ وغـر  وإكجاؤكؿ، فرقف، أو

 (.7/172) التػاسقر وأيسر ،(4/2773) التػاسقر وزهرة ،(7/223) السعدي وتػسقر
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 والؿمدى قا،الدك يف وبقـفؿ بقــا الحؽؿ يف فصؾت كؿا أخرة5 يف وبقـفؿ بقــا وافصؾ

 والػاسؼ وخذٓهنؿ، طؿؾفؿ ومـ مـفؿ، كػسف يربئ أكف هق هذا مقسك سقدكا ققل مـ

 الـذيـ هـمٓء وبـقـ بقـــا افـر   والؿعــك الؿعــك. أو بالحس الؿـػصؾ الخارج هق 

 هـذه أن شـؽ والفـقان، وٓ بالذلـة وروـقا العـزة، مــاط وطــ الطاطـة، طــ خرجقا

 .طؾقف هؿ لؿا ـؽارهواست مقسك، ألؿ طؾك تدل الجؿؾة

 أية:  اتهداي

 . أكبقائفؿمع و ،وسقء أدهبؿ مع رهبؿ ،بقان جبـ القفقد -7

  .ببغض طؿؾفؿ وتركفؿ 5وجقب الرباءة مـ أهؾ الػسؼ -2

العؼقدة ٓ جـس، وٓ كسب،  5الؿممـقن طؾقفا أصرة التل يجتؿع أو يتػر  -7

إذا اكؼطعــت  5ـ كــؾ وشــائج إرضوٓ قــقم، وٓ لغــة، وٓ تــاريخ. فــال وشــقجة مــ

 وإذا اختؾػ الؿـفج. ، وشقجة العؼقدة

إذا حؾــت هبــؿ العؼقبــة  5طــدم الحــزن والتلســػ طؾــك الػاســؼقـ والظــالؿقـ -4

  .ولغقرهؿ ،وضؾؿفؿ ٕكػسفؿ ،ا.لفقة جزاء فسؼفؿ

 وآستسالم،  ؿ الؿػاصؾة والحسؿ.  ،وآلتجاء ،دطقة مقسك إلؿ تتضؿـ -0

لؿا كان قادًرا طؾك التصرم يف أخقف لطاطتـف أخقة مقسك وهارون،  بقان ققة -1

                                                 
 الؿراجع السابع.يـظر   (  7)

حـقـ  ث قـال الصـحابة لرسـقل اهلل حقـ 5وهبذا وأمثالف يظفر التػاوت بقـ سائر إمؿ وأمـة محؿـد (  2)

شاورهؿ يف الؼتال يقم بدر مع أكف لـؿ يحـتؿ طؾـقفؿ  يـا رسـقل اهلل، لـق خضـت بــا هـذا البحـر لخضــاه 

اْذَهـْب وٓ كؼقل كؿا قال ققم مقسـك لؿقسـك   ،معؽ، ولق بؾغت بـا برك الغؿاد ما تخؾػ طـؽ أحد

ا َهاُهـَا َقاِعُد  ولؽــ اذهـب أكـت وربـؽ فؼـاتال إكـا معؽؿـا مؼـاتؾقن، مــ بـقـ  ،ونَ َأكَت َوَربَُّؽ َفَؼاتاِل إِكَّ

 مــ شـفدت  قـال مسـعقد ابــ طــ . فؼـد روى البخـارييديؽ ومـ خؾػؽ، وطـ يؿقـؽ وطـ يسارك

 َيـْدُعق وهـق بدرٍ  يقمَ   الـَّبِلَّ  َأَتك)  بف طدل مؿا إلك أحب صاحبف أكقن ٕن مشفدا5 إسقد بـ الؿؼداد

،اْلُؿْشرِكِ  َعَؾك ـَ ا اهللِ، رسقَل  يا َفَؼاَل  ق  َوَربُّـَؽ  َأْكـَت  اْذَهـْب : لؿقسـك ُمقَسـك َقـْقمُ  َقـاَل  َكَؿا لؽ َكُؼقُل  َٓ  إكَّ

ا َفَؼاتاَِل  ـْ  ُكَؼاتُِؾ  َوَلؽِـَّا َقاِعُدوَن، َهاُهـَا إِكَّ ـْ  َيِؿقـَِؽ، َع ـَ  ِوَؿالَِؽ، َوَع   الـَّبِـلَّ  َفَرَأْيُت  َوَخْؾَػَؽ، َيَدْيَؽ، َوَبْق

ُه؛ َوْجُففُ  َأْوَرَق  ـِ )  روايةٍ  ويف (.َقْقَلفُ  َيْعـِك َوَسرَّ ـُ  امضِ  ولؽ يَ  فؽلَكفُ . معَؽ  وكح  .( اهللِ  َرسقلِ  عـ ُسرِّ

 (.7/75) البخاري صحقح مختصر
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  لف جعؾ ذلؽ مؾًؽا لف.

وهالكفؿ باختالففؿ َطَؾك  ،ووققطفؿ يف الػتـة ،بقان اختالم إمؿ مـ قبؾـا -2

 . أكبقائفؿ، وما أكثر اختالم الـااس َطَؾك أكبقائفؿ

 الدعاء:  آداب

 .تؼديؿ آطتذار بقـ يدي الطؾب -7

 تسـتجؾب بؿثؾفـا والتل الؼؾب5 رقة مع بث الحزن والشؽقى إلك اهلل تعالك -2

ٹ   ٹ  ژ  ا ألزمــف قتــالفؿأي  أحــدً  ژٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ژ   الـصــر وتســتـزل الرحؿــة،

  .ژ  ڤڤ

 بؿـا فـاحؽؿ  أي ژڤ  ژ  العدول طـ الدطاء الؿباشر إلك ما هق يف معـاه، -7

 طـــ الخــارجقـ ژڦ    ڦ   ڤ  ڦ ژ  لتػــر  والؿبطــؾ5 الؿحــؼ بــقـ يؿقــز

 مــ لؾـصـر واسـتجالًبا وتحزًكا، تحسًرا، هذا قال طؾقفؿ. الدطاء معـك يف وهق أمرك،

 .تعالك اهلل

 

*              *              * 

                                                 
 (.70ص  ) شرح الطحاوية لسػر الحقالل(  7)
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 المبحث الخامس

 في القرآن الكريم أوصاؼ دعاء موسى 

 في القرآن الكريم: المطلب األول: صيغ دعاء موسى 

يف الؼــرآن مــا بــقـ تعــريض، وتصــريح، والجؿــع  ء مقســك تـقطــت صــقغ دطــا

 بقـفؿا، وفقؿا يؾل ذكره  

ًٓ : الدعاء  الؿباورة، وكان يف تسع آيات هل:  الصريحة بالصقغة أو

.ژک      گ     گ      گ  گ    کڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک     کژ  -7

.ژخت  مت  ىت  يت  جث    مث  ىث     حتمب  ىب  يب  جتژ  -2

ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ژ  -7

ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ائې  ې      ې  ې  ى  ى

.ژىئ  ی  ی  ی  ی  جئ     ىئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې  ژ -4

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  

 .ژی           ی  ی  ی        جئ  حئ  مئ   ىئ    يئ  جب  

﮸       ژ  -0 ﮷     ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ھ  ھ  ھ   ے    ے  ۓ  ۓ 

.ژ﮹  ﮺  ﮻  ﮼ ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁  

 .ژۓ  ﮲   ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ﮸      ﮹  ﮺   ﮻  ژ   -1

ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ      ۆئ  ۈئ  ژ-2

ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ  جب     ېئېئ  ېئۈئ  

 .ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ  ڀ   ڀ  حب   

ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀژ -3

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٺٺ

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  
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 . ژڎ  ڎ  ڈ    ڌ  ڌڇ  ڇ  ڍ   ڍ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    ٱحب  خب  مب  ىب     جبجئ  حئ  مئ  ىئ  يئژ   -75

 .ژ پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ

 ثاكًقا: الدعاء بالتعريض وذلؽ يف سبع آيات هل:

.ژڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں   ں  ژ   -7

 .ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ژ  -2

 .ژڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ژ   -7

ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ   ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ژ -4

 .ژڄ  

 .ژڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ  -0

ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ژ   -1

. ژۇئ  ۆئ  

ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى    ۅۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅژ -2

ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ۈئ   ۆئوئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ەئى  ائ  ائ  ەئ

.  ژ  یی  ی

ٿ ٿ  ٿ  ژ ثالثًا: الدعاء بالتصريح، والتعريض معا، وذلؽ يف ققل اهلل تعالك :

 .ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ    ڤٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ

 في القرآن الكريم:  موسى  أساليب دعاءالمطلب الثاني: 

 آن الؽريؿ ما بقـ بسطتـقطت أسالقب دطاء مقسك طؾقف الصالة والسالم يف الؼر

 وإيجاز كالتالل  

ًٓ : أسؾقب البسط، وكان يف عشر آيات هل:  أو

 .ژک      گ     گ      گ  گ    کڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک     کژ  -7
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 .ژڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں   ں  ژ  -2

ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژ -7

ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ائې  ې  ى  ى ې     

 .ژىئ  ی  ی  ی  ی  جئ     ىئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې  ژ-4

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ   

 . ژيئ  جب  ی           ی  ی  ی        جئ  حئ  مئ   ىئ    

ھ  ھ  ھ   ے    ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ﮸      ژ-0

 .ژ﮹  ﮺  ﮻  ﮼ ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁  

ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ   ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ژ -1

 .ژڄ  

ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ژ -2

 .ژۇئ  ۆئ  

ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ      ۆئ  ۈئ  ژ -3

ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ  جب     ىئ  ېئۈئ  ېئ  ېئ

 .ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ  ڀ   ڀ  حب   

ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى    ۅۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅژ -4

ۈئ   ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ۆئوئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ەئى  ائ  ائ  ەئ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ٱحب  خب  مب  ىب     جبجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  یی  ی

 .ژ پ  ڀ   ڀ  ڀپ  

 .ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ      ڤٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤژ   -75

 ثاكًقا: أسؾقب افيجاز، وذلؽ يف سبع آيات كالتالل:

 .ژخت  مت  ىت  يت  جث    مث  ژ  -7
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 .ژٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ژ  -2

 .ژڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ   -7

 .ژ﮸      ﮹  ﮺   ﮻  ۓ  ﮲   ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ژ  -4

 .ژڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ   -0

 .ژ ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹ژ  -1

 .ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڌچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍژ   -2

 في القرآن الكريم:  المطلب الثالث: الدعوات العامة والخاصة لموسى 

ربف يف الؼرآن بدطقات طامة، وأخرى خاصة، و الثة جؿعت  كاجك مقسك 

 هل كالتالل  بقـفؿا 

: الدعقات الخاصة وعددها ست وهل:  ًٓ  أو

 .ژک      گ     گ      گ  گ    کڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک     کژ  -7

 .ژخت  مت  ىت  يت  جث    مث  ىث     حتمب  ىب  يب  جتژ   -2

 .ژٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ژ   -7

 .ژڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ  -4

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې    ۇ   ۇژ-0

  .ژې

  .ژ ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹ژ  -1

 ثاكًقا: الدعقات العامة، وهل خؿس كالتالل:

 .ژٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ   ڦ  ڦ  ڦ    ڦژ -7

 .ژڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ   -2

ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ژ-7

 . ژۇئ  ۆئ  
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ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ      ۆئ  ۈئ   ى  ى  ژ -4

ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ  جب     ېئۈئ  ېئ  ېئ

 .ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ  ڀ   ڀ  حب   

ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى    ۅۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅژ-0

ۈئ   ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ۆئوئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ەئى  ائ  ائ  ەئ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ٱحب  خب  مب  ىب     جبمئ  ىئ  يئ جئ  حئ   یی  ی

 . ژ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ

 ثالًثا: الدعقات الخاصة والعامة، وهل خؿس كالتالل: 

ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژ  -7

ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ائې      ې  ې  ى  ى

 .ژ   ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  ىئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې  ژ -2

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ   

 .ژی           ی  ی  ی        جئ  حئ  مئ   ىئ    يئ  جب  

ھ  ھ  ھ   ے    ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ﮸      ژ -7

 .ژ﮿  ﯀  ﯁    ﮹  ﮺  ﮻  ﮼ ﮽   ﮾

 .ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڌچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍژ   -4

 .ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ    ڤٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤژ   -0

 في القرآن الكريم:  المطلب الرابع: التعليق على ما ورد من أوصاؼ لدعاء موسى 

 الل كالت يجدها تعالك، اهلل كتاب يف الؿذكقرة ، مقسك دطقات يف الؿتلمؾ إن

 محؿـقدة، مقحـدة وأوصـاًفا آدابًا تجؿع وكؾفا خاصة، وأخرى طامة، أهنا دطقات -7

  وا.يجاز والؼصد، التعبقر، وحسـ اهلل، مع إدب وكؿال وا.خالص، الصد  كؿال  وهل

 .والتعريض والتصريح، مقوعف، يف والوسؾ والبسط مقوعف، يف
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  محؿـد ولـبقـا والسالم، ةالصال طؾقفؿ الؽرام إكبقاء دطقات يف كذلؽ وهل

 .الدطاء ومحاسـ الؽؾؿ، جقامع أويت فؼد الؿعؾك5 والِؼدح إوفر، الحظ ذلؽ مـ

أن التصــريح فقفــا غؾــب التعــريض، وكــذا البســط يف الــدطاء كــان أكثــر مـــ  -2

ا.يجـاز، وتخصــقص مقســك الــدطاء لـػســف زاد طـــ تعؿقؿــف5 مؿــا يــدل طؾــك أهؿقــة 

 لؾـػس أ ـاء مـاجاة اهلل تعالك.البسط، والتصريح، والدطاء 

 اشتؿؾت أدطقة مقسك طؾك جؿؾة مـ أداب هل  -7

 التقبة إلك اهلل تعالك واستغػاره. -أ

أن يدطق الداطل وهق يف حـال تضـرع، وخشـقع، وخضـقع، وتـذلؾ، وهـق  -ب

 .ژہ  ہ  ژ   الؿطؾقب قال اهلل تعالك

دِّ كعؿف وآٓئف، وآطـوام أن يؼدم بقـ يدي دطائف الثـاء طؾك اهلل تعالك، وط -ج

 بػضؾف، ووجقده.

 العـاية بالدطاء لمخريـ5 إذ الجؿقع مشوكقن يف الحاجة إلك الخقر.  -د

*              *              * 
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 الخاتمة

 الحؿد هلل الؼريب الؿجقب، والصالة والسالم طؾك الؿبعقث رحؿة لؾعالؿقـ، أما بعد 

تبقـ لـل الحاجـة الؿؾحـة  5يف الؼرآن الؽريؿ ك فبعد القققم مع دطقات مقس

وأســباب  لؿعرفــة آداب الــدطاء، 5لدراســة دطــقات إكبقــاء طؾــقفؿ الصــالة والســالم

  والتقصقات مـ أهؿفا  ،خؾصت إلك طدد مـ الـتائج وقد .، ولالقتداء هبؿقبقلف

لدطاء بصقغة فتارة يؽقن ا .اشتؿؾ الؼرآن الؽريؿ طؾك أكقاع يف كقػقة الطؾب والدطاء -7

 5الطؾب، وتارة يؽقن بصقغة الخرب الؿتضؿـ لؾطؾب، وتارة بالتصريح، وأخرى بـالتعريض

ورغبتف.  ،فحري بالؿممـ أن يجؿع بقـ هذه التقسالت العؾقة يف سمالف

كـؾ واحـد مـفـا يتعؾـؼ  5جؿؾـة مــ أدطقـة ذكر الؼرآن الؽريؿ طـ مقسـك  -2

 وضروم دطقتف.  ،بؿرحؾة مـ مراحؾ حقاتف

التـل طاشـفا مقسـك  5والؿالزمة يف الرحؾة الطقيؾة الشاقة ،الؿـاجاة الدائؿة -7

 وقـد  .وقـقة .رحؾة ٓ يتحؿؾفا إٓ رسقل ذو طـزم .يف مصر، ويف مديـ، ويف سقـاء

حت      ژ  يف الؼرآن الؽريؿ، ومـ  ـاء اهلل تعالك ققلـف أ ـك اهلل تعالك طؾك مقسك 

 [. 07]مريؿ   ژيث  حج  مج  جح   جث  مث             ىث    يتخت  مت  ىت

 آتصـال إكـف حقـث والرخـاء5 الشـدة مـقاصـ يف الـدطاء إلـك لجـل مقسك  -4

 تعالك. باهلل وقت أي يف الؿباشر

بالدطاء، وجعؾف مـفج حقاتف يف دفع الضرر، وجؾب الؿـػعة،  التزم مقسك  -0

 مع إخذ بإسباب الؿشروطة.

 إحداث التالقة  يف الؼرآن كاكت يف سمآت مقسك  -1

 .دطاء مقسك بعد قتؾ الؼبطل -أ

 .سمال مقسك ربف الـجاة مـ فرطقن ومؾئف -ب

 دطاء مقسك هداية السبقؾ يف السػر. -ج

 دطاء مقسك طـدما وصؾ ماء مديـ.  -د

 دطاء مقسك طـدما اكطؾؼ برسالتف إلك فرطقن.  -هـ
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 دطاء مقسك طـد الخقم ٕمـ مؽر الؿاكريـ.  -و

 سك ربف العصؿة مـ قتؾ ققمف لف.سمال مق -ز

 دطاء مقسك طؾك فرطقن ومؾئف. -ح

 . دطاء مقسك وصؾبف رؤية اهلل  -ط

 دطاء مقسك طـدما ذهب يرجق الؿغػرة لؽػر ققمف.  -ي

  دطاء مقسك بعد مقت السبعقـ الخقار مـ ققمف. -ك

 دطاء مقسك بعد أن طبد ققمف العجؾ.  -ل

 دطقاتف وهل   مـ خالل تجؾت أبرز صػات مقسك  -2

  الخقم ٕخذ الحذر وآحواس. -أ

 التضرع هلل رب العالؿقـ. -ب

 الـصح لمخريـ، والحرص طؾك مستؼبؾفؿ تحرًزا مـ الؿحاذير والؿخاصر. -ج

 الغضب لؿحارم اهلل تعالك طؾك الظؾؿ والؿػاسد والؽػر والشرك. -د

 التسامح والعػق. -هـ

 تعددة وهل يف حقاراتف الؿ تـقطت أدطقة مقسك -3

  دطاؤه يف حقاره مع رب العالؿقـ. -أ

 مـاجاتف يف دطائف لـػسف. -ب

  دطاؤه يف حقاره مع أخقف. -ج

 دطاؤه يف حقاره مع بـل إسرائقؾ. -دـ

  دطاؤه يف حقاره مع فرطقن. -هـ

 :تقصقة

 ففًؿــا، والســالم، الصــالة طؾــقفؿ إكبقــاء بــدطقات العـايــة إلــك بالــدطقة أوصــل

ًٓ  وطؾًؿا،  العبـد طؾـك تعـقد التـل الؽثقرة والؿـافع الخقرات مـ فػقفا ومطؾًبا5 ،وسما

 .أمقره يصؾح بؿا

*              *              * 
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 المصادر والمراجع

 دار هــ، 050  ت الطقسـل، الغزالـل محؿـد ٕبـل حامـد الـديـ، طؾـقم إحقاء -7

 .الؿعرفة، بقروت

 الؿؽتبة الشامؾة. مرائل،السا لػاوؾ الؼرآين، التعبقر يف البقان أسرار -2

 بــ الؿختـار محؿد بـ إمقـ بالؼرآن، لؿحؿد الؼرآن إيضاح يف البقان أوقاء -7

 والـشــر لؾطباطــة الػؽــر هـــ، دار7747  الشـــؼقطل، ت الجؽـــل الؼــادر طبــد

 م.7440 - هـ 7470ببقروت، لبـان،  والتقزيع

عربقـ إطــالم، قــامقس تــراجؿ ٕشــفر الرجــال والـســاء مـــ العــرب والؿســت -4

لبــان،  -بقـروت  –والؿستشرققـ، لخقر الديـ الزركؾل، دار العؾـؿ لؾؿاليـقـ 

 م. 7434، 3ط  

 أبق جابر بـ الؼادر طبد بـ مقسك بـ الؽبقر، لجابر العؾل لؽالم التػاسقر أيسر -0

 ،0الؿـــــقرة، ط   الؿديـــــة والحؽــــؿ، العؾــــقم مؽتبــــة الجزائــــري، بؽــــر

 م.2557/هـ7424

 طبـد بــ السالم طبد بـ الحؾقؿ طبد بـ أحؿد العباس بقأ الديـ لتؼل ا.يؿان، -1

  الؿحؼـؼ الدمشـؼل، الحـبؾـل الحراين تقؿقة بـ محؿد ابـ الؼاسؿ أبل بـا اهلل

 ،0ط  إردن، طؿــان، ا.ســالمل، الؿؽتــب إلبــاين، الــديـ كاصــر محؿــد

 .م7441/هـ7471

  ـؿ البصـري الؼرشـل كثقـر بــ طؿـر بـ إسؿاطقؾ الػداء والـفاية، ٕبل البداية -2

 م. 7431 - هـ7452الػؽر،  دار  هـ، الـاشر224 ت  الدمشؼل،

 الشـبؽة مققـع بتػريغفـا قام صقتقة دروس الؿغامسل، قرآكقة، لصالح تلمالت -3

 ا.سالمقة.

 تػســقر مـــ الجديــد العؼــؾ وتـــقير الســديد الؿعـــك والتـــقير  تحريــر التحريــر -4

  ت التقكســـل، طاشـــقر بــــ محؿـــد بــــ الطـــاهر الؿجقـــد، لؿحؿـــد الؽتـــاب

 هـ.7434 لؾـشر، تقكس التقكسقة هـ، الدار7747
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 يزيــد بـــ جريــر بـــ الؼــرآن، لؿحؿــد تلويــؾ يف البقــان تػســقر الطــربي، جــامع -75

ــق أمؾــل، ــر أب شــاكر،  محؿــد أحؿــد  هـــ، الؿحؼــؼ775  ت الطــربي، جعػ

 م.2555 - هـ7425 ،7الرسالة، ط  ممسسة

هــ، 224  الؼرشـل، ت كثقـر بــ إسـؿاطقؾ ٕبل الػـداء العظقؿ، الؼرآن تػسقر -72

 محؿـد مـشـقرات العؾؿقـة، الؽتب الديـ، دار شؿس حسقـ محؿد  الؿحؼؼ

 هـ.7474 ،7بقروت، ط  بقضقن، طؾل

 سـعد بــ أيـقب بــ بؽـر أبـل بــ لؿحؿـد ،(الؼـقؿ ابــ) الؽـريؿ الؼرآن تػسقر -77

 الدراســات مؽتــب  هـــ، الؿحؼــؼ207  ت الجقزيــة، قــقؿ بـــ الــديـ شــؿس

 ومؽتبـة رمضـان، دار إبـراهقؿ الشـقخ بنشـرام وا.سـالمقة العربقـة والبحقث

 هـ. 7475 ،7بقروت، ط  الفالل،

غزوان، محؿـد كسـقب  ٕبل ،التقصؾ إلك حؼقؼة التقسؾ الؿشروع والؿؿـقع -41

بـ محقل الديـ الرفاطل، دار لبـان لؾطباطة والـشر، بقـروت، ابـ طبد الرزا  ا

 م.7424 -هـ 7744، 7 ط

عبد الرحؿـ بــ كاصـر بــ طبـد ، ليف تػسقر كالم الؿـان تقسقر الؽريؿ الرحؿـ -70

ـــ7721  ، تاهلل الســعدي ــال الؾقيحــؼ، ه ـــ مع ــرحؿـ ب ــد ال ــؼ  طب ، الؿحؼ

 .م 2555-هـ 7425 ،7، ط ممسسة الرسالة

 طبـد بــ كاصـر بــ الرحؿـ الؿـان، لعبد كالم تػسقر يف الرحؿـ الؽريؿ تقسقر -71

 الؾقيحؼ، ممسسـة معال بـ الرحؿـ هـ، تحؼقؼ  طبد7721  السعدي، ت اهلل

 م.2555- هـ7425 ،7الرسالة، ط

=  وأيامـف وســـف  اهلل رسـقل أمـقر مــ الؿختصـر الصـحقح الؿسـد الجامع -72

 بــ زهقـر محؿـد  الؿحؼـؼ البخاري، إسؿاطقؾ بـ البخاري، لؿحؿد صحقح

 هـ.7422 ،7ط  ،الـجاة صق  الـاصر، دار كاصر

بـــ طؾــل بـــ محؿــد بـــ طبــد اهلل ؿحؿــد ، لالؿضــقة شــرح الــدرر البفقــة رالــدر -73

 -هــــ 7452 ،7، ط دار الؽتــب العؾؿقــة، هــــ7205  ت ،الشــقكاين القؿـــل
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 .م7432

ــر لؾشــقخ دروس -74 ــامل، ياس ــام صــقتقة دروس بره ــا ق ــع بتػريغف ــبؽة مقق  الش

 .. ا.سالمقة

 لؾـشر الػالح إشؼر، مؽتبة اهلل طبد بـ سؾقؿان بـ والرسآت، لعؿر الرسؾ -25

 - هـ7475 ،4ط  الؽقيت، والتقزيع، لؾـشر الـػائس دار الؽقيت، والتقزيع،

 .م7434

 الػؽــر ه، دار7744  زهــرة، ت الؿشــفقر بــلبل أحؿــد بـــ التػاســقر، لؿحؿــد زهــرة -27

 العربل.

 العصـرية، الحؿقد، الؿؽتبـة طبد الديـ محقل محؿد  الؿحؼؼ داود، أبل ســ -22

 .بقروت صقدا،

 شاكر، أحؿد  تحؼقؼ هـ224  ت طقسك الومذي، بـ لؿحؿد الومذي، ســ -27

 الحؾبـل، البـابل مصـطػك مطبعـة طـقض، وإبـراهقؿ الباقل، طبد فماد ومحؿد

 .م7420 - هـ7740 ،2ط  مصر،

 البسـتل، الخطـاب بــ إبـراهقؿ بــ محؿد بـ حؿد سؾقؿان الدطاء، ٕبل شلن -24

 الثؼافة رالّدقا ، دا يقسػ أحؿد  هـ، الؿحؼؼ733 ت  بالخطابل، الؿعروم

 م.7434 - هـ7454 ،7العربقة، ط 

ــالة شــرح -20 ــد الرس ــة، لؿحؿ ــقس، دار التدمري ــس الخؿ ــ 7420الخضــراء،  أصؾ -هـ

 م.2554

 بــ إبـراهقؿ بــ اهلل طبـد بــ الرحؿـ طبد بـ اهلل الطحاوية، لعبد العؼقدة شرح -21

 قـام صـقتقة دروس  الؽتـاب هــ، مصـدر7475  ت جربيـ، بـ حؿد بـ ففد

 .http://www.islamweb.netا.سالمقة   لشبؽةا مققع بتػريغفا

 إذرطل الحـػل، العز أبل بـ الديـ طالء بـ الطحاوية، لؿحؿد العؼقدة شرح -22

 إلبـاين، دار  تخـريج العؾؿـاء، مــ جؿاطـة  هــ، تحؼقـؼ242  الدمشؼل، ت

 م.2550 - هـ7421 ،7ط  السالم،

http://www.islamweb.net/
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ــل صــحقح -23 ــدد أب ــديـ كاصــر اود، لؿحؿ ــاين، ال ــة إلب ــراس ممسس ــر غ  لؾـش

 .م2552 - هـ7427 ،7ط  الؽقيت، والتقزيع،

 أبـق البخـاري، إسـؿاطقؾ بــ البخاري، لؿحؿـد لإلمام الؿػرد إدب صحقح -24

 لؾـشـر الصـديؼ دار إلباين، الديـ كاصر محؿد تحؼقؼ  هـ،201 ت اهلل، طبد

 م.7442 - هـ7473 ،4والتقزيع، ط 

 .ا.سالمل الؿؽتب إلباين، الديـ كاصر محؿد وزياداتف، الصغقر الجامع صحقح -75

 بــ محؿـد الـقزير، الؼاسـؿ، ٓبــ أبـل سـة طـ الذب يف والؼقاصؿ العقاصؿ -77

 ،الرسـالة إركموط، ممسسة هـ، تحؼقؼ   شعقب345الؼاسؿل، ت   إبراهقؿ

 م.7444 - هـ7470 ،7بقروت، ط 

 هـ. 7472 ،72بقروت، ط  الشرو  هـ، دار7730  ت قطب، الؼرآن، لسقد ضالل يف -72

 أحؿـد، بــ طؿـرو بــ محؿـقد التـزيؾ، ٕبـل الؼاسـؿ غقامض حؼائؼ طـ الؽشام -77

 هـ.7452 ،7بقروت، ط  العربل، الؽتاب هـ، دار073  ت اهلل، جار الزمخشري

 ،7صــادر، بقــروت، ط  دار هـــ،277 ت إكصــاري، مـظــقر العــرب، ٓبـــ لســان -74

 هـ. 7474

 طققن باسؾ محؿد  الؿحؼؼ الؼاسؿل، الديـ جؿال لؿحؿد لويؾ،الت محاسـ -77

 . هـ7473 ،7ط  بقروت، العؾؿقف، الؽتب دار السقد،

الرياض،  الَؿعارم، مؽَتبة هـ،7425  لأللباين، ت البخاري، صحقح مختصر -70

 م.2552 - هـ7422 ،7ط 

 وإوقــام ا.ســالمقة الشــمون وزارة طػقػــل، الــرزا  لعبــد التقحقــد، مــذكرة -71

 .هـ7425 ،7ط  السعقدية، العربقة الؿؿؾؽة وا.رشاد، الدطقةو

 هالل بـ حـبؾ بـ محؿد بـ أحؿد اهلل حـبؾ، ٕبل طبد بـ أحؿد ا.مام مسـد -72

الؼاهرة،  الحديث، شاكر، دار أحؿد  هـ، الؿحؼؼ247  الشقباين، ت أسد بـا

 م.7440 - هـ7471 ،7ط 

 ، لؿسـؾؿ اهلل رسـقل إلك العدل طـ العدل بـؼؾ الؿختصر الصحقح الؿسـد -73
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 طبد فماد محؿد  هـ، الؿحؼؼ217  ت الـقسابقري، الحسـ أبق الحجاج، بـا

 العربل، بقروت.  الواث إحقاء الباقل، دار

شقفة، دار الؽتب القصـقـة،  أبق الؿعجزة الؼرآكقة حؼائؼ طؾؿقة قاصعة، ٕحؿد -74

 م.2557لقبقا، 

ــايقس معجــؿ -45 ــد مؼ ــة، ٕحؿ ــارس بـــ الؾغ ـــ ف ــا ب ــل ءزكري  الــرازي، الؼزويـ

الػؽـر،  هـارون، دار محؿـد السـالم طبـد  الؿحؼـؼهــ، 740  ت أبقالحسقـ،

 .م7424 - هـ7744

 الؿعــروم محؿــد بـــ الحســقـ الؼاســؿ، الؼــرآن، ٕبــل غريــب يف الؿػــردات -47

 الـدار الؼؾـؿ، الداودي، دار هـ، تحؼقؼ  صػقان052إصػفاين، ت  بالراغب

 هـ.7472، 7بقروت، ط  دمشؼ الشامقة،

 الؼــاهرة، مصــر هنضــة  هـــ، الـاشــر7734 ت البــدوي، ٕحؿــد الؼــرآن، بالغــة مـــ -42

 م.2550

العرب،  سجؾ ممسسة هـ،7474  ت إبقاري، .براهقؿ الؼرآكقة، الؿقسقطة -47

 هـ.7450 ط

ـ وحل الؼرآن، لعؼقؾ طؼقؾ، دار ا مقسك  -44 ـ كثقر، ط م  .م2575-هـ 7477، 7ب

 إبـراهقؿ، سـقد  الجقزيـة، تحؼقـؼ قـقؿ ٓبــ الطقب، الؽؾؿ مـ الصقب القابؾ -40

 .م7444 ،7الحديث، الؼاهرة، ط دار

  الـقسـابقري، ت القاحدي، أحؿد بـ لعؾل الؿجقد، الؼرآن تػسقر يف القسقط -41

 وأحؿـد معـقض، وطؾل الؿقجقد، طبد طادل الشقخ  وتعؾقؼ هـ، تحؼقؼ413

 الحــل طبــد  وقرضــف طــقيس، قدمــف الــرحؿـ وطبــد الجؿــؾ، وأحؿــد صــقرة،

 م.7444 - هـ7470 ،7ط  لبـان، بقروت، العؾؿقة، الؽتب دار رماوي،الػ

 

*              *              * 

 


