
www.saaid.net/The-clear-religion 

 

 النبي موسى بن عمرانوفضائل  أخبار

 القرآن الكريم في

 وفي أحاديث النبي محمد 

 صلى اهلل عليه وسلم

 إعداد الباحث: ماجد سليمان



 وفضائل النبي موسى بن عمران أخبار
 
 

 

۱ 
 

 بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم

 مقدمة

 احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني ، وعلى من تبعه بإحسان إىل يوم الدين ، أما بعد:

 النيب العظيم موسى بن عمران.فضائل حاديث واردة عن النيب حممد يف أفهذه 

النيب على عقيدة املسلمني يف  - اليهودالسيما  –األخرى  هو إطالع أتباع األديانوالذي دعاين إلعداد هذا البحث 
النيب أن املسلمني يبغضون  قراءايت أن اليهود يظنونأين وجدت من خالل بعض ، حيث  العظيم موسى بن عمران

، الذي هو دستور املسلمني يف النيب حممد ، نيب اإلسالم كالم ، فجمعت هذه األحاديث من   موسى بن عمران
 رض ومغارهبا.مشارق األ

تنويها هبذا ، من القرآن  ين سورةعشر أكثر من يف  مع قومه بين إسرائيلويف القرآن الكرمي خرب النيب موسى بن عمران 
 هي:و النيب العظيم ، 

 سورة البقرة .1

 والنساء .2

 واملائدة .3

 األعراف .4

 يونس .5

 هود .6

 إبراهيم .7

 بين إسرائيل )وتسمى أيضا بسورة اإلسراء( .8

 الكهف .9

  سورة طـٰه .11



 وفضائل النبي موسى بن عمران أخبار
 
 

 

۲ 
 

 املؤمنون .11

 الفرقان .12

 الشعراء .13

 الـنمل .14

 القصص .15

 األحزاب .16

 الصافات .17

 غافر .18

 الزخرف .19

 الذاريات .21

 الصف .21

 النازعات .22

اللهم رب جربائيل وميكائل وإسرافيل ، فاطر السماوات واألرض ، العتقاد الصاحل ، اهلل اجلميع للعلم النافع واوفق 
فون ، اهدين ملا اخــــتُـــِلف فيه من احلق بإذنك ، إنك عامل الغيب والشهادة ، أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتل

 1.هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم

 ميالدي. 2113ديسمرب لعام  7هجري ، املوافق  1435صفر من عام  4ماجد بن سليمان ، يف تاريخ 

 

                                                 
إسرافيل هو امللك املوكل ،  ـلَــك املوكل باملطرميكائيل هو الـَمـ،  جربائيل هو أعظم املالئكة ، وهو امللك املوكل بالوحي إىل الرسل  ۱

 .خالقهاأي فاطر السماوات واألرض . بالنفخ يف الصور ليقوم الناس يوم القيامة للحساب واجلزاء



 أخبار وفضائل النبي موسى بن عمران
 

۳ 
 

 بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم

 عليه الصالة والسالمأحاديث في فضائل موسى  عشرة

ََريَْنأننيََ َ -1 ََِب ه ننَُ َ َعَننيَ  َ رضنناَ عَع نن ََعنن أ َعََْن أَ  ه ننيَ نَه َأ َئَن َنن َغه َُ إَننرأ ننُيَكَنَنن َبََ ََ نن هََ  لََىننُيعَ عَََعََُأ َ َّ يننصه َْن أظَننَيََ،َعنن ه
َغهََلَئَنعأضَ  ُيَكََ،ئَنعأَضَهكأ ََ ََعََىُيعَ عَََعََُأ هََ  عَََْ َ َُ َ ََم  َدهََََ  ه ََ،َ حأ ََعََِب أ عَََْ فَنَق ََّ  َََ  َُّي هََم َََيأَ َعََم  َمَعَ  َََ  ه

َِبَإينَ َ نعَََ،1آَدرَأغهَّلي ََمنيي  ََْن أَ  ه ََ َر ََ ئَنَ ََعَُنعََحَ نيَ َ،فَن َ حَ،فَنَ َضننَعَََن أ ئهن َهنننننننََفَنَفنيي َغهَأنيههَهَ،َ َيَئهثَن أ نعَ ه ََ ََم  ََ َْنَقنن َبَََ،َفَخنَي
ئ ئَ،اََْ ََحَ يََننَهََن أ ََعَ،َ يََننناََْ َحََننَهََن أ َعَغهََلََم  يَ نَه َأ َئَنَ  َغه ََإَظَيتأ عننَنَمنئَهفَنَق ََّ  َََ  َُّي هََم ََ،َحَّتي ََ َئَنسأ َ َ  ن أ ََ،مه ََ َ َِبَخن
ئَ ََ  .َفَطفهَقَئه َحَ يهََضيأئ  َ،ََن أ

َعةَ َ،2ئه َحَ يَهََََّ َدبَ فَنَق َبَِبَئَ ََريَْنأيََ َََ  َُّي هَغهإيَ َ بنأ ََ َ 3َ.َضيأئ  َئه َحَ يَهَ،َه ية َِبَ أ

َ  َر  ْةَِبخيىََُّحدْث ََعََعََُأ هَ َّ يََلَمََرَجَل  َعَََ،5َفَك َ َََّلَْنَنَيىََمَ َ نيلد  َ،4ًَّ نننننَحََهََََُ َ ََم  نيَ نَه َأ فَنَقن َبَئَن َن َغه
ئنَ ََعَُنعََحَ نيَ َ،6َمَ ْأن َ فَ غأَ َ نَعَعه أنَدََ،(غهإينَ َآَدرََ) نَععَ،فَنَ َضننَعَََن أ َ ننَيََْ أ نيهئََ َََ،فَن إأَطََُقَ حَأ ََن َهََْضأ َ)َ  تنيبنََعنَ َئهَع ََننن أ ه

ََحَ يَََ،َحَ َيَ عَََ،(ََن أ ه يَ نَه َأ َغه ََئِنه َمه أ ََ َنَفََعَُعََمََل  َ}َْ َِبَْنَُّه ََ،َحَّتي َْ أ ََ إَنَزََّرأ َهَْ َآ َُ َّين َهَْ َآَم َن  َََّلََتَك إَن  َ  َّي
َه  {. ََعَفَنبنَييِبََهَ عََِمهي َنَ ََّ  ََ َُ َ َعه أَدَ عهََ جه  7َم 

2- َ َهَم َعبدَ عَع أ َاَ َُّيَ ََع نأ ََرضه ََ،ئأَ ََعبي    ََعََرَجنَل  ََم  يهَيَ ه َأ ََُةََِب ُيَكَنَ َبَََرَِبْأَرََََّنأ ََ لََىُيعَ عَََعََُأ هََ  َ َّ يصه َع ه
َََ،10َجعأننند  9َطَنننَ  َّل 8ََآَدمََ َرهَجننن به ننن أ سَإينننَ َمه ََ،11َشنننَ  َ  َََُ ْأننننَرَعهََ نننعََرَجنننَل  ننننيَ هََ،12َميأئَ ع ننن َ َرَِب َغهََلَ َحمأ نننقه َميأئَننن َاَ َُْأ
بَه َ َُّيَ َغهْي َهََ}َفََلََتَك َأََ َرَِبْأَرََم َّهك  ََخ زهَ َ َّ ي رَهَ،13 َّييِبأ َهَطََََ ََِبرَ َر ي َآَْ ت  ََّهَق نه ه{ََ  َّديجي َبَ ه َمهيأَْة َمه أ 14َ. ه

                                              
 ِبيَُبريَ ََْة.1َ
َ  ملعىنَِب َِبَيَضيبَم َعََُّح يَندَتيكَِبَي َ َ ح يَإف  َ ََ ةَم  ضعَِب ََبعة.َ،ِبََنننننيَِبين َّ َ)إَنَدب(2ََ
َ(.339 م ُكَ)َ(278)َ َّبخ رير  ه۳ََ
َِبيَفَ َىفةَ حَ  .4َ
َم  يد َِبيَخ َّع َمَلئ  .5َ
َعَم  َََّسَئ َّكبري.مََ َأن  ملعىنَمَََ،تَ ريَم  َ(َمننَ ْأنن )6َ
َ(.339)ر  هَم ُك۷ََ
َآدمَِبيَِبمسيَ َُّ  .8َ
َل.9َ َطَنن  َّلَِبيَطْ 

ََجننعد َِبيَِب َشعيَرِبَ َم  عد.10َ
َئ َّشد َ  َّق  .ش    َنبَُةَئ ََّم َمعي فة11ََ
عَ  َّقَري.12َ َميئ ع َِبيَئنيَ َّطْ 
َننبهطَ َّيِب َِبيَِب َشعيَرِبَ َم ب طَ ََّسَم  عد.13ََََ
َ.(165 م ُكَ)َ(3239 َّبخ ريَ)ر  ه14ََ
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ََم َّهكَ  -3 َئأ ه َِبََإسه َرَرضاَ عَع  َََع أ ُيَكَنَ َبََِبَتَه ََ ََ َبَ عهََىُيعَ عَََعََُأ هََ  ََر َ َرَ ََد ئية َِبَئنأَََضََط هْع ََ،ئه َّأبَنيَ قَهَِب ي
َقَ حأهَم رَه نده َهَ،ََْضَعََح فهيََهَعه أَدََم أ نََهعََطيأفه َهَ،َ َد َ َ َّأبنَ أعَهَ،فَن أ َِبَتَنَأَرَئَنَأنَرَ َّأَمقأ ََ،فَنَيُهبأَ َ ََحَّتي ُأَقنةهَ َّين ه فَنيََئطأ َنَ َئه حَأ

َإأبهََنن  ََ دَََ،َْنننيأئهَطَئهنن هَ ْأ نن ه ننَرَ َّأَم أ َهَُثَيََدَخُأ نننيأ َع نَ ننُيَأَرَفهَنن هََرُأ ََ ََ،َف نن أ ننََلَمَئهنهإَنن   َمه نن هَ َّ ي ننَعََعََُأ لأْه َجه ننَرََفَ نن َ ِه ُثَيََخَيجأ
َََّننَ َ َ،يَ ننننَأخََ نن أ ننَعََ،فَنن خأ نَيأَتَ َُّيننَ َََ،َ غهإَنن   َمه لأْه ننيأَتَ َّأفهطأننيَ ََ)ََعَُنن َ َّ ننَلمفَنَقنن َبَجه ننَم  َهََََنننننيََعََُثَيََ،( خأ نَ َ،ئهَ نن َغهََلَ َّ ي

َ حََ َأ نَفأ عَََفَ  لأْه عَََ،1جه لأْه ََمَعَك؟َنَ َبََُمََميدَ َ،َفقهََعَََمَ َِبَإأَر؟َنَ َبََجه ََ،نهََعَََ َم أ َََ َئَعهَثَغهَََّأ ه؟َنَ َب َندأَ)نهََعَََ َندأ
َْ َِبَإَ َئهآَدمَََ،فَنَف هَحََََّ  َ،(ئَعهَثَغهَََّأ َه نُيكََََىُيعَ عَََعََُأن َهَفَنه ََ  َ،ََ َ ه ََ ن َئَهَ،فَنَيحي نَم  هَََََننننيََعََُثَيََ،ريأَ ننننََخنَ َدَعن َيه ئهَ ن َغهََلَ َّ ي

َعََعََُأ هَ َّ يََلمَََ، َّثي إهََةَه لأْه َ َحَجه َأ نَفأ نعَََ،فَ  لأْه ندَ َ،َفقهََعَََمَ َِبَإأنَر؟َنَن َبََجه ََمَعنَك؟َنَن َبََُمََمي ََ،نهَنَعَََ َمن أ نهَنَعَََ نَندأ
نن ه؟َنَن َبََ نن َه)ئَعهنَثَغهَََّأ َئَعهنَثَغهَََّأ ََمنيأ ََََ،فَنَفنن هَحََََّ ن َ،(نَنندأ َ ََّنةهَعهََ ننعَ ئأنن ه ْأ  َ َْ َِبَإَن َئهنن ئنأَِنأ يهْينن  َََفَنننه ََزَُ ىننُعَ عََ،َ ََيأننَ َئأن ه

َنريأَ َ،عَُهمن َ َننُك َيه ََ،فَنَيحيَبن ََ َدَعننَ  َيه ََ ننَم  هََئ ن ُثَيََعننَي نعَََ، َّثي َّهثَنةَهغهََلَ َّ ي لأْه َ َحَجه نن نَفأ َأ َفقهَننَعَََمنَ َِبَإأننَر؟َنَنن َبَََ،فَ 
عََ لأْه ُيكَََ،جه ََ ََمَعَك؟َنَ َبََُمََميد ََىُيعَ عَََعََُأ هََ  ن ه؟َنَن َبَََ،نهََعَََ َم أ َئَعهنَثَغهَََّأ ن َه)نهََعَََ َندأ َئَعهنَثَغهَََّأ فَنَفن هَحََ،(نَندأ

َََفََىَُيَ،َََّ   َْ َِبَإَ َئهََ  ُيكََفَنه ََ َْ ََرَ ََندهَ َعأطهَاََشطأَيََ،عَ عَََعََُأ هََ  َريأَ َ،2 َّننَحنن أ غه َيه ََ َدَع َيه ََ ئهَ  َََََنننيََعََُثَيََ،فَنَيحي
َ َّيي ئهَعةَه َم  ه َعََعََُأ هَ َّ يََلمَََ،غهََلَ َّ ي لأْه َ َحَجه َأ نَفأ بَأَ،فَ  ََ ؟َنَ َبََجه ََر عََنننننننننهََعَََم أ ندَ َ،يْه ََمَعَك؟َنَ َبََُمََمي َ،نهََعَََ َم أ

َئَعهَثَغهَََّأ ه؟َنَ َبََ َئَعهَثَغهَََّأ َه)نَ َبَََ َندأ َْ َِبَإَ َئهنهدأرْهسَََ،(َندأ َريأَ َ،فَنَف هَحََََّ  َفَنه َيه ََ َدَع َيه ََ ََ َجنعيَََ،فَنَيحي نَ َبَ عَََعزي
َ مهَ ةَهََََنننيََعََُثَيََ،َرفَنعأَ  َهََمَك إ  ََعُهًَّ {} ََ ْأ َم  هَ  عَََ،ئهَ  َغهََلَ َّ ي لأْه َ َحَجه َأ نَفأ نعََفَ،فَ  لأْه ََ ؟َنَن َبََجه ََرن نهَنَعَََ،قهََعَََمن أ

ندَ  ََمَعننَك؟َنَنن َبََُمََمي ن َهَ،َ َمن أ َئَعهننَثَغهَََّأ ن ه؟َنَنن َبََنَنندأ َئَعهننَثَغهَََّأ َنن َر َ ََىننُيعَ عََعَََ،نهَننَعَََ نَنندأ َْ َِبَإَن َنه نن هَفَنَفنن هَحََََّ نن َفَنننه ََُأ
نُيكََ ََ  َ،ََََ نن َننريأَ َ، َفَنَيحي َيه ننةَهََََننننيََعََُثَيََ،َ َدَعن َيه ََ نَم  هَ َّ ي ده ننََلمَََ،ئهَ نن َغهََلَ َّ ي ننَعََعََُأن هَ َّ ي لأْه َ َحَجه ن نَفأ َأ ََ،فَ  نهَنَعَََمنن أ

عََ لأْه ََ ؟َنَ َبََجه ََمَعَك؟َنَ َبََُمَََ،َر دَ ننننننننََنهََعَََ َم أ َئَعهَثَغهَََّأ َهَ،مي َئَعهَثَغهَََّأ ه؟َنَ َبَََندأ َْ َِبَإَ ََ،فَنَف هَحََََّ  َ،نهََعَََ َندأ فَنه
ــِه َوَســلامَ  ــلاى اهللُ َعَلي  ََ َيهََ،ِبُموَسـى  ََ َدَعن َيه ََ نن ن ئهَعةَهََََنننننيََعََُثَيََ،ريأَ ننننََفَنَيحي ننَم  هَ َّ ي بَأَ،ئهَ ن َغهََلَ َّ ي َ َحَجه نن نَفأ َأ عََننننننننننننفَ  َ،يْه

عََفََ لأْه ََ ؟َنَ َبََجه ََر ُيكَََ،قهََعَََم أ ََ ََمَعَك؟َنَ َبََُمََميد ََىُيعَ عَََعََُأ هََ  ََ،نهََعَََ َم أ َئَعهَثَغهَََّأ ه؟َنَ َبَََندأ نهََعَََ َندأ
ُيَكََم أ هد  ََ،ئَعهَثَغهَََّأ َه ََ َْ َِبَإَ َئهنهئنأيَ رهََكََىُيعَ عَََعََُأ هََ  َ َّأَمعأَم رَهفَنَف هَحََََّ  َفَنه يََهَغهََلَ َّأبنََأره َُعيََ،3َظهأ َخََُ َ َْ ََرَ ََْدأ َ غه

َََّلََْنَع َد َ َغهَََّأ َه َع َ َِبَّأَفََمَُك  بنأ ََ َ م  َغهََلََ،4َْن أ َ ه ََ ََْر رَ هَ َّأَم أ نََهعُثَيَ َُةَهَ،5 َّ لدأ َ َّأفهَنَ َْ  ه آ َْ ََ َرنَنَه ََُ َْ ََ،َ غه َيََر َنََثنَ غه
َِبَمأيهَ عَهفَنَُمي ََ،6َُ َّأقهََلبَه َنََه َمه أ َاَتَنَ َنيَيتَأََغشه َع نََه َ،7َم ََغشه ََْن نأ َ طهََعََِب أ َ عهََْ أ ََخُأقه ََح أ هَه 1ََفَم ََِبَحد َمه أ َ،مه أ

                                              
َ.َ) ْ َل(َئ بَ َّ م  َ َّدإَ قَ دَطََُف حَ  ملَ،ف ح َّ َ ف حَِبيَط1َََُ
 ِبَعننطهاَشطيَ ح  َِبيَإَفَ ح  َ ر َ جلم بَ ََّيَخُق َ ع.2َ
َْط فَِبرعَ ْرض3ََ َُم  ط ف  َئ َ  َْ َ ملَلنكة َ رك َ َّ  ئعة َِبرعَ َّ م   َفَ  َْ عبد َ َّ  ئعة َئَرَ َ َّ م   ر 

ََ َ َ ند َ َّ َمبكة. َ َّ صَُممدَىُعَ عَئ َّكعبة َ ََّيَجد َغَلَ َّبَرَ ملعم ر َظهيه َغئي رَكَم  د  َِبئَ  ُك  ََ عَُ 
َف جلز  َم َج سَ َّعمع.َ،ئ َّ م  َ َّ  ئعةَْإ َر َ ََّيَئىنَ َّكعبةَ ْرضَة

َُعَْ م.َ، ج  ََبع  َِبَّف َغريركَ،  َفَ َُثَخيج  َم  َملَْع د  َغََّ ِبيَغْ َدخُ هَ ىَُي4َ  َ َ رك
َمعي فة5َ َ َّ در  َ مسَرَئ مل  هعَْإَ،ش ي  َْ  هاَغََّه  ََم ََْعدَم َ ْرض  ََّكَ، هن  زَ يَََفَلم َ ملَلنكة  َُ

ُكَ  . إ هعَغََّه َ ملََي  زر َر بَ عَىُعَ عَعَُ ََ 
َ راَ جلي َ َّكبري َ َّ َت عَنيئ نيَِب َِبُثي.َ، َّقَلبَمجعَنَننُة6َ
َه 7ََ َف  ريت.َ- عَِبعُكَئ ََ–ِبميَم َِب  ميَ عَِبيََغننشه
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َُنةَ َ،َفَس أَحعَ عََغهَييََم َِبَ أَحع ََ َََّنأ م  َُعلََْنن أ َ نَيََىََل  َ ه ََخأ ه نعََ،فَنَفَيَضََعَُاي ََ َزَّأنَرَغهََلََم  فَنَقن َبَََ،عَُن َ َّ نَلمفَن نَ
نَيََىََل َ  فهَنفَََ،َم َفَنَيَضَرَئَُّكََعَُعَِبَمي هَك؟َنَنُأَرَََخأ ه نَسَّأَ َ َّ يخأ َأ َغهََلَرَئلَكَفَ  عأ َِبَميَ نَكَََّلََْطهََقن َ ََ،نَ َبََ رأجه فَننه ي

َئَنَُن أتَََ،ََّْهكََ َنَندأ ِل َع2ََفَننه نيَ نَه َأ َغه ََ،َْن ََربَل)فَنَقُأنَرَََ،نَن َبََفَنَيَجعأنَرَغهََلََر لََ،3يأتَنَهكَأننننننَ َخبََئَنِنه ََعَُنعَِبَمين ه َ،(َخفلنفأ
ََخأ   4ََفَحطَي ََعَ،َعِنل ن َ،فَنَيَجعأَرَغهََلََم  ََخأ   ََعنِنل ََّْهنكَََ،فَنَقُأَرَََحنطي َِبَميَ نَكَََّلََْطهََقن َ َ َغهََلََ،نَن َبََغه ي عأ فَن رأجه

فهَفََ َسَّأ ََ َّ يخأ َأ َتَنَب َرَكََ تَنَع ََلََ،رَئلَكَفَ  ََر ل َ َعَئَننيأ ََِبرأجه َنَ َبَََْ َُمََميدَََنَ َبََفَنَُكأََِبَزبأ ََعََعََُأ هَ َّ يََلَمََحَّتي ََم  َ َ،َ ئَننيأ
َُنةَ  ََ َََّنأ م  َُننعيََْننن أ َ ََخأننَسََىنََُ  ت  نيَ َ،غهإنيَهن ي َّهَكََ،َّهَكننعلََىننََل  ََعشأ ََ ََ نَ ة ََ،َىنََل َ ََ   ََنأَمنننخََفَنن ََرننكيََه ََْنعأَمُأَهنن َ َمنن أ ََفَنَُننكأ

ََََّ ََحَ َ ةَ  ي  َ،5َُ هَبرأ ََََّ ََعشأ َُ هَبرأ ََُه َ ََعمه ََشنَأئ  َ،فَنه أ َأ َ ن ََْنعأَمُأَهن َملَأََتكأ ََركيَئهَ َلَئة َفَنَُنكأ ََ،6َ َم أ َُ هَبنرأ ََُهن َ ََعمه فَننه أ
َد َ   .َََلَئة ََ  حه

بنَيأتَ ََ ََعََفَسخأ َ إنأ نََهَأَرَغهََلََم  َزَّأَرََحَّتي فهَنفَََ،نَ َبََفَن نَ نَسَّأَ َ َّ يخأ َأ َغهََلَرَئلنَكَفَ  نعأ ََن َبَ عهََىنُيعََ،فَنَق َبََ رأجه فَنَقن َبََر
ََرَجعأَرَغهََلََر لَ ُيَكََفَنَقُأَرَََندأ ََ َنََأَرَمه أَ . عَََعََُأ هََ  َ حأ َأ  َ 7َََحَّتي

4- َ ََِب ه نََلمََرضاَ عَع  َََريَْنأيَ َََع أ نعََعََُأن هَ َّ ي ََ َغهََلََم  نَعََمَُنَكَ َّأَمن أته َه َ ََ،نَ َبََِبَرأ ن ََجن َ َهََىنكي َ ن َََفَنَفَقنسََفَنَُمي َ،8َعَنأ
َدَ َّأَم أتََ َغهََلََعبأد َََّلََْيْه ُأَ ِنه ََ عأَغهَََّأ َهََنَ بَََ،فَنَيَجَعَغهََلَرَئل هَفَنَق َبَََِبرأ ََ رأجه َ َ ََ نَ َب فَنَقعأََََّ َََْضَعَََْدَهََ،فَنَيديَ عََغهَََّأ هََعَنأ

رَ َعَُعَ َََن أ ه َََْدَهَئهَكعلََفَنَُ َََ،9َمْتأ َ ََغطيرأ َ ةَ َعأيَ َ ننننننننشََمبه َُثَيََم أ؟َ،ََ ََربل َ،11فَن آأ ََنَن َبَََ،نَ َبََُثَيَ َّأَم أت10َََنَ َبَََِبيأ
ةهَ ََ َ َّأَمَقدي َرأضه َ َ ْأ إهَََ َمه ََْدأ ََ يَ َفَ َسَبَ َعََِب أ ُيَكَََ،12َرمأََة ََه ََ ََ َبَ عهََىُيعَ عَََعََُأ هََ  َُ أَرََُثَي»فَنَق َبََر َ 13َفَنَُ أ

قَه َ َّطييْه َه يََهَغهََلََج إه َنَنبنأ َرَْنأَ َككأ ََهََتأَرََ،َْ َْحأَيَه14َ َّأَكثهَ  15.« ْأ
                                                                                                                                   

َ َّ عرَر َ َّ ىف.1َ
َهك. ََننننئِنَغَي نَعَِبيَجيئَئُ ت2َََ
َهك. ََننننَخننَبننيَتَئِنَغَي نَعَِبيَ م ح 3َ
َعِنَح4َََ َ رتَخ َ،م َ ََُّ  تعِنَخ  َ خففَ ضعَِبيَخ  َننطي  .ني ِبرئعَ ف
فَك َََ،فهَ َْثَب َ عَعُعَإَ  َم َعزمَعُعَفععَح  ةَفُكَْعمُه ََّ بََشيعاَمثعَ مليضَ  َّع زَ حن هِب َِبي5ََ

َ. رَ َم َرْحةَ عَئعب دهَ،َّ ََ  بَتُكَ ح  ة
َُ  ََّْكَ َّ بََ،َّلَتك ََعَُ َََئةم َعزمَعُعَفععَََئةَفُكَْعمُه ََّ بََم َفهَ َِب َِبي6ََ ُ  ََ،ِبْ  غَّلَغ َ

َمق ئعَخ ف َم َ ع.َََبَََّْكَر َ ْ فَم َ عَفهَ َْك َََّ ََ  بَ 
َ  َُّفظَمل ُك.َ،(162)َم ُك(ََ 349 َّبخ ريَ)ر  ه۷ََ
َفقسَعَ  َِبيَشقه .8َ
ََ رَِبيَظهيََ ر.َمْت9َََ

َ(ُثَم ْ َْك  ؟)ْقَدَََ،ن َّ َ)ُثََمن (َر َ َ فه مَم  10َ
  آ َِب َئعدَِبَّفََ ة.َ   ََ،ط مل َِب َ مل تَََحعَ َعُعَُعَح بَ،ِبيََفَُك َ آ 11َ
12ََََْ َمبقد رَرمَةَ ح ي.ئ َم َِبرضَئَرَ ملقد َقيَلننننِبي
َُ رَر  ك.13َ  ِبيَََّ 
َ َّكثَََر َ َّك ُةَم َ َّيم ب.14َ
   َُّفظَمل ُك.َ،(2372)ئينكَم ُك(ََ 1339 َّبخ ريَ)ر  ه۱٥ََ
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5- َ ََِب ه ََرَجََل َهَع أ َي  َ َأ َاَ َُّيَ ََع أَ َنَ َبََ  نَ َ ََّنََهن دَهَ؛َريَْنأيََ ََرضه نُهمهنَيََ َرَجنع َمه َ َ ملَ أ َهيَ)ََ مل نُكَقن َبَفَ،َرَجع َمه َ  َّين
َطفََ ََعََعَُنعَ ََّعن ََّمَه)فَنَق َبَ ََّنََه دهيَََُّ،(عَُمََميد  ََعَُعَ ََّع ََّمهني ىأ َطَفعََم  َهيَ ىأ نُهَكََْنَدَهَعه أنَدَفَنَيفَنَعَ َ،(نيَ  َّي ملَ أ

َ َ ََّنََه دهيَل َِبَمأيهههََ ِبَمأيهََ،ََّْهَكَفَنََُطَكََ جأ َ ََُ َ َمه أ بنَيََهَمبه ُيَكََفَسخأ ََ لََىُيعَ عَََعََُأ هََ  َغهََلَ َّ يصه َ ََّنََه دهيُّ ََ َر ََ َ، مل ُكَف
ننُيَكَ ََ نن هََ  ََُّىننُيعَ عَََعََُأ ََّْهننكََََفَ ننَسََّ َََ، مل ننُكفَننَدَع َ َّ يننصه َ بنَيَهَََ،َعنن أ ََُّ،فَننَسخأ نننُيَكََفَنَقنن َبَ َّ يننصه ََ نن هََ  ََّلَ»َىننُيعَ عَََعََُأ

َ ََع1ََُتََنلَي ِه َمَ َّقهََ َمةَهَ،َعَُعََم  َعَق َ ََْن أ َأ َ َّ ي َ ََْ ََْفهَقَََ،َفَسىأَعَقََمَعَهكَأَ،فَنه ي َبََم أ َُ َ َِبَ ي ََ،َفَس ََعَئَ طهش  َْ ََم  فَنه
َ ََّعيأشَه ََ ىَنَ َُّي َََ،2َج إه َ ثنأ َأ  َ ََُ َ َِمهي ه ََىعهَقََفَسفَ َقَنَنبأُهاَِبَ أ َُ َ َفهََم أ  3.«َفََلَِبَدأرهيََِب

َمل َعَعَُ َ َّ َلم.ََّْهكََفضَُة َظ رهي َ َ(؛َ فَلَِبَدريَُ َ َفََم ََىعهَقََفَسف َقَنَبُان َّ َ)
َََ(َِبيِب َُ َ َِمي َ ََ ثأىنَ ع ن َّ َ) َ ْأ َ ه ََ َم أ َمَ  ته َ َّ ي َ ه ََعهَقََم أ ََش َ َ َُّيَ {،َ َن َّه َتع َلََ}َف ََم أ َغهَّلي رأضه
َََْ َ.ِبْض  َّ َفهاَفضَُة ََ،ََعقفَُك

 ََ  َ َ َّ يهَاَع َ َّ يفضَعه ََْ مةَهَئنَيَ ْإبَ  هَحدْثه َ. َّيَيََْؤدليَغَلَ 
َ.َت  َضَعَ َّ يصلَىُيعَ عََعََُ َ َُيكَ فَ 

َعَم َعَعَُ َ َّ يَلم  . فَ ََفضأ

ُيَكَ َّأَمدهَْ ةََرضاَ عَع  َََعبي  َ َعبدَ عَئ َع هَ -6 ََ ََ َبَ عهََىُيعَ عَََعََُأ هََ  َمََتَ مفَنَيَِبىَ َّأَنََه َدََ،نَ َبَََندهَمََر َْن أ
ََ ََفَنَق بَََ،َع َش رَ  ََ م ََىن َّهحَ َ؟َم ََرن ََ ََْنن أ ََعنَد لرهكَأَ،نَن ََّ  َََرن ن أ َعَمه نيَ نَه َأ َغه م َََّينعَ عََئَنِنه ََ ََْنن أ نعَ،4َرن ََ ََن َمَ ََم  .ََف
ََعَمه أَككَأَسَإَ ف)نَ َبََ  َ َمبه ََ َمَ ََ ِبََمَيََ،(َِبَحقُّ  5.ئََ م َف

7- َ رهيل َدأ ْأ ََعهَد َ  َ ََِب ه َعَرضاَ عَع  ََع أ نُيكََنَ َبََ فنأَ َخَيََِبرأ ََ لََىنُيعَ عَََعََُأن هََ  َعه أَدَ َّ يصه ََ  َّأَ َ كه ئهعه ََُّ، ْلأه فَنَقن َبَ َّ ينصه
ئهعَه َ ْلأه عه ََِبرأ َََََلَ َ ه ْأ َيََ   ُيَكََ َّأَفخأ ََ َ َّأَ َ كَهَ،َىُيعَ عَََعََُأ هََ  عه ََِبرأ  .َ  َّ يكهََ َةََ  َّأَ نَ َرَ ه

ََن َبَ عهََىننُيعَ عََ ُهن َهََ نَن َبََر نن ََعَُنعََِبرأ ننََلَمََ َرنَ ََْنيأَعنعََغَ م  نعََعََُأن هَ َّ ي ََ نُيَكََئَعهننَثََم  ََ َ ئَعهثأننَرَِبَإَن ََ ِبَإَنن ََ،َعََُأن هََ 
ُهاَ َرأ ََ د .نهَئَِبرأَععََغَ م  َْه  6 ه

 

                                              
(َِبي1َ َ َر َ ْميَئرتكَ َّ خَريَئَ هكَعُعَ ج َ ْلزر  َعُعَغرييَم َ ْإبَ  ،ََتَفضُ إِنَّلََن َّ َ)ََّلََُتََنلَي ِه  معىنَر

فيضَ ْلَي  َنك،َ ََّسَئبعضهك،َفنإ َ رمب َِبدىََّْكَغَلَف  دَ َّلع ق دَفَهكَ  ْلخَلبَئ َّ  جََم َحق نهك،َْ 
َ ْط  َ َشيحَ َن َّ  َف ضعَئَ هك. َندَِبخلَِبإ َند َ عََبح إ  َفن  َئَ هكَ َدرج هتك، ة  ْ  َّ َ َِب َْع قد مع  ه

َ حدْث.
 ِبيَم عُقَئ َئق  . ۲

َ َّبخ ريَ)3َ  .(َخم َي 2374 م ُكَ)َ(2411ر  ه
 ْعِنَفيع  .4َ
َ َّبخ ريَ)5َ  (.1130) م ُكَ(2004َر  ه
ننَن دَم ضعَ َِبَفعَمكة.َ،(3/96ر  هَِبْحدَ)6َ   جه
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8-  ََ عأننن ََُ ََِبَ لَئأنن ه ََرَجننََل َهرضنناَ عَع نن َََعنن أ ََ ننُيك1َََنَننن َبََ إنأَ َ نن ََ نن هََ  َ عهََىنننُيعَ عَََعََُأ ََنن به نندهََر فَنَقننن َبََ،َعَُنننعََعهأ
ََفََل َ  َئأ ه َِبَإأَرَََّلَِبَميََ،ِبَإَ ََفََلَ َئأَ ََفََل   ََعَُنعََ؟2ََّكَََفَم أ ََرَجََل ه ََ ُيَكََ إنأَ َ  ََ ََ َبَ عهََىُيعَ عَََعََُأ هََ  فَنَق َبََر

نعََعََُأن َه ََ ََم  ده نََلمََََعهأ َ ََِبَإَن َفَنََلَ َئأنَ َفَنََل َ َ، َّ ي ََ نَعةَ َ،فَنَقن َبََِبَحنَد َته أ ََعندي َِبَإأنَرَََّلَِبَميَََّنَك؟َنَن َبََِبَإَن ََ،َحنَّتي َفَمن أ
َ ئأ ََ ََلمَهََفََلَ َئأَ ََفََل   َأ  .َ ْلأه

ََعََعََُأ هَ َّ يََلمََ َبَََفَس أَحعَ عََغَهنََ َهرٰنَْ ََ َيغَََلََم  بنَنيأ نَعةَ َ، َّأَم أَ  ه َغهََلَته أ ََ َ َّأَم أَ  ه ََِبَمي َِبَإأَرَِبَْنَُّه َ َّأَم أَ مهاَِبَ ه  ه
يََركَأ َ يةَهَ، َّ ي رهََفسَإأَرََع شه َ جلأ هَ ه َغهََلَ َنأ نَنيأ ََ ََ َ َّأَم أَ  ه َ يةَهَ،َ ِبَمي َِبَإأَرََْ ََر َ جلأ 3َ.َفسَإأَرَََ َّهثَنَهَم َ ه

 ع ََِب َئ َُعََرضاَ عَع  َع َ َّ صَىُعَ عَعَُ َ َُكََ -9
َفَ ئعََِبيَ َّ   َِبعُك؟َ،ن مَم َعَ َّ صَخطَب َ َئِنَغَي نَع

َفق بََِبإ َِبعُك.
َََْنننن ََننننفعََ َيْأ َهننننعهَب دهيَئَهفس حعَ عَغََّ َِب َعبد َم ََ،4 َّعُكَغََّ َدَييََننننََ عَعَُ َغَْمل َ ََّبحأ َمعه َرَ ََِبعأََُكَمه أنَك.5َََم أ

َ عَ 7َ؟ََفقهََعََََّ ََ ْحأهعأََح ت  6َ ََُأَفَئه َهَ،نَ َبَََْ ََربَل َمهكأ َتَ َفَنَهَ ََُثَيَ،8 ه َْ َفَنَقدأ ََ،9فَنه فَ إأَطََُقََ  إأَطََُقَئهَفَ  َهََْ َشَعَئأ ه
َ عَ َ،إَ  َ  َمهكأ َهَم ََ إَ َم َ،َ َْحَََلََح ت  َ ه ََ يَ هََ َضَع َرََ   َيخأ ََُ إَ َعه أَدَ َّ نَ َ 10ََّفَ إأَ نعَيَ،َحَّتي َنهَمنن حَن َتَمه ََ َن َفَ ُتي َ عه كأ

ننيَئ   ََ ننيهَ َ ََّبحأ ننبهَََُ َ ه ننعََ فَنَ نن َهََعَ ب نن َ،11ََ ََ نن َ ََّهَم  َمَهَمنن َ،َ َُ َمنن ََ َْن أ َُ ههه ننَبَحَنَنن َ،فَ إأَطََُقنن َئَقهَيننَةََََّنأ نن ََِبىأ ننعَفَنَُمي ََ َبََم 
ََب  َ،َّهَفَ  َهََآتهَ  ََغَد َ إَ  ََ ََإ َفيهإَ ََر ََ َ َََّقهََ  َمه أ ََهَ،َََّقدأ ََ َ َ َّ ي ََعََم ًّ َمه ََم  ََجن َ َز12ََ ملَأَيَهدأ َهيََ َّننمك  َحنَّتي  َّين

َرَََ،ِبَمهَيَئه َه ََإ ه ِل يَ هَفَنه َيخأ َِبََ ْنأَ  َغهََلَ َّ ْأ َُ ي َإَنبأ هاَفَ رأَتدي ََ، حَ َت(َفَنَق َبََََّ َفَنَ  َهََ)َِبَرَِبْأَرَغه ََّْهَكََم َ ََعََ) نَ َبََم 
)  َ ََ َ ََن يَ َهَ،13ََعَُعَآََ رهَه َينخأ َْ ََرَجنع ََمَ ن ًّعَ،فَنَُمي َ إنأ نََهََن َغهََلَ َّ بَ 14َغه َنَن بَََ،ئهثَنن أ ئهن َهََِبَ أ ُيَكَننننننننننَف َََ،َتَ ن يعَئهثَن أ

ع ََ ينننفَنَق َبَ ََّ،َم  ََعََََ َِبّنَي15َخضه َكَ َّ يََلَم؟َفَنَق َبََِبَإَ ََم  َع؟َنَ َبََإَنَعكَأَ،ئهَسرأضه يَ نَه َأ َغه ََعََئِنه نَ َبَََ،فَنَق َبَََم 
                                              

ُْي َإ بهم .1َ َِبيَ
ُُمةََمَي)َّلَِب2َََ َ.إرََّقَطََّلَْعيفََّكَِبمَِبَْمَ َََ يََّك(َ
 (.5/128ر  هَِبْحدَ)۳َ
   عَِبعُك.َ،( َّ   ِبإ َِبعُكَ)ِبيَع ََ عَعَُ َِب َملَْقع4َََ
 جممعَ َّبحْي َِبيَمُ ق َ .5َ
ََُفَِبىعَغََّ 6َ َ. ِبَّ قاَئ َِبيَ
  ح تَر َ َّ مكة.7َ
نك عَر َ َّنزإبَع8َ َُبريَمَ  اَم َََّفَ َّ خع.َ، َّنمه   ر َ ع  
َ.ر  كِبيَغْ َفقدتَ ح تَف   دَ َّيجعَ ََّيَتبحثَع  9ََ

  إ عَِبيَْرََخفَة.10َ
 َيئ َِبيَم ُك .11َ
 ملَيدَم ًّ َم َ َّ َََِبيَملََي  َ َّ عَ.12َ
َر َت بعَ َْي.13َ   َّقصُّ
 .َمنن  يعَِبيََمنن طع14َ
عَغَلَئِنَغَي نَع.َ، ْضيَإصَم َ ْإبَ  15َ َ َّك  َملَََْي
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َرََرَشد   َِمهي َعَُلمأ َتَنَعُلَمِنه ي  َ؟َرعأَِبَتيبهَعَكََعَُعََِب أ َ طهََعََمعهَاََىبنأ ََت أ ََ،نَ َبََغهإيَكَََّ أ َمه أ ََعَُعَعهُأك  ِل ََعَغه ََْ ََم  عهُأكه
ََعُيَم هَ هَََّلَتَنعأََُمَ َِبَإأرََ ََعُيمَََ، َُّي ه ََش َ َ َُّيَ ََىن ئهي  َ،َكَ َََّلََِبعأََُم ََنننننننننننَ ِبَإأَرََعَُعَعهُأك  َغه أ َدِه َََ  ه ناََ،نَ َبََ َه َ ََّلََِبعأ

َ.َََّكَِبَمأي  
يَه َ ََّبحأ عه ََ حه ََعَُعَ ََ  ه ََفَهَ،فَ إأَطََُق َََيأشه ََفهََ ةَ َ،ََ ةَ َََّأَسَََلََم َ َنههَم َ َ َ،َفَمييتأ ََ َُ َََيأمه ََِب أ نَيََ،َفَكُيَم َركأ َْضه فَنعَنيهَفَ 

بَ  َإَن أ َ َئهَ ريأه َف رَ َ،1َفَحَمَُ ََ َأ َ َّ يفهََ ةَهَ،َفَ  َ ََع يَهَ،2فَنَ َنَعََعَُعََحيأفه َ ََّبحأ هَ ه َإَنقأيَتَننيأ نَيَََ،فَن نََقَيَإَنقأيَ  َِبَ أ َْضه فَنَقن َبَ 
نيَه َ ََّبحأ نَف رهَ ه َأ ََ َ ََّع نيَ هََرن َُ نَقأ َ َ َُّين هَغهَّلي َعهُأنكه ن أ َمنَكَمه نعََمن َإَنَقنَصَعهُأمهناََ عهُأ ََ ََ،َْن ََم  ن أ َمه نَيَغهََلَََّن أح  َْضه فَنَعَمنَدَ 

َ َّ يفهََ ةَه َزَع َََِبَّأَ  حه ََعَمندَأَ،فَن نَ ب  م ََْحََُ إَ َئهَ ريأهَإَنن أ ََعََنَن أ ََُهن ؟َنَن َبَََِبملَأَفَنَق َبََم  ََفَخَيننأ نََهن ََّه َن أنيهَقََِبرأ نفهََ  هههكأ ََ َتَغهََلَ
ي  ؟َنَننن َبََ ننَ طهََعََمعهنننَاََىنننبنأ ََت أ َغهإينننَكَََّننن أ رََ﴿ِبَنَننعأ ننَن َننن ََإ ه َمبه ِه َأ نن َ َْ ََلَمَهَ،﴾ََّلَتَنَؤ خه نننََ إ  ننننننننننننَفَك إَننره نننعَإه أ ََ ََم  َ،3 أ

َمَََ،فَ إأَطََُق  ََ َْ ََغََلم ََْنُأَع نَ َئهََندههَهَ،َعَ َّ هُأَم  َهفَنه ََ ََُعََرِبأ ََِبعأنََلَهَفَن ننأ نَ ن أ َه هَمه َيَئهَيِبأ َْضه  َ ََ ُأنَرََ،َفَسَخ نعََِبَنَن نَ ََ فَنَقن َبََم 
ي  ؟َفَ إأَطََُق  َ طهََعََمعهَاََىبنأ ََت أ ََََّكَغهإيَكَََّ أ ؟َنَ َبَََِبملَأَِبََنعأ َْ َِبَتَنََ ََ،إَنفأ   ََزُهَية َئهَ ريأهَإَنفأس  َغه نَ طأَعَم ََحَّتي َأ نَعَنَنيأَْنة َ  َِبرأ

ََُهنن  َ َ،َِبرأ نلَف ََ َََْضنَن َقضَيَ،فَننسَئَن أ ََِب أ ََْننن نأ ننَدََِب أ ننَد ر  ََْيْه ننَيَئهََنندهههََفَسنَ َمنن َََ،َفَسنَ َمنن 4َََفَنَ َجننَد َفهََهنن َجه َْضه فَنَقنن َبَََّنننَ ََ،5نَنن َبَ 
ي   َتََعََُأ هََِبجأ َأ ئأَرَََّلُتيَ َشه ََعََََّ أ ََ ئَنَأ هكَََ،َم  ََ َفهيَ َقَئَنَأِنه َ.نَ َبَََر

ُيَكََ ََ ََُّىُيعَ عَََعََُأ هََ  ََع»نَ َبَ َّ يصه َ َ،َْنيأَحَكَ َُّيَ ََم  َِبَمأيهَه َ  َمه أ ََعََُنأ ََْنَقصي ََىبنََيََحَّتي  6.«َََّ دهدأإَ َََّ أ

نُيكََ مل َآْىَئعضَ َّ   َ -10 ََ ََ َبَ َُّي هََىُيعَ َُّيَ ََعََُأن هََ  نع»نَن َبََئن َّكَلمَََر ََ ََ،َْننيأَحَكَ َُّينَ ََم  ن أ ثَنَيَمه ُأ َِبَ ْهَيَئهنَس نَندأ
ََبنَيََ ََ ََف  7.«َر

َُ تب َ ن رن َ إ شيه.َ،متَ َّك  بََمدَ ع َإفعَ عَئ 
 2013دْ ملََّع م7ََ مل  فقََ،1435 َ َّي ئعَم َشهيَىفيََّع مََ،م جدَئ َََُم  

                                              
  ينننن بَر َ ْجي. َّن1َ
 حيفَ َّ فَ ةَر َطيفه .2َ
َ َّ َلم.3َ َُ إرَرَهَ ح دَةَراَِب بَح دَةََيَعَفَه َإ َ  َم َم َعَعَُ  َِبيَ
 ْ قضَِبيَْ قط.4َ
َُ  َم نَلَعُعَ شكَِب َْ قط.ََئعدَِب ِبيَِب َ َّنَخننضهيَعديبَ جلد ر5ََ
َ َّبخ ريَ)6َ  (.122ر  ه
َ َّبخ ريَ)7َ َ عَع  1062 م ُكَ)َ،(3150ر  ه  .(َع َعبدَ عَئ َم ع دَرضا
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