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  قال أمري املؤمنني

َوِإْن ِشئْتُ َثنَّْيتُ ِبُموَسى كَِليمِ اَللَِّه صلى اهلل »

إِنِّي لِما َأْنَزلَْت ِإَليَّ ِمْن عليه وسلم ِإذْ َيُقوُل: }َربِّ 

َخيٍْر َفِقريٌ{. وَاَللَّهِ َما سََأَلُه ِإالَّ ُخبْزاً يَْأُكُلُه ِلَأنَُّه 

كَانَ َيْأكُُل َبقَْلةَ َالَْأْرضِ َولََقْد كَانَْت ُخضَْرُة 

َاْلَبقْلِ تُرَى ِمْن َشفِيفِ صِفَاِق َبْطِنِه لُِهزَاِلِه 

 «وََتَشذُِّب َلْحِمِه

  159نهج البالغة: خطبة 
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 مقدمة املؤسسة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل على ماا ننماو هلال ال اا  هلاا ن او       

ة هالسالم على خري خلق هالثناء هلا قدم هالصال

 الطيبني األخيار. للآاهلل ه

 هبمد:

فهاه  للساالة خامبااة هلااا هرب ن ج ااا  نهااج  

البالغااة ماام جااالم نمااري اياانمنني علااي باام نبااي    

طالب عليل السالم حول بما  األنبيااء علايهو    

السالم هقد تناهل فيها اإلمام جوانب خم لفة مم  

حياااتهو همااا ارتاابا بهااو اب ااداءل ماام آبم علياال     

السالم حيث بّيم اإلمام علي عليل السالم الملة 
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هما رافق هها األم  مم اب الء للمالئاة ن خلقل 

 هغري ذلك مما ارتبا بهه  ال خصية.

هاحلديث ن نهج البالغة عم األنبياء علايهو  

الساااالم ك ياااام جلاااامالن يميااامن األنبيااااء ه  اااا 

يا في اإلماام نماري ايانمنني عليال الساالم باهج        

بمضان فهو، ههاو آآبم همولاى هعيساى هباهب    

ب ايصطفى حمماد مبالى   هحييى هلليمان هاحلبي

اهلل عليل هآلل هللو( هقد نخه احليز األجا  مام   

البيااان هال م يااف ن جااالم نمااري اياانمنني علياال     

 السالم.

 هلها:

هجدت منلسة علوم نهج البالغة نن تضامن  

بني يدي القارئ الا يو هاها البياان الاوارب عام     

نمري اينمنني علي بم نبي طالب عليل الساالم ن  

بانيااة ناامم هااه  السلساالة ماامن  ال خصاايات ال 
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بيان موجز يا نهرب  ال  اح لا ا  نهج البالغة 

فضالن عم رفد هه  األلفاظ ال ا يفة هلاا ينالابها    

مم رهايات جلا يفة نبوياة عام آل البياي علايهو      

السااالم بةيااة الومبااول    ممنااى هاناا  يأخااه  

بأيااادينا هياااد القاااارئ الاااا يو    ماااا حياااب اهلل 

 هي نى.
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 مقدمة الكتاب
 بسم هللا الرحمن الرحيم

احلمد هلل على ماا ننماو، هلال ال اا  علاى      »

مااا ن ااو، هالثناااء هلااا قاادم، ماام عمااوم نمااو        

اب ااداها، هلاابوء آسء نلااداها، ه حسااان ماانم   

هاسها، جو عم اسحصااء عادبها، هناأن عام     

 .(1)«اسبراك نبدهااجملازاة نمدها، هتفاهت عم 

 هبمد..

ماام هااه    ةقبلقااد تناهلنااا ن اسجاازاء السااا   

للساالة اسنبياااء ن نهااج  ا آومة بااالسلسااة ايولاا 

فااان   بم  اسنبيااء لا هما هرب مم ذج   (ةالبالغ

اهلل آبم هلاااليمان هباهب  احلاااديث عااام انبيااااء  

                                                            
من خطبة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها  (1)

 .132، ص1السالم، االحتجاج، للشيخ الطبرسي، ج
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ههناا لان ناهل ماا هرب    ، هعيسى عليهو الساالم 

مولى عليل الساالم  ن نهج البالغة عم نيب اهلل 

فاان نمم مساائ  عادة، ههاي ايساألة اسه      

تناهلنا فيها عم زهد النيب مولاى عليال الساالم    

هجاءت ايسألة الثانية عام تالايو اهلل عاز هجا      

يولى عليال الساالم هاماا ن ايساألة الثالثاة فقاد       

تناهلنا فيها بمثة مولى ههارهن  عليهو الساالم  

يسااألة ال ابمااة اااد نا ا  ف عااون، هاخااريان هن ا

عاام  عاام تنزياال ناايب اهلل مولااى علياال السااالم    

الملاااي القااادي  ال وفياااق  لاااائلني مااام اخلاااو ،

 نل مسيمن جميب.هال سديد  

 

 حممد محزة اخلفاجي
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 االوىل املسألة

 عليه السالم موسى النبيزهد 

مام نهلوياات   -هل اتبل المليا - ن الزهد 

طاا  هلاه مام    مسات األنبيااء حياث ت جاوا ماا     

علياال  علااي اإلمااامهقااد نجلااار  ،الماايا ا اا ء

علياال  ن جالماال ا  زهااد الاانيب مولااى  السااالم

حيااث اناال علياال السااالم قااد زهن نفساال  السااالم

ك يأخاه منهاا  س ماا يساد بال      ه عم هه  الادنيا، 

حبالهة عباابة اهلل هحبال،    هاهان ة  عن ،حاج ل

ناال بأيصاافل  علياال السااالمامااري اياانمنني  اإلمااامف

ملصااااوب الاااابطم حبيااااث يهاااا ن مااااا ن بطناااال     

عالماااات الضااامف  هقاااد بااادنت   ،سل صااااقها
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ههااو ن هااها احلااال ك   ،هاناا ة علااى جسااد  

 . س خبزان يسد بل جوعل عز هج  يسأل اهلل

هلبيااان ممنااى هااه  الالمااات الاا  هربت    

  :عم نمري اينمنني عليل السالم نقول

 :عليل السالمقولل -1

 .«ثنّيت شئت وإن»

، هعيبهااا  انيااا ن ذّم الااّدنيا جملااي بلاايالن :آني

 .خمازيها همساهيها هجث ة

 :عليل السالمقولل -2

 .«وسمل عليه الّل  صىل الّل  لكمي مبوىس»

جليو الّلل مّما نطق  عليل السالمهجون مولى 

وَكَلََّم اللَُّه ُموسَى { :بل الق آن، قال عّز هجّ 
 .(1)}تَكِْليمًا

                                                            
 .164سورة النساء، اآلية  (1)
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 :قال أنه عليه واله وسلمصلى اهلل  وعن النبي

 السالم عليه معران بن موىس انىج وجل عز هللا إنّ »

 ما ،وليالهين أايم ثالثة يف لكمة ألف وعرشين أربعةو  مبائة
 بين إىل انرصف فلام ،فهيا رشب وال موىس فهيا طعم

 من مسامعه يف وقع اكن ملا مقهتم الكهمم ومسع إرسائيل

 .(1)«وجل عز هللا الكم حالوة

 :قال عليه السالمعن أبي عبد اهلل و

 أتدري :السالم عليه معران بن موىس إىل هللا أوىح»

  :فقال لالكيم؟ واصطفيتك خلقي من انتجبتك مل موىس اي

 فأأمل الارض إىل اطلعأأت إين :إليأأه هللا فأأحوىح ،رب اي ال

 روعفّأ ساجدا موىس خفر ،منك يل تواضعا أشد علهيا أجد

 :إليه هللا فحوىح ،وجل عز لربه منه تذلالا  الرتاب يف خديه

 جسأأو، ، موضأأع يف يأأد  وأمأأر ،مأأوىس اي رأسأأك ارفأأع

 لك مأن أمان فإنه  ،بدنك من انلته وما وهجك هبا وامسح

 .(2)«وعاهة وآفة و،اء سقم

 :قولل عليل السالم -3

                                                            
 .56،ص2بهج الصباغة، للعالمة التستري، ج (1)

 .6، ح7، ص13بحار االنوار، العالمة المجلسي، ج (2)
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 .«إذ يقول: رّب إيّن ملا أنزلت إيّل من خري فقري»
 :قال تعالى

{  ِِ َوَلمَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه أُمَّةً ِمَن النَّاا

َيسْقُوَن وََوَجَد ِمْن ُدوِنِهُم اْمَرأَتْيِن َتذُوَداِن قَااَل مَاا   

خَْطُبُكمَااا َقاَلاَااا لَااا َنسْااقِي َحاَّااى ُيِّْااِدَر الرِّعَاااُء َوَأُبونَااا   

ِإلَى الظِّلِّ فََقاَل َربِّ َفسَقَى َلُهَما ثُمَّ تََولَّى  *َشْيخٌ َكِبريٌ 

(1آ} َت ِإلَيَّ ِمْن َخْيٍر فَِقريٌإِنِّي ِلَما أَْنَزْل
. 

 قولل عليل السالم:-4

 .«والّل ما سحهل إالّ خزبا يحلكه»
صولى   اهلل رسولل   عنجاء في الكافي 

  :، إنه قالوسلم اهلل عليه واله

 ماتفرق بيننا وبينه فلوال اخلزب ابر  لنا يف اخلزب وال »

 .(2)«صلينا وال مصنا وال أ،ينا فرائض ربنا

                                                            
 .24 - 23اآليتان: سورة القصص، ( 1)

 .6، ح287، ص6الكافي، الشيخ الكليني، ج  (2)
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هذا الدعاء هل: أن أغلو    منل المراد  لع

وحيو  أن   ،العبادات إنما توتتى بالسسود  

ولول    ،الخبز يمثول أهوم الاوذاء للسسود    

 اإلموام الخبز ما بني السسد، وذلك ما أكده 

 :إذ قال عليه السالمالصادق 

 .(1)«إمنا بين اجلسد عىل اخلزب»

تكوولن الاايوو  هووي عبوواد  اهلل  فبووذلك 

والخبووز وسوويل  ل ووذه  ،سووبنانه بالبربووات

 .الااي 

قال: قال  عليه السالماهلل  وعن أبي عبد

 :صلى اهلل عليه واله وسلمالنبي 

 إنه قد معل فيه ما بني العرش إىلأكرموا اخلزب ف»

الارض وما فهيا من كثري من خلقه، مث قال ملن حوهل: أال 

رسول هللا فدا  اآلابء والاهمات، قالوا: بىل اي اخربمك؟ 

                                                            
 .7، ح287المصدر السابق نفسه، ص (1)
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 فقال: 

،انيال وإنه  اكن نيب فمين اكن قبلمك يقال هل إنه

فرىم صاحب أعطى صاحب معرب رغيفا ليك يعرب به 

 املعرب ابلرغيف، وقال:

ما أصنع ابخلزب هذا اخلزب عندان قد يداس ابألرجل، 

للهم مث قال: ايال رفع يده إىل السامء فلام رأى ذكل منه ،ان 

ما صنع هذا العبد وما قال،  أكرم اخلزب فقد رأيت اي رب

 قال:

فحوىح هللا عز وجل إىل السامء أن حتبس الغيث 

 رض أن كوين طبقا اكلفرار، قال:وأوىح إىل الا

فمل ميطروا حىت أنه بلغ من أمرمه أن بعضهم ألك 

من ذكل قالت  بعضا فلام بلغ مهنم ما أرا، هللا عز وجل

 خرى وهلام ودلان:أة ألامر 

اي فالنة تعايل حىت نحلك أان وأنت اليوم ودلي وإذا 

 ألكنا ودل ، قالت لها: اكن غداا 

نعم، فحلكتاه فلام أن جاعتا من بعد راو،ت الاخرى 

 ودلها فامتنعت علهيا فقالت لها: عىل ألك

عليه  إىل ،انيال بيين وبينك نيب هللا فاختصام

 السالم فقال هلام:

 بلغ الامر إىل ما أرى، قالتا هل:وقد 
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 قال: فرفع يده إىل السامء فقال: نعم اي نيب هللا وأشد

أللهم عد علينا بفضكل وفضل رمحتك وال تعاقب 

احب املعرب وأرضابه الاطفال ومن فيه خري بذنب ص

 لنعمتك، قال:

فحمر هللا عز وجل السامء أن أمطري عىل الارض 

قد فاهتم من خري  فإين وأمر الارض أن انبيت خللقي ما 

 .(1)«قد رمحهتم ابلطفل الصغري

 فووي عيوولن أ بووار  روى الصوودوق  و

 :عليه السالمالرضا 

أّن سلامن ،عا أابذر إىل مزنهل فقّدم إليه رغيفني، فحخذ »

أابذر ألي يشء تقلّب  ايالرغيفني فقلهّبام، فقال سلامن: أبو ذر

هذين الّرغيفني؟ قال: خفت أن ال يكوان نضيجني، فغضأب 

سلامن مأن ذكل غضأبا شأديدا، مّث قأال: مأا أحأرأ  حيأث 

اخلأزب املأاء  تقلّب هذين الرغيفني، فو الّل لقد معل يف هأذا

معلأأت فيأأه املالحكأأة حأأىّت ألقأأوه إىل اّّلي حتأأت العأأرش، و 

 معل فيهالرحي حىّت ألقته إىل السحاب، و  معلت فيهو  ،الّرحي

السحاب حىّت أمطره إىل األرض، ومعل فيه الّرعأد والأربق 

                                                            
،  باب فضل 2ح ،302، ص6الكافي: للكليني، ج (1)

 الخبز.
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ومعلأأأت فيأأأه األرض  ضأأأعه،املالحكأأأة حأأأىّت وضأأأعوه مواو 

مأا ال واخلشب واحلديأد والهبأاو والنأار واحلطأب وامللأح، و 

أحصيه أكرث، فكيف كل أن تقأوم هبأذا الشأكر؟ فقأال أبأو 

 .(1)«و أس تغفر إليه ممّا أحدثت ذر: إىل الّل أتوب

 قلله عليه السالم: -5

ألنّه اكن يحلك بقةل األرض، ولقد اكنت خرضأة البقأل »

ِب لَْحِمهِ   .«ترى ِمْن َشِفيِف ِصَفاِق بَْطِنِه ِلهَُزاهِلِ َوتََشذُّ

مون   ،«مون فوفي   » :عليه السالمقلله 

ف  عليوه ولبوه، إذا رقح حى وى يورى موا      

 .ال زال مبابل السمين ،«بطنه ل زاله»  لفه

 .(2)تفرحقه :أي ،«وتشذ ب لنمه»

وجاء في البنار عن ابون عبوا : لبود    

ولول فواء    عليوه السوالم  قال ذلك ملسوى  

                                                            
 .57، ص2عيون أخبار الرضا: الشيخ الصدوق، ج (1)

بهج الصباغة في شرح نهج البالغة: العالمة التستري   (2)

.58ص ،2ج
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 ان ينظر الى  ضر  امعائه من فد  إنسان

 .(1)ل اهلل تعالى ا  ُأكلهأر، ما يسالسلع لنظ

 :عليه السالموقال ابل جعفر الباقر 

 . (2)«ىل شق مترإنه حملتاج لقد قالها وإ»

عليه وعلى الرغم من كلن النبي ملسى 

في هذا النال المرير لم يفىور عون    السالم

 -عمل الصالنات ومسواعد  ذي الناجو    

أمينوا   بل كان قليوا  -كما سيأتي في الخبر 

لسوان ابنو     علىكما وصفه البرآن الكريم 

 تعالى:في قلله  عليه السالمفعي  

َقاَلْت ِإْحَداُهَما َيا أَبَِت اْسَاْأجِْرُه ِإنَّ َخيَْر َمِن {

                                                            
 .59، ص13بحار االنوار: العالمة المجلسي، ج  (1)

 نفسه.المصدر السابق  (2)



 

21 

 

 .(1)}اْساَْأجَْرتَ اْلَقِويُّ الْأَمِنُي

ممن وصف م  عليه السالموالنبي ملسى 

فووي  طبوو   عليووه السووالمأميوور المووتمنين 

 المىبين إذ قال:
ةا يف ،ين » ََّك تََرى هَل ُقوَّ وَحْزماا ..فَمْن عاََلَمة أََحدمْه أَن

 وعلْأأاما يف حأأمْلو مْلو لأأنيو وِإميَأأاانا يف يَقأأنيو وحْرصأأاا يف عأأ يف

الا يِف فَاقَةو وَصرْباا وقَْصداا يف غًنا وُخُشوعاا يف َمُّ ََ  ِعَباَ،ةو و

جأاا َعأْن  ى وحَتَرُّ ةو وَطلَباا يِف َحاَللو ونََشاطاا يِف ُهأدا يِف ِشدَّ

اِلَحَة  اَل الصَّ  .(2)«...وُهَو عىََل َوَجلو َطَمعو يَْعَمُل اأَلمْعَ

عليوه  وجاء في ا  بار أن النبي ملسى 

كان بينه وبين مدين مسوير  والوو     السالم

فلما بلغ باب مدين رأى بئرا يسوىبي  أيام 

النا  من ا ألغنام م ودواب م فبعد ناحيو   

                                                            
 .26سورة القصص، اآلية  (1)

 .331، ص2، ، ج192نهج البالغة، محمد عبدة، خطبة (2)
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فنظور   ،أيوام فويئا    ولم يكن اكل منذ والو

إلى جاريىين في ناحي  ومع ما غنيمات   

فبوال ل موا مالكموا       ،تدنلان مون البئور  

َنسْقِي  اَل تعالى تسىبيان قالىا كما حكى اهلل

 َحاَّااااى ُيِّْااااِدَر الرِّعَاااااُء َوَأُبونَااااا شَااااْيخٌ كَااااِبريٌ  
(1) 

فرحم ما ملسى ودنا من البئر فبوال لمون   

على البئر اسىبي لي دللا ولكم دللا وكوان  

فاسوىبى وحوده    ،الدلل يمده عشر  رجوال 

دللا لمن على البئور ودلولا لبنىوي فوعي      

َتاَولَّى ِإَلاى الظِّالِّ َفَقااَل َربِّ ِإنِّاي      ُثامَّ  وسبى أغنام ما 

وكووان فووديد   2ِلَمااا َأْنَزْلااَت ِإَلاايَّ ِمااْن َخْيااٍر َفِقااريٌ 

 .السلع

                                                            
 .23سورة القصص، اآلية  (1)

 .24سورة القصص، اآلية  (2)
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إن  :عليوه السوالم  وقال أمير الموتمنين  

ملسى كليم اهلل حي  سبى ل ما وم توللى  

إلى الظل فبال رب اني لما أنزلت إلي من 

 ير فبير واهلل ما سأل اهلل إ   بوزا يأكلوه   

ألنووه كووان يأكوول ببلوو  األرأ ولبوود رأوا 

 ضر  الببل في صوفاق بطنوه مون هزالوه     

فلما رجعىا ابنىا فعي  إلوى فوعي  قوال    

 ل مووا أسوورعىما الرجوولع فأ برتوواه ببصوو 

 .ولم تعرفاه عليه السالمملسى 

فبال فعي  للاحد  من ن اذهبوي إليوه   

فادعيه لنسزيه اجر ما سوبى لنوا فسواءت    

َتْمشِااي َعلَااى إليووه كمووا حكووى اهلل تعووالى  

َِ ِلَيْيِزيَااَ  فبالووت  اسْااِاْحَياٍء ِإنَّ َأبِااي يَااْدُعو

فبام ملسى مع ا ومشيت  َأْجَر مَاا َساَقْيَت َلنَاا   
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أمامه فسفبى ا الرياح فبان عسزها فبال ل ا 

ملسى تأ ري ودليني على الطريق بنصا  

تلبي ا أمامي أتبع ا فأنا من قلم   ينظرون 

في أدبار النساء فلما د ول علوى فوعي     

ََاْف   قص عليه قصىه فبال له فعي   لَاا َت

قالت إحدى بنوات   َنيَْوَت ِمَن الْقَْوِم الظَّااِلمِنيَ 

َبِت اْسَاْأِجْرُه ِإنَّ َخْيَر مَاِن اسْاَاْأَجْرَت   َيا َأ فعي 

فبال ل ا فعي  اما قلته فبد  الَْقاِويُّ الْاأَمِنيُ  

سىبي الدلل وحده فبم عرفوت  عرفىيه انه ي

؟ فبالت إنه لما قال لي تأ ري عني أمانىه

ودلينووي علووى الطريووق فأنووا موون قوولم    

ينظرون في أدبار النساء عرفت انوه لوي    

لوذين ينظورون اعسوال النسواء     من البلم ا

َقاَل إِنِّي ُأِرياُد َأْن  فبال له فعي  ،ف ذه أمانىه
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أُْنِكَحَ  ِإْحَدى اْبَناَيَّ َهاَتْيِن َعَلاى َأْن تَاْأُجرَنِي   

َِ وَمَااا        ِْْن أَْتَممْااَت َعشْارًا َفمِاْن ِعنْادِ َثمَاانَِي ِحيَاٍج فَا

شَااَء اللَّاُه مِاَن    ُأِريُد َأْن َأُشقَّ َعَلْيَ  سَاَاِيدُنِي ِإْن  

َذلِااَ  َبْينِااي  فبووال لووه ملسووى   الَِّّاااِلحِنَي

اي  َوَبْينَ َ َأيََّما اْلَأجََلْينِ َقَضْيتُ َفَلا ُعدَْواَن َعلَيَّ

  سبيل علوي إن عملوت عشور سونين أو     

َواللَّاُه َعَلاى مَاا نَُقاوُل     ومان سنين فبال ملسوى  

وَِكيلٌ
(1). 

**** 
  

                                                            
 .137، ص2جتفسير القمي،  (1)
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 :ةنياملسألة الثا

 (تكليم اهلل ملوسى)
 :عليه السالمقلله 

اميا وأََراه ِمْن آاَيِته َعِظاميا ِباَل » ي لَكََّم ُموىَس تَْْكِ ِ اّلَّ

 «َحَواِرَح واَل أََ،َواتو واَل نُْطقو واَل لَهََواتو 

عليه  اإلمامإن في هذا المبطع من كالم 

 عد  فبرات، ولللقلف علي ا نبلل: السالم
 :السالمعليه قوله  :أوال 

 :قال تعالى :«اّّلي لكّم موىس تْكامي»
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 اللَّهُ مُوَسى تَكْلِيمًاوَكَلََّم
(1) . 

ان الكووالم عنوود بنووي ا نسووان هوول:    

 ،مسملع  ا صلات المف م  لمعنوى توام  )

مووا تلصولت اليووه   بنسو   وهول ينصوول 

نىيسو  ارتساجوات فوي     ا بناث العلميو  

تنصل بسوب    ،أوتار الننسر  وعضالت ا

النبضات وا فارات الخاص  الىي يرسول ا  

ووم تسوب  تلوك     ،الدماغ عبور ا عصواب  

ا رتساجات ذبذبات واهىوزالات مناسوب    

 .(2)(ل الى ا سماعبىل ا في ال لاء تن

و فك و  افكال أن هذا المعنى   

يسلل أن ننسبه الى اهلل سبنانه وتعالى 

                                                            
 .164سورة النساء، اآلية:  (1)

 .127بداية المعرفة، للشيخ حسن مكي العاملي، ص  (2)
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سبنانه، هل منفي عنه ألنه يلزم الىسسيم و

 ِميُعااَو السَّاايْءٌ وَُهااِه َشااْثِلسَ َكِمااْيااَل قال تعالى:

 (1)اْلَبِِّرُي

فوي   عليوه السوالم  وقال أمير المتمنين 

يَُقوُل ِلَمْن أََراَ، َكْونَأه ُكأْن فَيَُكأوُن اَل ِبَصأْوتو »كالم له: 

ُمه ُسْبَحانَه  ََّما الَكَ ِفْعٌل ِمنْه أَنَْشَحه يَْقَرُع واَل ِبِنَداءو يُْسَمُع وِإن

ََّل   .(2)«وَمث

ي منلووه باألدلوو  العبليوو  وقود وبووت فوو 

أن كووالم اهلل سووبنانه وتعووالى:  (3)والنبليو  

ن اهلل موىكلم،  وإذا قلنوا إ  .)فعله وإيسواده 

لألفوياء الكافوف  عون     فمعناه أنه ُملِجود 

                                                            
 .11سورة الشورى، اآلية  (1)

 186خطبة نهج البالغة   (2)

ومننننن أرات التفصننننيل يرايننننل: االلهيننننا  للشننننيخ يعفننننر  (3)

للعننننننناملي، ، ، وبداينننننننة المعرفنننننننة189، ص1، جبحانيالسننننننن

 .127ص
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وإذا قلنا إن  ،قدرته وعلمه وحكمىه تعالى

فمعناه أنوه يلجود    ،اهلل تعالى يكلم أنبياءه

بكيفي  معين   -الكالم واألصلات المف لم  

 .فيسمع ا األنبياء ويدركلن ا -

 :وهذه الكيفي  تكلن بثالو  أنناء

 :الوحي -1

 .وهل اإللباء الخفي في نفل  األنبياء

 :من وراء حجاب -2

جوود الكووالم فووي الملجوولدات بووأن يل

و  ُيوورى الموىكلم كمووا   الصولتُ  فُيسومععُ 

 .عليه السالم حصل لملسى

 :إرسال َمَلٍك -3

فيكلم النبي  عليه السالموهل جبرائيل  

 .عن اهلل تعالى

وإلى هذه الطورق الثالوو  يشوير الوذكر     
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 :النكيم ببلله

 وََما كَاَن ِلَبشٍَر َأْن يُكَلَِّمُه اللَُّه ِإلَّا َوْحيًا

ِْذِْنِه أَوْ ِمنْ َورَاِء ِحيَاٍب َأوْ يُرْسَِل رَُسولًا   َماَفُيوحِيَ بِ

 . (1()2)َيَشاُء ِإنَُّه عَلِيٌّ َحِكيمٌ

وقد أ بر البرآن الكريم عن هذا 

الندث الىأريخي العظيم في طلر سيناء 

 :بلله تعالىب

 َحِديُث ُموَسى َِ ِإْذ رَأَى نَارًا فََقاَل  *وَهَْل َأتَا

لِأَهِْلِه امُْكثُوا إِنِّي َآنَسُْت َنارًا َلعَلِّي َآتِيُكْم ِمْنهَا 

َفَلمَّا أََتاَها ُنوِدَي َيا  *بَِقَبٍس أَْو َأِجُد َعَلى النَّاِر ُهدًى 

ِإنِّي َأَنا رَبَُّ  َفاخْلَْع َنعَْليَْ  ِإنََّ  ِباْلوَاِد  *ُموَسى 

ِِ ُطوًى  وَأََنا اْخاَْرُتَ  َفاْسَاِمْع ِلَما ُيوَحى  *اْلُمَقدَّ

                                                            
 .51سورة الشورى اآلية:  (1)

 .129، صبداية المعرفة (2)
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إِنَّنِي َأَنا اللَُّه َلا ِإَلَه ِإلَّا َأَنا َفاْعُبدْنِي وََأِقِم الََِّّلاَة  *

ُأْخِفيهَا ِإنَّ السَّاَعَة َآِتَيةٌ أََكاُد  *ِلِذكِْري 

َفَلا َيُِّدَّنََّ  َعْنَها  * ِلُاْيزَى ُكلُّ نَفٍْس ِبَما َتْسعَى

وََما تِْلَ   *َمْن َلا ُيْؤِمُن بَِها َواتَّبََع َهوَاُه َفاَْرَدى 

َقاَل ِهَي َعَِّاَي أَتََوكَُّأ عََليَْها  *ِبَيِميِنَ  َيا ُموسَى 

َقاَل  *َآِرُب ُأخْرَى وَأَُهشُّ بَِها َعَلى َغَنمِي َولَِي ِفيَها َم

ِْذَا ِهَي َحيَّةٌ َتْسَعى *َأْلقَِها َيا ُموَسى  َقاَل *فََأْلَقاَها فَ

ََْف َسُنِعيُدَها ِسرَيتََها اْلُأوَلى  وَاْضُمْم *ُخذَْها َوَلا َت

َُْرْج َبْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء َآَيةً  َِ ِإلَى َجَناِحَ  َت َيدَ

 .(1)ىا الُْكبَْراِتَنِلنُِرَيَ  ِمْن آََي *ُأخَْرى
 عليوه السوالم  الصادق  اإلماموجاء عن 

كأن ملأا ال ترحأو أرىج » :أنه قال لبعض أصنابه

خأرج  عليأه السأالممنك ملا ترحو فإن موىس بن معران 

                                                            
 . 23 – 9 ا سورة طه، اآلي (1)
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ليقتبس ألهل انرا فرحع إلهيم وهو رسول نيب فحصلح هللا 

وكأذا يفعأل  ،تبار  وتعاىل أمر عبده ونبيه موىس يف ليةل

هللا تعأأاىل ابلقأأاو الثأأاين عرشأأ مأأن األسأأة علأأهيم السأأالم 

عليأه يصلح هللا أمره يف ليةل كام أصلح هللا أمأر مأوىس 

وخيرجأأه مأأن احلأأرية والغيبأأة إىل نأأور الفأأرج  ،السأأالم

 . (1)«والظهور

 
 :عليه السالمقوله  :ثانيا

 .«وأراه من آايته عظامي»

ان لكل نبي آيوات وبينوات ُيثبوت ب وا     

صدق نبلته ويىم ب ا حسىه على من ُبع  

آيوات   عليوه السوالم  الي م، وللنبي ملسى 

ذكرت فوي البوران الكوريم نوذكر بعضو ا      

 :اجما 

إن من أبرل اآليات الىي جواء   العصا: -أ 

                                                            
 .42، ص13بحار االنوار، للعالمة المجلسي، ج (1)



 

33 

 

هوي العصوا    عليه السوالم ب ا النبي ملسى 

الىووي حكووى عن ووا البوورآن الكووريم عوود   

 َفَألْقَى{ قلله تعالى:ات وملاق ، من ا حكاي

َِْذا هَِي ُثْعَبانٌ ُمبِنيٌ  .(1)}َعَِّاُه َف

 وقلله تعالى: 

َِْذا هَِي َحيَّةٌ َتْسعَى{  .(2)}َفَألَْقاَها َف

 وقلله تعالى:

   َوِإِذ اْسَاسْااااااقَى مُوسَااااااى لِقَوْمِااااااِه فَُقْلنَااااااا اضْااااااِرْب

َِ اْلَحيَااَر فَااانَْفَيَرْت ِمنْااُه   اْثَناَااا َعشْااَرَة َعْينًااا قَااْد  ِبَعَِّااا

َعِلمَ ُكلُّ أَُناٍِ َمْشرَبَُهمْ ُكلُوا َواشَْربُوا ِمْن رِزِْق 

 .(3)اللَِّه َوَلا َتْعثَْوا فِي اْلَأْرِض مُْفِسِديَن

 وقلله تعالى:

                                                            
 .107اآلية:  ،سورة األعراف (1)

 .20اآلية:  ،سورة طه (2)

 60آية  ،سورة البقرة (3)
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اْلَبْحَرَفأَْوَحْيَنا ِإلَى مُوسَى َأ َِ  ِن اْضِرْب ِبَعَِّا

ِفااااااارٍْق َكاااااااالطَّْوِد  َفاااااااانَْفَلَق َفَكااااااااَن ُكااااااالُّ  

 .(1)اْلعَِظيِم

اهلل بن سنان قال: سمعت أبوا   عن عبدو

 يبلل: عليه السالم اهلل عبد

من غرس اجلنة أاته هبا قضيب آس عصا موىس »

ملا توجه تلقاء مدين، ويه واتبوت  عليه السالم جربئيل

آ،م يف حبرية طربية، ولن يبليا ولن يتغريا حىت خيرهجام 

 .(2)«إذا قام السالمعليه  القاو
 البيضاء: يدال -ب 

 ل تعالى:اق

َْرُْج َبْيَضاَء ِمْن { َِ فِي َجْيِبَ  َت وََأْدِخْل َيدَ

                                                            
 .63سورة الشعراء، اآلية  (1)

ما روي في صفته،   285ح 172ص ،النعماني ،الغيبة (2)

 وسيرته وفعله، وانه ابن سبية.
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 .(1)}َغْيِر ُسوٍء

 معنوى   في عليه السالمعن أبي عبد اهلل 

َْاُرْج      { :تعالى  قلله َِ ِفاي َجْيبِاَ  َت َوَأْدخِاْل يَادَ

 . (2)«برص من غير» :قال، }َبْيَضاَء ِمْن َغْيِر سُوٍء

إفوار  إلوى أن   ،(والبيد )من غير سولء 

يد لي  من برص وننله، بل هول  بياأ ال

نلراني يلفوت النظور، وهول بنفسوه      بياأ

كاف  عن إعسوال وأمور  وارق للعواد :     

وموون أجوول أن يظ وور اهلل تعووالى عنايىووه  

ولطفه لملسى أكثر، وكذلك مون  الفرصو    

للمننرفين لل داي  أكثر، قال لملسى بوأن  

 معوواجزه ليسووت مننصوور  بووالمعسزتين  

                                                            
 .12اآلية:  ،سورة النمل (1)

 .47،ح136، ص13بحار االنوار، العالمة المجلسي، ج (2)
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 َوقَوِْمِهاٍت ِإلَى ِفْرعَْوَن فِي ِتْسِع َآَي{اآلنفىين، بل 

 .(1)}إِنَُّهْم َكانُوا قَوْمًا َفاسِقِنَي

ويسووىفاد موون  وواهر اآليوو  أن هوواتين  

المعسووزتين موون مسموولع تسووع معوواجز  

ملسى المعروفو ، وقود اسوىنىسنا    « آيات»

( من سولر  اإلسوراء،   101ذلك من اآلي  )

 وإن المعاجز السبع اأُل ر هي:

 .و الطلفان 1

 .و السراد 2

 .و كثر  الضفادع 3

 .و تبدل للن ن ر النيل كللن الدم 4

 و اآلفات في النباتات. 5

وكل واحد  من هذه المعاجز الخمو   

                                                            
 .12اآلية:  ،سورة النمل (1)
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تعدح إنذارًا لفرعولن وقلموه، فكوانلا عنود     

 البالء يلسأون إلى ملسى ليرفع عن م ذلك.

 :ن ف ماتا رأمحا المعسزتان األ

 .«السنين»و البنط  6

 و ونبص الثمرات. 7

( من سلر  130) إذ أفارت إلي ما اآلي 

َولََقاااْد َأَخاااذَْنا َآَل ِفْرَعاااْوَن {األعوووراف فبالوووت:

ِبالسِّاااااااااااانِنَي وَنَقْااااااااااااٍل مِااااااااااااَن الثَّمَااااااااااااَراِت َلَعلَّهُااااااااااااْم  

 .(1)}يَذَّكَُّروَن

عن أبوي عبود اهلل    ،عن هارون الانليو

سألىه عون الىسوع آيوات     :قال عليه السالم

 :فبووال عليووه السووالمالىووي أوتووي ملسووى 

                                                            
االمثننننل فنننني تفسننننير لتنننناب ك المنننننز ، ناصننننر مكننننارم  (1)

 .21، ص12الشيرازي، ج
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والضفادع والدم والطلفان السراد والبمل )

 .(1)(والبنر والنسر والعصا ويده

 :عليه السالم:قوله :ثالثا

 «ِباَل َحَواِرَح واَل أََ،َواتو واَل نُْطقو واَل لَهََواتو »

ل لات جمع ل ا : ال نو  المطببو  فوي    )

كوان تكليموه   .. .أقصى الل ات سب  الفوم 

تعالى موع ملسوى بوال نطوق و  ل ولات،      

الصلت في الس وات السوت،   وإن ما أوجد 

 .(2)(فكان يسمعه من كل  ج  

لبد مر البيان المسمل عن معنى الكالم  

عندنا وكيفي  صدوره من ا نسان، وكيو   

إ   -عندنا  -يىلباه اآل ر، وأنه   يىنصل 

                                                            
 .45، ح136، ص13بحار االنوار، العالمة المجلسي، ج (1)

بهج الصباغة في شنرح نهنج البالغنة، العالمنة التسنتري،  (2)

 .336، ص1ج
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عن طريوق السولارح واألدوات، وبينوا أن    

هوذا المعنوى   ُينسو  الوى اهلل سوبنانه،      

انه ألنبيائه هل إيسواد  وإنما تكليم اهلل سبن

ببدرتوه وحكمىوه،    -أي يخلبوه   -الكالم 

علما يبينيوا   -بطريب  معين   -فيعلمه النبي 

   يببل الىرديد.

 أمير الموتمنين  قالوفي هذا المضملن 

فاعأل ال مبعأًن »: في  طب  أ رى عليه السالم

 .(1)«احلراكت واآلةل، بصري إذ ال منظور إليه من خلقه

أسئل  الموأملن لمموام    جمل  منكان و

حولل عصوم     سوتاله  عليه السوالم الرضا 

فموا معنوى    :قوال  إذ ،األنبياء علي م السالم

مُوَساى ِلِميَقاِتنَاا    َوَلمَّاا جَااءَ  { :اهلل عوز وجول   قلل

                                                            
 .23نهج البالغة، محمد عبدة، الخطبة االولى، ص (1)
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ِإَلْياااَ  َقااااَل َلاااْن  َقااااَل َربِّ َأرِِناااي أَنُْظاااْر وََكلََّماااُه َربُّاااُه

 .(1)}َتَرانِي
م اهلل ملسوى  يكي  يسلل أن يكلن كلو 

  يعلووم أن اهلل  عليووه السووالمبوون عمووران 

ليوه الرييو    تبارك وتعالى ذكره   يسلل ع

عليوه  ؟ قال الرضوا  حىى يسأله هذا الستال

 :السالم

عأمل أن  عليه السأالمإن لكمي هللا موىس بن معران »

هللا تعاىل أعز ان يرى ابألبصار ولكنه ملأا لكمأه هللا عأز 

وجل وقربه جنيا رحع إىل قومه فحخربمه أن هللا عز وجل 

حأىت  .}َ لَا  َنِمْؤنُا  ْنلَا  {:لكمه وقربه وانجاه فقأالوا

نس متع الكمه كام مسعت واكن القأوم سأ بعامئة ألأف رجأل 

فاختار مهنم س بعني ألفأا مث اختأار مأهنم سأ بعة آالف مث 

اختار مهنم س بعامئة مث اختار مهنم سأ بعني رجأال مليقأات 

                                                            
 .143 :اآليةسورة األعراف،  (1)



 

41 

 

خفرج هبم إىل طور سيناء فحقأاهمم يف سأفح اجلبأل  ،رهبم

أن يْكمأأه  :تعأأاىلوصأأعد مأأوىس إىل الطأأور وسأأحل هللا 

ويسمعهم الكمه فْكمه هللا تعاىل ذكره ومسعوا الكمه من 

فوق وأسفل وميني وشامل ووراء وامام الن هللا عز وجل 

أحدثه يف الشأجرة وحعأل منبعثأا مهنأا حأىت مسعأوه مأن 

بأأحن هأأذا  }َ لَاا َنِمْؤنُاا ْنلَاا{ :مجيأأع الوحأأوه فقأأالوا

 .}ةًَرَهَج ى اهلَلَرى َناََّح{ اّلي مسعناه الكم هللا
فلام قالوا هذا القول العظأمي واسأ تكربوا وعتأوا بعأث 

هللا عز وجل علهيم صاعقة فحخذهتم بظلمهأم اأاتوا فقأال 

اي رب ما أقأول لبأًن إرسائيأل إذا رحعأت إلأهيم  :موىس

؟ ! ألنأك مل تكأن صأا،قا إنك ذهبت هبم فقتلأهتم :وقالوا

 ؟،عيت من مناجاة هللا عز وجل إاي فامي ا

إنك لو سحلت هللا أن  :وبعهثم معه فقالوافححيامه هللا 

يريك ننظر إليه ألجابك وكنت ختأربان كيأف هأو فنعرفأه 

اي قوم ان هللا تعاىل ال يأرى  :حق معرفته ؟ فقال موىس

ابالبصأأار وال كيفيأأة هل وإمنأأا يعأأرف بملايتأأه ويعأأمل بحعالمأأه 

 :حىت تسحهل فقأال مأوىس }َ َل َنِمْؤُن ْنَل{ :فقالوا

بأأين إرسائيأأل وأنأأت اعأأمل  اي رب انأأك قأأد مسعأأت مقأأاةل

اي مأأوىس سأألين مأأا  :بصأالمم فأأحوىح هللا جأأل جأأالهل
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عليأه سحلو  فلن أؤاخذ  جبهلهم فعند ذكل قال مأوىس 

َربِّ َأرِِناااي أَنُْظاااْر ِإَلْياااَ  َقااااَل َلاااْن َتَراِناااي      :السأأأالم

ِِْن اسْاااََقرَّ        َمَكانَااُهَوَلكِااِن انْظُااْر ِإلَااى اْلَيبَااِل فَاا

 َفَلمَّاا َتَيلَّاى َربُّاُه ِلْلَيبَالِ     فسأوف تأراين وهو هيأوى

َجَعَلُه َدكًّاا َوخَارَّ مُوَساى صَاعِقًا َفَلمَّاا       بملية من آايته

رحعت إىل  :يقول َأَفاَق َقاَل ُسْبَحاَنَ  ُتْبُت ِإَلْيَ 

 }َوأَنَااا أَوَُّل اْلمُااؤِْمنِنَي{  معأأرفيت بأأك عأأن هجأأل قأأويم

 .«رىال تُ  مهنم بحنك

 .(1)(فبال المأملن هلل درك يا أبا النسن

  

                                                            
 .178، ص1ج ،للصدوق عيون اخبار الرضا، (1)
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 املسألة الثالثة 

 بعثة موسى وهارون

 :عليه السالم اإلمامقال: 

َراَن َوَمَعُه أَُخوُه َهاُروُن » َولَقَْد َ،َخَل ُموىَس ْبُن مِعْ

وِف  علهيام السالم َما َمَدارُِع اَلصُّ  ،عىََل ِفْرَعْوَن َوعَلهَْيِ

َطا هَلُ ِإْن أَْسمَلَ بَقَاَء ُمْلِكهِ  ،َوِبَحيِْدهِيَما اَلِْعِصُّ  َوَ،َواَم  ،فرََشَ

هِ  َطاِن يِل َ،َواَم اَلِْعزِّ  ،ِعزِّ فَقَاَل: أاََل تَْعَجُبوَن ِمْن َهَذيِْن يرَْشُ

لِّ   فَهَالَّ  ،َوبَقَاَء اَلُْمكْلِ َوُُهَا ِبَما تََرْوَن ِمْن َحاِل اَلَْفْقِر َواَّلُّ

َما أََساِوٌر ِمْن َذَهبو  ِعهِ  ،ُألِْقَي عَلهَْيِ َهِب َومَجْ  ،ِإْعَظاماا لذِلَّ

وِف َولُبِْسهِ   .(1)«َوِاْحِتقَاراا ِللصُّ
 اوال: قوله عليه السالم:

َراَن َو َمَعهُ »  أَُخوُه َهاُرونُ  َولَقَْد َ،َخَل ُموىَس ْبُن مِعْ

                                                            
 . 318نهج البالغة، محمد عبده، الخطبة القاصعة، ص (1)
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 .«عىََل ِفْرَعْونَ  علهيام السالم

 :قال عليه السالمالصادق  اإلمام عن

ملّا بعث الّل تعاىل موىس إىل فرعون، أىت اببه »

فاس تحذن عليه، فمل يؤذن هل، فرضب بعصاه الباب، 

فاصطكّت األبواب ففتحت، مّث ،خل عىل فرعون، 

فحخربه أنّه رسول رّب العاملني وسحهل أن يرسل معه بين 

 .(1)«إرسائيل

فلما وقفا عنوده  ) في بنار ا نلار:جاء 

دعووا ملسووى بوودعاء وهوول:   إلووه إ  اهلل  

النليم الكريم   إله إ  اهلل العلوي العظويم   

سووبنان اهلل رب السووماوات السووبع ورب 

ا رضين السبع وما في ن وما بيون ن ورب  

العوورا العظوويم وسووالم علووى المرسوولين 

والنمد هلل رب العالمين، الل م إني أدريك 

                                                            
 .118، ص2تفسير القمي، علي بن ابراهيم، ج (1)
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وأسوىعينك   فوره  أعلذ بك مون  في ننره و

قوال: فىنولل موا     عليه فاكفنيه بموا فوئت  

ببل  ملسى من الخلف أمنا، وكذلك مون  

دعووا ب ووذا الوودعاء وهوول  ووائ  آموون اهلل 

  كربىه، وهلن عليه سوكرات   لفه، ونف

 الملت.

وم قال فرعلن لملسى: من أنت؟ قوال:  

أنا رسولل رب العوالمين، فىأملوه فرعولن     

َ  ِفيَنا َوِليدًا َوَلِبْثَت ِفيَنا َأَلْم ُنَربِّ{: فعرفه فبال له

َِ سِاانِنَي   َوَفَعلْااَت َفْعَلاَااَ  الَّاِااي َفَعلْااَت    *مِااْن ُعمُاارِ

معنوواه: علووى ديننووا . }َوأَنْاَت مِااَن اْلكَااِفِرينَ  

َفَعْلُاَها ِإذًا َوأََنا { هذا الذي تعيبه، فبال ملسى:

المخطئووين، ولووم أرد بووذلك  }مِااَن الضَّااالِّنَي

فَفَاَرْرُت مِاْنُكْم َلمَّاا خِفْاُاُكْم فََوهَاَي ِلاي        البىل 
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َوَجَعَلِناااااي ِماااااَن  أي نبووووول  َربِّاااااي ُحْكمًاااااا

وم أقبل ملسى ينكر عليه ما ذكر  }اْلمُرْسَلِنَي

وَِتلْااَ  ِنْعمَااةٌ َتُمنُّهَااا َعلَاايَّ َأْن َعبَّااْدَت َبنِااي   فبووال: 

ِِيل  أي اتخذت م عبيدا تنزع أبنواءهم    ِإسْاَرا

من أيدي م تسوىرق مون فوئت، أي إنموا     

وَمَاا َربُّ  فرعولن:  صيرني إليك ذلوك، قوال   

َقاَل َربُّ السََّماَواِت َواْلَأْرِض وََما َبْيَنُهَما ِإْن  * اْلَعاَلمِنَي

مون حللوه: أ    ال فرعلن لق ُكْنُاْم ُماوِقنِنيَ 

: ملسوى إنكارا لموا قوال، قوال     تسىمعلن؟

  َُِِكُم الْاأَوَّلِني فبال فرعلن   }َربُُّكْم َوَربُّ َآبَاا

 }ِإنَّ َرسُوَلُكُم الَِّذي ُأْرِسَل ِإَلْيُكْم َلَمْينُونٌ{

يعني ما هذا بكوالم صوني  إذ يوزعم أن    

َربُّ اْلَمشْارِِق  لكم إل ا غيري، قال ملسى: 

فبوال   َتعِْقُلاونَ َواْلَمْغِرِب وَمَاا َبْيَنُهمَاا ِإْن ُكنْاُاْم    
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ََااْذَت ِإَلهًااا َغيْااِري   فرعوولن لملسووى: لَااِئِن اتَّ

َقااااَل أََوَلاااْو ِجْئُااااَ     * َلَأْجَعَلنَّاااَ  ِماااَن اْلَمْساااُيونِنيَ  

تعوورف بووه صوودقي وكووذبك،   ِبشَااْيٍء مُاابِنٍي

فَاْأِت بِاِه ِإْن   وحبي وباطلك، قوال فرعولن:   

ِْذَا هَِي ُثْعَبانٌ  *َن الَِّّاِدِقنَيُكْنَت ِم َفَألْقَى َعَِّاهُ َف

 .(1)ُمبِنيٌ
 :عليه السالمقوله  :ثانيا

  «.وعلهيام مدارع الصوف»

جمع مدرع  وهي ولب قصير ) :مدارع

 .(2)(ضيق   يلبسه إ  المىلاضع

عون النسوين بون كثيور      في الكوافي و 

، عليوه السوالم  الخز ال: رأيت أبا عبود الل وه   

                                                            
 143، ص13بحار االنوار، العالمة المجلسي، ج (1)

 .196، ص3توضيح نهج البالغة، محمد الشيرازي، ج (2)
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تنوت ويابوه،    وعليه قميص غليظ  شون 

وفلق ا قميص غليظ،  وفلق ا جبح  صلف،

فمسسى ا، فبلت: جعلت فداك، إنح النوا   

 :عليه السالم فبال، يكرهلن لبا  الصلف

يلبسها،  عليه السالمالّك، اكن أيب محمّد بن عيل »

يلبسها، واكنوا  عليه السالمواكن عيّل بن احلسني 

يلبسون أغلظ ثياهبم إذا قاموا إىل الصالة، وحنن نفعل 

 .(1)«ذكل
 :عليه السالمقوله  :ثالثا

 « العصّ وبحيدهيام »

 :عليه السالمقال أمير المتمنين 

وتأال هأذه عصأا لأوم ُمأر من خرج يف سأفر ومعأه »

َربِّااي َأْن َوَلمَّااا تََوجَّااَه ِتلْقَاااَء مَااْدَيَن قَاااَل َعسَااى    :اآليأأة

َواللَّاُه    :تعوالى  إلى قلله َيْهِدَينِي سََواَء السَّاِبيلِ 

                                                            
، باب لبس الصوف 4، ح450، ص6الكافي الكليني، ج (1)

 والشعر والوبر.
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أمنأه هللا مأن لك سأ بع ضأار  .َعلَى َما نَقُوُل وَِكيالٌ 

ومن لك لص عا، ومن لك ذات محة حىت يرحع إىل أهل 

ومأأأزنهل واكن معأأأه سأأأ بعة وسأأأ بعون مأأأن املعقبأأأات 

 .(1)«يس تغفرون هل حىت يرحع ويضعها

 علوي م ) علويح  بن النسينعن علي بن 

 :قال (السالم

اِبْلُكوفَِة يف  عليه السالماكَن عىَِلُّ ْبُن أيب طاِلب »

اي أمري  :الْجاِمعِ إْذ قاَم ِإلَْيِه َرُجٌل ِمْن أَْهِل الّشاِم فقال

وال  ،سل تفقّهاا  :فقال .املؤمنني ! إيّن أسحكل عن أش ياء

 «...تسحل تعنّتاا 
وألك وهأو ميأت؟ وسحهل عن يشء رشب وهو يح 

رشبأت ويه يف  عليأه السأالمتكل عىصأ مأوىس  :فقال

جشرهتأأأا غضأأأة وألكأأأت ملأأأا لقفأأأت حبأأأال السأأأحرة 

 . (2)«...وعصهيم

                                                            
، 244ص خالق، الشيخ رضي الدين الطبرسي،مكارم اال (1)

 .العصافي حمل 

 .488، ص8ج ،مسند اإلمام علي عليه السالم للقبانجي (2)
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عن النسوين بون علوي     وفي الخصال:

كان علي بن أبي طال   :علي م السالم قال

بالكلف  في السامع إذ قام إليه  عليه السالم

رجل من أهل الشوام فسوأله عون مسوائل     

أ برنوي عون    :فيما سأله أن قال لوه  فكان

 ،آدم :؟ فبوال سى  لوم يركضولا فوي رحوم    

 ،وعصوا ملسوى   ،وكوب  إبوراهيم   ،وحلاء

والخفاا الذي عمله عيسوى   ،وناق  صال 

 .(1)(بن مريم فطار بإذن اهلل عز وجل
 :عليه السالمقوله  :رابعا

 :فقال  فرشطا هل إن أسمل بقاء ملكه و ،وام عّزه»

أال تعجبون من هذين يرشطان يل ،وام العّز وبقاء 

 «املكل

 عليوه السوالم  يصلر لنا أمير الموتمنين  

                                                            
 . 8، ح323الخصا ، الشيخ الصدوق، ص (1)
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ملسووى  انالعووروأ الىووي عرضوو ا النبيوو 

لفرعوولن حووين  علي مووا السووالموهووارون 

دعلته الى الىسليم هلل سبنانه وتعالى وموا  

 .جاءا به من أحكام السماء

 ل تعالى:اق

 فَقُولَاا لَاُه قَْولًاا َليِّنًاا      *إِنَّاُه َطَغاى  ى ِفْرَعاْوَن  اْذَهَبا ِإلَا

َْشَى  .(1)َلَعلَُّه َيَاذَكَُّر أَْو َي

وهنا نشير الى عد  نباط ُتف م من كالم 

 :عليه السالم اإلمام

 بيوان  الملك ل ل ببباء له وعدهما إن -أ

 .وعزه بملكه يطمعا لم بأن ما لهجلي 

 تنفيوز  ل ول  الملك ببباء اللعد إن -ب

ولكن بشورط   ،الدعل  بببلل للرغب  ومبلم

                                                            
 .44- 43سورة طه، اآليتان:  (1)
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 .ونلاهيه سبنانه وتعالىالىسليم ألوامر اهلل 

 بوه  وعوداه  الذي البباء ان يخفى   -ج

 .األبدي البباء لي 

ٌ   إن الىعس  الذي أبداه  -د فرعلن نوات

 فوي نفسوه، ومون    من داء الكبر المىرسو  

 للنيا  الدنيا. الضيب  نظرته

 تعووالى:نا ودقبنووا فووي قللووه ولوول ُعوود

َفُقوَلااااا َلااااُه َقْولًااااا َليِّنًااااا  *ى ِفْرَعااااوَْن ِإنَّااااُه َطَغااااىاذَْهَبااااا ِإَلاااا

ََْشى  .(1)َلَعلَُّه َيَاذَكَُّر َأْو َي

 أسولمت  يىبين لنا سب  قلل ما لوه: إن 

وعوزك، وهول أن فرعولن     ملكك لك يدوم

كان يمثل كلم  فعبه المريودين لوه، فوإن    

تبصينا آمن هل آمنلا كل م أو أكثرهم، ولل 

                                                            
 .44 - 43سورة طه، اآلية:  (1)
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 كول ل ًاسوبب الىأري  للجدنا أن فرعلن كان 

 المنطبو   هوذه  فوي  الشوباء والىعاسو   هذا 

   فسولف  إصوالحه  يوىم  وما لم ،اللاسع 

 أو األمو   تبودم  عامل عمل، ألن أي ينس 

 هول  وبتسو ا  فوبائ ا  أو سعادت ا ،تخلف ا

 يكولن  أن يسو   ولذلك ،وحكام ا قادت ا

 ...السميع قبل هدفكما

 مع المتور  الىعامل طريب  اآلي  بينت وم

 فيه إليه وتتورا تنفذا أن أجل فمن ،فرعلن

 يخشوى  أو يىوذكر  لينا لعلوه  قل  له فبل 

 هول  هنوا  ( يخشى)و  (يىذكر) بين والفرق

 رقيوق،  لطيو ،  بكالم واج ىماه إذا أنكما

 المطالو   ذاتوه  في اللقوت  وتبينان ،مالئم

 :ا حىموالين  أحد فينصل ،وحزم بصراح 

 المنطبيو   أدلىكموا  قلبه من صميم يببل أن
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 يخواف  أن هول  اآل ور  وا حىمال ويتمن،

 أو الودنيا  في اإلل ي العباب األقل من على

 فيوذعن  ،وقدرته ملكه لوال ومن اآل ر ،

 .يخالفكما ويسلم و 

   أنوه  وهل أيضا، وال  احىمال ويلجد

 في طريوق  سيسىمر بل يخشى، و  يىذكر

 ذلوك  إلوى  أفوير  وقد والمساب  ، المخالف 

فوإن   الصولر   هوذه  وفوي   (لعول )  بكلم 

 .(1).(.عليه تمت قد النس 

سوالم  وهنا ينباوي اإلفوار  إلوى أن اإل   

 اإلموام ف لمه العام كما جاء فوي رسوال    بم

 الى فيعىه: عليه السالمالصادق 

والتسلمي هو  ،واعلموا أن اإلسالم هو التسلمي»

                                                            
االمثل في تفسير لتاب ك المنز ، ناصر مكارم  (1)

 .6، ص10الشيرازي، ج
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ومأن مل يسأمل فأال  ،ان سمل فقأد أسأمل ،اإلسالم

 .(1)«إسالم هل

 رسلينوهذا ما جاء به كل األنبياء والم

عليه الكثير من اآليات البرآني ، كما نصت 

 من ا قلله تعالى:

َِّْْسَلاُم اللَِّه ِعْنَد الدِّيَن ِإن اْل
(2). 

 :تعالى وقلله

مِانْ  اْلُمسْاِلمِنيَ  سَامَّاُكمُ  ُهاوَ  ِإبْاَراِهيمَ  َأِبيُكْم ِملََّة 

 .(3)َقْبُل

 :عليه السالمعن نلح  تعالى وقلله

ِْْن  َأجْاِريَ  ِإْن َأجْارٍ  مِانْ  سَاَأْلُاُكمْ  َفمَاا  َتاَولَّْيُامْ  َف

 َناااِم وَنااااأَُك َأْن ْرُتااااَوأُِم ِهاااللَّ لَىاااَع ِإلَّا

                                                            
 .11، ص8الكافي، للكليني، ج (1)

 .19سورة ا  عمران، اآلية  (2)

 .78سورة الحج، اآلية  (3)
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اْلُمْسِلمِنَي
(1). 

فالىسليم هلل سبنانه وتعالى هل األصول  

 .في دعل  األنبياء جميعا

وهل ناتٌ  تار  با  ىيار يكلن والىسليم

يكولن   وأ رى واعىباد، واذعان قناع  عن

نكشواف  ره وا ضطرار وهل ناتٌ عن ابالك

كىسليم فرعلن حين الارق  ،ال يمن  والب ر

 في قلله تعالى:

ِِيَل ِبَبنِااي َوَجاوَزْنَااا  ِفْرعَااْوُن فَااأَْتَبَعُهْم اْلَبحْااَر ِإسْااَرا

 قَاااَل اْلغَاارَُق َأْدرَكَااُه ِإَذا َحاَّااى َوعَاادْوًا َبْغيًااا َوُجنُااوُدُه

ِِيلَ  َبُناو  بِاهِ  آَمنَاتْ  الَّاِذي  ِإلَّاا  ِإلَاهَ  َلا أَنَُّه آَمْنُت  َوأَنَاا  ِإسْاَرا

اْلُمْسِلمِنَي ِمَن
(2). 

                                                            
 .72سورة يونس، اآلية  (1)

 .90سورة يونس، اآلية  (2)
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 فكان السلاب:

 َمِااااااَن وَُكنْااااااَت َقبْااااااُل َعَِّااااااْيَت َوقَااااااْد آلْاااااآن 

اْلمُْفِسِديَن
(1). 

وكما في الخبر لما انبلبت عصا ملسى 

وتلج وت ننول   ) الوى وعبوان   عليه السالم

فرعلن لىأ ذه فلو  عن سريره وأحودث  

به بطنه فوي يلموه ذلوك أربعوين     حىى قام 

 مر .

وكان فيما يزعملن   يسعل و  يصدع 

وكوان   و  تصيبه آف  مموا تصوي  النوا    

كوان أكثور موا    يبلم في أربعين يلما مر  و

يكلن لوه وفول فينىواج    يأكل الملل لكيال 

كانت هذه األفياء مما لين لوه  إلى البيام و

                                                            
 .91سورة يونس، اآلية  (1)
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أن قال ما قال ألنه لي  له من النا  فبيه 

نادى يا ملسوى اكفف وا   قصدته الني  فلما 

عني بنرم  الرضاع وإني أيمن بك وأرسل 

 .(1)(معك بني إسرائيل

 الذين أ  روا وكذلك تسليم المنافبين

 فيما مآرب م ويناللا دمائ م لينبنلا ا يمان

بعد، وهم يضمرون الكفر وا لناد، وما 

أكثرهم في لمن النبي صلى اهلل عليه وآله 

حىى صرحت بعض الروايات بىسميى م 

 بالسبت والطاغلت.

 َحاَّى يُْؤِمنُوَن َلا َوَربَِّ  فََلا قال تعالى:

َِ  ِفي َيِيدُوا َلا ُثمَّ َبْيَنُهْم َشيََر ِفيَما ُيَحكِّمُو

                                                            
النور المبين في قصص االنبياء والمرسلين، نعمة ك  (1)

 .250الجزائري ص
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تَسْلِيمًا وَيُسَلِّمُوا َقَضْيَت مِمَّا حََرجًا أَْنفُسِِهْم
(1). 

وأموووا ا نبوووالب النفسوووي والىسوووليم 

النبيبي هلل سبنانه، نراه واضنا في إيمان 

السنر  وتسليم م، وهل مون وموار دعول     

 ل تعالى:اق ،عليه السالمملسى 

 قَااالُوا آََمنَّااا بِااَربِّ هَااارُوَن فَااُألْقَِي السَّااَحَرُة سُاايَّدًا

َقااااَل آََمْناااُاْم َلاااُه َقْباااَل َأْن َآَذَن َلُكاااْم إِنَّاااُه     *وَمُوَساااى

َفَلاااُأقَطَِّعنَّ الَّاااِذي َعلََّمُكاااُم السِّاااْحَر  َلَكاااِبريُُكُم 

ٍُ َوَلُأصَاالَِّبنَُّكْم    َأيْااِدَيُكْم َوَأْرُجَلكُااْم مِااْن ِخلَااا

َْااِل َولَااَاْعَلُم  *نَااا َأشَاادُّ عَااَذابًا َوَأبْقَااىنَّ َأيُّفِااي جُااذُوِل النَّ

َِ َعلَى َما َجاءََنا مِاَن اْلَبيِّنَااِت َوالَّاِذي     َقالُوا َلْن ُنؤِْثرَ

َِ َماااا أَْنااَت َقااااٍض إِنََّمااا تَْقِضااا     ي َهااِذِه اْلَحَيااااَة  فََطرََنااا َفاااْق

ا أَْكَرْهَانَاا  إِنَّا آََمنَّا ِبَربَِّنا ِلَيغِْفَر َلَنا خََطاَياَنا وََم *الدُّْنَيا

                                                            
 .65سورة النساء، اآلية  (1)
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 . (1)َعَلْيِه ِمَن السِّْحِر َواللَُّه َخْيرٌ َوَأبْقَى
 :عليه السالمقوله  خامسا:

وهام مبا ترون من حال الفقر واّلّل فهاّل ألقي علهيام »

أساور من ذهب إعظاما لذلهب ومجعه واحتقارا 

  «للصوف ولبسه

 قال تعالى:

 َقوِْمِه َقاَل َيا قَْوِم َأَليَْس ِلي فِرَْعْوُن فِي وََناَدى

ُملُْ  ِمَِّْر وََهِذِه اْلَأنَْهاُر َتيِْري ِمْن َتْحاِي َأَفلَا 

َأْم أََنا َخْيرٌ ِمْن َهذَا الَِّذي هَُو مَهِنيٌ َوَلا  *ُتْبُِِّروَن 

َفَلْوَلا ُألِْقَي عََلْيِه أَسِْوَرةٌ ِمْن ذََهٍي َأْو  *َيَكاُد ُيبِنُي 

َِِكُة مُْقاَرِِننَي َجاَء َم ََفَّ قَْوَمُه  *َعُه اْلَملَا َفاْسَا

فََأَطاعُوُه ِإنَُّهمْ َكاُنوا َقْومًا َفاِسِقنَي
(2). 

أن بيوده  إن فرعلن كان يدعي أنه اله و

                                                            
 .73 - 70سورة طه، اآلية:  (1)

 .54 - 51سورة الزخرف، اآلية: (2)
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حكوم  والنيل الذي يسوري قورب قصوره    

لينو  مصور    تنوت إمرتوه  بل كوان   ،مصر

 وأملال ا، ومن عادات بني اسرائيل: )كوانلا 

 ذهو   من بسلار سلحروه رجال سلحروا إذا

 أتيواه  موا ول  (1)ذهو (  من بطلق وطلحقله

  يلجود  و علي ما السوالم ملسى وهارون 

موون لينوو  الوودنيا مووا يب وور  فوويء امع موو

يودل   اوحال م  ماعصيإ   أصناب الدنيا،

فوواراد فرعوولن ان يضوولل  ،علووى الضووع 

النوا    أغلو   كولن   النا  ب وذه النسو  

الودنيا و  يعلمولن موا     ينظرون الى  اهر

 :، قال تعالىهي حبيبى ا

 مِااَن اْلَحيَاااِة الاادُّْنَيا َوهُااْم عَااِن      ظَاااِهرًاَيْعَلمُااوَن

                                                            
 .318ص 11منهاج البراعة ج (1)
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اْلَآِخَرِة ُهْم َغاِفلُوَن
(1). 

فاسووىكبر فرعوولن وقلمووه واسووى زأوا  

 تعالى:قال  ،بملسى وهارون علي ما السالم

ََّوُسلَْطاٍن ِبآيَاِتَنا َهارُوَن َوَأخَاُه مُوسَى َأْرسَْلَنا ُثم 

ِْ ِفْرعَااْوَن ِإلَااى * مُاابِنٍي  وَكَااانُوا َفاسْااَاْكَبرُوا ِهوََملَاا

 َوقَوُْمُهمَااا ِمْثِلنَااا ِلَبشَااَرْيِن أَنُااؤِْمُن فَقَااالُوا *عَااالِنَي  قَْومًااا

 ِماااااااَن َفَكاااااااانُوا وُهَماَفَكاااااااذَّب * َعاِبااااااادُوَن َلَناااااااا

اْلُمْهَلكِنَي
(2). 

بعد هذا الىكوذي  وا سوىعالء بسوب     

نظر  أغلو  النوا  الماديو ، ا وذ النبوي      

يدعل اهلل )عوز وجول(    عليه السالمملسى 

 بأن يسل  من فرعلن وقلمه املال م الىي

                                                            
 .7سورة الروم، اآلية  (1)

 .48 -45سورة المؤمنون، اآليا   (2)
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 معادَُّ  )اْلمعال ضلللا ب ا الكثير من النا  ألن

 قال تعالى:، (1)(الشَّ علعاِت

ِزيَنةً َومََلَأُه فِرْعَْوَن َآَتْيَت ِإنََّ  رَبََّنا ُموسَى َوَقاَل 

 رَبََّنا َسبِيلَِ  َعْن ِلُيضِلُّوا رَبََّنا الدُّْنَيا اْلَحَياِة ِفي َوأَْموَالًا
 يُؤِْمُنوا فََلا قُُلوبِِهْم َعَلى َواْشُدْد َأْمَوالِِهْم َعَلى اْطِمْس

 .(2)الَْأِليَم اْلَعذَاَب يََروُا َحاَّى

وأما النكم  من فبر األوليواء واألنبيواء   

عليه علي م السالم، فبد بين أمير المتمنين 

 :ذلك إذ قال السالم

تَأأرِبُ ِعَبأأاَ،ُه اَلُْمْسأأتَْكرِبِيَن يِف » َ ُسأأْبَحانَُه خَيْ ..فَأأِإنَّ الَلَّ

مْ  ُ  ...أَنُْفِسهِْم ِبَحْوِلَيائِأِه اَلُْمْستَْضأَعِفنَي يِف أَْعُيأهِنِ َولَأْو أََراَ، الَلَّ

ْهَبأاِن  نِْبيَائِِه َحْيُث بََعهَثُْم أَْن يَْفأتََح لَهُأْم ُكُنأوَم اَّلِّ ُسْبَحانَُه أِلَ

أ َمَعهُأْم َطأرْيَ  رُشَ َوَمَعاِ،َن اَلِْعْقيَاِن َوَمغَاِرَس اَلِْجنَأاِن َوأَْن َحْ

َماِء َوُوُحوَش اأَْلَْرِض لََفَعأَل َولَأْو فََعأَل لََسأقَ  طَ اَلْأَباَلُء اَلسَّ

                                                            
 .58نهج البالغة، حكمة  (1)

 .88سورة يونس، اآلية  (2)
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نَْباُء َولََما َوَحَب ِللْقَاِبِلنَي ُأُحوُر  َحلَِّت اأَْلَ َوبََطَل اَلَْجَزاُء َوِاْْضَ

اَلُْمْبتَلَأأنْيَ َواَل ِاْسأأتََحقَّ اَلُْمْؤِمنُأأوَن ثَأأَواَب اَلُْمْحِسأأِننَي َواَل 

َ ُسْبَحانَُه َحعَ  اُء َمَعاِنهَيَا َولَِكنَّ الَلَّ َل ُرُسَلُ ُأويِل لَزَِمِت اأَْلَمْسَ

ْم َمأَع  ةو يِف َعَزائِِمهِْم َوَضَعَفةا ِفميَا تََرى اأَْلَْعأنُيُ ِمأْن َحأااَلهِتِ ُقوَّ

قَنَاعَةو تَْمََلُ اَلُْقلُوَب َواَلُْعُيوَن ِغًنا َوَخَصاَصةو تَْمََلُ اأَْلَبَْصأاَر 

اَع أَذاى  .الباصع  «...َواأَْلَمْسَ

ملسى جاء في البنار أنه لما بع  اهلل و

 وهارون إلى فرعلن قال ل ما:

  يروعكما لباسه فإن ناصويىه بيودي،   »

و  يعسبكما ما مىع به مون لهور  النيوا     

الدنيا ولين  المسرفين، فلل فئت لينىكموا  

بزين  يعرف فرعلن حين يراها أن مبدرته 

تعسز عن ا، ولكني أرغ  بكما عون ذلوك   

ا عنكما وكذلك أفعل بأوليائي فألوي الدني

إني ألذودهم عن نعيم ا كما يذود الراعي 

غنمه عن مراتوع ال لكو ، وإنوي ألجنوب م     
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سللك ا كما يسن  الراعي الشفيق إبلوه مون   

ملارد الار ، وما ذاك ل ولان م علوي، ولكون    

ليسىكمللا نصيب م من كرامىي سالما مولفرا.  

إنمووا يىووزين لووي أوليووائي بالووذل والخشوولع 

فيظ ر علوى   الذي ينبت في قللب ملخلف وا

أجسووادهم ف وول فووعارهم ودوووارهم الووذي  

يسىشووعرون، ونسووات م الىووي ب ووا يفووللون، 

ودرجات م الىي يأمللن، ومسدهم الوذي بوه   

يفخرون، وسيماهم الىي ب وا يعرفولن، فوإذا    

لبيى م يا ملسى فا فض ل م جناحك، وألن 

ل م جانبك، وذلل ل م قلبك ولسانك، واعلوم  

موون أ وواف لووي أوليووائي فبوود بووارلني  أنووه

 .(1)«ل م يلم البيام  بالمنارب ، وم أنا الثائر

                                                            
 .18، ح49، ص13بحار االنوار، العالمة المجلسي، ج (1)
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 :املسألة الرابعة

 املذموم الخوف عن ()تنزيه موسى 

 :عليه السالمقلله 

ِخيفَةا عىََل نَْفِسه،  عليه السالملَْم يُوِحْس ُموىَس »

اَللِ   .(1)«بَْل أَْشفََق ِمْن غَلََبِة الُْجهَّاِل وُ،َوِل الضَّ

 قال تعالى:

َأوََّل َنُكوَن أَْن َوإِمَّا ُتْلِقَي أَْن إِمَّا ُموَسى َيا قَالُوا 

َِْذا َأْلُقوا َبْل َقاَل *َأْلَقى مَْن ََيَّالُ  َوِعِِّيُُّهْم ِحَبالُُهْم َف  ِإَلْياهِ  ُي

 ِخيَفاااةً َنفِْساااِه ِفاااي َفاااَأْوَجَس *تَْساااَعى َأنََّهاااا ِساااْحرِِهْم ِماااْن

ََْف َلا ُقْلَنا *ُموَسى اْلَأْعَلى َأنَْت ِإنََّ  َت
(2). 

                                                            
 .40،  ص4نهج البالغة، محمد عبده، الخطبة (1)

 .68 – 65سورة طه: اآليا   (2)
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 ترجمان البرآن علي ابن ابي طال  يصرح

ه فب   كانوت  بىصري  يدفع ب عليه السالم

المسولمين،   و  لالت فوي أذهوان بعوض   

فوي   السالمعليه وهي  لف النبي ملسى 

 عليه السوالم  اإلماماآلي  أعاله، حي  يبين 

لم يكن  لفه على  عليه السالمأن ملسى 

نفسه، بل كان يخاف من وقلع النا  فوي  

 .فباك إضالل فرعلن وسنرته

 موون موواد  أ ووذت" أوجوو " )وكلموو 

 علوى  (وج ) من األصل وفي (إيسا )

 وبناء ،الخفي الصلت بمعنى (حب ) ولن

 اإلحسوا   يعنوي  اإليسوا   فإن هذا على

 بأن  ولف  يلحي وهذا ،والدا لي الخفي

 ولوم  ،و فيفا سطنيا كان الدا لي ملسى

 ل وذا المنظور   اهىماموا  أولى أنه يعني يكن
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 من  ائفا كان بل السنر ، لسنر المرع 

 هوذا المنظور   توأوير  تنوت  النوا   يبع أن

 .النق إلى إرجاع م مع ا يصع  بصلر 

 الميودان  النوا   من جماع  يىرك أن أو

إل  ووار  لملسووى الفرصوو  تى يووأ أن قبوول

 و  الميدان من يخرجلهم أن أو ،معسزته

 .(1)ل م( النق يىض 

لم يخو  مون   ) قال السيد المرتضى:و

وانما رأى من  اللجه الذي تضمنه الستال،

قل  الىلبي  والىخييل ما أففق عنوده مون   

وقلع الشب   على مون لوم يمعون النظور،     

تعالى من ذلك وبين له أن حسىه فأمنه اهلل 

 :سىىض  للبلم ببلله تعالى

                                                            
  28ص  10االمثل في تفسير لتاب ك المنز  ج (1)
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ََْف إِنََّ  أَْنَت اْلَأْعلَى َلا َت
(1) . 

: )بوول عليووه السووالم اإلموواموإن قوولل 

 ُنْصو    ِمْن )رقَّ : والشََّفب  والشََّفق -أففق( 

يكشو  عون    -(2) ولف(  إلى يتدِّي ُح ح أو

فعلر األنبياء األبولي تسواه مون ُيبعثولن     

الي م، وأن م   هعمع ل م إ  هدايو  النوا ،   

والخلف علي م مما يىداوله المضللن مون  

 .أباطيل والناد

فاألنبياء علوي م السوالم   يخشولن إ     

 :تعالى اهلل كما قال

ََْشاااااْوَنُه اللَّاااااِه ِرَسااااااَلاِت ُيَبلُِّغاااااوَن الَّاااااِذيَن  َوَلاااااا َوَي

حَِسيبًا ِباللَِّه َفىااوََك اللََّه ِإلَّا دًااااَأَح َشوَْنااَْاايَ
(3). 

                                                            
 .106تنزيه االنبياء، الشريف المرتضى، ص (1)

 .180، ص10لسان العرب، ابن منظور، ج (2)

 .39سورة األحزاب، اآلية  (3)
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وأما ما جاء في بعض اآليات في نسوب   

ف ل من قبيول   عليه السالمالخلف لملسى 

 والنذر والىنرل يالىلق

 مون  تنورحل  موع  ) ولف  :والنذر هول 

 .(1)المخلف(

 يعني الخشي ، وهذا الخلف الىنرلي  

 وفي قلله تعالى:

ََاااْف وََلاااا ُخاااذَْها َقااااَل  ِسااارَيَتَها َساااُنِعيدَُها تَ

 .(2)الُْأوَلى

  اوحالى طباطبائي: )أيوالم  الوال العوق

  لفه على د ل  فيه عصا أن ا وهي األولى

 اعي وس حي  نوم اهدهوف مما عليه السالم

                                                            
 .115، ص7رياض السالكين، ج (1)

 .21سورة طه، اآلية (2)



 

71 

 

 :قال إذ آ ر ملضع في تعالى قصه وقد

مُْدِبرًا َولَّى جَانٌّ َكَأنََّها تَهَْازُّ َرآَها َفَلمَّا 

ََْف َولَا َأقِْبْل ُموَسى يَا يَُعقِّْي َوَلْم  مَِن ِإنََّ  َت

 .(1)اْلآمِِننَي

 الىنرل بمبدمات وهل: األ ذ والخلف

 البلو   تأور هي الىي الخشي  غير الشر عن

 فضويل   تنافي رذيل  الخشي  فإن واضطرابه

 علي م) واألنبياء الخلف، بخالف الشساع 

 الخشي  دون الخلف علي م يسلل( السالم

 :تعالى اهلل قال كما

َْشَوَْنُه اللَِّه ِرَساَلاِت ُيَبلِّغُوَن الَِّذيَن  َوَلا َوَي
َْشَْوَن  .(2))(3)اللََّه ِإلَّا َأَحدًا َي

                                                            
 .31سورة القصص، اآلية ( 1)

 39سورة األحزاب، اآلية  (2)

.144، ص14تفسير الميزان، السيد الطباطبائي، ج (3)
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وفي الخىوام نوذكر روايو  وردت فوي     

 عليه السالم اهلل عبد أبي تفسير البمي عن

 قال:

ملا بعث هللا موىس إىل فرعأون اىت اببأه فاسأ تحذن »

عليأأه فأأمل يأأؤذن هل فرضأأب بعصأأاه البأأاب فاصأأطكت 

األبواب ففتحت مث ،خل عىل فرعون فحخربه انأه رسأول 

فقأال هل  ،رب العاملني وسحهل ان يرسل معه بين إرسائيأل

َألَاْم ُنَربِّاَ  ِفينَاا َوِليادًا َوَلِبثْاَت      فرعأون كأام حأ  هللا 

َِ ِسااانِنيَ    لَِّااااي  َوَفَعلْاااَت َفْعَلَااااَ  ا  *ِفيَناااا ِماااْن ُعمُااارِ

َوأَْناااَت ِماااَن  الرجووول  قىلوووت اي َفَعْلاااَت

 قووال نعمىووي كفوورت يعنووي اْلكَاااِفِريَن

 َفَعْلُاهَااا ِإذًا َوأَنَااا مِااَن اهلل حكووى كمووا ملسووى

الضَّااالِّنَي
(1)    ْفَفَااَرْرُت مِااْنُكْم َلمَّااا خِفْااُاُكم- 

                                                            
عن الرضا عليه السالم انه سئل عن ذلك مل أن األنبياء  (1)

معصومون فقا : )قا  وأنا من الضالين عن الطريق بوقوعي 
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ِِيَل - قلله إلى  .َأْن َعبَّْدَت َبنِي ِإْسَرا

 ِفْرعَااْوُن وَمَااا َربُّ اْلعَاااَلمِنَي فرعوولن فبووال

َربُّ  ملسى فبال اهلل كيفي  عن سأله وإنما

 السَّااَماَواِت َوالْااَأْرِض وَمَااا َبْيَنُهمَااا ِإْن ُكنْااُاْم مُااوِقنِنَي

َألَااا  :ألصوونابه مىعسبووا فرعوولن فبووال

 عون  فيسيبني عن الكيفي  لهأسأ َتسْاَاِمعُونَ 

ُِِكُم  َربُّكُاْم   ملسى فبال الصفات َوَربُّ َآبَاا

ََاْذَت ِإَلهًاا     :لملسوى  قال وم الْاأَوَّلِنيَ  لَاِئِن اتَّ

 :ملسى قال َغْيِري َلَأْجَعَلنََّ  ِمَن اْلَمسْاُيونِنيَ 

 فرعلن قال َفْأِت ِبِه

                                                                                  
إلى مدينة من مداينكم(. ثم قا  الكاشاني رحمه ك في توضيح 

هذا الحديث: لعل المرات انه ورى لفرعون فقصد الضال  عن 

عن الحق فان الطريق وفرعون إنما فهم منه الجهل والضال  

الضال  عن الطريق ال يصلح عذرا للقتل. )تفسير القمي، 

 (.118، ص2ج
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َِْذا هِااَي  *ِإْن ُكنْااَت مِااَن الَِّّاااِدقِنَي فَااَألْقَى َعَِّاااُه فَاا

جلسوواء  موون أحوود يبووق فلووم ُثْعبَااانٌ مُاابِنيٌ

 الرع  من فرعلن ود ل هرب إ  فرعلن

 أنشدك :فرعلن فبال ،نفسه به يملك لم ما

 وم فكف ا عني كففى ا ما إ  وبالرضاع باهلل

َِْذا هَِي َبْيَضاُء ِللنَّاِظِريَن  .وََنَزَل َيَدُه َف

 إلوى  رجعوت  العصوا  ملسوى  أ ذ فلما

إليوه   فبوام  بىصوديبه  وهوم  نفسوه  فرعلن

 إذ تعبود  إلوه  أنوت  بينموا  :لوه  فبال هامان

للموأل   فرعولن  قوال  ووم  لعبد تابعا صرت

ُيِرياُد َأْن   *ِإنَّ هَاَذا َلسَااِحرٌ َعلِايمٌ    حلله الذين

َِْرجَُكمْ ِمْن َأْرِضُكمْ ِبِسحِْرهِ َفَماذَا َتْأمُُروَن   ُي

 وكووان ِلِميقَاااِت يَااْوٍم َمْعلُااومٍ  - قللووه إلووى -

 غلبا السنر وإنما تعلما قد وهامان فرعلن
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 الربلبيوو  فرعوولن وادعووى بالسوونر النووا 

 .بالسنر

 المداين حافورين  في بع  أصب  فلما

 سواحر  الو   وجمعولا  كل وا  مصر مداين

المائوو   وموون مائوو  األلوو  موون وا ىوواروا

 علموت  قود  لفرعلن السنر  فبال ،ومانين

غلبنوا   فوان  منوا  أسونر  الدنيا في لي  أنه

 :قووال ؟ عنوودك لنووا يكوولن فمووا ملسووى

   ََوإِنَّكُاْم ِإذًا َلمِاَن اْلمُقَارَّبِني أفارككم عندي 

 وأبطول  ملسوى  غلبنا فان :قاللا ،في ملكي

 قبول  مون  لي  به جاء ما أن علمنا سنرنا

 بووه وآمنووا النيلوو  قبوول موون و  السوونر

 ملسوى  غلوبكم  ان فرعولن  فبال وصدقناه

 اجمعولا  ولكون  ،معكوم  أيضوا  صدقىه أنا

 ملعودهم  وكوان  قوال  ،حيلىكم اي كيدكم
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 ذلوك  مون  الن وار  ارتفع فلما عيد ل م يلم

 وكانت والسنر  النا  فرعلن جمع اليلم

 وقد ذراعا ومانلن السماء في قب  طلل ا له

 المصوبلل  والفول ذ  بالنديود  كسيت كان

 يبودر  لم علي ا الشم  وقعت فكانت إذا

ٌ  النديد لمع من إلي ا ينظر ان أحد  ووهو

 الشم .

 علي ووا وقعوودا وهامووان فرعوولن وجوواء

 ،السوماء  إلوى  ينظور  ملسى وأقبل ينظران

 رجوال  نورى  إنوا  :لفرعولن  فبالت السنر 

 إلوى  سونرنا  يبلوغ  ولون  السماء إلى ينظر

 األرأ فوي  مون  السنر  السماء وضمنت

إِمَّا َأْن ُتلْقَِي َوإِمَّا َأْن َنُكاوَن   لملسى فباللا

َألُْقاوا مَاا أَنْاُاْم    ى ملس ل م قال .َنحْاُن اْلُملِْقانيَ  
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فأقبلوووت  َفاااَألْقَْوا ِحَبااااَلُهْم َوِعِِّااايَُّهْم ُملُْقاااوَن

َوقَاالُوا ِبعِازَِّة    النيات مثل وصارت تضطرب

 فووأوج  فووي  ِفْرعَااْوَن إِنَّااا لَااَنْحُن اْلغَاااِلبُونَ  

 انوك  تخو     فنولدي  ملسى  يف  نفسه

َتلْقَاْف مَاا   َوَألْاِق مَاا ِفاي َيِمينِاَ       ا علوى  أنت

صَااَنعُوا إِنَّمَااا صَااَنعُوا َكيْااُد سَاااِحٍر َولَااا يُْفلِااُ  السَّاااِحُر     

 .َحْيُث أَتَى

 األرأ فوي  فذابت العصا ملسى فألبى

 وفىنت فاها رأس ا طلع وم الرصاص مثل

 قبو   رأ  علوى  العليوا  (1)فدق ا ووضعت

السوفلى   فوفى ا  وأر ت دارت وم فرعلن

 وغلو   حبال وا و السونر   عصي والىبمت

                                                            
ِشْدقا الفرس: َمَشقُّ فَِمه إلى منتهى حدِّ اللجام.)لسان  (1)

 العرب ماتة شدق(
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وعظم وا   رأوهوا  حين النا  وان زم كل م

 وصو   و  العوين  تور  لوم  مموا  ل وا  وهل

 وطي من ال زيم  في فبىل مثله اللاصفلن

 وصوبي  وامورأ   رجول  آ ف النا  عشر 

 فأحوودث قووال فرعوولن قبوو  علووى ودارت

 رأسو ما  وفاب وياب ما في فرعلن وهامان

 فوي  ملسوى  ومر الفزع من علي ما وغشي

خُاْذَها َولَاا    اهلل فنواداه  .النوا   ال زيم  موع 

ََْف َسُنِعيُدَها سِاريََتَها الْاأُولَى   ملسوى   فرجوع  َت

 اد ول  وم عليه كانت عباءا يده على ول 

 كانوت  كموا  عصوا  هوي  فإذا فم ا في يده

 فَاُألْقَِي السَّاَحَرُة سَااِجِدينَ    اهلل قال وكان كما

َربِّ * اْلعَاااَلمِنَيقَااالُوا آََمنَّااا بِااَربِّ   ذلووك رأوا لمووا

 ذلوك  عنود  فرعلن فاض  مُوسَى َوهَاارُونَ 
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قَاااَل آََمنْااُاْم لَااُه َقبْااَل َأْن َآَذَن   و فووديدا غضووبا

الَّاِذي   ملسى يعني َلُكْم إِنَّاُه َلكَاِبريُُكمُ  

َُ َتْعَلُماااااوَن َلاااااُأقَطَِّعنَّ     َعلََّمُكاااااُم السِّاااااْحَر َفَلَساااااوْ

ٍُ َوَلُأصَاالَِّبنَُّكْم َأيْااِدَيُكْم َوَأْرُجَلكُااْم مِااْن   ِخلَااا

لَاا ضَاْيَر   اهلل  حكوى  كموا  له فباللا َأْجَمِعانيَ 

إِنَّااا نَْطمَااُع َأْن َيغْفِااَر َلنَااا َربُّنَااا     *لَااى َربِّنَااا ُمنَْقِلبُااونَ إِنَّااا ِإ

 فرعلن فنب  خََطايَاَنا َأْن ُكنَّا أَوََّل اْلُمؤِْمنِنَي

 علوي م  اهلل انوزل  حىوى  بملسوى  آمون  من

 ،والودم  والضفادع والبمل والسراد الطلفان

 ملسى إلى اهلل فأوحى عن م فرعلن فأطلق

    َأَْن َأْساااِر ِبِعَبااااِدي ِإنَُّكاااْم ُماََّبُعاااون فخوووورج 

 .البنر ب م ليبطع إسرائيل ببني ملسى

 فووي وبعوو  أصوونابه فرعوولن وجمووع

وقوودم  النووا  وحشوور حافوورين الموودائن
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 فوي  هول  وركو   الو   سىمائ  في مبدمىه

وجول   عز اهلل حكى كما و رج ال  ال 

وَُكنُاوٍز وَمَقَااٍم    *َفَأْخَرْجَناُهْم ِمْن َجنَّاٍت َوُعيُوٍن

ِِيلَ  *كَااااِريٍم   *كَااااَذِلَ  َوأَْورَْثَناهَااااا َبنِااااي ِإسْااااَرا

 البنور  ملسوى  قرب فلما فَاأَْتَبعُوُهْم ُمشْاِرقِنيَ  

َأصْاَحاُب مُوَساى    ملسوى  من فرعلن وقرب

ِإنَّ َمِعاَي َربِّاي    ملسوى  قال إِنَّاا َلمُاْدرَكُونَ  

 .سينسيني اي َسَيْهِديِن

 ...البنور  مون  عليه السوالم  ملسى فدنا

َِ    ملسى إلى اهلل وأوحى َأِن اضْاِرْب ِبَعَِّاا

َفاااْنَفلََق َفَكاااَن ُكاالُّ ِفااْرٍق  فضووربه اْلَبحْااَر

فضورب   العظيم كالسبل اي َكالطَّْوِد اْلَعِظيِم

 كول  فأ وذ  طريبوا  عشر اونى البنر في له

ارتفع  قد الماء فكان طريق في من م سبط
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 الشوم   فيه طلعت يابس  األرأ وببيت

َفاْضِرْب َلُهْم َطِريقًاا ِفاي    اهلل حكى كما فيبست

ََْشاى    ُُ َدَركًاا َولَاا َت ََا  وكوان  اْلَبْحِر َيَبسًا َلا َت

 السبوال  مثل ريوس م على ارتفع قد الماء

 ملسى فوي  مع كانت الىي الفرق  فسزعت

 ؟ ا لاننا أين ملسى يا فباللا طريبه

فلوم   ،البنور  في معكم ملسى ل م فبال

 طاقوات  فصوارت  البنور  اهلل فأمر يصدقله

 بعووض إلووى بعضوو م ينظوور كووان حىووى

 فلموا  وجنولده  فرعولن  ويىندولن وأقبول 

تعلمولن   أ  ألصنابه قال البنر إلى انى ى

 فلوم  البنور  لوي  فرج قد ا على ربكم اني

 وامىنعووت البنوور يوود ل ان أحوود يسسوور

 حىوى  فرعلن فىبدم الماء ل لل الخيل منه

   منسموه  لوه  فبال البنر ساحل إلى جاء



 

82 

 

 وأقبل منه يببل فلم وعارضه تد ل البنر

 ان النصووان فووامىنع حصووان فوور  علووى

 وهول  جبرئيول  عليوه  الماء فعطو   يد ل

 الفور   فنظور  ود ل فىبدمه ديان  ما على

 واقوىنم  البنور  فطلب ا ود ول  الرمك  إلى

 كوان  حىى كل م د للا فلما  لفه أصنابه

   رج من وآ ر من أصنابه د ل من آ ر

 الريوواح اهلل أموور ملسووى أصووناب موون

 المواء  فأقبول  بعضه بوبعض  البنر فضربت

 عنود  فرعولن  فبال السبال مثل علي م يبع

َآَمْنااُت َأنَّااُه َلااا ِإَلااَه ِإلَّااا الَّااِذي َآَمَنااْت ِبااِه َبُنااو         ذلووك

ِِيَل َوأَنَاا مِاَن اْلُمسْاِلمِنيَ     كفا جبرئيل فأ ذ ِإْسَرا

َآلْاَآَن َوقَاْد   :قال وم فيه في حما  فدس ا من
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َعَِّْيَت َقْبُل وَُكْنَت ِمَن اْلمُْفِسِديَن
(1). 

****  

                                                            
 .118، ص2تفسير القمي، ج (1)
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