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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 تقديم
 فال مضل  لله، وملن يضلال  فلال لل،   لله، إن احلمد هلل حنمده ونستعينه، من يهده هللا        

وأشلهد أن   إلله إ  هللا وحلده   شلري، لله، وأن  مللداو سولده ولىلهللاله، هلالع هللا ساليله وسالللع 
  -آله وهحوه وىالم تساليم،و كثرياو ، أم، بعد:

فالقللد أنلللسب هللا ىلللوح،نه وتعللل،ني كت،بلله ا ولللمل و عالللله للللدي لالعلل، مل، وح  للله ملللن أيلللد         
َفيْكرح وحإيَّنا لحللهن حلححلل،في نهللانح  ، كملل، ق لهللاللله ىللوح،نه : احملللرفيفمل ، كملل، أنللسب لواللله  (1)إيَّنا حنحْللنن نلحساْلنحلل، اللل

مجالللم مللن الاتللا السللم،ويم، فملل، لللهللا مهللا للهللا  منهلل، اتن لللد َّنلتلله يللد التحريلل  والتوللدي ، كملل، 
ريو لويل،ن مل، وللل  ق حصل  لالتلهللالاو وايليل  ق ولللد بلَب العالمل،د ق القللدج واحللديب  هلهللا او كولل

تاللل، الاتللا مللن التحريلل  ق وإن مق،لنللم ملل، ق لللَه الاتللا ملل  ملل،ق القللرآن الاللرج إ لل، لللهللا 
 طريقم لوي،ن م، فيه، من حتري  وتودي  ق 

وإن  سلللهللاو نلللس هللا مهللاىلللع )ساليللله السلللالن( لالت،ميلللم فرسلللهللان  للل،د  م صلللالم ق القلللرآن        
حيح،و فلللال بللد أن يتللل،ب  القللرآن الالللرج    ملل، ملللن والتللهللالاو، وللللَا فللان مللل، كلل،ن ق التلللهللالاو هلل

مصدل واحد، وإن خ،ل ت التهللالاون القرآنح  ب ذل، سالع حتري  التهللالاو، ولَا الوحب ىليتن،وب 
لَا اجل،نا ق ا ق،لنم بمل القرآن والتلهللالاو ق  سلهللاو مهللاىلع ل رسلهللان، لويل،ن  ،نلا ملن  هللاانلا 

 التحري  ق التهللالاو ق 

  لاىم ا ق،لنم ساللع )التلهللالاو( اللد هلدل  سلن  ال الاتل،ت  الاتل،ت ولقد استمد  ق       
، وللللا : ىللل ر (2)ا قلللدمل ا  مجلللم لالعربيلللم، وللللا : مجاللللم ا ىللل ،ل ايمسلللم ملللن العهلللد القلللدج

                                     
 ق    9( ىهللالو احلجر، اتيم 1)
مع العهلد القلدج ، والقسلم الثل،م يسلمع العهلد ( م، يسمع بل)الات،ت ا قدمل( ينقسم إني لسممل ، القسم ا وب يسل2)

ىل راو ، ساللع خلالي بيلنهم ق سلد  ا ىل ،ل ،  39اجلديد ق والعهد القدج لهللا القسم اي،ص ابليههللا  ويتاهللان ملن 
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التالللهللاين، ىللل ر ايلللروال، ىللل ر الالويلللمل، ىللل ر العلللد ، ىللل ر التثنيلللمق سالمللل،و  ن لصلللم مهللاىلللع 
 يروال ق وفرسهللان  صهللالو ق ى ر واحد لهللا ى ر ا

 -وىأىري ق الوحب إبذن هللا سالع النحهللا اتيت :        

-   أبللدأ بعللرق القضلليم مللن القللرآن الاللرج، ملل  ذكللر ملل، يتيسللر مللن ألللهللااب ا  سللرين وأللل
 العالم حهللاب اتاي  ا قصهللا و ق 

-  (3)و  ش، أن التلهللالاو ا هللا لهللا و اليلهللان تلهللالاو  رافلم -أذكر القضيم بنصهللاص من التهللالاو- 
نق  النص هبيئتله ق ا ر ل  ملن حيلب ال هللااهل  وال قلرا  وحنهللالل،، وىأفصل   وألتسن ق

بللمل كلل  فقلللرو وفقللرو مللن فقلللرا  السلل ر بنجمللم ) . (، أمللل، النقتللم ) ق ( ا هللا لللهللا و ق 
 نصهللاص التهللالاو فها حسا ا ه   ون التدخ  ق تغيريل، ق

- تلللهللالاو ق مقتصلللراو أذكللر بعلللد ذللل، ا ق،لنلللم ق ا هللاولللهللا  بللمل مللل، ول  ق القلللرآن الاللرج وال
 سالع م، ون د فيه ا ختالي بمل القرآن والتهللالاو ق   

وأىأب ا هللاني ىوح،نه وتع،ني التهللافي  والسدا  والعصمم من السل ، ومن القلهللاب ساليله بغلري        
 سالم، وهللا ا هللاف  واهل،   إني ىهللااد السوي  ق 

 

 الو،حب                                                                           

 

                                                                                                       
وا ى ،ل ايمسم ا وني من العهد القدج تسمع التهللالاو ، أو أى ،ل مهللاىع ، أو الن،مهللامل ق )ان لر : اللدكتهللال  ملد 

 وم، بعدل، ( ق    101اليههللا يم وا سيحيم ص ا س ما ، 
وأم، التهللالاو، فمن ا عاللهللان سنلد ا سلالممل واليهلهللا  والنصل،لي أن بيلت ا قلدمل خلرت ))( يقهللاب شيخ ايىالن ابن تيميم : 3)

ايرات ا وب، وخال ألاله منه وىنونهللاا ، ومل يان لن،ك من التلهللالاو نسلخ كثلريو رل،لرو، بل  إ ل، أخلَ  سلن ن لر لاليل  
كملل، يقهللالللهللان : إن سسيللراو أمالللل، ، وأ للم و للدوا نسللهم أخللري فق،بالهللاللل، هبلل، ق وا ق،بالللم حتصلل  اب نللمل ، ولللد يغاللل    ق

     ( ق2/18،19ق )اجلهللاات الصحيح  ن بدب  ين ا سيح ،  ((أحدمه،
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 بداية نبوة موسى )عليه السالم( وإرساله إلى فرعون 

 أواًل : في القرآن الكريم  

 وقت ومكان تلقي موسى الوحي من ربه 

ذكللر ا للهللاني ىللوح،نه وتعلل،ني ق كت،بلله الاللرج ولللت ومالل،ن تالقللا مهللاىللع )ساليلله السللالن(        
 لالنوهللاو، ومن ذل، : 

لوا لحل،بح : ولهللاله تع،ني        ل،لح  يحْلاليلهي دحانحل ح ميلْن  ح،نيلاي التالهللالي َّنح ل، لحضحلع منهللاىحلع ا  حل ح وحىح فلحالحما
للنح النالل،لي لحعحالاانللْم تحْصللتح  وحٍو مي َْ لل َحٍ أحْو  ح حلل لل، جي هح نلْ لوا لحعحالفيللا دحاتيلليانْم مي النهللانحق  ْلاليللهي اْمانثنللهللاا إيمفي دحانحْسللتن َّنح

لح، ننهللا ي ح مي  ُان فلحالحما، أحَتح منهللاىحلع إيمفي أحَّنح ا ْن شح،طيئي اْلهللاحا ي ا ْْيحني قي اْلولنْقعحمي اْلمنوح،لحكحمي مينح الشالجحرحوي أحْن ايح
 ق  (4)لحتا اْلعح،لحميملح 

لوا فلحقحلل،بح  ْلاليللهي اْمانثنللهللاا إيمفي دانحْسللتن لهللاللله تعلل،ني :         للعق إيْذ لحأحي َّنح للدييبن منهللاىح للْ  أحَتحكح حح وحلح
للعق إيمفي أحَّنح َّنح  منهللاىح لل، ننللهللا ي ح ايح لح لل، أحَتح للدن سحالحللع النالل،لي لنللدويق فلحالحما لل، بيقحللوحٍ  أحْو أح ي هح نلْ  لوا لحعحالفيللا دحاتيلليانْم مي

ل، ينلهللاححعق إينال ي أح  ْتنل،ح فح،ْىلتحميْ  ليمح لْلهللاحا ي اْلمنقحلداملي طنلهللاويق وحأحَّنح اْخ ح ُان َّنح لحبا،ح فح،ْخالحْ  نلحْعالحْيل،ح إينال،ح ابي ا
َيْكري   ق    (5)  إيلحهح إي  أحَّنح فح،ْسونْدمي وحأحليمي الصاالوح لي

لللَه اتاي  تشللري إني الهللالللت واحل،لللم وا الل،ن الللَ  تالقللع فيلله مهللاىللع )ساليلله السللالن(        
الهللاحا من لبه وإبالمه الرى،لم، فقد ك،ن ذل، حمل ل هللاسه من مدين إني مصر بعد أن لضع 

فأول  التريلل ، وك،نلت ليالللم …  ))ول  التريل  ق مسللريه، لل،ب ابللن كثلري : ا  ل ، وكل،ن لللد 
ش،تيم، ونسب منلس و بمل شع،ت و و،ب، ق بلر  وشلت،د وىلح،ت ورلالن وولو،ت، و عل  يقلد  
بسنللد معلله ليللهللال  َّنلاو كمللل،  للر  للله العللل، و بلله، فجعلل    يقللد  شللليئ،و و   للرال منلله شلللرل و  

،نلا التلهللال َّنلاو، أ  رهلر  لله َّنل ملن  ،نلا اجلول  شاد، فوينم، لهللا كلَل، إذ آنل  ملن  

                                     
 ق    29،30( ىهللالو القصص، اتيت،ن 4)
 ق    4-9( ىهللالو طه، اتاي  5)
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اللللَ  لنللل،ك سلللن ْيينللله، فقللل،ب  لالللله يوشلللرلم: إم آنسلللت َّنلاو لعاللللا آتللليام منهللل، بقحلللوح  أ  
لعالالم ولا اجلملر اللَ  معله هللا،  أو  َوو من الن،لشه،ٍت من َّنل، وق اتيم ا خري 

َ ، ولهللاله  تصتالهللان أو أ لد ساللع هللا  ال لالن، ولهللالله  ب ساللع و ل بقلو  ب سالع و هللا  ال
 ق   (6)((أ  من يهدي  التري ،  ب سالع أنه لد َته سن التري  الن،ل لدي

َ  ق ت سلللري لهللالللله تعللل،ني :          للللم تلللدب ساللللع )) أو أ لللد ساللللع النللل،ل للللديولللل،ب التللل
 ق(7)((عرفهالتري  الَ  أوالالن،ه، إم، من خَ ل،  يهدين، إليه، وإم، من بي،ن وسالم نتوينه به ون

َحٍ أحْو دحاتيلليانْم وق ىللهللالو النملل          حلل لل، جي هح نلْ للِتييانْم مي لوا ىح للع  ْلاليللهي إيمفي دحانحْسللتن َّنح إيْذ لحلل،بح منهللاىح
للللهح،ٍت للحللللوحٍ  لحعحالاانللللْم تحْصللللتحالنهللانح  َ ، يقلللل،ب:  (8)بيشي ق  معللللط تصللللتالهللان : أ  تسللللتدفئهللان مللللن اللللل

 ع و هللا  الشت،د ق ق فدب ذل، سال(9)اهتالع يصتالا إذا اىتدفأ

إيمفي أحَّنح لحبالل،ح فحلل،ْخالحْ   وأملل، ا الل،ن الللَ  حصلل  فيلله الللهللاحا فللدب ساليلله لهللاللله ىللوح،نه:        
لْللهللاحا ي اْلمنقحللداملي طنللهللاوي ، وأرهللر ا لللهللااب ق معللط طللهللاي أنلله اىللم لالللهللاا   فهللهللا  (10)نلحْعالحْيل،ح إينالل،ح ابي

 ق  (12)ق وفيه ألهللااب أخر (11)بدب من الهللاا   أو ست  بي،ن

لللجحرحوي أحْن  ولهللالللله        لللنح الشا لللمي مي للل،طيئي الْلللهللاحا ي ا ْْيحلللني قي اْلولنْقعحلللمي اْلمنوح،لحكح لللْن شح للل، ننلللهللا ي ح مي لح للل، أحَتح فلحالحما
ُان لحتا اْلعح،لحميملح  منهللاىحع إيمفي أحَّنح ا أَته النداد من ش،طئ اللهللاا   ملن ليوحل  ))ق ل،ب القرطس :  (13)ايح

بللدب ا شللتم،ب   ن الشللجرو   مللن شلل،طئ الللهللاا  بللدب مللن لهللاللله:  جرومللن الشلل الشللجرو و

                                     
 ق     3/144( ت سري القرآن الع يم 6)
َ ،  ،م  الوي،ن 7)  ق     16/142( الت
 ق    7( اتيم 8)
 ق     14/468ق وابن من هللال، لس،ن العرت، م، و ]هال[   13/106( القرطس، اجل،م   حا،ن القرآن 9)
 ق    12( ىهللالو طه، اتيم 10)
 ق    4/292( الشنقيتا، أوهللااد الوي،ن 11)
معللط طللهللاي  ال للم ألللهللااب : أحللدل، : أنلله اىللم لالللهللاا   قوالثلل،م : طللاي اللللهللاا  ق  ولالم سللرين ق))( للل،ب ابللن اجلللهللا   : 12)

 ( ق   5/274،275ق ) ا  ا سري  ((والث،لب : أنه لدفيمل مرتمل
 ق    30( ىهللالو القصص، اتيم 13)
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ق  (14)((ك،نللت َّنبتلللم ساللللع الشللل،طئ، وشللل،طئ اللللهللاا   وشلللته  ،نوللله، واجلمللل  شنلللتا،ن وشلللهللااطئ
 ق (15)((أ  من  ،نا الهللاا   مم، يالا اجلو  سن ْيينه من َّنحيم الغرت))ول،ب ابن كثري : 

لللْن  ح،نيللل ولهللاللله       ي للل،وحَّنح حيْلنحللل،هن مي وَّن ينللل، ))ق لللل،ب ابلللن  ريلللر : (16)اي التالللهللالي ا ْْيحلللني وحللحرابْلنحللل،هن لحي
مهللاىللع مللن َّنحيللم اجلولل ، ويعلل  اب ْيللن : ْيللمل مهللاىللع   ن اجلولل    ْيللمل للله و   لل،ب، وإ لل، 

ق وجيلهللا  أن يالهللان ا ْيلن ملن اللينْمن وللهللا  (17)((ذل، كم، يق،ب: ل،ن سن ْيلمل القواللم وسلن  ،هلل،
َكم   ق (18)ال

نح، إينيح منهللاىحع ا ْمرح وحمح، كنْنتح مينح الشال،ليديينح  ولهللاله       في إيْذ لحضحيلْ ح،نياي اْلغحْربي ق (19)وحمح، كنْنتح ِبي
يع  م، كنت اي  مد ِب،نا اجلو  الغلرب اللَ  كاللم هللا مهللاىلع ملن الشلجرو ))ل،ب ابن كثري : 

 ق (20)((الد لا شرليم سالع ش،طئ الهللاا  

َكره ق اتيللم ا وني أنلله الللهللاا           لل،د وهلل  ا الل،ن ق لللَه اتاي  باالملل،  رتال للم، فلل
 ق (21)ا قدامل، وا قدمل لهللا ا تهار ق وطهللاي اىم ذل، الهللاا   

 وق اتيم الث،نيم أنه ش،طئ الهللاا  ا ْين من الوقعم ا و،لكم ق

 وق اتيم الث،لثم أنه  ،نا التهللال ا ْينق

 ه  ،نا الغرب ق وق اتيم الرابعم أن

                                     
 ق     13/186( اجل،م   حا،ن القرآن 14)
 ق     3/388( ت سري القرآن الع يم 15)
 ق    52( ىهللالو مرج، اتيم 16)
 ق     16/94(  ،م  الوي،ن 17)
 ق 16/103( ا لهللاىا، لو  ا ع،م 18)
 ق    44( ىهللالو القصص، اتيم 19)
 ق     3/392( ت سري القرآن الع يم 20)
 ق    3/358( ان ر : الشهللاك،م، فتح القدير 21)
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كللل،ن مهللاىللع ق وا  اىللله طللهللاي فاللل،ن ))وللل،ب ابلللن كثللري ق اجلمللل  بللمل للللَه ا هللااولل  :        
مهللاىلللع مسلللتقو  القواللللم وتالللل، الشلللجرو سلللن ْيينللله ملللن َّنحيلللم الغلللرت فنللل، اه لبللله ابللللهللاا  ا قلللدمل 

 ق  (22)((طهللاي

 كلمات الوحي األوىل 

ني مهللاىللع ق بدايللم النوللهللاو ق مهللااولل  سللدو  لل،د بيلل،ن ملل، أوحللع هللا ىللوح،نه وتعلل،ني بلله إ       
ْتنل،ح  من القرآن الارج، ومن ذل، السي،ق الَ  ول  ق ىهللالو طله ملن لهللالله ىلوح،نه  وحأحَّنح اْخ ح

َيْكري  ُان   إيلحلهح إي  أحَّنح فح،ْسونلْدمي وحأحليلمي الصالالوح ليل ل، ينلهللاححعق إينال ي أحَّنح ا  إني لهللالله :  …فح،ْىتحميْ  ليمح
منهللاىحعلح   ق   (23)،بح لحْد أنوتييتح ىنْؤلح،ح ايح

ولد تضمن لَا السي،ق من كالم،  الهللاحا ا وني إني مهللاىلع )ساليله السلالن( مهللاولهللاس،       
 -سدو، سالع النحهللا الت،يل :

: التعريلل  ابهلل ىللوح،نه وتعلل،ني وا مللر بتحقيلل  العوهللا يللم للله وحللده ون للا ملل، ىللهللااه مللن  األول
َيْكري إي  اتهلم، بقهللالله ىلوح،نه  ُان   إيلحلهح إي  أحَّنح فح،ْسونلْدمي وحأحليلمي الصالالوح ليل  (24 )نال ي أحَّنح ا

لَا أوب وا ا سالع ا اال مل أن يعالمهللاا أنه   إله ))ق ل،ب ابن كثري ق لَه اتيم : 
للدم، ولللم بعولل، يت مللن مللري  إ  هللا وحللده   شللري، لللهق  ولهللاللله : )ف،سوللدم( أ  وححفي

َكرمق وليل : معنلل،ه وأللم الصللالو شلرك، )وألللم  َكر ( ليل : معنلل،ه هل في لتلل الصلالو للل
ُان اْلعحسييلسن  قو ل،د ق مهللاول  آخلر لهللالله : (25) ((… سند ذكرك يل  منهللاىحلع إينالهن أحَّنح ا ايح

أسالمللله أن اللللَ   ،طوللله وين، يللله للللهللا لبللله هللا العسيلللس، اللللَ  سلللس كللل  ،  (26)احلْحايللليمن 
إيمفي أحَّنح  ق وق مهللاول  لللب لهللالله :  (27)ألهللااله وأفع،لله شاد ولهره ومالوه، احلايم ق

                                     
 ق    2/26، وكَل، لصص ا نوي،د  1/247( الودايم والنه،يم 22)
 ق    36-13( ىهللالو طه، اتاي  23)
 ق     14( ىهللالو طه، اتيم 24)
 ق    3/145( ت سري القرآن الع يم 25)
 ق    9( ىهللالو النم ، اتيم 26)
 ق    3/358( ابن كثري، ت سري القرآن الع يم 27)
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ُان لحتا اْلعحلل،لحميملح  ، أ  الللَ   ،طولل، وياالملل، لللهللا لت العلل، مل، ال علل،ب  لل،  (28)ا
يشلل،د،   إللله مللريه، و  لت ىللهللااه، تعلل،ني وتقللدمل وتنلللسه، سللن مم، الللم ا هالهللاللل،  ق 

خَ هللا ىلوح،نه وتعل،ني مهللاىلع  لهللاليتله ق فلأ(29)ذاته وهل ،ته وألهللاالله وأفع،لله ىلوح،نه
َكهللالو (30)ولبهللابيته، ويالسن من ذل، أن أيمره بعو، ته وأتهله  ق واختالي هيغ النداد ا 

 لد يدب سالع تارل النداد، وهللا أسالم ق

للل، ن  : السللل،سم وأ للل، مهللاسلللد اجللللساد ساللللع ا سمللل،ب، بقهللالللله ىلللوح،نه  الثااااي للل،سحمح دحاتييحلللما أحكح إينا السا
يهح، ليتنْجسحي كن ا نلحْ ٍ  ِبيح، تحْسعحعق فحال يحصندانا،ح سحنلْهح، محْن   يلنْؤمينن هبيحل، وحاتلاوحل ح لحلهللاحاهن أنْخ ي 

ْ حي  ق  (31)فح ح

وحمحللل، تياْلللل،ح بييحميينيللل،ح  : أتييللد مهللاىلللع ابتاي  اللللد تلللدب ساللللع هللدله، بقهللالللله ىلللوح،نه  الثالااا 
للأن  للاح سحصحلل، ح أحتلحهللاحكا

للعق لحلل،بح لي منهللاىح لل، ايح هح تينحلل،  إني لهللاللله :   (32)…  سحالحيلْ للْن دحاايح ليننرييحلل،ح مي
َْحي  ق (33)اْلان

َ   (34)اْذلحْا إينيح فيْرسحهللْانح إيناهن طحغحع : ايلى،ب إني الت،ميم فرسهللان، بقهللاله :  الرابع ، ل،ب الت
ق الالللالن  لللَوي اىلللتغ  ب هلللم السللل،م  ِبللل، ذكلللر منللله، وللللهللا لهللالللله: ف، سللله إني )): 

إ للل، خنلللصا ))ق ولللل،ب اللللرا   : (35)((د هللا وط،ستللله، وإلىللل،ب بللل  إىلللرا ي  معللل،تهللاحيللل
َكر ملل  أن مهللاىللع )ساليلله السللالن( كلل،ن موعللهللالو إني الالل     نلله ا سللع (36)فرسللهللان ابللل

                                     
 ق    30( ىهللالو القصص، اتيم 28)
 ق    3/389( ابن كثري، ت سري القرآن الع يم 29)
 ق    6/20ت سري كالن ا ن،ن  ( السعد ، تيسري الارج الرمحن ق30)
 ق    15،16( ىهللالو طه، اتيت،ن 31)
 وم، بعدل، ق    17( ىهللالو طه، اتيم 32)
 ق    23( ىهللالو طه، اتيم 33)
 ق    24( ىهللالو طه، اتيم 34)
 ق    16/159(  ،م  الوي،ن 35)
 الم( ق   (   يع  ذل، سمهللان لى،لته، فعمهللان الرى،لم خ،ص بنوين،  مد )هالع هللا ساليه وى36)
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 للل، آنسللله ))ق ولللل،ب القلللرطس:  (37)((ا لهللاليلللم وتالللَ وكللل،ن متوهللاسللل،و فاللل،ن ذكلللره أوني 
ىللللهللاب، أمللللره ابلللللَل،ت إني فرسللللهللان، وأن ابلعصلللل، واليللللد، وألاه ملللل، يللللدب سالللللع أنلللله ل 

 ق (38)((يدسهللاه

:  سلل،د مهللاىللع )ساليلله السللالن( لبلله إبس،نتلله سالللع الرىلل،لم وإشللراك أخيلله للل،لون معلله،  اخلااام 
لْر يلي  واىتج،بم هللا له، وذلل، ق لهللالله ىلوح،نه :  لحل،بح لحتفي اْشلرحْ  يلي هحلْدلي ق وحيحسفي

لل،مي  للْن ليسح لل،لنونح أحْمللري ق وحاْحالنللْ  سنْقللدحوو مي للْن أحْلاليللاق لح ق وحاْ عحللْ  يلي وح ييللروا مي ق يلحْ قحهنللهللاا للحللهللْايلي
َْكنرحكح كحثيللريواق إينالل،ح  للوفيحح،ح كحثيللريواق وحنحلل للْا ننسح ْ  بيللهي أحْ لي ق وحأحْشللريْكهن قي أحْمللري ق كح للاق اْشللدن أحخي

منهللاىحع ريواق لح،بح لحْد أنوتييتح ىنْؤلح،ح ايح ن،ك إني م، ىألت، أ  لد أ و (39)كنْنتح بينح، بحصي
وأستينل،ك ملل، طالوللت، ولللَا مللن و ،لتلله سنللد لبلله سللس و لل  ، حللمل شلل   أن يللهللاحا 

ف،متث  ]مهللاىع[ أملر لبله، وتالقل،ه ))هللا إني أخيهق ل،ب الشيخ سود الرمحن السعد  : 
اب نشرا  والقوهللاب، وىأله ا عهللانلم وتيسلري ا ىلو،ت اللد للا ملن دل،ن اللدسهللاو لل،ب : 

 هحلللْدلي لحتفي اْشلللرحْ  يلي   أ  وىلللعه وأفسلللحه،  حتمللل  ا ذي القلللهللايل وال عاللللا، و
يتالللدل لاللللس بلللَل،، و  يضلللي  هلللدل ، فلللان الصلللدل إذا وللل،ق مل يصلللالح هللل،حوه 

 ق  (40)((هلدايم ايال  و سهللاهتم

 ثانيًا : في التوراة   

وأملل، مهللاىللع ))تصللهللال التللهللالاو ابتللداد نللسوب الللهللاحا سالللع مهللاىللع )ساليلله السللالن( ابلللنص :        
َيللم و لل،د إني  ولل  هللا ف ن ق فسلل،ق الغللنم إني ولاد ال للْدايح يلله كلل،لن مي الل،ن يرسللع مللنم يلحثْلللرنون مححي

ق فن للر فللاذا العاليقللم تتهللالللد ابلنلل،ل  41حهللاليللا. ورهللر للله مللالك الللرت بالهيللا َّنل وىلل  ساليقللم

                                     
 1ق ط 22/27( الت سري الاوري، 37)
 ق    11/129( اجل،م   حا،ن القرآن 38)
 ق    36-25( ىهللالو طه، اتاي  39)
 ق    5/153( تيسري الارج الرمحن ق ت سري كالن ا ن،ن 40)
 (  سللن ولللا بللن منولله للل،ب: شللجرو مللن العاليلل  وبعللإ أللل  الاتلل،ت يقللهللاب إ لل، مللن العهللاىلل  وللل،ب لتلل، و لللا مللن41)

 ( ق  /9العهللاى  وسص،ه من العهللاى  ق )ابن كثري ، ت سري القرآن الع يم، 
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والعاليقلللم مل تالللن حتللل ق. فقللل،ب مهللاىلللع أميللل  اتن  ن لللر للللَا ا ن لللر الع للليم ق  للل،ذا   حتللل ق 
اليقم. فالم، لأي الرت أنه م،ب لين ر َّن اه هللا من وى  العاليقم ولل،ب مهللاىلع مهللاىلع ق فقل،ب الع

لأنلَا. فقلل،ب  تقلل ت إني لهنلل،ق اخاللل  حللَادك مللن ل اليلل، ق  ن ا هللاولل  الللَ  أنللت واللل  
ساليه ألق مقدىم. مث ل،ب أَّن إله أبي، إلله إبلراليم وإلله إىلح،ق وإلله يعقلهللاتق فغتلع مهللاىلع 

ين لللر إني هللا. فقللل،ب اللللرت إم للللد لأيلللت مَللللم شلللعس اللللَ  ق مصلللر  و هللله  نللله خللل،ي أن
وىعللت هلللراخهم ملللن أ للل  مسلللهريهم ق إم سالملللت أو للل،سهم. فنللللسلت  نقلللَلم ملللن أيلللد  
ا صللريمل وأهللعدلم مللن تاللل، ا لق إني ألق  يللدو وواىللعمق إني ألق ت لليإ لونلل،و وسسللالو 

واتن لللهللا ذا هللرا  بلل  إىللرا ي  لللد …  (44)وا مللهللاليمل (43)واحلثيللمل (42)إني مالل،ن الانعلل،نيمل
أتللع إيل ولأيللت أيضلل،و الضلليقم الللد يضللل،يقهم هبلل، ا صللريهللان . فلل،تن لالللم فألىللال، إني فرسلللهللان 

 ق  (45)((وخترال شعس ب  إىرا ي  من مصر 

للل،ب الللرت  هللاىللع سنللدم، تللَلا ل  لل  إني مصللر ان للر مجيلل  ))وق نللص آخللر سجيللا        
ك واهللللنعه، للللدان فرسلللهللان ق ولالللل  أشلللد  لالولللله حللل    يتاللللل  العج، لللا اللللد  عالتهلللل، ق يلللد

الشللعا . فتقللهللاب ل رسللهللان لاللَا يقللهللاب الللرت ق إىللرا ي  ابلل  الواللر . فقالللت للل، أطاللل  ابلل  
ق ق للَا اللنص  سلم ملن اليهلهللا  أ لم  (46)((ليعودم فأبيت أن تتالقه ق لل، أَّن ألتل  ابنل، الوالر
وحلح،لحللللتي اْليلحهنللللهللا ن هم ذللللل، ق كت،بلللله العسيللللس: أبنلللل،د هللا، ولقللللد حاللللع هللا ىللللوح،نه وتعلللل،ني سللللن

                                     
اي إني الوحر ا بليإ ملن الغلرت، وك،نلت حالهللامتهم ملن أللهللاي احلاهللامل،  ق 42) ( ك،ن مسان الانع،نيمل من حبريو ط

لولللل،  ق وان لللر: سمللللر  18ألق فالسلللتمل سنللللد  خلللهللاب بلللل  إىلللرا ي  فيهلللل، ق )ا س مللللا، اليههللا يلللم وا سلللليحيم ص 
 ( ق   3/1001كح،لم، معجم لو،   العرت 

( مللن الشللعهللات اهلندوأولبيللم القدْيللم، ك،نللت ممالاللتهم مللن  لل،ب ىللهللالاي إني الوحللر ا بلليإ ا تهللاىلل  إني  ولل،ب لونلل،نق 43)
 ( ق    18)ا س ما، اليههللا يم وا سيحيم ص 

ىلتهللالهللاا ساللع اببل  ق كمل، اىلتهللالهللاا ساللع أ لساد ( ا مهللاليهللان نسحهللاا ق القرن الثال مل لو  ا يال  من  نهللات مرب آىي، وا44)
من من ىهللالاي وفالسلتمل، ولول  خلروال بل  إىلرا ي  ملن مصلر افتتحلهللاا مل، ولاد ا ل ن ملن  لر ألنلهللان ق اجلنلهللات إني 

 ( ق   18 و   رم،ن ق الشم،ب ق )ا س ما، اليههللا يم وا سيحيم ص 
 ق   10-3/1( ى ر ايروال 45)
 ق    23-4/21( ى ر ايروال 46)
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وا،ؤنهن  ُاي وحأححي لْعر  ))ق ويعال  ابن حسن سالع نلص التلهللالاو لل، الو :  (47)وحالناصح،لحي حنحْنن أحبْلنح،دن ا ليلت شي
ملل،ذا ينالللرون ساللللع النصللل،لي بعلللد للللَا   وللل  طلللرق لالنصللل،لي ىلللوي  الا لللر ق أن جيعاللللهللاا هلل 

التثاليللب، إ  لللَه الاتللا ا العهللانللم ا ودلللم  ن إ  أن النصلل،لي مل يللدسهللاا ولللداو، و لل  هلللم طريلل  
يان هبل،  بنهللاو هللا تع،ني إ  لهللااحد أتع ِبعجسو س يمم ، وأمل، للَه الاتلا السلهي م، وكل  ملن تحلدح

 ق  (48)((فا م ينسوهللان بنهللاو هلل إني مجي  ب  إىرا ي  

مللن أَّن حلل  أذلللا إني فرسللهللان وحلل  ))ه وتصللهللال التللهللالاو مق،بالللم مهللاىللع هلللَا ا مللر بقهللاللل       
َكر هلل أىل،دو سالمهل،  (49)((…أخرال ب  إىرا ي  من مصر ق ومن ا ملهللال الغريولم ق التلهللالاو أن تل
فاذا ل،لهللاا يل م، اىه فم،ذا أللهللاب هللم . فقل،ب هللا  هللاىلع أحْليحلهي اللَ  ))هللا  هللاىع، كم، ق النص 

ي  أليلله ألىللال  إلليام . وللل،ب هللا أيضلل،و  هللاىللع لاللَا ق وللل،ب لاللَا تقللهللاب لول  إىللرا  (50)أحْليحلهي 
إله آاب ام إله إبراليم وإله إىح،ق وإله يعقهللات ألىال  إلليام للَا  (51)تقهللاب لو  إىرا ي  يههللاه

 ق  (52)((اىا إني ا بد

َكر تهللا يه الرت  هللاىع )ساليه السالن( ابلَل،ت إني شليهللا  بل          مث ْيضا ىي،ق التهللالاو ب
واللليغهم هبللَا الللهللاحا وبهللاسللد هللا هلللم إبخللرا هم مللن مصللر، مث ْيضللا لللهللا وإايلللم إني إىللرا ي  وت

َيللم ))فرسللهللان ويوالغهللانلله للل، المل :  لل حر  ال للم أاين ق ال َانيللمل التقلل،َّن ق فلل،تن  ضللا ىح الللرت إللله الع

                                     
 ق    18( ىهللالو ا ، دو، آيم 47)
 ق    1/247( ال ص  ق ا ال  وا لهللااد والنح  48)
 ق    3/11( ى ر ايروال 49)
( )أليلله اللللَ  أليلله( فسلللرل، الللدكتهللال سرفللل،ن سوللد احلميلللد فتلل،  بلللل )أَّن مللن أَّن ( وللللَا ا عللط   يتن،ىلللا ملل  ىلللي،ق 50)

الع أن )أليه( اىلم ق )ان لر : اليههللا يلم سلرق َتل لا ص الاالن   نه ل،ب بعد ذل،: أليه ألىال  إليام ق فدب س
 ( ق   31

( للل،ب الللدكتهللال سرفلل،ن سوللد احلميللد فتلل،  : )يهللهللاه( لللهللا اىللم ايللله القللهللاما يىللرا ي ، إللله اتابد ا وب إبللراليم وبنللهللاه، 51)
 ( ق   22ونسوم إليه  ،د  التسميم ابليههللا يم ق )اليههللا يم سرق َتل ا ص 

 ق    15-3/13( ى ر ايروال 52)
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، كملل،  لل،د الهللاسللد ابلتأييللد ابتاي  حلل  يسللتجيا فرسللهللان، وذكللر مللن (53)((ونللَبح لالللرت إهلنلل،
   (54)العص، واليد وحتهللاب م،د النهر إني  ن ق لَه اتاي 

وبعللد لللَا كاللله تصللهللال التللهللالاو مهللاللل  مهللاىللع )ساليلله السللالن( وسللدن التسللاليم للله ابلرىلل،لم،         
فقل،ب مهللاىلع لاللرت اىلتم  أيهل، السليدق لسلت أَّن هل،حا كلالن منلَ  ))كم، يدب ساليله اللنص 

فقلللل،ب … الالسلللل،ن . أملللل  و  مللللن أوب أملللل  و  مللللن حللللمل كالمللللت سوللللدك ق بلللل  أَّن  قيلللل  
 (55)((…)مهللاىع( اىتم  أيه، السيد ألى  بيد من ترى  . فحما مضا الرت سالع مهللاىلع 

 ق

وملللن العج، لللا ق التلللهللالاو أ للل، بعلللد ذكلللر للللَا ا هللالللل  نسلللوت هلل ىلللوح،نه وتعللل،ني أملللره        
 ولهللا يالهللان لل،)) هللاىع  ن ياهللان ل،لون فم،و له ولهللا ياهللان إهل،و هل،لون، كم، يدب ساليه النص 

 ق (56)((فم،و وأنت تاهللان له إهل،و 

ومل تتهللال  ألهللاليم مهللاىع )ساليه السالن( ساللع لل،لون، بل   سملهللاا أن هللا  عالله أيضل،و إهلل،و        
فقل،ب اللرت  هللاىلع ان لر ق أَّن  ،سالل، إهلل،و ل رسلهللان ق ولل،لون ))ل رسهللان، كم، يدب ساليله اللنص 

 ق  (57)((أخهللاك ياهللان نوي،

ن إلىلل،ب الرىلل ، فللان هللا ىللوح،نه ألىلل  الرىلل  وأنللسب معهللم ولللَا مملل،  لل،ل  الغ،يللم ملل       
الاتلا لتهللاحيللده ون لا اتهلللم ىللهللااه ق فايل  أييت الرىللهللاب ملن هللا وياللهللان إهللل،و لغلريه مللن الوشللر 

  ن ق 

                                     
 ق    3/18( ى ر ايروال 53)
 ق    9-4/1، 22-3/12( ان ر : ى ر ايروال 54)
 ق    14-4/10( ى ر ايروال 55)
 ق   4/16،17( ى ر ايروال 56)
 ق   7/1( ى ر ايروال 57)
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كم، ي يد ىي،ق التهللالاو أن مهللاىع )ساليه السالن( بعلد أن تالقلع اللهللاحا ملن لبله ل ل  إني         
ال إني مصر فأذن له بَل،، وخرال مهللاىع )ساليله السلالن( ابمرأتله محيه )يثرون( ف،ىتأذنه ابيرو 

 وبنيه ق  

 ثالثًا : المقارنة  

تتمثل  ال روللل،  بللمل سلرق القللرآن الاللرج والتلهللالاو لودايللم نوللهللاو مهللاىلع )ساليلله السللالن( ِبلل،       
 -يالا:

-  يشلري القلرآن الالرج إني أن مهللاىلع )ساليله السلالن( تالقلع اللهللاحا حينمل، كل،ن س، لداو مللن
َكر أن مهللاىلع تالقلع اللهللاحا م دين م  ألاله، وذل، حمل لضع ا  ل  ق أمل، التلهللالاو فتل

حينم، ك،ن يرسلع الغلنم حلميله، أ  أنله مل،  اب ق ايدملم ومل يقلإ ا  ل  بعلد  وللَا 
 ر،ل م هرحيم من التهللالاو لنص القرآن الارج ق

- ي أو يصلللر  القلللرآن الالللرج  ن مهللاىلللع )ساليللله السلللالن( ذللللا إني النللل،ل لتاللللا اهللللد
ا ىلللتدف،د، وللللَه ايشللل،لا  ت يلللد أن ذلللل، ولللل   ق لياللللم رالمللل،د ابل و، ق حلللمل أن 
التلللهللالاو تشلللري إني أن السلللوا اللللَ   للل،د ملللن أ الللله مهللاىلللع إني النللل،ل للللهللا سجوللله ملللن 

 اشتع،ب الن،ل ابلعاليقم والعاليقم   حت ق ق 

-  )التأكيلللد  للل،د ق القلللرآن الالللرج ق كالمللل،  اللللهللاحا ا وني إني مهللاىلللع )ساليللله السلللالن
سالللع ألهللاليللم هللا ىللوح،نه وتعلل،ني ون للا اتهلللم ىللهللااه، ولللَه لللا القضلليم ا ى،ىلليم الللد 
بعلللب هللا مللللن أ الهللل، مهللاىللللع وملللريه مللللن ا رىلللالمل ق ق حللللمل أن التلللهللالاو مل تؤكللللد لللللَا 
َانيلللمل، وخصلللت ملللنهم إبلللرليم  َكر ألهللاليلللم هللا ىلللوح،نه وتعللل،ني لالع اجل،نلللا واكت لللت بللل

  إىرا ي  ق ب  إن التهللالاو فهللاق ذل،  عالت مهللاىع إهل،و وإىح،ق ويعقهللات ولم آابد ب
 ل رسهللان ق 

 ل،د ق القلرآن الاللرج ق كالمل،  الللهللاحا ا وني إني مهللاىلع )ساليلله السلالن( تعريلل  هللا  -4
ُان اْلعحسييلسن  ىوح،نه وتع،ني اب ى،د احلسط والص ،  العال، كقهللاله :  منهللاىحلع إينالهن أحَّنح ا ايح
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ُان لحتا اْلعح،لحميملح  له : ، ولهللا  (58)احلْحاييمن  ، الد ت يد هل ،  الامل،ب هلل  (59)إيمفي أحَّنح ا
ُياي ا ْىحل،دن احْلنْسللطح فحل،ْ سنهللاهن هبيحلل،ىلوح،نه وتعلل،ني، مصلدال،و لقهللاللله تعلل،ني :  ، ولللَه  (60)وح

 ل،سللدو  اليالللم ق أىلل،د هللا ىلللوح،نه وتعلل،ني فاالهلل، حتمللل  احلنسللنح ق مع،نيهلل، و  لتهللل،
وحنهللا ذل، ق أم، م، ول  ق التهللالاو بتسميم هللا ىوح،نه وتع،ني بل )أليه( و )يههللاه( وللَه 
الاالملللل،  ابلعربيللللم لللللي  هللللل، معللللط، وليسللللت مللللن أىلللل،د هللا ىللللوح،نه وتعلللل،ني و  مللللن 
هلل ،ته، و  حتملل  معللطو حسللن،و ياليلل  ابهلل ىللوح،نه وتعلل،ني، كملل، تؤكللد أن )يهللهللاه( لللهللا 

إن اىللللم )يهللللهللاه(   يعللللري  ))يللللدسع بغللللريه ق يقللللهللاب العقلللل، : اىلللله إني ا بللللد ِبعللللط   
اشتق،له سالع التحقي ، فيصح أنه من م، و احلي،و، ويصح أنه نداد لضلمري الغ، لا )اي 
لللللهللا(  ن مهللاىللللع سالاللللم بلللل  إىللللرا ي  أن يتقللللهللاا ذكللللره تللللهللالرياو للللله، وأن يات للللهللاا ابيشلللل،لو 

َ  (61)((إليلله يللم معن،للل، )هللا( ابلالغللم العربيللم   ق ويحللري ن لنلل، ىللؤاب : ألللي  )يهللهللاه( كالمللم س
إن اي ،بلللم سالللع لللَا السللؤاب  لللاد ))جييللا سالللع لللَا السلللؤاب أمحللد شللالس فيقللهللاب : 

ابلن ا الق،ط    ن الص ،  اللد ذكرلل، اليهلهللا  للل)يههللاه( توعنلدن كل  الوعلد سمل، يتصل  
 بلله ايللله سنللد أ  مج،سللم مللن مج،سلل،  ا تللدينمل، و عاللله لللَه الصلل ،    مرشللداو و 

فهلللهللا للللي  خ،لقللل،و هللللم بللل  … للل، ايو، وإ للل،  عالللله ْيثللل  انعا،ىللل،و لصللل ،هتم وا ،للل،هتم 
رالهللاق هللم ق وللهللا   أيملرلم، بل  يسلري ساللع للهللاالم، وكثلرياو مل، أيدلر  ملرلم، وق يهلهللاه 
هل ،  احلربيللم إن لللم حلل،لبهللاا، وهلل ،  التلدمري   للم مللدمرون، ولللهللا أيمللرلم ابلسللرلم 

 ق    (62)((تعالم منهم م، يريدونه أن يعالمإن ألا وا أن يسرلهللاا، وي

-  نسوت التهللالاون الهللالدح هلل )ىوح،نه وتع،ني( ق ىي،ق إلى،ب مهللاىع إني فرسهللان، وأ م لم
بشر يالد ، وولده الوار للهللا إىلرا ي   –حسا  سمهم –ابن هللا الوار، فرت إىرا ي  

ب، بقهللالله ىلوح،نه : ق أم، ق القرآن الارج فقد ل  هللا ىوح،نه وتع،ني سالليهم للَا القلهللا 

                                     
 ق    9( ىهللالو النم ، اتيم 58)
 ق    30( ىهللالو القصص، اتيم 59)
 ق    180( ىهللالو ا سراي، اتيم 60)
 ق     113( هللا ص 61)
 ق    190، 189( اليههللا يم ص 62)
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  للرا مميالللْن خحالحلل ح ننهللابيانْم بحلللْ  أحنْلللتنْم بحشح َن َفيبنانْم بيلل ق ولقلللد سح اللم  هللا ىلللوح،نه (63)لنللْ  فحاليللمح يلنعحللل
َح اللرامْححنن وتع،ني  نْرن من ل،ب مث  لَه ا قهللالم، كم، ق لهللاله ىوح،نه وتع،ني  وحلح،لنهللاا اختاحل

ئو، إي  يلْ تنْم شح ئلْ ا ق لحقحْد  ي ْنلهن وحتلحْنشحل ا ا ْلقن وحختحيلرا اجلْيوحل،بن وحلحدو   ا ق تحاح، ن السالمحهللاحا ن يلحتلح حتالْرنح مي
ا ا ق أحْن  حسحهللْاا ليالرامْححني وحلحدو  ق (64)لحد 

-  د ق القرآن الارج ذكر اليهللان اتخر واجلساد واحلس،ت ق كالم،  الهللاحا ا وني اللد، 
َكر شلليئ،و مللن أوحللع هللا ىللوح،نه وتعلل،ني إني مهللاىللع )سال يلله السللالن(، أملل، التللهللالاو فالللم تلل

ذللل،، لللي  ق لللَا ا هللاولل  فحسللا، بلل  إن ذكللر اليللهللان اتخللر مل يللر  ق تللهللالاهتم إ  
َكري ابليللللهللان اتخللللر مللللن القضلللل،اي ا ى،ىلللليم ق  يللللن هللا ىللللوح،نه  َّن لاو، سالملللل،و  ن التلللل

هل، ألو،و خصلوم  إن فارو الوعب مل  د))وتع،ني سند مجي  الرى  ق يقهللاب أمحد شالس : 
ق سللل،مل اليهلللهللا ، وللللد حللل،وب بعلللإ ط،  لللم ال ريسللليمل القلللهللاب هبللل،، ولالللن للللَه احمل،وللللم 

 ق  (65)((لقيت مع،لوم شديدو، أم، ابلا ال رق اليههللا يم فالم تعري سنه، شيئ،و 

-  ي يد ىلي،ق القلرآن الالرج امتثل،ب مهللاىلع أملر لبله واىلتع،نته بله، كمل، ىلو  بيل،ن ذلل،ق
 يلد اسل اق مهللاىلع )ساليله السلالن( ساللع للَا ا ملر ومرا عتله لربله أم، ىي،ق التلهللالاو في

ىللوح،نه وتعلل،ني حلل  مضللا الللرت ىللوح،نه وتعلل،ني ساليلله، فتالل،  التللهللالاو  علل  مهللاىللع 
نلللداو لاللللرت ، فهلللهللا يتحلللدب إني للللَا اللللرت حلللديب النلللد لالنلللد ق وللللَا معللل،لق لقهللالللله 

لللللل، ينللللللهللاححعىللللللوح،نه:  ْتنلللللل،ح فح،ْىلللللللتحميْ  ليمح لللللللع إيمفي ، ولهللالللللللله :  (66)وحأحَّنح اْخ ح منهللاىح لحلللللل،بح ايح
لل،كيريينح  تنل،ح وحكنلْن ميلنح الشا َْ محل، دحاتلحيلْ تن،ح سحالحلع النال،ملي بيريىحل، يتي وحبياحالميلا فحهنلل ، (67)اْهلتح حيلْ

ف،ختيلللل،ل هللا ىللللوح،نه وتعلللل،ني واهللللت ،ؤه لنويلللله مهللاىللللع كلللل،ن سللللن سالللللم حب،للللله وامتث،للللله 

                                     
 ق    18( ىهللالو ا ، دو، اتيم 63)
 ق    91-88( ىهللالو مرج، اتاي  64)
 ق    207( اليههللا يم ص 65)
 ق    13( ىهللالو طه، اتيم 66)
 ق    144( ىهللالو ا سراي، اتيم 67)
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دايم اللهللاحا، كمل، يلدب ساللع ذلل، ىلي،ق  وامره، فاي  حتص  منه ا ع،لوم لربه ق ب
 التهللالاو ن  

-   عاللت التلهللالاو اهللدي ا ى،ىلا مللن الرىل،لم للهللا ختالليص بلل  إىلرا ي  ملن اللَب، حلل 
أن الللللرت ىللللوح،نه وتعلللل،ني نلللللسب لينقللللَ بلللل  إىلللللرا ي  و للللر هم إني ألق ت لللليإ لونللللل،و 

 ق  وسسالو، فاأن اهلدي من لَه الرى،لم حتسمل احل،لم ا عيشيم لو  إىرا ي 
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 آيات موسى )عليه السالم( لفرعون 

  أواًل : في القرآن

ولقلللد كلللل،نت  لل، أوحلللع هللا ىللوح،نه وتعللل،ني إني مهللاىلللع، وكال لله ابلرىللل،لم أيللده ابتاي ،        
أوب لللَه اتاي  اللللد أست،لللل، هللا مهللاىللع )ساليللله السلللالن( للللا العصلل،، كمللل، ق لهللالللله ىلللوح،نه 

ح وحمح، تياْل،ح بييحمييني،ح  وتع،ني  َا هبيحل، سحالحلع محنحميلا وحيلي ل، وحأحلنل لأن سحالحيلْهح لاح سحصحل، ح أحتلحهللاحكا
منهللاىحعق لح،بح لي ايح

لح، وح  ختححللْ   َْ للاح ححياللما تحْسللعحعق لحلل،بح خنلل
لل، فحللايذحا لي للعق فحأحْلقح،لح منهللاىح لل، ايح لل، محللِليتن أنْخللرحيق لحلل،بح أحْلقيهح فييهح

ق وحاْولللمنْم يحللدح  للريحهتحح، ا ونيح للننعييدنلح، ىي للْن محلللرْيي ىنللهللاٍد دحايحللمو أنْخلللرحيىح ْلللرناْل بلحْيضحلل،دح مي لل،ح ختح  كح إينيح  حنح،حي
لَا برل،ن من هللا تع،ني  هللاىلع )ساليله السلالن( ومعجلسو س يملم، وخلرق ))، ل،ب ابن كثري : (68)

لالعلل، و ابلللر،  ب سالللع أنلله   يقللدل سالللع مثلل  لللَا إ  هللا سللس و لل ، وأنلله   أييت بلله إ  نللس 
ل،ب بعإ ا  سرين: إ ، ل،ب له ذل، سالع ىوي   وم، تال، بيمين، اي مهللاىعمرى ، ولهللاله: 

ايين،مل لهق ولي : إ ، ل،ب له ذل، سالع و ه التقرير، أ  أم، للَه اللد ق ْيينل، سصل،ك اللد 
 ق(69)((تعرفه،، فس ي م، نصن  هب، اتن

وحاْولللمنْم يحلللدحكح إينيح : مث أل ي بعلللد للللَه اتيلللم  يلللم اليلللد، كمللل، ق لهللالللله ىلللوح،نه وتعللل،ني       
،ح ختحْرناْل بلحْيضح،دح ميْن محرْيي ىنهللاٍد دحايحمو أنْخرحي وللَا برلل،ن لن  هللاىلع ))، ل،ب ابن كثري :  (70) حنح،حي

)ساليللله السلللالن( وللللهللا أن هللا أملللره أن يلللدخ  يلللده ق  يوللله، كمللل، هلللر  بللله ق اتيلللم ا خلللري، 
وحاْولمنْم إيلحْيل،ح ولل،ب ق مال،ن آخلر:  ،واومم يدك إني  ن،ح ولهن، سَ سن ذل، بقهللاله:

للْن لحبفيلل،ح إينيح فيْرسحللهللْانح وحمحالحئيللهي  ني مي لل،َّنح اني،ح بلنْرلح َح للنح الراْلللاي فحلل واوللمم ق للل،ب ه،لللد  (71) حنح،ححلل،ح مي
: ك ، حتت سضدك، وذل، أن مهللاىع )ساليه السالن( ك،ن إذا أ خ  يده يدك إني  ن،ح،

أ  ملن  خترال بيض،د من مري ىلهللاد، كأ ، فالقم لمر، ولهللاله:  ق  يوه مث أخر ه، خترال تتأل 

                                     
 ق    22-17( ىهللالو طه، اتاي  : 68)
 ق    3/145( ت سري القرآن الع يم 69)
 ق    22( ىهللالو طه، اتيم 70)
 ق    32( ىهللالو القصص، اتيم 71)
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ملللري بللللرص، و أذي، ومللللن مللللري شللللملق ل،للللله ابلللن سولللل،مل وه،لللللد وسارمللللم ولتلللل، و والضللللح،ك 
والسلد  وملريلمق وللل،ب احلسلن الوصلر  أخر هلل، وهللا كأ ل، مصللو،  فعاللم مهللاىلع أنلله للد لقللا 

 ق  (72)((لبه سس و  

اليه السالن( سالع ل،تمل اتيتمل، ب  أيده هللا ىوح،نه وتعل،ني ومل تقتصر آاي  مهللاىع )س       
للل،ننهللاا للحهللْامولللل، لهللالللله ىلللوح،نه :  اي  أخلللري، كمللل، ق  لللهي إي انلللْم كح ٍ  إينيح فيْرسحلللهللْانح وحللحهللْامي قي تيْسلللل ي دحاايح

للقيملح  ٍ  بلحيفينحلل،ٍ  فح،ْىللأحْب بحلل لهللالللهق و  (73)فح،ىي للع تيْسلل ح دحاايح نحلل، منهللاىح لل،دحلنْم وحلحقحللْد دحاتلحيلْ  ي إيْىللرحا يي ح إيْذ  ح
للع محْسللحنهللالوا منهللاىح  للَ تعلل،ني أنلله بعللب ))ق للل،ب ابللن كثللري :   (74)فلحقحلل،بح لحللهن فيْرسحللهللْانن إيمفي  رننالل،ح ايح

مهللاىع بتس  آاي  بين،  ولا الد    الق،طعم سالع هحم نوهللاتله وهلدله فيمل، أخلَ بله سملن 
، والوحلللللر، والتهللافللللل،ن، واجللللللرا ، والقمللللل ، ألىلللللاله إني فرسلللللهللان وللللللا: العصللللل،، واليلللللد، والسلللللنمل

والضلللل ،  ، والللللدن، آاي  م صللللال ق ل،للللله ابللللن سولللل،مل، وللللل،ب  مللللد بللللن كعللللا: لللللا اليللللد، 
والعصلل،، وايملل  ق ا سللراي، والتملل ، واحلجللرق وللل،ب ابللن سولل،مل أيضلل، وه،لللد وسارمللم 

 ، والقملل ، والشللعس ولتلل، و: لللا يللده، وسصلل،ه، والسللنمل، ونقللص الثمللرا ، والتهللافلل،ن، واجلللرا
والض ،  ، والدنق ولَا القهللاب ر،لر  الا حسن لهللا ق و ع  احلسن الوصر  السنمل ونقلص 

 ق  (75)((الثمرا  واحدو وسنده أن الت،ىعم لا تالق  العص،

ل، ويصهللال القرآن الارج مهللال  فرسهللان ولهللامه من لَه اتاي  بقهللاله ىوح،نه :       وحلحلل،لنهللاا محْهمح
للْن دحايحلل ْتينحلل، بيللهي مي لل ح أتح للاْلنح، سحالحللْيهيمن التاهللافحلل،نح وحاجلْحللرحا ح وحاْلقنما ق فحأحْلىح لل، حنحْللنن لحلل،ح ِبينللْؤمينيملح ٍم ليتحْسللححرحَّنح هبيحلل، فحمح

ل،ننهللاا للحهللْامولل، هنْلريميملح  ٍ  من حصاللالٍ  فح،ْىلتحْاَحنوا وحكح لللَا ))ق لل،ب ابللن كثلري :  (76)وحالضال ح، ي ح وحاللدانح دحاايح
 لل  سللن دللر  لللهللان فرسللهللان وستللهللالم وسنلل، لم لالحلل  وإهللراللم سالللع الو،طلل  إخولل،ل مللن هللا سللس و 

                                     
 ق    3/146،147( ت سري القرآن الع يم 72)
 ق    12( ىهللالو النم ، اتيم 73)
 ق    101( ىهللالو ايىراد، اتيم 74)
 ق    3/67( ت سري القرآن الع يم 75)
 ق     133، 132( ىهللالو ا سراي، اتيت،ن 76)
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يقهللاللهللان: أ  آيللم  ئتنل، هبلل، و  للم وحجللم ألمتهل، ل  َّنللل، فلال نقوالهلل، منل، و  نللؤمن بلل، … 
 ق  (77)((و  ِب،  ئت به

ولالللن و لللد القلللهللان أنللله   ط،للللم هللللم هبلللَه اتاي  ومللل، حيللل  سالللليهم ملللن الناللل،ب بسلللوا        
إْي، م وإلى،ب ب  إىرا ي ، فال،نهللاا ق كل  ملرو يتجهلهللان إني مهللاىلع طلل،لومل منله سن، لم وسدن 

أن ياش  سنهم الر س فيؤمنهللاا ويرىالهللاا ب  إىرا ي ، ولانهم   ي هللان بهللاسلدلم، كمل، أخلَ هللا 
للع ا ْ ن لحنحلل، لحباللىللوح،نه وتعلل،ني سللنهم بقهللاللله :  منهللاىح لل، وحلحلل ح سحالحللْيهيمن الرفيْ للسن لحلل،لنهللاا ايح للدح وحلحما ،ح ِبيحلل، سحهي

للْ نح، سحلل لل، كحشح للالحنا محعحلل،ح بحلل ي إيْىللرحا يي حق فلحالحما للْ تح سحنالل، الرفيْ للسح لحنلنللْؤمينحنا لحلل،ح وحلحنلنْرىي نلْهنمن سيْنللدحكح لحللئيْن كحشح
ليغنهللاهن إيذحا لنْم يلحْنانثنهللانح   ق  (78)الرفيْ سح إينيح أح حٍ  لنْم ابح

للَه اتاي  اللد  ل،د هبل، مهللاىلع )ساليله السلالن(، وملن  كم، لد ق القرآن الالرج أت لري        
ذل، م، حص  ملن إْيل،ن السلحرو  ل، لأوا سصل، مهللاىلع )ساليله السلالن( للد التقملت مل، هلنعت 
أيديهم من السحر، وسالمهللاا أن م،  ،د به مهللاىع لي  ىحراو، وق لَا يقلهللاب ىلوح،نه وتعل،ني: 

  إيناانلْم لحميلنح اْلمنقحلرابيملح وح ح،دح الساححرحون فيْرسحهللْانح لح،لنهللاا إينا لح نح،  ْ روا إيْن كننا، حنحْنن اْلغح،ليويمل ق لح،بح نلحعحلْم وح
ل، أحْلقحلهللْاا ىحلححرن  إيمال، أحْن نحانلهللانح حنحْلنن اْلمناْلقيلملح ق لحل،بح أحْلقنلهللاا فلحالحما اح وح

منهللاىحع إيما، أحْن تلناْلقي ح ق لح،لنهللاا ايح وا أحْسلملن
ْلحونهللالن  لاح تلحاْلقحل ن النا،ملي وحاْى ح

نحل، إينيح منهللاىحلع أحْن أحلْل ي سحصحل،كح فحلايذحا لي يلْ لْحٍر سح يليٍم ق وحأحْوحح ل،دنوا بيسي ْم وح ح
لل،ننهللاا يلحْعمحالنللهللانح ق فلحغناليونللهللاا لننح،ليلل،ح وحانْلقحالحونللهللاا هحلل،ميريينح ق وحأنلْ  ْفيانللهللانح ق فلحهللاحلحلل ح احلْحلل ا وحبحتحلل ح محلل، كح للاح محلل، أيح
قي

ديينح ق   ق   (79)لح،لنهللاا دحامحنا، بيرحتفي اْلعح،لحميملح ق لحتفي منهللاىحع وحلح،لنونح الساححرحون ىح، ي

 َ تع،ني أنه أوحع إني سولده ولىلهللاله مهللاىلع )ساليله السلالن( ق ذلل، ))ل،ب ابن كثري :        
ا هللالل  الع ليم، اللَ  فلرق هللا تعل،ني فيله بللمل احلل  والو،طل ، أيملره  ن يالقلا مل، ق ْيينله ولللا 

أ  مل، يالقهللانله ويهللامهلهللان أنله حل  وللهللا  مل، أيفالهللان  (80)أ  أتكل   فلاذا للا تالقل  سص،ه، 
ابط ق ل،ب ابن سو،مل: فجعالت   در بشاد من حو،هلم و  ملن خشلوهم إ  التقمتله، فعرفلت 

                                     
 ق    2/241 ( ت سري القرآن الع يم77)
 ق    135، 134( ىهللالو ا سراي، اتيت،ن 78)
 ق    122-113( ىهللالو ا سراي، اتاي  79)
 ، م، و ]لق [(  /9( وتالق  هل، معط أبالغ من لَا ، ولهللا أ ، توتال  بسرسم ق )ابن من هللال ، لس،ن العرت، 80)
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آمن، برت العل، مل السحرو أن لَا شاد من السم،د، لي  لَا بسحر، فهروا ىجدا ول،لهللاا: 
د بلللن إىلللح،ق:  عاللللت تتوللل  تالللل، احلوللل،ب والعصلللا واحلللدو ولللل،ب  مللل لت مهللاىلللع ولللل،لون

واحدو، ح  م، يري ابلهللاا   لالي  و  كثري، مم، ألقلهللاا مث أخلَل، مهللاىلع فلاذا للا سصل، ق يلده  
للهللا كل،ن للَا  لل،لهللاا آمنل، بلرت العل، مل لت مهللاىلع ولل،لونكم، ك،نت، وول  السلحرو ىلجدا 

 ق   (81)((ى،حرا م، مالون،

 ثانيًا : في التوراة 

 لللل،د  اتاي  الللللد أست،للللل، هللا إني مهللاىللللع وللللل،لون م صللللالم ق التللللهللالاو، ومرتوللللم سالللللع        
 -النحهللاالت،يل :

-  فق،ب له الرت م، لَه ق يلدك ق فقل،ب ))حتهللاب العص، إني حيم، ويدب سالع ذل، النص
سصلللل، . فقلللل،ب اطرحهلللل، إني ا لق ق فترحهلللل، إني ا لق ق فصلللل،ل  حيللللم ق فهللللرت 

ت  هللاىع ملد يلدك وامسل، بلَنوه، ق فملد يلده وأمسل، بله ق مهللاىع منه، . مث ل،ب الر 
وأخللَ مهللاىلع سصلل، ))ق  ولالن تنسللا العصل، ملرو إني هللا  (82) ((فصل،ل  سصل،و ق يللده 

ق وأم، سن  (84)((ولان سص، ل،لون ابتالعت سصيهم))، ومرو إني ل،لون  (83)((هللا ق يده
َكر التلهللالاو أ لم فعاللهللاا مثل  للَه اتيلم، كمل، ف عل  ))يلدب ساليله اللنص  مهللال  السحرو فت

 ((سرافللهللا مصللر أيضلل،و بسللحرلم كللَل،، طللر  كلل  واحللد سصلل،ه فصلل،ل  العصللا  علل،بمل
 ق (85)

-  مث لل،ب اللرت أيضل،و أ خل  يلدك  ))حتلهللاب اليلد إني برهل،د مثل  اللثال ، ويلدب ساليله اللنص
ق سنوفي، ق فا خ  يده ق سوه ق مث أخر ه، وإذا يده برهل،د مثل  اللثال . مث لل،ب لله ل  

                                     
 ق    2/238( ت سري القرآن الع يم 81)
 ق    4-4/2( ى ر ايروال 82)
 ق    4/20ى ر ايروال  (83)
 ق    7/12( ى ر ايروال 84)
 ق    7/11،12( ى ر ايروال 85)
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 سوللل، ق فلللر  يلللده إني سوللله ق مث أخر هللل، ملللن سوللله وإذا للللا للللد سللل،   مثللل  يلللدك ق
 ق  (86) (( سده

-  أتخلللَ ملللن مللل،د النهلللر ))حتلللهللاب مللل،د النهلللر إني  ن ساللللع الي،بسلللم، كمللل، يلللدب ساليللله اللللنص
 ق  (87)((وتساا سالع الي،بسم فيصري ا ،د الَ  أتخَه من النهر  م،و سالع الي،بسم 

يتحلللهللاب مللل،د النهلللر إني  ن وينللل ، ويلللدب ساليللله  ملللهللا  السلللم، اللللَ  ق النهلللر بعلللد أن -4
للل، أَّن أوللرت ابلعصلل، الللد ق يللد  سالللع ا لل،د الللَ  ق النهللر فيتحللهللاب  ملل،و  ))الللنص 

 ق    (88)((وْيهللا  السم، الَ  ق النهر 

-  حتللهللاب مجيلل  ميلل،ه ا صللريمل إني  ن، حلل  ق ا خشلل،ت وا حجلل،ل، ويللدب ساليلله الللنص
َ سصللل،ك وملللد يلللدك ساللللع ميللل،ه ا صلللريمل ساللللع مث لللل،ب اللللرت  هللاىلللع لللل  هلللل،لون خللل))

أ لل،للم وسالللع ىللهللااليهم وسالللع آ لل،مهم وسالللع هتمعلل،  ميلل،لهم لتصللري  ملل،و ق فياللهللان 
ق  مث تعقلللللا التلللللهللالاو بعلللللد   (89)(( ن ق كلللل  ألق مصلللللر ق ا خشللللل،ت وق ا حجللللل،ل 

ق أ  أن السلحرو للدلوا ساللع ايتيلل،ن  (90)((وفعل  سرافلهللا مصلر كلَل، بسلحرلم ))ذلل، 
ملل،  لل،د بلله مهللاىللع وللل،لون، وكيلل  يقللدلون سالللع ذللل،، ومللن أيللن هلللم ا لل،د ولللد ِبثلل  

فأ ا م،د بقا حل  تقالوله السلحرو ))حتهللالت مجي  مي،ه مصر إني  ن  ن  ل،ب ابن حسن : 
 ملل،و، كملل، فعلل  مهللاىللع وللل،لون  أح هللا إ  فضلليحم الاللَابمل وخللسيهم ق فللان للل،لهللاا : 

حلهللاب النهللر ق لالنل، هللم: فايلل  سل،ب النل،مل بللال  لالولهللاا مل،د اتابل اللد ح رللل، ا صلريهللان
مللل،د أهلللالو  أليسلللت للللَه فضللل، ح ملللر و و   ولللل    لللع أن للللَا ملللن تهللاليلللد ولللعي  

                                     
 ق    8-4/6( ى ر ايروال 86)
 ق    4/9( ى ر ايروال 87)
 ق    7/17،18( ى ر ايروال 88)
 ق    7/19،20( ى ر ايروال 89)
 ق    7/22( ى ر ايروال 90)
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العقللللل  أو  نلللللدي  مسلللللته    يوللللل،يل ِبللللل، أتلللللع بللللله ملللللن الالللللَت ق ونعلللللهللاذ ابهلل ملللللن 
 ق   (91)((الضالب

-  رت فقلل،ب اللل))انتشلل،ل الضلل ،   ق كلل  مالل،ن مللن ألق مصللر، كملل، يللدب ساليلله الللنص
 هللاىللع للل  هللل،لون مللد يللدك بعصلل،ك سالللع ا  لل،ل والسللهللاالا وات لل،ن وأهللعيد الضلل ،   

وفعللل  كلللَل، العرافلللهللان ))ق وتعقلللا التلللهللالاو ساللللع ذلللل، ابللللنص  (92)((ساللللع ألق مصلللر 
ق ولنل، للد يتسل،دب اينسل،ن، كيل   (93)((بسحرلم وأهعدوا الض ،   سالع ألق مصر

ريمل، وا حللري هبللم أن يللدفعهللاا لللَه يسللعع ىللحرو فرسللهللان إني  اي و العللَات سالللع ا صلل
َكر التهللالاو بعد ذل، أن فرسهللان طالا من مهللاىع ولل،لون  الض ،   سن ا صريمل  ن وت
أن يلللدسهللاا لهبمللل، لريفللل  سلللنهم للللَه الضللل ،   حللل  يتالللل  بللل  إىلللرا ي ، ف عللل  مهللاىلللع 

 ول،لون وم،تت الض ،  ، لان فرسهللان لس، لالوه ومل ي  بهللاسده ق  

- مث لل،ب اللرت  هللاىلع لل   ))لق مصر، كم، يدب ساليه اللنص انتش،ل الوعهللاق ق مجي  أ
ق  (94)((هلللل،لون ملللد سصللل،ك واولللرت تلللرات ا لق ليصلللري بعهللاوللل،و ق مجيللل  ألق مصلللر

وفعلل  كلللَل، العرافللهللان بسللحرلم ليهر لللهللاا الوعللهللاق  فاللللم  ))وتعقللا التللهللالاو بعلللد ذللل، 
: للللَا يسللتتيعهللااق وكلل،ن الوعللهللاق ساللللع النلل،مل وسالللع الوهلل، م . فقللل،ب العرافللهللان ل رسللهللان

ق ق لَه ا رو مل يسلتت  العرافلهللان هل،لاو مهللاىلع ولل،لون فيمل، فعلاله ملن  (95)((أهو  هللا
 اتاي  حسا ىي،ق التهللالاو ق 

-  فلدخالت ذابن كثللريو إني …  ))انتشل،ل اللَابت ق ألق مصلر، كمل، يللدب ساليله اللنص
 (96)((بيلللت فرسلللهللان وبيلللهللا  سويلللده ق وق كللل  ألق مصلللر خربلللت ا لق ملللن الللللَابن 

                                     
   1/250( ال ص  ق ا ال  وا لهللااد والنح  91)
    8/5ايروال  ( ى ر92)
 ق    8/7( ى ر ايروال 93)
 ق    8/16( ى ر ايروال 94)
 ق    8/18،19( ى ر ايروال 95)
 ق    8/24( ى ر ايروال 96)
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 لق اللللد يسلللانه، بنلللهللا إىلللرا ي  ىلللالمت ملللن اللللَابن كمللل، يلللدب ساليللله اللللنص ولالللن ا
ولان أميس ق ذل، اليهللان ألق  ،ى،ن حيب شعس مقيم حل    يالهللان لنل،ك ذابن ))
ق وبعد حصهللاب لَه اتيم طالا فرسهللان من مهللاىع ول،لون أن يدسهللاا الرت لريفل   (97)((

 يتال  الشعا ق  سنهم لَه الَابن، فحص  ذل،، ولان فرسهللان لس، لالوه فالم

، أمل، مهللااشلا بل  إىلرا ي  فاللم يضلرل، شلاد، ويلدب ساللع  -9 مهللا  مهللااشلا ا صلريمل ابللهللاح ح
فه، يد الرت تاهللان سالع مهللااشي، ق احلق  ساللع اييل  واحلملري واجلمل،ب ))ذل، النص 

فم،تللت مجيلل  مهللااشللا ا صللريمل ق وأملل، مهللااشللا بلل  … والوقللر والغللنم و و  قلليالو  للداو 
ق  مث تعقا التهللالاو بعد ذلل،  ن فرسلهللان ماللل لالوله  (98)((منه، واحد إىرا ي  فالم ْيت 

  فالم يتال  الشعا ق 

-  مث لللل،ب ))رهلللهللال اللللدم،م  ق النللل،مل والوهللل، م ملللن أ لللر الرمللل، ، ويلللدب ساللللع ذلللل، اللللنص
ق وليلَله مهللاىلع حنلهللا السلم،د  الرت  هللاىع ولل،لون خلَا مل دح أيلديام، ملن لمل،  ا حتنلهللاني

ق مث ذكر   التهللالاو بعد ذلل،  (99)(( الن،مل وق الوه، مفص،ل  م،م  بثهللال ط،لعم ق… 
 أن العرافمل سجسوا أن يق هللاا أم،ن مهللاىع ق لَه اتيم  من أ   الدم،م ق 

-  نسوب بلحرح  س يم سالع مصر، مل تر مصر مثاله منَ أتىيسه، إني سهد مهللاىلع، كمل، يلدب
 ق كل  ألق مث ل،ب اللرت  هللاىلع ملد يلدك حنلهللا السلم،د ليالهللان بلحلرح ا ))سالع ذل، النص 

فال،ن … مصر سالع الن،مل وساللع الوهل، م وساللع كل  سشلا احلقل  ق ألق مصلر . 
َ  ق شللاد س لليم  للداو مل يالن مثاللله ق كلل  ألق مصللر  بلر  وَّنل متهللااهللالم ق وىلل  الل

ق ولان  ،د ق اللنص اىلتثن،د ألق  ،ىل،ن اللد يسلانه، بنلهللا  (100)((منَ ه،ل  أمم 
 َ َ  ق ومن ا  (101)إىرا ي  فالم يصوه، ال الحل سالع ىي،ق للَه اتيلم ق التلهللالاو أن الل
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ألاللل، مهللااشللا ا صللريمل، ولللد ول  ق آيللم ىلل،بقم أن ا هللااشللا ألالاهلل، الللهللا ، فالللم يوللل  
َ   وق لللَا يقلهللاب ابللن حللسن :  لالمصلريمل شللاد منهل،، فملل،لا ا هللااشلا الللد ألالاهلل، الل

ألالللل،  فاليلللت شلللعر  نن أ   ابلللم بقيلللت ل رسلللهللان وألللل  مصلللر، وللللد ذكلللر أن اللللهللا ))
ومل يان بمل آيلم … مجيعه،   وأين ايب  واحلمري وايي  والغنم   ألي  لَا سجو،ونن 

وآيم إبلراللم ولت ْيالن فيله  اللا أنعل،ن إلليهم ملن باللد آخلر   نله مل يالن بلمل اتيلم 
ق مث إن  (102)((واتيلللم إ  يلللهللان أو يهللامللل،ن أو لريلللا ملللن ذلللل،، ومصلللر واىلللعم ا سمللل،ب

ف،تن ألىل  احلم مهللااشلي، وكل  م،لل، ق ))مهللاىع ل رسهللان :  لن،ك أمراو آخر ولهللا لهللاب
فايل  يلهللاحا هللا إليله  (103)((…احلق  ومجي  الن،مل والوه، م الَين يهللا دون ق احلق  

َ ، مث بعلد ذلل، أيملره  ن حيمللا النل،مل والوهل، م  ن وبعلد حصلهللاب لللَه  إبلالكهلم ابلل
ن ياشلل  سللنهم اتيللم طالللا فرسللهللان مللن مهللاىللع وللل،لون أن يللدسهللاا لهبملل، مللن أ لل  أ

اشتد لالا فرسهللان فالم يتال  ب  إىرا ي  كم، تااللم اللرت سلن ))ذل،، فحص ، ولان 
 ق  (104)((يد مهللاىع

-  مث للل،ب الللرت ))خللروال  للرا  سالللع ألق مصللر أكلل  كلل  شللاد، كملل، يللدب ساليلله الللنص
 هللاىع مد يدك سالع ألق مصلر   ل  اجللرا  ق ليصلعد ساللع ألق مصلر وأيكل  كل  

 َ فصللعد اجلللرا  سالللع كلل  ألق مصللر وحلل  ق …   . سشللا ا لق كلل  ملل، تركلله اللل
مجي  ختهللان مصر شاد  قي   داو مل يان لواله  را  لاَا مثاله و  ياهللان بعلده كلَل، 
. ومتلع كلل  و لله ا لق حلل  أرالمللت ا لق ق وأكلل  مجيلل  سشللا ا لق ومجيلل  
َ  ق ح  مل يو  شاد ق الشجر و  ق سشا احلق  ق ك   مثر الشجر الَ  تركه ال

ق مث بعللد ذللل، طالللا فرسللهللان مللن مهللاىللع وللل،لون أن يللدسهللاا الللرت،  (105)((مصللر  ألق
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شلللد  اللللرت لاللللا فرسلللهللان فاللللم يتالللل  بللل  ))فلللدس، مهللاىلللع، فرفللل  اللللرت اجللللرا ، ولالللن 
 ق  (106)((إىرا ي 

-  حالللهللاب ال للالن سالللع ألق مصللر  ال للم أاين، فالللم يوصللر أحللد أخلل،ه، و  للل،ن أحللد مللن
ق مسلل،كنهم، كملل، يللدب سالللع ذللل، الللنص  ما،نله، أملل، بنللهللا إىللرا ي  فقللد كلل،ن هلللم نلهللال

فا،ن رالن  ام  ق ك  ألق مصلر … مث ل،ب الرت  هللاىع مد يدك حنهللا السم،د ))
 ال م أاين . فالم يوصر أحد أخ،ه و  ل،ن أحد من ما،نه  ال م أاين ق ولالن مجيل  بل  

 ق  (107)((إىرا ي  ك،ن هلم نهللال ق مس،كنهم 

4-  اللرت ق وىلتهم، كمل، يلدب ساللع ذلل، مهللا  ك  بالر ق ألق مصلر ملن أ لر خلروال
ولل،ب مهللاىلع لالَا يقلهللاب الللرت إم حنلهللا نصل  الاليل  أخلرال ق وىل  مصللر . ))اللنص 

فيمهللا  ك  بار ق ألق مصلر ملن بالر فرسلهللان اجلل،ل  ساللع كرىليه إني بالر اجل،ليلم 
، أم، بنهللا إىلرا ي  فاللم ْيسلهم ىلهللاد، حيلب للد (108)((الد خال  الرحع وك  بار هبيمم 

لالللا تعالملللهللاا أن اللللرت ْييلللس بلللمل ا صلللريمل ))و دييلللس اللللرت لوللل  إىلللرا ي   للل،د ق التلللهللالا
 ق  (109)((وإىرا ي 

َكهللالو لا : العص،، واليد، وحتهللاب مل،د النهلر إني  ن ساللع الي،بسلم،         ومجالم لَه اتاي  ا 
وملللهللا  السلللم، ق النهلللر بعلللد أن يتحلللهللاب إني  ن وينللل ، وحتلللهللاب مجيللل  ميللل،ه ا صلللريمل إني  ن، 

َحح ، واجلللرا ، وال للالن، ومللهللا  والضلل ،   ، والوعللهللاق، والللَابن، ومللهللا  ا هللااشللا، والللدم،م ، واللل
 ا با،ل ق 
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وكل،ن ))مث سقوت التهللالاو بعد ذكر مجيل  للَه اتاي  مرتولم ِبهللالل  فرسلهللان بعلدل، ابللنص        
مهللاىلع ولل،لون ي علالن كل  للَه العج، لا أمل،ن فرسلهللان ق ولالن شلد  اللرت لاللا فرسلهللان فالللم 

 ق  (110)(( إىرا ي  من ألوهيتال  ب 

 ثالثًا : المقارنة  

 -تتمث  ال روق بمل سرق القرآن الارج وسرق التهللالاو لآلاي  اب مهللال الت،ليم :       

-  سجس السحرو 

لقللد هللهللال القللرآن الاللرج سجللس السللحرو سللن ايتيلل،ن ِبلل،  لل،د بلله مهللاىللع )ساليلله السللالن(        
َكر للدلو السلحرو  (111)،ح وحانْلقحالحونهللاا هح،ميريينح فلحغناليونهللاا لننح،لي  بقهللاله ىوح،نه  ، أمل، التلهللالاو فا،نلت تل

ساللللع مق،باللللم مهللاىلللع ولللل،لون بلللوعإ اتاي ، وك،نلللت للللَه ا ق،باللللم ملللن السلللحرو ىلللوو،و لعنللل،  
فرسهللان، فا،نت التهللالاو تعقلا ساللع بعلإ اتاي  أن السلحرو اىلتت،سهللاا أن ي عاللهللاا مثل  ذلل،،  

 ي،ه مصر إني  ن، وإخراال الض ،   سالع ألق مصر قكم، ق آيم العص،، وحتهللاي  مجي  م

لل،ب ابللن حللسن معالقلل،و ساللع  سللم التللهللالاو أن السللحرو اىللتت،سهللاا أن ي عاللهللاا كثللرياو مملل،  لل،د بلله        
وللهللا هلح للَا لوتاللت نولهللاو مهللاىلع )ساليله السلالن( بل  نولهللاو كل  ))مهللاىع ولل،لون ملن اتاي  : 

ه النلللس، لاللل،ن ابت السلللحرو وابت نلللس، وللللهللا للللدل السلللحرو ساللللع شلللاد ملللن  لللن  مللل، أييت بللل
مدسا النوهللاو واحداو، و ، انت   مهللاىع اب  لا  سص،ه لعصليهم، و  بعجلسلم سلن الوعلهللاق، وللد 
لللدلوا سالللع لالللا العصللا حيلل، ، وسالللع إسلل، و ا لل،د  ملل،و، وسالللع ا للاد ابلضلل ،  ، و لل، كلل،ن 

هم فقل ، وللهللا كل،ن كمل،  هللاىع )ساليه السالن( ساليهم بنوهللاته أكثر من أنه أسالم بَل، العمل  ملن
لللل،ب للللؤ د الالللَابهللان ا العهللانلللهللان، لاللل،ن فرسلللهللان هللل، ل،و ق لهللالللله: إنللله لاولللريكم اللللَ  سالمالللم 

 ق (112)((السحر

                                     
 ق    11/9( ى ر ايروال 110)
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-  سص، مهللاىع وسصا السحرو 

سللرق القللرآن الاللرج تيللم العصلل،  تاللل  سللن سللرق التللهللالاو هللل،، فلل،لقرآن الاللرج بللمل أن        
منهللاىحلع إيمال، أحْن  ،ولته، كم، ق لهللاله ىلوح،نه :السحرو ألقهللاا سصيهم لو  مهللاىع بعد مش لحل،لنهللاا ايح

ْلحون  ح الناللل،ملي وحاْىللل ح لللححرنوا أحْسلللملن للل، أحْلقحلللهللْاا ىح إيماللل، أحْن نحانلللهللانح حنحْلللنن اْلمناْلقيلللمل ق لحللل،بح أحْلقنلللهللاا فلحالحما لللاح وح
هللالنْم تلناْلقي

ْحٍر سح ييمٍ  َكر  (113)وح ح،دنوا بيسي أن الَ  طر  العص، ق ا وب لهللا ل،لون، مث  ق وأم، التهللالاو فت
فللدخ  مهللاىلع وللل،لون إني ))بعلد ذللل، طلر  أهللح،ت فرسلهللان سصلليهم، كمل، ول  الللنص بلَل، 

فرسللهللان وفعللال لاللَا كملل، للل،ب الللرت ق طللر  للل،لون سصلل،ه أملل،ن فرسللهللان وأملل،ن سويللده فصلل،ل  
رلم كلَل، . طلر    عو،َّنو ق فدس، فرسهللان أيض،و احلام،د والسحرو ف ع  سرافهللا مصر أيضل،و بسلح

ك  واحد سص،ه فص،ل  العصا  ع،بمل ق ولان سص، ل،لون ابتالعت سصليهم ق ف،شلتد لاللا 
 ق (114)((فرسهللان ومل يسم  هلم، كم، تاالم الرت

ومن  ،نا آخر فان القرآن يصهللال حتهللاب سصا السلحرو إني  عل،بمل إ ل، للهللا هلر  ختييل         
لْحريليْم لح،بح بحْ  أح    حقيقم، كم، ق لهللاله ىوح،نه : ليلاهنْم  نحيال ن إيلحْيلهي ميلْن ىي وحل،هلننْم وحسيصي ْلقنهللاا فحلايذحا حي

ق أ  أنه هر  ختيي  ق أسمل الن،رر   حقيقم، كمل، يلدب ساليله لهللالله ىلوح،نه  (115)أح اح، تحْسعحع
 : لل ْلحونهللالنْم وح ح ح النالل،ملي وحاْىلل ح للححرنوا أحْسللملن لل، أحْلقحللهللْاا ىح للْحٍر سح يلليمٍ لحلل،بح أحْلقنللهللاا فلحالحما ق للل،ب  (116)،دنوا بيسي

أ  خيالللهللاا إني ا بصل،ل أن ملل، فعالللهللاه لله حقيقللم ق ايلل،لال ومل يالن إ  هللر  هللنعم ))ابلن كثللري : 
ق وأم، حتهللاب سص، مهللاىع إني  عو،ن فانه حتلهللاب حقيقلا بقلدلو هللا ىلوح،نه وتعل،ني،  (117)((وخي،ب

 وي  السحر ق بدلي  أ ، التقمت سصيهم، وسالم السحرو أن لَا لي  من ل

-  إْي،ن السحرو 

                                     
 ق 116، 115( ىهللالو ا سراي، اتيت،ن 113)
 ق    12-7/10( ى ر ايروال 114)
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يصلللهللال لنللل، القلللرآن الالللرج النتيجلللم ايجي،بيلللم ملللن تالللل، اتاي ، كمللل، ق لهللالللله ىلللوح،نه :        
ا لح،لنهللاا دحامحنا، بيرحتفي لح،لنونح وحمنهللاىحلع اح الساححرحون ىنجادو

ق وأمل، التلهللالاو فتعلرق سلن ذلل،  (118)فحأنْلقي
 فرسهللان وسدن تساليمه ق وتقتصر سالع اجل،نا اتخر ولهللا سن،  

 ح،لم اليد  -4

 لللل،د ق القللللرآن الاللللرج وهلللل  حتللللهللاب اليللللد إني بيضلللل،د أن ذللللل، مللللن مللللري ىللللهللاد، للللل،ب        
ق أمللل، التلللهللالاو فجللل،د  بهللاهللل  اليلللد ِبللل، ن للل،ه القلللرآن  (119)ا  سلللرون : ملللن ملللري بلللرص و  أذي
 سنه،،  ،د  بهللاه ه، ابلَص ق 

-   ايمج،ب والت صي 

َكر الت صلللي  ق آيتلللمل ملللن اتاي  للللا العصللل، واليلللد، أمللل، بقيلللم  للل،د القلللرآن الاللل        رج بللل
اتاي  فقد ذكرل، همالم، أم، التهللالاو فقلد ذكلر  مجيل  اتاي  ابلت صلي  وال تيلا واحلدو تاللهللا 

 ا خري، فاذا مل يستجا فرسهللان لآليم  ،ده اب خري ق 

-   الهللااىتم ق اتاي 

ن( واىللتم ق بعللإ اتاي  بللمل هللا وبللمل للل،لون، تصللهللال التللهللالاو أن مهللاىللع )ساليلله السللال       
فاللل،ن هللا أيملللر مهللاىلللع، ومهللاىلللع أيملللر لللل،لون، كمللل، حصللل  ق حتهللايللل  ميللل،ه ا صلللريمل إني  ن، 
وإخراال الض ،  ، والوعهللاق ومريل، ق ولع  لَا يت ل  مل  مل، ول   ن لل،لون نلس مهللاىلع، كمل، 

،و ل رسللهللان وللل،لون أخللهللاك ياللهللان فقلل،ب الللرت  هللاىللع ان للرق أَّن  ،ساللل، إهللل ))يللدب ساليلله الللنص 
 ق ف،يله   ياالم فرسهللان إ  بهللااىتم النس ولهللا ل،لون ق (120) ((نوي، 

-  اتاي  ايو،فيم ق التهللالاو 

                                     
    ق 70( ىهللالو طه، اتيم 118)
 ق    11/128ق والقرطس، اجل،م   حا،ن القرآن  3/147( ان ر : ابن كثري، ت سري القرآن الع يم 119)
 ق    7/1( ى ر ايروال 120)
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ول  ق التللهللالاو بعللإ اتاي  الللد مل تللر  ايشلل،لو إليهلل، ق القللرآن الاللرج، مثلل  الللدم،م ،        
َ ، وال الن ق   وال
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 الحوار بين موسى وفرعون 

  أواًل : في القرآن

اْذلحلْا إينيح فيْرسحلهللْانح   ، أوحع هللا ىوح،نه وتع،ني إني مهللاىع ألىاله إني فرسلهللان لل، الو :         
ق فتالا مهللاىلع ملن لبله )ىلوح،نه وتعل،ني( أن يعينله  خيله لل،لون، ف،ىلتج،ت  (121)إيناهن طحغحع

ق وكل،ن  (122)وح، إينيح فيْرسحهللْانح إيناهن طحغحلعاْذلح  هللا له وأشركه معه، وو ه ا مر إليهم، مع،و بقهللاله : 
 اهلدي من الرى،لم يتمث  ق أمرين : 

فلحقنْ  لحْ  لح،ح  : الدسهللاو إني سو، و هللا ىوح،نه وتع،ني وتهللاحيده، ويدب سالع ذل، لهللاله  ا وب
للع َ  : فقلل  للله :   (123)إينيح أحْن تلحسحكا  للل  للل، أن تتتهللر مللن  نلل  الا للر وتللؤمن))ق للل،ب التلل

 ق  (124)((برب،  

: أن يتاللل  بلل  إىللرا ي  لعولل، و هللا ىللوح،نه وتعلل،ني، ويللدب سالللع ذللل، لهللاللله ىللوح،نه : والثلل،م
 للْ  محعحنحلل، بحلل ي إيْىللرحا يي ح ق أحْن أحْلىي ق وق مهللاولل   (125)فحْأتييحلل، فيْرسحللهللْانح فلحقنللهللا  إيَّنا لحىنللهللابن لحتفي اْلعحلل،لحميملح

للآخللر  للْن فحْأتييحلل،هن فلحقنللهللا  إيَّنا لحىن يحللٍم مي نحلل،كح  ي ئلْ َفيهْبنْم لحللْد  ي للْ  محعحنحلل، بحلل ي إيْىللرحا يي ح وح  تلنعحلل هللا  لحبفيلل،ح فحأحْلىي
َاتح وحتلحللهللاحنيا  لل اتح سحالحللع محللْن كح َح نحلل، أحنا اْلعحلل للاح إيلحيلْ للالنن سحالحللع محللني اتلاوحلل ح اهْلنللدحيق إيَّنا لحللْد أنوحي  لحبفيلل،ح وحالسا

منللَ الالح للم ا وني إني أن لنلل،ك إهلللل،و لللهللا لبلله، وللللهللا لت  ، ق لللَه اتيللم إشللع،ل ل رسلللهللان(126)
العلل، مل، ولللي  خ،هلل،و ِبهللاىللع وللل،لون أو بولل  إىللرا ي ، كملل، كلل،ن ىلل، داو ق خرافلل،  الهللا نيللم 
يهللامللَاك أن لالل  لللهللان إهللل،و أو آهلللم، أو كملل، كلل،ن ىلل، داو ق بعللإ العصللهللال مللن أن فرسللهللان مصللر 

                                     
 ق    24( ىهللالو طه، اتيم 121)
 ق    43( ىهللالو طه، اتيم 122)
 ق    18( ىهللالو الن، س، ، اتيم 123)
 ق     30/39(  ،م  الوي،ن 124)
 ق    16،17يت،ن ( ىهللالو الشعراد، ات125)
 ق    48، 47( ىهللالو طه، اتيت،ن 126)
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،  لل،د ق اتيللم ال ميللا ل رسللهللان لعاللله يتالقللع السللالن إللله يلنْعوحللد فيهلل،  نلله مللن نسلل  اتهلللمق كملل
 ق (127)ويتو  اهلدي، وسقا بعد ذل، ابل ليا ابلعَات  ن كَت وتهللاني 

للْن لحتفي اْلعحلل،لحميملحق ححقييلل ا سحالحللع أحْن  وق مهللاولل  للللب        فيْرسحللهللْانن إيمفي لحىنللهللابا مي للع ايح وحلحلل،بح منهللاىح
ُاي إي  احلْح  لْ  محعيلاح بحل ي إيْىلرحا يي ح   أحلنهللابح سحالحع ا لْن لحبفيانلْم فحأحْلىي لتنانْم بيولحيفينحلٍم مي ئلْ

، ومعلط  (128) ا لحلْد  ي
 ق  (129)حقي  أ   دير أن   ألهللاب ساليه إ  احل  و  أكَت ساليه

ولالن فرسلهللان اىلته  ِبهللاىلع )ساليله السلالن( وذكللره ِبل، كل،ن ملن ح،لله ق هلغره، كملل،        
لللنيملحق  سنلله لهللاللله :  حاللع هللا ىللوح،نه وتعلل،ني للْن سنمنللريكح ىي ا وحلحويثْللتح فيينحلل، مي أحملْح نلنرحبفيلل،ح فيينحلل، وحلييللدو

ق فلح حلللرح  للنح الضالل،لفيملح للل، إيذوا وحأحَّنح مي ق لحلل،بح فلحعحاْلتلنهح لل،فيريينح لللنح اْلاح ْل ن وحفلحعحاْلللتح فلحْعالحتحلل،ح الالللدي فلحعحاْلللتح وحأحنْللتح مي
ْ للتنانْم فلحهللاحلحللاح يلي  لل، خي للْنانْم لحما لل، سحالحللاا أحْن مي للما دحننلاهح للاليملح ق وحتياْللل،ح نيْعمح للنح اْلمنْرىح لل، وح حعحالحلل ي مي  لحبفي حنْامو

 ق  (130)سحواْد ح بح ي إيْىرحا يي ح 

وبعللد لللَا احلللهللاال أخللَ فرسللهللان يتج،للل  لت العلل، مل ويسللته  بللدسهللاو مهللاىللع، كملل، ق        
لل، إيْن لحلل،بح فيْرسحللهللْانن وحمحلل، لحتا اْلعحلللهللاللله ىللوح،نه :  نلحهنمح للمحهللاحا ي وحا حْلقي وحمحلل، بلحيلْ ق لحلل،بح لحتا السا ،لحميملح

ق لحلللل،بح لحباانللللْم وحلحتا دحاابح يانلللمن ا واليللللملح ق لحلللل،بح إينا  للللْن ححهللْالحللللهن أح  تحْسلللتحميعنهللانح ق لحللل،بح ليمح لللتنْم منللللهللالينيملح  كننلْ
َي  أنْلىي ح إيلحْيانْم لحمحْجننهللانا     أن يصري الن،مل سلن كلالن مهللاىلع يصل ه من أ (131)لحىنهللالحانمن الا

لحلللل،بح لحتا ابجلنللللهللان، ولاللللن مهللاىللللع )ساليلللله السللللالن( يهللااهلللل  كالملللله ابلتعريلللل  بربلللله ىللللوح،نه 
تنْم تلحْعقيالنهللانح  نلحهنمح، إيْن كننلْ  ق  (132)اْلمحْشريقي وحاْلمحْغريتي وحمح، بلحيلْ

                                     
 ق    4/2337( ان ر : ىيد لتا، ق رالب القرآن 127)
 ق    105، 104( ىهللالو ا سراي، اتيت،ن 128)
ق والسلللعد ، تيسلللري الالللرج اللللرمحن ق ت سلللري كلللالن ا نللل،ن  2/236( ان لللر : ابلللن كثلللري، ت سلللري القلللرآن الع للليم 129)

 ق    3/71
 ق    22-17شعراد، اتاي  ( ىهللالو ال130)
 ق    27-23( ىهللالو الشعراد، اتاي  131)
 ق    28( ىهللالو الشعراد، اتيم 132)
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َي  أحْستحلع كنل ا لحل،بح لح وق مهللاو  آخر من تعري  مهللاىع بربه ىوح،نه لل،ب تعل،ني :       بلانحل، الال
لل ا  لل، سيْنللدح لحبفي قي كيتحلل،ٍت   يحضي بن اْلقنللرنوني ا ونيح ق لحلل،بح سياْلمنهح لل، ابح للدحي ق لحلل،بح فحمح للْاٍد خحاْلقحللهن مثنا لح شح

ل، ىنلونال وحأحنْللسحبح ميلنح  ا وحىحالح،ح لحانْم فييهح َي   حعح ح لحانمن ا ْلقح محْهدو السالمح،دي محل،دو  لحبفي وح  يلحْنسحع ق الا
للع ٍ   ويلي النلاهح ايح لل ا ق كنالنللهللاا وحاْلسحللهللْاا أحنْلعحلل،محانْم إينا قي ذحليلل،ح تح للْن نلحوحلل،ٍ  شح لل، مي   فحأحْخرحْ نحلل، بيللهي أحْ وحا و

ق ق لَا التعري  يومل مهللاىع )ساليله السلالن( مجاللم ملن نعلم هللا ىلوح،نه ساللع خالقله وكلَا (133)
وح،نه ا لهللاليم  ون من ىلهللااه، ولالن الت،ميلم فرسلهللان مل يالت لت ه ،ته العال الد اىتح  هب، ى

 إني لَا كاله ق 

لحللل،بح لحلللئيني و لل، سجلللس فرسللهللان سلللن مهللااهللالم احللللهللاال ملل  مهللاىلللع جلللأ إني التهديلللد والهللاسيللد        
َْ ح إيهلحو، محرْيي   ْ عحالحنا،ح مينح اْلمحْسجنهللانيملح  د، ومل    مهللاىع من ذل، التهديلد والهللاسيل (134)اختاح

لح،بح أحوحلحهللْا  قم بهللاسد هللا له ابلنصر والتأييد، فال ت ن ر فرسهللان إني م، معه من اتاي  الوين،  
لاح  لنْعوحل،نا منويلملا 

ق فحلأحْلقحع سحصحل،هن فحلايذحا لي تن،ح بيشحْاٍد منويمٍلق لح،بح فحْأ ي بيهي إيْن كنْنتح ميلنح الصال، يليملح ئلْ   ي
اح بلح 

َاو   (135)ْيضح،دن ليالنا،ريريينح ق وحنلحسح ح يحدحهن فحايذحا لي وم  لَه اتاي  الوين،  مل يس   فرسلهللان إ  تال
لحللل،بح وسنللل، او، وابن سجلللسه وولللع ه، ف،لت لللت إني السلللحرو يستشلللريلم ق أملللره، ويسلللتعمل هبلللم 

لْحري  لانْم بيسي لْن أحْلوي ْلري حانْم مي را سحاليليما ق ينرييلدن أحْن  ن ا لحسح،حي َح ق لحل،لنهللاا لياْلمحإل ححهللْالحهن إينا لح ل،ذحا أتحْمنلرنونح هي فحمح
للححرحون ليمييقحلل، ي  لل ح السا للحا،ٍل سحاليلليٍمق فحجنمي ْتنللهللاكح بيانل في ىح للريينحق أيح ا يني حح،شي للدح لل،هن وحابْلعحللْب قي اْلمح لْه وحأحخح  أحْل ي

ق لحعحالانح، نلحتاوي ن الساححرحوح  ق فلحالحما،  ح،دح يلحهللْاٍن محْعالنهللاٍنق وحليي ح ليالنا،ملي لحْ  أحنْلتنْم هنْتحميعنهللانح  إيْن كح،ننهللاا لنمن اْلغح،ليويملح
إيناانلْم إيذوا لحميلنح  ق لحل،بح نلحعحلْم وح   اْلمنقحلرابيملح الساححرحون لح،لنهللاا لي يْرسحلهللْانح أح يلنا لحنحل،  ْ لروا إيْن كننال، حنحْلنن اْلغحل،ليويملح

َي ساللع (136) فرسلهللان أن آملن  ولان فشالت ايتم وخسر فرسهللان و نلهللا ه، وك،نلت الت،ملم الال
ق لح،لنهللاا دحامحنا، بيرحتفي اْلعح،لحميملحق لحتفي منهللاىحع وحلح،لنونح السحرو   ديينح اح الساححرحون ىح، ي

 ق  (137)فحأنْلقي

                                     
 ق    54-50( ىهللالو طه، اتاي  133)
 ق    29( ىهللالو الشعراد، اتيم 134)
 ق    33-30( ىهللالو الشعراد، اتاي  135)
 ق    42-34( ىهللالو الشعراد، اتاي  136)
 ق    48-46( ىهللالو الشعراد، اتاي  137)
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لتنْم  سند ذل، تهللا ه فرسهللان لالسحرو ابلاالن  ،ولم منله أن يثنليهم سلن إْيل، م         لحل،بح دحامحنلْ
للهللْايح تلحْعالحمنللهللانح  لحتفيعحللنا أحيْللدييحانْم لحللهن للحْولل ح أحْن دحاذحنح لحانللْم إي  للْحرح فلحالحسح َي  سحالامحانللمن السفي ناللهن لحاحويللرينكنمن الالل

ق إيَّنا نحتْ  قحاليونلللهللانح ق لحللل،لنهللاا   وحللرْيح إيَّنا إينيح لحبفينحللل، مننلْ لللالٍي وح هحللالفيولحناانْم أحمْجحعيلللملح لللْن خي للل ن أحْن وحأحْل نالحانللْم مي مح
َّنح أحْن كننا، أحوابح اْلمنْؤمينيملح يلحْغ يرح لحنح، لحبلانح   ق   (138)، خحتح،ايح

 ثانيًا : في التوراة 

َكر خَ مهللاىع م  فرسهللان بوي،ن اهلدي من الرى،لم، كم، ق اللنص         وبعلد ))تودأ التهللالاو ب
ذل،  خ  مهللاىع ول،لون ول،  ل رسهللان لاَا يقهللاب الرت إله إىرا ي  أطال  شلعس ليعولدوا يل 

َيلللم  . فقللل،ب فرسلللهللان ملللن للللهللا اللللرت حللل  أىللل  لقهللالللله فلللأطال  إىلللرا ي  ق   أسلللري اللللرت ق ال
َيلم ونلَبح  َانيلمل للد التقل،َّن ق فنلَلا ىل ر  ال لم أاين ق ال وإىرا ي    أطالقه . فق،  إلله الع

فل،تن لاللم فألىلال، ))ق وق مهللاو  آخلر  (139)((… لالرت إهلن، ق لئال يصيون، ابلهللا  أو ابلسي 
 ق  (140)((ال شعس ب  إىرا ي  من مصرإني فرسهللان فتهر 

َكر التللهللالاو أن مهللاىللع )ساليلله السللالن( للل،ب لربلله بعللد أن أمللره أن يللَلا إني فرسللهللان:         وتلل
 ق   (141)((لهللا ذا بنهللا إىرا ي  مل يسمعهللاا يل فاي  يسمع  فرسهللان وأَّن أمال  الش تمل))

م فيلله مللن الشللغ  للل، الو ويللر  فرسللهللان ق اب م ا مللر بعللدن إطللالق الشللعا  تجلل،و ِبلل، للل       
 ق  (142)(( ،ذا ايمهللاىع ول،لون توتالن الشعا من أسم،له ق اذلو، إني أ ق،لام،))

َكر التللهللالاو أن فرسلهللان  ا  ق تسللهري بلل  إىللرا ي ، فتهللا لله مهللاىللع إني       وبعلد لللَا التالللا تلل
إني فرسلهللان  اي ىيد  ،ذا أىأ  إني لَا الشعا ق  ،ذ ألىالت  . فانه منَ  خالت))لبه ل، الو : 

 ق  (143)(( تاالم ابى، أى،د إني لَا الشعا ق وأنت مل ختالص شعو،

                                     
 ق    51-49( ىهللالو الشعراد، اتاي  138)
 ق    5-5/1( ى ر ايروال 139)
 ق   3/10( ى ر ايروال 140)
 ق    6/12( ى ر ايروال 141)
 ق    5/4( ى ر ايروال 142)
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وك،ن تركيس التلهللالاو ق حلهللاال مهللاىلع مل  فرسلهللان ساللع إطلالق شلعا إىلرا ي  وج،هلم مل         
َانيللمل ألىلللال  إليلل، لللل، الو أطالللل   ىللي،ق اتاي ، فاللل،ن مهللاىللع يقلللهللاب ل رسللهللان : اللللرت إلللله الع

َيم،  وإن مل ت ع  أهيو، باَا وكَا ق  شعس ليعودوم ق ال

وكللل،ن فرسلللهللان يتنللل، ب أحيللل،َّنو لالهلللالص ملللن ا صللل، ا، فيتاللللا ملللن مهللاىلللع أن يلللدسهللا لبللله     
أَّن أطالقاللللم ))لياشللل  سنللله للللَه اتاي ، وبعلللد ىلللي،ق آيللللم )اللللَابن( لللل،ب فرسلللهللان  هللاىلللع : 

َيم ق ولان   تَلوهللاا بعيداو ق هالي،   الا    ق (144)((لتَحبهللاا لالرت إهلام ق ال

َ ( ذكر  التهللالاو م،  ال بمل مهللاىع وفرسهللان ابلنص         فألى  فرسلهللان ))وبعد ىي،ق آيم )ال
و سلل، مهللاىللع وللل،لون وللل،ب هلملل، أختللأ  لللَه ا للرو ق الللرت لللهللا الولل،ل وأَّن وشللعس ا شللرال . 
َ  فللأطالقام و  تعللهللا وا تالوثللهللان . فقلل،ب للله مهللاىللع  هللالي، إني الللرت وك للع حللدوب لسللهللا  هللا واللل

َ  أيضللل،و لالللا سنلللد خرو   لللا ملللن ا دينلللم أبسللل  يلللد  إني اللللرت فتنقتللل  الرسلللهللا  و  يالللهللان الللل
 (145)((تعري أن لالرت ا لق . وأم، أنت وسويدك فأَّن أسالم أنام مل ختشهللاا بعد من الرت ايلله

 ق  

فللر  مهللاىللع ))وبعلد ىللي،ق آيللم )اجلللرا ( ذكللر  التللهللالاو ملل،  ال بللمل مهللاىللع وفرسللهللان ابلللنص       
ن ق ول،ب هلم، اذلوهللاا اسودوا الرت إهلام ق ولان من ومن لم اللَين يلَلوهللان ول،لون إني فرسهللا 

. فقلل،ب مهللاىللع نللَلا ب تي،ننلل، وشلليهللاخن، ق نللَلا بونينلل، وبن،تنلل، بغنمنلل، وبقرنللل،ق  ن لنلل، سيللداو 
ق مث بعلد ذلل، اسل ي فرسلهللان ابيتلأ بعلد أن  (146)((اذلولهللاا أنلتم الر ل،ب واسولدوا اللرت…لالرت

أختلللأ  إني اللللرت إهلامللل، وإليامللل، . واتن ))،ب  هللاىلللع ولللل،لون : أهللل،هبم اجللللرا ، حيلللب لللل
 (147)((اه ح، سن ختيد لَه ا رو فق  ق وهالي، إني الرت إهلامل، لريفل  سل  للَا ا لهللا  فقل 

اذلوللهللاا واسوللدوا الللرت مللري أن ))ق وبعللد أن اناشلل  سللنهم اجلللرا  بللدس،د مهللاىللع للل،ب فرسللهللان : 

                                                                                                       
 ق    5/23( ى ر ايروال 143)
 ق    8/28( ى ر ايروال 144)
 ق    31-9/27( ى ر ايروال 145)
   11-10/8( ى ر ايروال 146)
 ق    10/16،17روال ( ى ر اي147)
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لا معام . فق،ب مهللاىع أنت تعتلا أيضل،و ق أيلدين، منمام وبقركم توقع ق أو  كم أيض،و تَ
ذاب لح و رلل،  لنصلنعه، لاللرت إهلنل، . فتلَلا مهللااشلين، أيضل،و معنل،ق   يوقلع رالل   ننل، منهلل، 

]للل،ب فرسللهللان  هللاىللع[ : اذللللا سلل  ق احلل   ق   تللري و هلللا … أنخللَ لعولل، و الللرت إهلنللل، 
أَّن   أسللللهللا  ألي و هلللل، أيضلللل،و ق إنلللل، يللللهللان تللللري و هللللا دللللهللا  . فقلللل،ب مهللاىللللع نعملللل، لالللللت 

 ق    (148)((أيض،و 

وبعللد أن أهلليا فرسللهللان ولهللاملله ِبللهللا  ا بالل،ل ذكللر  التللهللالاو اىتسللالن فرسللهللان وإطالللله        
لهللامللهللاا اخر للهللاا مللن بللمل شللعس أنتملل، وبنللهللا إىللرا ي  ))لولل  إىللرا ي ، حيللب للل،ب فرسللهللان  هللاىللع : 

 وبقلركم  كمل، تاالملتم واذلولهللاا مجيع،و ق واذلوهللاا اسودوا الرت كمل، تاالملتم . خلَوا ملنمام أيضل،و 
 ق   (149)((ق وابلكهللام أيض،و 

من لَه النصهللاص نري التن،    ا تهللااليم من فرسهللان، فأوب ا مر ىلح هللم بعول، و اللرت        
ق ا لق  ون اللللللَل،ت بعيلللللداو، مث بعلللللد ذلللللل، ىلللللح لالر للللل،ب فقللللل  ابلللللللَل،ت  ون ا و   

حسا ىي،ق -مث أخرياو وبعد أن تارل  الضراب  وا هللااشا، مث ىح هلم مجيع،و  ون ا هللااشا، 
 ىح هلم و هللااشيهم ابيروال لعو، و الرت ق  -التهللالاو

كم،  ،د ق التهللالاو حتديلد ىلن مهللاىلع ولل،لون سنلد تااليمهمل، ل رسلهللان، كمل، يلدب ساللع         
وكلللل،ن مهللاىلللع ابللللن مثلللل،نمل ىللللنم ولللل،لون ابللللن  للللالب ومثللل،نمل ىللللنم حينملللل، كالملللل، ))ذلللل، الللللنص 

 ق  (150)((فرسهللان

إذا  ))وتللللدب أيضلللل،و سالللللع أن فرسللللهللان لللللهللا الللللَ  طالللللا مللللن مهللاىللللع آيللللم، كملللل، ق الللللنص        
كالماملل، فرسلللهللان لللل، الو ل،تيللل، سجيولللم تقلللهللاب هللل،لون خلللَ سصللل،ك واطرحهللل، أمللل،ن فرسلللهللان فتصلللري 

 ق  (151)(( عو،َّنو 

                                     
 ق    29-10/24( ى ر ايروال 148)
 ق    13/31،32( ى ر ايروال 149)
 ق    7/7( ى ر ايروال 150)
 ق    7/9( ى ر ايروال 151)
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 ثالثًا : المقارنة 

   -اتتيم : يتمث  ال رق بمل القرآن والتهللالاو ق حهللاال مهللاىع ل رسهللان اب مهللال     

-  للل،د ق القلللرآن الالللرج بيللل،ن لبهللابيلللم هللا ىلللوح،نه وتعللل،ني لالعللل، مل أمجعلللمل، أمللل، التلللهللالاو 
َانيمل وآاب هم ق   فقصر  ذل، سالع الع

-  ،حللهللاال مهللاىلللع ل رسلللهللان ق التللهللالاو مقصلللهللال ساللللع طالللا إخلللراال بللل  إىللرا ي  ملللن مصلللر
كملللل، أشللل،ل إني ذللللل، وللللي  فيهللل، إشلللل،لو إني  سهللاتللله إني ايْيلللل،ن ابهلل ىلللوح،نه وتعللل،ني  

لْلهللاحا ي اْلمنقحللداملي  القلرآن الالرج بقهللاللله ىلوح،نه  للْ  أَتحكح ححلدييبن منهللاىحلعق إيْذ َّنح حاهن لحباللهن ابي لح
للعق وحأحْلللدييح،ح إينيح لحبفيلل،ح  للْ  لحلل،ح إينيح أحْن تلحسحكا للْا إينيح فيْرسحللهللْانح إيناللهن طحغحللعق فلحقنللْ  لح طنللهللاويق اْذلح

 ق   (152)فلحتحْهشحع

-  ق القلللرآن الالللرج نسلللوم شلللعا بللل  إىلللرا ي  إني هللا بقلللهللاب: )شلللعس( أمللل، التلللهللالاو  مل يللر
 فا،نت تركس سالع لَا ا عط ق 

 لل،د ق القللرآن الاللرج بيلل،ن ملل، وهلل  إليلله فرسللهللان مللن التغيلل،ن وذللل، اب س، لله لالربهللابيللم  -4
وا لهللاليم، ولي  لالمصريمل فحسا، ب   سم أنه إله  هللاىع، ولد ه إذا مل يقول  ذلل، 

لسجن ق أم، التهللالاو فالم تدب سالع ذل،، وك،ن ال كيس فيهل، ساللع طغيل،ن فرسلهللان فيمل، اب
 يتعال  ابلشعا ايىرا يالا ق 

-  ،للل،د ق التلللهللالاو اسللل اق مهللاىلللع )ساليللله السلللالن( ساللللع لبللله ىلللوح،نه وتعللل،ني ابلرىللل،لم 
ووه ه  نه أى،د إني لَا الشعا، وأنه مل  الصهم من فرسهللان ق لَل، مل يستجا لله 

 ا  ق تسهري ب  إىرا ي ق وأم، ق القلرآن الالرج فلان هللا ىلوح،نه وتعل،ني للد فرسهللان و 
بحل ي ذحكار ب  إىلرا ي  بصلنهللاي اللنعم اللد أنعلم هبل، سالليهم، وملن ذلل، لهللالله ىلوح،نه  ايح

ح الادي أحنْلعحْمتن سحالحْيانْم وحأحمفي فحضااْلتنانْم سحالحع اْلعح،لح   ق (153)ميملح إيْىرحا يي ح اذْكنرنوا نيْعمحدي

                                     
 ق     19-15( ىهللالو الن، س، ، اتاي  152)
 ق    47( ىهللالو الوقرو، اتيم 153)

This file was downloaded from QuranicThought.com



  

-  تضللمن حللهللاال مهللاىللع )ساليلله السللالن( ل رسللهللان ق القللرآن الاللرج التعريلل  ابهلل ىللوح،نه
وتعل،ني، وبيل،ن م،للله ملن ا ىلل،د احلسلط والصل ،  العللال، وأمل، ق التللهللالاو فاللم ي هللر ق 

 احلهللاال شاد من ذل،ق 

- للل،د ق القللللرآن الاللللرج خللللَ ن فرسللللهللان أمللل،ن مهللاىللللع )ساليلللله السللللالن(، وذللللل، إبْيلللل،ن  
َكر  السحرو الَين اىتع،ن هبم فرسهللان سالع مهللاىلع )ساليله السلالن(، وأمل، التلهللالاو فا ل، تل
لالسحرو مهللاال   يدو ومق،بالم  ،  ،د به مهللاىع، مم، ك،ن ىوو،و ق  اي و طغيل،ن فرسلهللان 

 وسدن اىتج،بته، كم، ىو  بي،ن ذل، ق احلديب سن اتاي  ق 

-  مهللاىللع وللل،لون سنللدم، حتللدل إني   حيتللهللا  القللرآن الاللرج سالللع معتيلل،  خ،هللم بعمللر
فرسهللان، بينم، تؤكد التلهللالاو ساللع سنملر مهللاىلع )ساليله السلالن( ساللع أنله ابلن مثل،نمل ىلنم، 

 ول،لون ابن  الب ومث،نمل ىنم ق 
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 نجاة موسى وقومه وهالك فرعون وقومه

  أواًل : في القرآن الكريم

ناللل،ٍ    يصلللهللال القلللرآن لللل،و مهللاىلللع وللللالك فرسلللهللان بقهللالللله ىلللوح،نه :        لللْن  ح فحأحْخرحْ نحللل،لنْم مي
للل، تلحللل ق فلحالحما للل، بحلل ي إيْىلللرحا يي حق فحلللأحتْلولحعنهللالنْم منْشللريليملح لي،ح وحأحْولح ْلنح،لح َح للل للريٍجق كح رحادحي وحسنينللهللاٍنق وحكنننلللهللاٍ  وحمحقحللل،ٍن كح

لللال إينا محعيلللاح لحبفي  ق لحللل،بح كح لللع إيَّنا لحمنلللْدلحكنهللانح نحللل، إينيح  اجلْحْمعحللل،ني لحللل،بح أحْهلللحح،تن منهللاىح يلْ للليلحْهديينيق فحأحْوحح ىح
للري  ق وحأحْ لحْ نحلل، مثحا اْتخح لل،لتاهللْا ي اْلعح يليمي لل،نح كنلل ا فيلْرٍق كح ينحق منهللاىحلع أحني اْوللريْت بيعحصحل،كح اْلوحْحللرح فحل،نْل حالح ح فحاح

نح، منهللاىحع وحمحلْن محعحلهن أحمْجحعيلملحق مثنا أحْمرحلْلنحل، اْتخحلريينح  للَا السلي،ق أيضل،و  قلم ق يتضلح ملن  (154)وحأحْلحيلْ
 مهللاىع من نصر لبه له وأتييده وخَ ن أسدا ه وذل، حمل خشا لهللامه إ لاك فرسهللان هلم ق 

لل،وحْ َّنح بيوحلل ي  وق مهللاولل  آخللر أييت تصللهللاير حلل،ب فرسللهللان سنللد الغللرق بقهللاللله ىللوح،نه :         وح ح
وحسحْدووا حح ا إيذحا أحْ لحكحهن اْلغحلرحقن لحل،بح دحامحْنلتن أحنالهن   إيلحلهح  إيْىرحا يي ح اْلوحْحرح فحأحتْلولحعحهنْم فيْرسحهللْانن وح نننهللا نهن بلحْغيو،

لللنح  لللنح اْلمنْسلللاليميملحق آْتنح وحلحلللْد سحصحلللْيتح للحْوللل ن وحكنْنلللتح مي َي  دحامحنحلللْت بيلللهي بلحننلللهللا إيْىلللرحا يي ح وحأحَّنح مي إي  الاللل
ني،ح ليتحانللهللا  يلل،ح بيوحللدح ق فحلل،ْليلحهللْانح نلننحجفي للديينح تينحلل، اْلمنْ سي للنح النالل،ملي سحللْن دحاايح للْن خحاْل حلل،ح دحايحللمو وحإينا كحثيللريوا مي نح ليمح

ق لاَا كل،ن للالك فرسلهللان و نلهللا ه، فلان مهللاىلع ولهللامله  ل، اكتماللهللاا خل،ل مل ملن  (155)لحغح،فيالنهللانح 
الوحلر، واكتملل  فرسللهللان ولهللاملله  اخالللمل  فيلله، ولحلما أوهلللم ابيللروال منلله أمللر هللا القللدير الوحللر أن 

يهم ف،لتتم ساليهم فالم ين ن منهم أحد، و عالت ا مهللااال ترفعهم وخت ضهم، وتراكملت يرتتم سال
أمنللت أنلله   إللله إ  الللَ  ا مللهللااال فللهللاق فرسللهللان، ومشلليته ىللارا  ا للهللا  فقلل،ب ولللهللا كللَل، 

فلللِمن حيلللب   ين عللله ايْيللل،ن ق ذلللل، أن ايْيللل،ن  آمنلللت بللله بنلللهللا إىلللرا ي  وأَّن ملللن ا سلللالممل

                                     
 ق     66-57( ىهللالو الشعراد، اتاي  154)
 ق    92-90( ىهللالو يهللان ، اتاي  155)
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 اللم والعللَات مللري مقوللهللالمل ق ولملل،ه الوحللر سالللع َّنحيللم ليتحقلل  النلل،مل والتهللابللم سنللد مع،ينللم ا ال
 ق  (156)مهللاته وياهللان هلم آيم 

وللد  ل،د ق السللنم سلن ابللن سول،مل )لولا هللا سنهملل،( أن النلس )هللالع هللا ساليله وىللالم(        
 لل، أملللرق هللا فرسللهللان للل،ب: آمنلللت أنلله   إللله إ  اللللَ  آمنللت بلله بنلللهللا إىللرا ي ق فقللل،ب ))للل،ب:  

فأ ىللله ق فيللله، ر،فلللم أن تدلكللله  (157)َيللل : اي  ملللد فاللللهللا لأيتللل  وأَّن آخلللَ ملللن حللل،بي الوحلللر 
 ق   (159)(((158)الرمحم

  ثانيًا : في التوراة

َكر التللهللالاو أن مهللاىللع ولهللامله خر للهللاا مللن مصللر، كمل، يللدب سالللع ذلل، الللنص       وفعلل  بنللهللا ))تل
ذلللا و يلل،ابو . وأستللع  إىللرا ي  حبسللا لللهللاب مهللاىللع ق طالوللهللاا مللن ا صللريمل أمتعللم فضللم وأمتعللم

ق وكلل،ن للللَا  (160)((الللرت نعمللم لالشللعا ق سيللهللان ا صللريمل حلل  أسلل،لولم ق فسللالوهللاا ا صللريمل 
 ا مر من مهللاىع بن،دو سالع أمر الرت له بَل، ق 

وملد مهللاىللع يلده سالللع  ))وتصل  التلهللالاو للل،و مهللاىلع ولهللامله ومللرق فرسلهللان ولهللاملله ابللنص        
م شللديدو كلل  الاليلل  و علل  الوحللر ايبسللم وانشلل  ا لل،د . الوحللر فللأ ري الللرت الوحللر بللريح شللرلي

فللدخ  بنللهللا إىللرا ي  ق وىلل  الوحللر سالللع الي،بسللم وا لل،د ىللهللال هلللم سللن ْييللنهم وسللن يسلل،للم . 
وتلللوعهم ا صلللريهللان و خاللللهللاا ولادللللم مجيللل  خيللل  فرسلللهللان ومركوللل،هتم وفرىللل، م إني وىللل  الوحلللر . 

                                     
 ق والقللللللللللللللرطس، اجللللللللللللللل،م   حالللللللللللللل،ن القللللللللللللللرآن 2/431( ان للللللللللللللر : ابللللللللللللللن كثللللللللللللللري، ت سللللللللللللللري القللللللللللللللرآن الع لللللللللللللليم 156)

 ق وان لللللللللللللللللللللللر : ابللللللللللللللللللللللللن العللللللللللللللللللللللللرب، س،لوللللللللللللللللللللللللم ا حللللللللللللللللللللللللهللاذ  شللللللللللللللللللللللللر  هللللللللللللللللللللللللحيح ال مللللللللللللللللللللللللَ  18/241 
 ق  11/270،271 

 ( أ  طينه ا ىهللا  ق   157)
 ( أ  خشيم أن يقهللاب :   إله إ  هللا ق فتن،له لمحم هللا ق    158)
ق وايملللل،ن أمحللللد ق ا سللللند، حللللديب للللللم  5/287خر لللله ال مللللَ  ق ىللللننه، وللللل،ب : لللللَا حللللديب حسللللن، ( أ159)

ق وا لولللل،م ق هلللحيح ىللللنن 4/295ق واحللللديب هلللححه أمحللللد شللل،كر ق حتقيقللله  سللللند ايمللل،ن أمحلللد  2821
 ق 3/61ال مَ  

 ق    13/35،36( ى ر ايروال 160)
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 ق سمهللا  النل،ل والسلح،ت وأ سل  وك،ن ق لسي  الصوح أن الرت أشري سالع سسار ا صريمل
سسار ا صريمل . وخال  بار مركو،هتم ح  ى،لهللال، بثقالم ق فق،ب ا صلريهللان  لرت ملن إىلرا ي  
 ن الللرت يق،تلل  ا صللريمل سللنهم . فقلل،ب الللرت  هللاىللع مللد يللدك سالللع الوحللر لري لل  ا لل،د سالللع 

وحر سند إلول،ب الصلوح ا صريمل سالع مركو،هتم وفرى، م . فمد مهللاىع يده سالع الوحر فر   ال
إني ح،له الدا مم وا صلريهللان لل،لبهللان إني لق، له ق فلدف  اللرت ا صلريمل ق وىل  الوحلر . فر ل  

اللَ   خل  ولادللم الوحلر ق مل يول  ملنهم  (161)ا ،د ومتع مركو،  وفرى،ن مجي   ليَ فرسلهللان
 ق (162)((و  واحد

 ثالثًا : المقارنة 

 والتلللهللالاو ق لللل،و مهللاىلللع ولهللامللله وللللالك فرسلللهللان ولهللامللله تتمثللل  ا ق،لنلللم بلللمل القلللرآن الالللرج      
 -اب مهللال اتتيم : 

-  لل،د ق التللهللالاو ذكللر اىللتعدا  ايىللرا ياليمل لالهللروال مللن مصللر بسللالا ا صللريمل حاللليهم 
وأمتعتهم وذل،  مر مهللاىع هلم بن،دو سالع أمر هللا له بَل،، كمل، نسلوهللاا إني هللا لهللالله : 

فلل،لممل . بلل  تتالللا امللرأو مللن  ،ليتهلل، ومللن  فياللهللان حينملل، دضللهللان أناللم   دضللهللان))
نسياللم بيتهلل، أمتعللم فضللم وأمتعللم ذلللا و يل،ابو وتضللعهللا ، سالللع بنلليام وبنلل،تام ق فتسللالوهللان 

ق ولَا النص يدب سالع خي،نلم ايىلرا ياليمل لالمصلريمل   ن السلالا ق  (163)((ا صريمل
يي،نم وا خلتالمل ق ق وهللا ىوح،نه وتع،ني   أيمر ابلغدل وا (164)الالغم ِبعط ا ختالمل

ولللد ول  ق القللرآن الاللرج إشلل،لو إني ملل، كلل،ن ملل  ا صللريمل مللن احلالللا بقهللاللله تعلل،ني سللن 

                                     
ن اللللَ  ملللرق ق الوحلللر، لللل  للللهللا لمسلللي ، أو من تللل، ، أو ( لنللل،ك خلللالي بلللمل ا لللؤلخمل حلللهللاب شهصللليم فرسلللهللا 161)

حتلتم  الث،للب ق ول لح أمحلد شلالس أنله من تل،  )ان للر: ىلعد اللدين السليد هل،ي، العقيلدو اليههللا يلم وخترلل، سالللع 
 ( ق    73ق وأمحد شالس، اليههللا يم ص 62اينس،نيم ص

 ق    29-14/26( ى ر ايروال 162)
 ق    3/21،22( ى ر ايروال 163)
 ق    1/148ن ر : اجلهللالر ، الصح،  ( ا164)
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فْلنح،لح،بلل  إىللرا ي  ق  للهللااهبم  هللاىللع :  َح للْن  يينحللمي اْلقحللهللْاني فلحقحلل اْلنحلل، أحْو حالوا مي ق  (165)وحلحاينالل، محنفي
 :  َ أ س،مللللم لللللراد ا دينللللم وبعللللإ اختال للللت القللللراد ق لللللرادو )محالنلللل، (، فقللللر ))للللل،ب التلللل

ا ايمل : )محنفيالن،( بضم احل،د وتشديد ا يم ِبعط أن مهللاىع حيمالهم ذلل،ق ولرأتله س،ملم 
لللراد الاهللافللم والوصللرو وبعللإ ا ايللمل: )محالنلل،( بته يلل  احللل،د وا لليم وفتحهملل،ق ِبعللط 
أ للم محالللهللاا ذللل، مللن مللري أن ياال هللم محاللله أحللدق للل،ب أبللهللا  ع للر: والقللهللاب سنللد  ق 

ويل  ذلل، أ ملل، للرادَتن مشللههللالَتن متق،لبتل، ا عللط   ن القلهللان محالللهللاا، وأن مهللاىلع لللد أت
ق وذلللا بعللإ ا  سللرين  (166)((أمللرلم حبماللله، فوأيتهملل، لللرأ القلل،لم فمصلليا الصللهللاات

لي : لهللا م، أخلَوه ملن آب فرسلهللان،  ل، للَفهم الوحلر ))إني معط آخر، فق،ب القرطس : 
أ ، ك،نت آلم،ق أ  مل حي  هلم أخَل، ومل حت  هللم إني الس،ح ق وىيت أو الا بسوا 

ق ولل،ب الشلنقيتا ق ت سلري كالمللم  (167)((الغنل، م، وأيضل، فل، و ال للا ا  قل،ب ق الالغلم
ل،ب بعإ العالمل،د معن،لل، ا  قل،ب ق ولل،ب بعضلهم : معن،لل، اتلن ق وو له )))أو الاو( : 

وه ملنهم ق وو له الثل،م أ ل، آلل القهللاب ا وب أ ل، أمحل،ب ملن حاللا القلو  اللَ  اىلتع،ل 
وتوعلل،     للم كلل،نهللاا معهللم ق حاللم ا سللتأمنمل ق  ال احلللرت، ولللي  لالمسللتأمن أن 

ق  (168)((أيخللللَ ملللل،ب احلللللرب، و ن الغنلللل، م مل تاللللن حتلللل  هلللللم ق والتعاليلللل  ا خللللري ألللللهللاي
الوهللاا احل،هلل  أنللله مل يللر  ق القلللرآن الاللرج أملللر هللا و  أمللر مهللاىلللع لولل  إىلللرا ي  أن يسللل

 ا صريمل كم،  ،د ق التهللالاو ق 

-  ،َكر التلللهللالاو أن اللللرت أشلللري ساللللع سسلللار ا صلللريمل بعملللهللا  َّنل فلللأ س  سسلللارلم تللل
وخال  بار مركو،هتم، ح  أ لك ا صريهللان ذل، فلألا وا اهللرتق ومل يلر  ق القلرآن شلاد 
َكر  ملن ذللل،، و شل، أن هللا ىللوح،نه وتعل،ني نصللر مهللاىللع ولهللامله ولاللن للي  كملل، تلل

 او ق التهللال 

                                     
 ق    87( ىهللالو طه، اتيم 165)
 ق     16/199(  ،م  الوي،ن 166)
 ق      11/156( اجل،م   حا،ن القرآن 167)
 ق    4/496( أوهللااد الوي،ن 168)
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-  للل،د ق القلللرآن الالللرج ايشللل،لو إني إْيللل،ن فرسلللهللان سنلللد الغلللرق، ولالللن للللَا ايْيللل،ن مل 
َي  ين عله، كمل، ق لهللالله ىللوح،نه:  لهن اْلغحلرحقن لحلل،بح دحامحْنلتن أحنالهن   إيلحلهح إي  الالل ححل ا إيذحا أحْ لحكح

للللنح اْلمنْسللللاليميملحق آْت  للللنح دحامحنحللللْت بيللللهي بلحننللللهللا إيْىللللرحا يي ح وحأحَّنح مي نح وحلحللللْد سحصحللللْيتح للحْولللل ن وحكنْنللللتح مي
ديينح  فالم يقو  ايْي،ن من فرسلهللان ل لهللاا  ولتله ق وأمل، التلهللالاو فاللم تشلر إني   (169)اْلمنْ سي

 شاد من ذل، ق 

أووللح القللرآن الاللرج أن هللا ىللوح،نه وتعلل،ني لللع فرسللهللان بودنلله لياللهللان  للن خال لله آيللم   -4
ني،ح ليتحانلهللانح ليمحلْن خحاْل حل،ح دحايحلمو وحإينا فح،ْليلحهللْانح  كم، ق لهللاله ىوح،نه وتع،ني :  يل،ح بيوحلدح  نلننحجفي

تينح، لحغح،فيالنهللانح   ق وأم، التهللالاو فالم تشر إني شاد من ذل، ق  (170)كحثيريوا مينح النا،ملي سحْن دحاايح
 

                                     
 ق     91، 90( ىهللالو يهللان  ، اتيت،ن 169)
 ق     92( ىهللالو يهللان ، اتيم 170)
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 الخاتمة
يللم بعللد اىللتعراق  سللهللاو مهللاىللع )ساليلله السللالن( ل رسللهللان ق القللرآن والتللهللالاو، ابتللدادو باي        

تالقللا مهللاىللع لالللهللاحا، مث ملل، أيللده هللا بلله مللن اتاي ، وكللَل، حللهللااله ملل  فرسللهللان، وأخللرياو للل،و 
مهللاىللع )ساليلله السللالن( ولهللاملله ولللالك فرسللهللان ولهللاملله، توللمل ر،ل للم التللهللالاو لالقللرآن الاللرج  مللهللال، 

 -أمهه، م، يالا :
-  َانيمل وآاب هم ق   ،د ق التهللالاو حصر ألهللاليم هللا ىوح،نه وتع،ني لالع
- ق التهللالاو تسميم هللا ىوح،نه وتع،ني  ى،د مري م ههللامم و  حتم  معطو حسن،وق  ،د 
-  د ق التهللالاو نسوم الهللالد إني هللا ىوح،نه وتع،ني ق،  
  ،د ق التهللالاو سدن تساليم مهللاىع ساليه السالن لربه ق بعإ م، أيمره به ق  -4
- اي  ق  ،د ق التهللالاو ذكر لدلو ىحرو فرسهللان سالع مق،بالم مهللاىع بوعإ ات 
-  د ق التهللالاو وه  مهللاىع اب لهللاليم ل رسهللان، ووه  ل،لون ابلنوهللاو  هللاىعق،  
-  د ق التهللالاو دييس ب  إىرا ي    م شعا هللا ق،  
-  د ق التهللالاو وه  هللا ىوح،نه وتع،ني ابيى،دو إني ب  إىرا ي  ق،  
  ،د ق التهللالاو أمر هللا لو  إىرا ي  بسالا ا صريمل ق  -9

- َكر الت  هللالاو أن هللا نسب وح،لت م  ايىرا ياليمل ق ت

لَه ا ه،ل ،  ملن التلهللالاو لالقلرآن الالرج ومريلل، تلدب   للم واولحم ساللع مل، ق التلهللالاو        
ل، نوا  من التحري  والتودي  الَ  أخَ هللا ىوح،نه وتعل،ني سلنهم حيلب يقلهللاب :  َيينح لح ميلنح الال

عي  نحتيهيْم وحطحْعنول، حينحرفيفنهللانح اْلاحاليمح سحْن محهللاحاوي نح، وحاْىحْ  محرْيح منْسمحٍ  وحلحاسينح، لحي ،  يحْلسي هي وحيلحقنهللالنهللانح ىحيْعنح، وحسحصحيلْ
ق فنعللهللاذ ابهلل ملن ايللَ ن، ونسلأله التثويللت والرولهللاان، وآخللر  سلهللااَّن أن احلمللد  (171)قي اللدفييني 

 وه أمجعمل ق هلل لت العالممل، وهالع هللا وىالم سالع نوين،  مد وسالع آله وهح
 

                                     
 ق    41( ىهللالو النس،د، اتيم 171)
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 قائمة مراجع البحث
 
 القرآن الكرمي  -1
)ماتولللم اللللدال،  1، طاليهودياااا واحياااي ياا س مللا، اللللدكتهللال  ملللد ولللي،د اللللرمحن،  -2

 لل( ق 1409ا دينم ا نهللالو، 
)ا اتللللا ايىللللالما،  1، طصاااا ين سااااين ال مااا  ا لوللل،م،  مللللد َّنهلللر الللللدين،  -3

 لل(ق 1408بريو ، 
 لل( ق   1405)بريو ،  ال إحي،د ال اب العرب،  4ط، روح احعايا لهللاىا،  -4
 ، ) ال إحي،د ال اب العرب(ق اليينال مَ ، احل،فل  مد بن سيسع بن ىهللالو،  -5
اجلااواا الياا ين حاان باا ل دياان ابللن تيميللم ، شلليخ ايىللالن أمحللد بللن سوللد احلاللليم،  -6

 ، )مت،ب  ا د التج،ليم ( ق  احيين
 )ا اتا ايىالما( ق    1، طزاد احيريرمحن، ابن اجلهللا  ، أبهللا ال رال سود ال -7
) ال 2، طالفياايف ا احلاايف واأل ااواح والي اايفابللن حللسن، أبللهللا  مللد سالللا بللن أمحللد،  -8

 اجلي ، بريو ( ق
) ال ا عللل،لي، مصلللر،  3بتحقيللل  أمحللد شللل،كر، ط احياااي ابللن حنوللل ، ايمللل،ن أمحللد،  -9

 لل( 1368
 لل( ق   1411عالميم، )بريو ،  ال الاتا ال 1، طالتفيري الكبريالرا  ،  -10
، )نشلر تييري الكرمي الرمحن ا تفياري كا ا احياانالسعد ، سود الرمحن بن َّنهر،  -11

الرائىللللللم الع،مللللللم ي الا  الوحللللللهللاب العالميللللللم وايفتلللللل،د والللللللدسهللاو وايلشلللللل، ، الللللللرايق، 
 لل( ق   1410

، 2، طالعقي ة اليهوديا وخطر ا على اإلنياانياالسيد ه،ي، الدكتهللال ىعد الدين،  -12
 لل( ق  1416 ال الت،بعمل، سمل   ، )

 ( ق   1997)ماتوم النهضم ا صريم، الق،لرو، 12، طاليهودياشالس،  ق أمحد،  -13
 ق     أضواح البيانالشنقيتا،  مد ا ممل،  -14
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 ، ) ال ال ار( ق   احليف والي يفالشهرىت،م، أبهللا ال تح  مد بن سود الارج،  -15
 ) ال ال ار( ق   ، فتن الق يرالشهللاك،م،  مد بن سالا،  -16
َ ، أبللهللا  ع لللر  مللد بلللن  ريللر،  -17 )مصلللت ع احلالللس، مصلللر،  2، طجاااامع البيااانالتلل

 لل( ق     1373
 شر  هحيح ال مَ ، ) ال الات،ت العرب ( ق  عارضا األحوذ ابن العرب،  -18
 )مصر،  ال ا ع،لي( ق    5، طهللاالعق، ، سو،مل  مهللا ،  -19
) ال سمل،ل، سمال،ن،  1، طوديا عار  ررياياليهفت، ، الدكتهللال سرف،ن سود احلميلد،  -20

 لل(  ق   1417
، ) ال الاتا العالميلم،  اجلامع ألحكاا القرآنالقرطس، أبهللا سود هللا  مد بن أمحد،  -21

 لل( ق 1413
 لل( ق   1406) ال الشروق، بريو ،  12، طا ظ ل القرآنلتا، ىيد،  -22
)ماتوللللم ا علللل،لي، بللللريو ، 4، طالب ايااااا واليهاياااااابللللن كثللللري، أبللللهللا ال للللداد إى،سيلللل ،  -23

 لل( ق  1402
 ) ال ال ار( ق  1، طتفيري القرآن العظيمابن  كثري، أبهللا ال داد إى،سي ،  -24
، حتقيلل  سوللد ا يللد طعمللم حالللس ،  قيااا األنبياااحابللن  كثللري، أبللهللا ال للداد إى،سيلل ،  -25

 ( ق    1420) ال ا عرفم ، بريو  ،  5ط
مؤىسللللللم الرىلللللل،لم، بللللللريو ، ) 6طمعجاااااام قباراااااايف العاااااارا  كح،لللللللم، سمللللللر لولللللل،،  -26

 لل( ق     1412
، ) ال هلل، ل، ليااان العااراابللن من للهللال، أبللهللا ال ضلل  مجلل،ب الللدين  مللد بللن ماللرن ،  -27

 بريو (ق 
    ، ) ال الات،ت ا قدمل ق الشرق ا وى ( ق  (172)الكتاا احق س -28
 

                                     
نححراي ق  172)

 ( ا قدمل ق اهتالحهم، ولهللا ق احلقيقم الات،ت ا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4 

 قائمة محتويات البحث
 1 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق تقدج 

 ب ايا نبوة موسى )عليه الي ا( وإرساله إىل فرعون
 3 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق أو و : ق القرآن 
 9 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق لني،و : ق التهللالاو 
 12 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق للث،و : ا ق،لنم 

 آايت موسى )عليه الي ا( لفرعون
 16 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق أو و : ق القرآن 
 19 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق لني،و : ق التهللالاو 
 25 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق للث،و : ا ق،لنم 

 حوار موسى )عليه الي ا( لفرعون 
 29 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق أو و : ق القرآن 
 32 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق لني،و : ق التهللالاو 

 35 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق ،لنم للث،و : ا ق
 جناة موسى )عليه الي ا( وقومه و  ك فرعون وقومه 

 37 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق أو و : ق القرآن 
 38 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق لني،و : ق التهللالاو 
 39 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق للث،و : ا ق،لنم 

 42 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق اي،دم 
 43 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق ل، مم مرا   الوحب 
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