
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

َزُنوا َوَأْنُتُم اْْلَْعَلْوَن إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمنِيَ } آيات وسور أتت يف كتاب اهلل تعاىل تبعث فينا دائام  ،  {َوََل ََتِنُوا َوََل ََتْ

َل    التي وبوعود اهلل    تعاىل   باهلل  الثقةُ   جسدًا فإن روحه كان اإليامن    إذا وجتدد الثقة باهلل و بوعوده سبحانه، ف 

بحال،  ت اليوم وتخلف  نقف  الكالم،   عىل    لعلنا  هذا  لصدق  يربهن  تقال    ما  كلمة  ليس  اَليامن  فصدق 

  سنقف يرددها اللسان، بل َلبد من امتحانات تشهد أن اَليامن استقر بالقلب َل يزعزعه ابتالء او اختبار،  

ختتلف درجاتنا ولو كنا نقف يف صف واحد    -بالقلوب   بام  استقر اهلل    وامليزان عند -عبادة قلبية    عىل   اليوم 

يف الوقت    انزلت بعض آياَت ذه العبادة، سنقف عىل سورة  ختتلف الدرجات عند اهلل بمدى قيام القلب ب 

كان   املدينة،  فيه  الذي  إىل  مكة  مهاجرًا من  عليه وسلم  اهلل  الوقت  النبي صىل  من    الذي يف  فيه  مكة  خرج 

  ( خرجت( حّب البالد إىل قلبي، ولوَل أن قومِك أخرجوين ما  ْل نَِّك  إ   اهلل و )) وعيناه تدمعان، وهو يقول:  

سورة    يف  نزلت  الظروف،  عليه -القصص هذه  سنقف  وسلم   للنبي   هَ جِ وَ ُت لِ   -اليوم   ا التي  عليه  اهلل    صىل 

ر حقائُق ما يف القلوب من قوة اإليامن  هِ ظْ الفتن والشدائد، تُ   مفادها : أنه وقُت   لمؤمني من بعده رسائَل ل و

آخرين  عند  به  الظن  سوُء  يظهر  كام  باهلل  الظن  حسُن  ويظهر  ضعفه،                                                              .أو 

السالم،    اْلسايس    ها حمور سورة   عليه  موسى  البحر،  ومولده،  ]قصة  يف  فرعون،  و رميه  قرص  يف  نشأته 

واملالحظ  [  خروجه من مرص إىل مدين وزواجه، ثم عودته إىل بلده بعد عرش سني وانتصاره عىل فرعون و 

ه ال يف  التي    أهنا سورة  ذه  القرآن  يف  الوحيدة  قصة  السورة  علينا  إرسائيل  و موسى  قصت  بني  تركز عىل  مل 

قصة موسى بجرة سيدنا    أحداثهو ربط    السورةذه  ه فهدف    !! ومشاكلهم مع موسى كام يف باقي السور 

وسلم عليه  اهلل  صىل  فهي حممد  موسى  ،  ْلم  تعاىل  اهلل  وعد  بي  ِمَن    }مقابلة  َوَجاِعُلوُه  إَِلْيِك  وُه  َرادُّ ا  إِنَّ

َك  }اهلل تعاىل للنبي صىل اهلل عليه وسلم    ووعدِ [  7]القصص/    {املُْْرَسلِيَ  َلَرادُّ اْلُقْرآَن  َعَلْيَك  ِذي َفَرَض  إِنَّ الَّ

َمَعاد   القصص/  {إىَِل  آخر  [  85]  يف  الذي َتقق  موسى  تعاىل ْلم  اهلل  بوعد  تبدأ  السالم  عليه  موسى  فقصة 

  منها مهاجرًا متخفيًا،  كج و غم خر إىل مكة منترصًا ر ك عيد ن س  ناالقصة، ليأيت وعد رباين آخر من اهلل تعاىل أن 

    ه مع موسى وأمه، سيعيدك إىل مكة فاَتًا منترصاً صدق وعدُ   فمن 



 

 

                                                                                                                                                                                  

  فها هو،  الثقة بوعد اهلل، بأنه متحقق َل حمالة، مهام طالت املدة أو صعبت الظروفزرع    سورة هو الهدف  

وزادها سنتي بعد أن تزوج من ابنة شعيب يف مدين الذي قال  وات  موسى عليه السالم ترك مرص ثامين سن

ا َفِمْن ِعنِْدكَ َقاَل إيِني ُأِريُد َأْن ُأْنكَِحَك إِْحَدى  }له:    َعىَل َأْن َتْأُجَريِن َثاَميِنَ ِحَجج  َفإِْن َأْْتَْمَت َعرْشً
  {اْبنََتيَّ َهاَتْيِ

نبيًا مؤيداً   فأكمل بذلك عرش سني ليعود إىل مرص،  [ 28القصص/ ] صىل اهلل عليه وسلم  ، والنبي  رسوَلً 

َلُكْم  }يف السنة العارشة  لته رسا  ْتت و من اهلجرة،    ثامنية   دخل مكة فاَتًا منترصًا بعد سنوات  َأْكَمْلُت  اْلَيْوَم 

ِدينًا ْساَلَم  اإْلِ َلُكُم  َوَرِضيُت  نِْعَمتِي  َعَلْيُكْم  َوَأْْتَْمُت  يف  !!    [ 3]املائدة/  {ِدينَُكْم  الوعود، َتققت  نفس  إهنا 

الظروف الصعبة.   املدة ْتامًا، وَتت نفس  ُب }موسى خرج  ف نفس  قَّ َيََتَ املدينة  ،  {َخاِئفًا  أهل  له أحد  وقال 

، وسيدنا حممد صىل اهلل عليه وسلم خرج من مكة مهاجرًا يف الليل، بعد أن  {ملأََْل َيْأَْتُِروَن بَِك لَِيْقُتُلوكَ ٱ إِنَّ  }

                                                                                                                .فار ليقتلوه ائتمر به الك 

تلك ِقصص   بالقصص ْلهنا َتكي حكايات وروايات ولو تبرص  القصص سميت  أن سورة  الكثري  يظن 

أثر اليشء حتى   تتبع  فالَقصص هو  بأننا لو  وليست َقصص،  الَقصص لَتشدنا  هنايته، وقد سميت بسورة 

     ..  تحقق، وأن العاقبة َل تكون إَل للمتقي ستد اهلل  و م لوجدنا أن وع ص أنبياء اهلل وحاهلَ َص تتّبعنا قَ 

وتتجىل ثقة النبي بوعد اهلل تعاىل يف حادثة اهلجرة، حي كان صىل اهلل عليه وسلم مطاردًا وجاء رساقة بن  

لكنه كلام حاول اَلقَتاب منه وقع عن فرسه بال    ناقة(  100) أو يأرسه وينال جائزته من قريش   مالك ليقتله 

أي أن هناك ما يمنعه، فقال يا حممد  ( أن الرجل ممنوع   رساقة:)فعلمت   لا سبب مع كونه فارسًا مغوارًا، فق 

أ  حممد  يا  فقال رساقة:  اْلمان،  لك  وسلم  عليه  اهلل  النبي صىل  فقال  اْلمان،  فلم  أعطني  آخذك  أن  ردت 

النبي صىل اهلل عليه وسلم أعدك سواري كرسى،   له  فقال  أنت شيئًا،  أريد جائزة فأعطني  أستطع وكنت 

مَ  يل  فقال رساقة: كرسى  أتكتب  فقال رساقة:  الفرس  عليه وسلم: كرسى ملك  اهلل  النبي صىل  فقال  ن؟ 

 .كتابًا بذا فقال النبي يا أبا بكر أكتب له كتابًا بذا

 .   ملاذا سواري كرسى؟ إهنا الثقة من النبي صىل اهلل عليه وسلم بوعد اهلل تبارك وتعاىل   

وقد احتفظ رساقة بالكتاب قبل أن يسلم، وبقي حيتفظ بالكتاب إىل خالفة عمر، عندما فتحت بالد فارس  

عنه   اهلل  ريض  اخلطاب  بن  عمر  وعندها صعد  املسجد،  يف  ووضعت  كرسى  كنوز  املسلمون  املنرب  وغنم 

 ونادى: أين رساقة بن مالك. فيأيت رجل عجوز ويقول ماذا يا أمري املؤمني؟ فيقول: يا رساقة هذه سواري 



 

 

 

املسجد    من يف  فبكى مجيع  يموت.  أن  قبل  عليه وسلم  اهلل  النبي صىل  لك  موعودة قسمها  كرسى قسمة 

املقام  هذا  صاحب  صدق  وقالوا  النبي  بيت  إىل  حممد    ونظروا  عىل  اهلل  وسلم صىل  عليه  اهلل                                                              صىل 

َتقق وعد اهلل سبحانه  وكام وعد النبي رساقة بن مالك بسواري كرسى، فقد    ثقوا بوعد اهلل كام فعل نبيكم ف

أيضًا   اخلامسة  اآلية  يف  َعىَل  }تعاىل  نَُّمنَّ  َأن  ِذيَن  ٱ َوُنِريُد  ِِف  ْسُتْضِعُفو ٱ لَّ َوَنْجَعَلُهُم  ٱ ْا  ًة  َأِئمَّ َوَنْجَعَلُهْم  ْلَْرِض 

 ، ليس لبني إرسائيل فقط، بل لصحايب جليل، وهو عامر بن يارس. كيف؟ {ْلَواِرثِيَ ٱ

لعامر:   عنه  اهلل  ريض  عمر  سيدنا  قال  العراق   )اذهب ) فقد  إمارة  وليتك  يف    ( ( لقد  مساعدًا  معه  وأرسل 

إىل أن استدعاه    -مع أن مؤهالته القيادية َل تصلح ليكون واليًا    -وَليته، وبقي عامر يف اْلمارة مدة شهر  

اهلل   كتاب  يف  نظرت  لقد  قال:  ذلك،  سبب  عن  املؤمني  أمري  سئل  وحي  املدينة.  إىل  اخلطاب  بن  عمر 

نا وْلمة النبي صىل اهلل عليه وسلم، ورأيت قول اهلل  ووجدت أن كل وعود اهلل تبارك وتعاىل قد َتققت ل 

َعىَل  }وتعاىل:  تبارك   نَُّمنَّ  َأن  ِذيَن  ٱَوُنِريُد  يِف ٱلَّ َوَنْجَعَلُهُم  ٱ  ْسُتْضِعُفوْا  ًة  َأِئمَّ َوَنْجَعَلُهْم   {ْلَواِرثِيَ ٱْلَْرِض 

 .  أمام أعينهم  ري الناس وعد اهلل وهو يتحقق فأردت يا عامر أن أُ   [ 58]القصص/ 

 

 واحلمد هلل رب العاملي 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


