
بحث عن سیدنا موسى علیھ السالم جاھز للطباعة
األنبیاء ھم عباد هللا تعالى من البشر الذین خصھم بتبلیغ الرسائل السماویة أو إكمال الرسائل التي جاء بھا األنبیاء من قبلھم، وقد

ذكرھم هللا تعالى في القرآن الكریم، لیتعلم الناس من قصصھم والعبر المستخلصة منھا، ومنھم َسیدنا مُوسى -علیھ الصالة والسالم-
شامل لقصتھ كاملة.بحث عن النبي موسىالذي تكثر في قصتھ العبر والمعاني، وفي مقالنا الیوم سوف نقدم

مقدمة بحث عن سیدنا موسى علیھ السالم
على مر قرون من الزمن، أرسل هللا تعالى األنبیاء لھدایة الناس، ولم یكتفي بنبي واحد، وإنما رحمتھ عز وجل اقتضت أن یرسل لھم

النبي تلو اآلخر حتى ال تكون لھم الحجة یوم القیامة، بأن تبلغوا دین هللا الحق وشریعتھ، ومن بینھم النبي مُوسى -علیھ الصالة
والسالم- الذي جاءت قصتھ في آیات وسور عدة، مبیناً للناس العبر المستخلصة من ھذه القصة، على مراحلھا المختلفة، وكیف نصر

هللا تعالى نبیھ على القوم الكافرین، حتى أظھر دین الحق وأزھق الباطل والوثنیات والشرك، وفي السطور التالیة من ھذا البحث،
سوف نروي قصة النبي منذ مولده حتى بلوغ الرسالة، وما جرى من أحداث معھ، وكیف انتھت قصتھ بأن توفاه هللا تعالى وألحقھ

بالسابقین.
بحث عن سیدنا موسى علیھ السالم

لقد دارت قصة النبي مُوسى -علیھ الصالة والسالم- في أیام الفراعنة المصریین القدامى، وتحدیداً في عھد ملكھم فرعون، الذي
ادعى -كما باقي الفراعنة- أنھ رب قومھ والعیاذ با�، وفیما یلي نورد تفاصیل القصة وفق اآلتي:

متى ولد موسى علیھ السالم
لم یتم تحدید تاریخ مولد النبي ُموسى -علیھ السالم- بشكل محدد، وإنما رجح العلماء أنھ ولد في عھد فرعون مصر رمسیس الثاني
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نسب موسى علیھ السالم

یعود نسب النبي ُموسى - علیھ السالم- إلى أنبیاء بني إسرائیل من ساللة خلیل هللا إبراھیم علیھ السالم، وقیل في نسبھ أنھ من ساللة
الوي، وھو أخ النبي یوسف وابن النبي یعقوب ابن اسحاق ابن ابراھیم الخلیل -علیھم الصالة والسالم جمیعاً، وھذا النسب المتفق

على صحتھ بین أھل العلم.
وصول موسى إلى قصر فرعون

ً وفي الوقت الذي ولد فیھ ُموسى علیھ السالم، تنبأ لھ كاھن لفرعون بأن صبي من بني إسرائیل سیخلق في ذاك الوقت، وسیكون سببا
في زوال حكمھ وملكھ، فأمر بقتل الموالید الذكور الجدد من بني إسرائیل المتواجدین في مصر، إال أن هللا تعالى نجى سیدنا ُموسى

-علیھ السالم- بأن أوحى ألمھ وضعھ في صندوق ووضعتھ في البحر، فذھبت بھ المیاه إلى قصر فرعون، وحنت علیھ زوجتھ
وحدثتھ بأن یتخذوه ولداً لھم، وشاء هللا تعالى أن یعود لحضن أمھ، إذ أنھ لم یتقبل الرضاعة من أي امرأة مرضعة غیرھا، فبحثوا عن

النساء الالتي قد ولدن حدیثاً، وعرضوا ُموسى -علیھ السالم- علیھن، فكانت منھن أمھ إذ أرضعتھ وقبلھا، إال أنھ كبر وتربى ونشأ
في قصر فرعون ولیس في حضنھا إلنھا لم تجرؤ على البوح بالسر أنھ ابنھا..

خروج موسى من مصر
مرت حیاة ُموسى -علیھ السالم- بثالث مراحل ھامة، األولى منھا كانت في مصر، ثم رحیلھ إلى مدین ومن ثم عودتھ إلى مصر،

حیث نشأ وشب في قصر فرعون في مصر بالبدایة، إال أن أصلھ الذي نشأ منھ لم یجعل أعمال فرعون وحاشیتھ تدخل في قلبھ، أو
تنعكس على أخالقھ وتصرفاتھ، فكان كثیر التذمر من الذل والعبودیة التي كان یعامل فیھا الناس، وھذا كان أحد أسباب خروجھ من

مصر، إذ أنھ في یوم وجد أحد رجال فرعون یظلم واحد من بني قومھ، ولم یحتمل النبي ذلك فرد عنھ األذى، إال أنھ وبالغلط ضرب
الرجل فأرداه قتیالً، فخاف النبي وخرج من مصر متجھة نحو أرض الشام على جھلھ بالطریق، إال أن مشیئة هللا تعالى جعلتھ یذھب

إلى أرض مدین.
وصول موسى إلى أرض مدین

سار موسى -علیھ السالم- إلى أن وصل إلى أرض مدین، وھناك التقى برجل صالح یقال أنھ النبي شعیب علیھ السالم، وجاء لقائھ
للنبي بعد أن قام بمساعدة ابنتیھ على سقي ماشیتھم على عین ماء كثر علیھا الرجال ولم یستطیعوا مزاحمتھم على ذلك، وتوجھ بعده

برفقة الفتاتین إلى والدھما شعیب -علیھ السالم- الذي عرض علیھ رعیھ لماشیتھ باقتراح من إحدى بناتھ، فوافق موسى -علیھ السالم-
والسنتینعلیھاالمتفقالمدةانقضاءوبعدعائلة،لھوأصبحبناتھإحدىوتزوجعشرة،لتصبحسنتینوزادتسنوات8علىواتفقا

اإلضافیتین، آثر الرحیل والعودة إلى مصر مع عائلتھ.
موسى علیھ السالممھمة
وقد أتاه الوحي بذلك من هللا تعالى في الوادي المقدس طوى، فعندما،موسى علیھ السالم تبلیغ الرسالة إلى بني إسرائیلمھمةكانت

آثر موسى -علیھ السالم- العودة إلى مصر مع عائلتھ، تاه في طریقھ ولم یعرف االتجاه الذي سیسلكھ، وإذ بھ یرى ناراً من بعید
فتوجھ إلیھ علھ یصیب بھا ھدایة إلى طریقھ، ولما اقترب منھا كلمھ هللا تعالى أعلمھ بالرسالة وما أُمر بھ وما ھو مكلف بھ، بأن

یرجع إلى بني إسرائیل وفرعون ویھدیھم إلى هللا تعالى، ولكن موسى بقي خائفاَ، فسأل هللا تعالى أن یجعل لھ سنداَ وھو أخاه ھارون
-علیھ السالم- وھذا ما تم حقاً.

معجزات سیدنا موسى



بعد عودتھ إلى مصر، انطلق موسى وأخیھ ھارون -علیھما السالم- أل  قصر فرعون یبلغونھ الرسالة الحق، ولكن فرعون كان
طاغیة زمانھ إذ كان یسمي نفسھ الرب بین قومھ، فرفض وكان بینھم التحدي إلظھار الحق، وھنا ظھرت أول معجزتین أید هللا تعالى

إلى أفعى وابتلعا الحبال التي ألقاھا سحرة فرعون وتخیلوھا أفاعي تسعى،عصاه التي تحولتبھما نبیھ ُموسى علیھ السالم، وھما
السحرة إال أن أسلموا � تعالى بعد رؤیة المعجزتین، فارتعد فرعون خوفاً، فما كان منویده التي ابیضت بعد أن أخرجھا من جیبھ

من تقلب الناس علیھ، لذلك أرسل فرعون رجالھ یالحقون موسى وأخیھ ومن أسلم وبقیة قومھ حتى یقتلوھم، فتوجھ بھم إلى البحر
فعبر موسىنصفینضرب البحر بعصاه فانفلق البحرھرباً منھم، ولكنھم كانوا في إثرھم، فأوحى هللا تعالى بالمعجزة التالیة، إذ

-علیھ السالم- وقومھ ونجوا من رجال فرعون، ثم أطبق هللا تعالى البحر على فرعون ورجالھ وھلكوا جمیعاً، وسار موسى -علیھ
السالم- بقومھ إلى الشام.

قصة موسى والخضر
الخضر ھو نبي من أنبیاء هللا تعالى -علیھم السالم- إذ كان ممن نزل علبھم العلم والحكمة بالوحي منھ عز وجل، وبدأت قصتھ مع

موسى -علیھ السالم- عندما سألھ أحد بني إسرائیل عن أعلم الناس، فقال: أنا، فأوحى هللا تعالى لھ أن اذھب إلى مجمع البحرین
وسترى ھناك عبد من عبادي أعلم منك، وأ حى هللا تعالى لھ كیف یجد ذاك العبد بأن یأخذ معھ حوتاً، وحیث یضیعھ فسیلقى الخضر،

وعندما القاه موسى قال لھ أتیت ألتعلم منك ما علمك هللا تعالى، فقال لھ لن تستطیع معي صبراً، وخرجا معاً وحدثت القصة
المذكورة في القرآن الكریم بمواقفھا الثالثة، فمروا على سفینة فخرقھا الخضر لتغرق، ثم لقیا غالماً فقتلھ الخضر، ثم مروا على قریة
فیھا جدار مائل فقومھ الخضر، وفي المواقف الثالثة لم یستطع موسى -علیھ السالم- الصبر على تأویل ما رآه، وما كان من الخضر

إال أن أعلمھ بھا بعد أن أعلمھ أنھ ھذا الفراق بینھما وافترقا.
وفاة موسى علیھ السالم

لم یرد ذكر تاریخ وفاة النبي موسى -علیھ السالم- وأین دفن، وإنما ذكر في األحادیث النبویة الشریفة أن هللا تعالى أرسل لھ ملك
الموت، فضربھ النبي وفقأ عینھ حیث أنھ لم یعرفھ، فرجع ملك الموت واشتكى � تعالى، فقال لھ عد إلیھ وقل لھ أن یضع یده على
ظھر ثور، وبكل شعرة لھ سنة، ولكن بعدھا الموت، فانصاع النبي بعد أن علم أنھ مرسل من هللا تعالى، وأن الموت لھ ال محالة،

وقبضت روحھ ولم یرد نص إن مان دفن باألرض أم ال، وهللا تعالى أعلم بھ.
خاتمة بحث عن سیدنا موسى علیھ السالم

ومع ھذا الحدث الذي انتھت بھ قصة سیدنا مُوسى -علیھ الصالة والسالم- بعد أن توفاه هللا تعالى وألحقھ بالمرسلین والنبیین
والصالحین، ینتھي ھذا البحث الكامل والشامل حول قصتھ الملیئة بالعبر الكبیرة والجمیلة، من مولده -علیھ الصالة والسالم- وحتى

وفاتھ، فالحمد � على نعمة الھدایة، والحمد � تعالى الذي أرسل إلینا نبیھ مُوسى ومن بعده من األنبیاء -علیھم الصالة والسالم
جمیعاَ- حتى بلغنا الھدایة ووصلتنا رسالة اإلسالم، ونسأل هللا تعالى أن یكون ھذا البحث مفیداً وقد قدمنا بھ كافة المعلومات القیمة عن

النبي مُوسى -علیھ السالم- مع قومھ والطاغیة فرعون.


