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  امللخص
  

تعرض هذه املقالة قصة نيب اهللا موسى ـ عليه السالم ـ مـع عـدو اهللا     
املتكرب فرعون، كما أخربنا اهللا سبحانه وتعاىل عنها يف سورة القصص ؛بدءاً مـن              
ميالد موسى مبصر مث إلقاء أمه له يف النهر ووصوله إىل قصر فرعون مث رجوعه إىل                

يف بيت فرعون إىل بلوغ أشده ، وما وقع له من اخلطأ الذي كـان               أمه ، ونشأته    
سبباً يف خروجه من املدينة ووروده إىل مدين وزواجه من ابنة شيخ كبري علـى أن                
يكون أجرياً عنده بضع سنني مث تكليم اهللا له وتكليفه بالرسالة وعودته إىل مـصر               

ه مث جحود فرعون مبا جاء بـه        مؤيداً باآليات لدعوة فرعون إىل اإلميان باهللا وطاعت       
موسى وأخوه هارون الذي أرسله اهللا معه ليشد عضده مث كانت النهاية مبطـاردة              
فرعون وجنوده ملوسى وأتباعه إىل البحر حيث غرق فرعون وجنـوده ،وضـرب             
موسى بعصاه البحر فصار طريقاً يبساً له وألتباعه ،وبذلك جناهم اهللا مـن القـوم               

  .الظاملني 
 هذه املقالة باستنباط الدروس والعرب اليت تضمنها نبإ موسـى           وقد ختمت   

  .وفرعون ، كما جرت اإلشارة إىل كثري منها يف أثناء عرض القصة
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  اهللا الرمحن الرحيمبسم 

  

  :أما بعـد. احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده 
فإن القرآن الكرمي كالم رب العاملني، نزل به الروح األمني، علـى سـيد              
املرسلني، فيه خرب من قبلنا، ونبأ من بعدنا، من قال به صدق، ومن حكم به عدل،                

 ومن ابتغى اهلـدى يف غـريه أضـله اهللا،           ومن دعا إليه هدي إىل صراط مستقيم،      
  .وكانت ايته اخلذالن واخلسران
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لقد أمرنا اهللا تعاىل بتالوة كتابه وتدبره وفهمه والتفكر فيه، ملا لذلك مـن     
ستقامة على الصراط املستقيم، واالبتعاد عن السوء،       اآلثار يف النفس البشرية، من اال     

أو األمر به، ولئال تبقى مترددة فيما تقدم عليه من فعل اخلـريات، والبعـد عـن                 
املنكرات، حىت تكون يف حالة اطمئنان، ويقني وخضوع، وخـشوع ملـن خلـق       

  .فسوى، وقدر فهدى
بعث فيهم رسـالً  وإن اهللا تعاىل ملا خلق اخللق مل يتركهم مهالً ضالني، بل       

منهم مبشرين ومنذرين، لكي حيققوا الغاية واحلكمة من خلقهم، وحيذروهم مـن            
 عليهم الصالة   -اتباع اهلوى، والظلم و البغي يف األرض بغري احلق، وقد قام الرسل           

  : مبا كلّفوا به خري قيام، لكن الناس انقسموا حنوهم قسمني-والسالم
 على الطريق املستقيم خلفهم، وقسم      قسم اتبعوهم ولزموا هديهم، وساروا    

آخر تنكب السبيل، وحاد عن اهلدى، وضل الطريق، وكتب اهللا عليه الـشقاوة يف              
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  .الدارين، عدالً منه وحكمة
ومن أولئك الذين كتب اهللا عليهم الشقاء طاغيتـا زمامـا، فرعـون             

  .وهامان، وجنودمها، إم كانوا خاطئني
مع طاغية زمانـه فرعـون، قـد        -لسالمعليه ا –وإنّ قصة نيب اهللا موسى      

عرضت يف القرآن الكرمي يف مواضع متعددة، بأساليب متنوعة، فيها من الـدروس             
  . الكثري شيءوالعرب، والعظات ال

وإن عرضها على النفوس ألمر مهم، من بداية االستضعاف حىت التمكني،           
تباعـدين،  ومعرفة ما بني ذلك من أحوال الطرفني املتحـاورين، املتجـاورين امل           

املختلفني يف الرأي والرؤية، واهلدف والغاية، والوسيلة واألسلوب، حىت يطمـئن           
، أن العاقبـة لعبـاد اهللا       - من أهل اخلري والـصالح     -أهل االستضعاف يف األرض   

 سيمن عليهم، إذا اخذوا باألسباب الشرعية، من الصرب         - سبحانه -املتقني،وأن اهللا 
املعاناة والعقبات، ومن القيام بـاألمر بـاملعروف،        على ما يالقون يف الطريق، من       

 tt :،كما قال تعاىل والنهي عن املنكر tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ©© ©©3333 ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒ$$$$ ss ss%%%% rr rr&&&& nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### (( ((#### ââ ââθθθθ ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ 

nn nnοοοο 44 44θθθθ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( ((#### öö ööθθθθ yy yyγγγγ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ���� ss ss3333ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 33 33 ¬¬ ¬¬!!!! uu uuρρρρ èè èèππππ tt tt6666 ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ ãã ããΒΒΒΒ WW WW{{{{ $$    .]٤١:ـجاحل[ 〉 ####$$

لقد وعدهم اهللا على ذلك باالستخالف يف األرض، والتمكني يف الـدين،            
ــ ــا ق ـــكم  yy  : اىلـال تع yy‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÏÏ ÏÏ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 

óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ xx xx���� ÏÏ ÏÏ==== øø øø⇐⇐⇐⇐ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ uu uuŠŠŠŠ ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ŸŸ ŸŸ2222 yy yy#### nn nn==== ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ==== öö öö6666 ss ss%%%% ££ ££ uu uuΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ jj jj3333 uu uuΚΚΚΚ ãã ãã‹‹‹‹ ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ ss ss]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ 

”””” ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss???? öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨]]]] ss ss9999 ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ tt tt7777 ãã ããŠŠŠŠ ss ss9999 uu uuρρρρ .. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏùùùù öö ööθθθθ yy yyzzzz $$$$ YY YYΖΖΖΖ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& 44 44  ÉÉ ÉÉ____ tt ttΡΡΡΡρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„ ’’’’ ÏÏ ÏÏ1111 

$$$$ ZZ ZZ↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uu���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222 yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ ss ssŒŒŒŒ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx���� øø øø9999 $$   .]٥٥: النـور[ 〉 ####$$
أيت إالّ بعد مفاوز طويلة تقطـع   ولكي يعلموا أن التمكني يف األرض، ال ي  
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ـ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   ـــ

٢٠ 

  .يف الطريق، يواجهون من خالهلا عقبات، ومصائب متعددة ومتنوعة
كما أن عرض هذه السرية ـ سرية نيب اهللا موسى ـ عليه السالم ـ  مع    
فرعون طاغية عصره ـ فيها دعوة ألولئك القوم الذين تكربوا يف األرض بغري حق،  

يف األرض بالفساد، لكي يتفكروا يف مـصريهم        وطغوا وجتربوا واستكربوا، وسعوا     
 ttوعاقبته، فإن أخاهم فرعون ادعى الربوبيـة واأللوهيـة،         ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ 44 44’’’’ nn nn???? ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### 〈 

$$$$ : وقال . ]٢٤:النازعات [ tt ttΒΒΒΒ àà ààMMMM ôô ôôϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ==== tt ttãããã ΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ >> >>µµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ”””” ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� xx xxîîîî 〈 ]٣٨: القصص[.  
خذ عزيـز مقتـدر، فمـا       ودد قومه أن يتخذوا إهلا سواه، فأخذه اهللا أ           

 استطاع أن يكف عن فمه شربة من املاء، ويف ذلك بيان لضعفه ، وهوانه على اهللا               
  .تعاىل

فعلى الطغاة الظاملني يف كل عصر ومصر، أن يراجعوا حسابام، ويعملوا           
عقوهلم، اليت وهبهم اهللا تعاىل، وينقذوا أنفسهم من النار، قبل أن حيق عليهم القول              

ون ألنفسهم حوالً وال قوةً، والعاقل من اعترب واتعظ، وى النفس عن            فال يستطيع 
  .اهلوى

¨¨ :وصدق اهللا القائـل    ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ ss ssŒŒŒŒ 33 33““““ uu uu���� òò òò2222 ÏÏ ÏÏ%%%% ss ss!!!!  yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββ%%%% xx xx.... ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ëë ëë==== ùù ùù==== ss ss%%%% ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ’’’’ ss ss++++ øø øø9999 rr rr&&&& yy yyìììì ôô ôôϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎγγγγ xx xx©©©© 〈 ]٣٧: ق[.  
 :  ôôوالقائل ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 šš ššχχχχ%%%% xx xx.... ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎηηηη ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ || ||ÁÁÁÁ ss ss%%%% ×× ××οοοο uu uu���� öö öö9999 ÏÏ ÏÏãããã ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ TT TT [[ [[{{{{ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt tt6666 øø øø9999 FF FF{{{{ $$ $$#### 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... $$$$ ZZ ZZVVVVƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttnnnn 22 22”””” uu uu���� yy yyIIII øø øø���� ãã ããƒƒƒƒ 

 ÅÅ ÅÅ6666≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ tt tt,,,,ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ óó óóÁÁÁÁ ss ss???? ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÏÏ ÏÏµµµµ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ øø øø���� ss ss???? uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 && && óó óó xx xx«««« ““““ YY YY‰‰‰‰ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ZZ ZZππππ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ 〈          

  .]١١١: يوسف [
وملا قرأت سورة القصص ذات يوم، تداعت لدي خـواطر وتـأمالت،            

 -عليه السالم -اهللا علي به من سرية نيب اهللا موسى       فأحببت أن أسطر بقلمي ما فتح       



  ٢١                     )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد
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 تذكرة وعـربة ،     - عليه من اهللا تعاىل ما يستحق      -"فرعون" مع ذلك العدو املتكرب   
  . واهللا من وراء القصد وهو يهدي السبيل

  - عليه السالم-واقع الناس قبل ميالد موسى -١
نـهم  وم"  إسـرائيل  بـين "سمون  ين يف مصر فريقان من الناس، فريق        كا

  .ومنهم فرعون الطاغية" القبط"، وفريق آخر يسمون - عليه السالم-موسى
 مستضعفني من قبل القبط، حيث كانوا يـستخدموم         إسرائيلوكان بنو   

يف أمور احلياة كلها، استخداماً فيه امتهان واستذالل، وقد ورد يف القرآن الكرمي ما              
))  -ليه السالم ع - ملوسى إسرائيلال بنو   ـد ق ـدل على ذلك، فق   ـي ((#### ûû ûûθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ ss ssΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒρρρρ éé éé&&&& 

 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö7777 ss ss%%%% ββββ rr rr&&&& $$$$ uu uuΖΖΖΖ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' ss ss???? .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ ss ssΨΨΨΨ oo ooKKKK øø øø⁄⁄⁄⁄ ÅÅ ÅÅ____ 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% 44 44 || ||¤¤¤¤ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ ββββ rr rr&&&& yy yy7777 ÏÏ ÏÏ==== ôô ôôγγγγ ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 ¨¨ ¨¨ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã öö öö ΝΝΝΝ àà àà6666 xx xx���� ÏÏ ÏÏ==== ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uu���� ÝÝ ÝÝààààΖΖΖΖ uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 〈 ]١٢٩: األعراف[.  
لى عظم ما كانوا يالقـون مـن        دال ع ) أوذينا من قبل أن تأتينا    ( فقوهلم  

 بشرهم الك عدوهم، وأن     -عليه السالم -الفريق اآلخر، وهم القبط، لكن موسى       
  .العاقبة هلم

 كـانوا  إسـرائيل وعند أهل الكتـاب أن بـين   :"  رمحه اهللا تعاىل-يقول ابن كثري 
يسخرون يف ضرب اللَِّبن، وكانوا مما محلوا مـن التكـاليف الفرعونيـة أـم ال        

 مما حيتاجون إليه فيه، بل كانوا هم الذين جيمعون ترابه وتبنـه            شيءعدون على   يسا
وماءه، ويطلب منهم كل يوم قسط معني،إن مل يفعلوه وإالّ ضربوا وأهينوا غايـة              

  .)١( اإلهانة، وأوذوا غاية األذية
ولقد ذكر اهللا تعاىل بعض ذلك األذى الذي كان يوقعه فرعون على بـين              

                                                 
 ) .١/٢٦٣( البداية والنهاية ) ١(
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٢٢ 

قة واالستضعاف، وقتل األبناء، واستحياء النساء، يف كتابـه          من التفر  إسرائيل
¨¨ : قال تعاىل. العزيز ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ŸŸ ŸŸξξξξ tt ttãããã ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγ nn nn==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& $$$$ YY YYèèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ©©©© ßß ßß#### ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôÒÒÒÒ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ZZ ZZππππ xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

ßß ßßxxxx ÎÎ ÎÎ nn nn//// xx xx‹‹‹‹ ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ ss ssΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&&  ÄÄ ÄÄ ÷÷ ÷÷∏∏∏∏ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχ%%%% xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   .]٤:القصص[ 〉 ####$$
وافع اليت دفعت فرعون وقومه      ما يفسر الد   ")١(الفتون" جاء يف حديث   وقد

   . إسرائيلقباط، إىل التنكيل ببين األ
ـ رضي اهللا ع  -ابن عباس    - رمحه اهللا  - سعيد بن جبري   سأل  عـن   -همان

 øø: الفتون الواردة يف قولـه تعـاىل       øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ûû ûû ÅÅ ÅÅ´́́́ ôô ôôϑϑϑϑ ss ss???? yy yy7777 çç ççGGGG ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttGGGG ss ssùùùù öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ öö öö//// ää ää3333 —— ——9999 ßß ßßŠŠŠŠ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  tt ttΒΒΒΒ ………… ãã ãã&&&& éé éé#### àà àà���� õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ (( (( 

yy yy7777≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè yy yy____ uu uu���� ss ssùùùù ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ éé éé&&&& óó óó’’’’ ss ss1111 §§ §§���� ss ss)))) ss ss???? $$$$ pp ppκκκκ ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ tt ttãããã ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββ uu uu““““ øø øøtttt rr rrBBBB 44 44 || ||MMMM ùù ùù==== tt ttGGGG ss ss%%%% uu uuρρρρ $$$$ TT TT¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ yy yy7777≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ ¤¤ ¤¤ffff uu uuΖΖΖΖ ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ dd ddΟΟΟΟ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### yy yy7777≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttGGGG ss ssùùùù uu uuρρρρ  $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡθθθθ çç ççFFFF èè èèùùùù 44 44 

|| ||MMMM ÷÷ ÷÷VVVV ÎÎ ÎÎ7777 nn nn==== ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ™™™™ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& tt tt tt tt ôô ôô‰‰‰‰ tt ttΒΒΒΒ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO || ||MMMM ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÅÅ ÅÅ____ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 99 99‘‘‘‘ yy yy‰‰‰‰ ss ss%%%% 44 44 yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 〈 ]قال ابن عباسف.]٤٠:طـه:  
 أن جيعـل يف     -عليه السالم  –كان اهللا وعد إبراهيم      فرعون وجلساؤه ما   تذكّر " 
، ذلك ما يشكون فيه    ينتظرون   إسرائيلإن بين   : فقال بعضهم . ريته أنبياء وملوكاً  ذ

قالوا ليس هكذا كـان وعـد       وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب ، فلما هلك          
ون ؟ فأمتروا وأمجعوا أمـرهم، علـى أن يبعـث           فكيف تر  :فقال فرعون  .إبراهيم

، فال جيدون مولوداًً ذكراً إال ذحبوه،       إسرائيلرجاالً، معهم الشفار، يطوفون يف بين       
 ميوتـون بآجاهلم،والـصغار     إسـرائيل ففعلوا ذلك ، فلما رأوا أن الكبار من بين          

من األعمـال  إىل أن تباشروا   فتصريواإسرائيليذحبون، قالوا توشكون أن تفنوا بين       
واخلدمة الذي كانوا يكفونكم، فاقتلوا عاماً كل ذكر فتقل أبناؤهم ،ودعوا عامـاً             

                                                 
-١٦/١٢٥(الكربى، والطربي يف تفسريه      حديث الفتون، حديث طويل رواه النسائي يف السنن          ) ١(

وذكره ابن كثري   ) ٣٠١-٤/٢٩٦(وأخرجه السيوطي يف الدر املنثور    . وابن أيب حامت يف تفسريه    ) ١٢٧
 . يف تفسريه هلذه اآلية من سورة طه



  ٢٣                     )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد
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فال تقتلوا منهم أحداً ، فيشب الصغار مكان من ميوت من الكبار، فإم يكثـرون               
مبن تستحيون منهم فتخافوا مكاثرم إياكم ، ولن تفنوا مبن تقتلـون وحتتـاجون              

 ذلك، فحملت أم موسى ارون يف العام الذي ال تقتل           إليهم ، فأمجعوا أمرهم على    
 مالسالعليه   –بل محلت مبوسى    ن قا فيه الغلمان ، فولدته عالنية آمنة، فلما كان م        

  .)١("فوقع يف قلبها اهلم واحلزن –
   – عليه السالم –ويف هذا اجلو احملموم ولد موسى 

   
  - عليه السالم- ميالد موســى-٢

 يف جوء مملوء بالرعـب واخلـوف والقتـل          -م عليه السال  -ولد موسى 
  .والتشريد

ولد يف العام الذي يقتل فيه كل مولود ذكر من قبل فرعون الطاغية وقومه              
  .األقباط

 يف طائفة مستضعفة كل االستضعاف متفرقـة        -عليه السالم -ولد موسى 
  .مشتتة ؛ يسومهم فرعون وقومه سوء العذاب، يذبح أبناءهم، ويستحي نساءهم

لبالء يقع على الفرد واجلماعة، ويتفاوتون يف درجاته، لكن الذي وقع           إنّ ا 
 øø:  كان من أعظم البالء، كما قال اهللا تعاىل        إسرائيلعلى بين    øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ΝΝΝΝ àà àà6666≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ øø øøŠŠŠŠ ‾‾ ‾‾gggg ww wwΥΥΥΥ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ#### uu uu 

tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ããΒΒΒΒθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uu ûû ûûθθθθ ßß ßß™™™™ ÅÅ ÅÅUUUU#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ çç ççtttt ¿¿ ¿¿ oo oo2222 xx xx‹‹‹‹ ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!$$$$ ss ssΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ãã ããŠŠŠŠ óó óóssss tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΣΣΣΣ 44 44 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ss ssŒŒŒŒ ÖÖ ÖÖ II IIξξξξ tt tt////  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã 〈 ] ٤٩:سورة البقرة[.   

 øø: وقال تعـاىل   øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ΝΝΝΝ àà àà6666≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ pp ppggggΥΥΥΥ rr rr&&&& ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ#### uu uu šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ããΒΒΒΒθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uu ûû ûûθθθθ ßß ßß™™™™ ÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### (( (( 

                                                 
 )١/٣٠٠( البداية والتهاية - )١(
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tt ttββββθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏ nn nnGGGG ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!$$$$ ss ssΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ãã ããŠŠŠŠ óó óóssss tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΣΣΣΣ 44 44 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ ΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ ss ssŒŒŒŒ ÖÖ ÖÖ II IIξξξξ tt tt////  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã 〈 ] ســورة

  .]١٤١:األعراف
 øø: وقال تعـاىل   øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999 (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ «« ««!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ ää ää33339999 pp ppggggΥΥΥΥ rr rr&&&& ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ#### uu uu šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ããΒΒΒΒθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uu ûû ûûθθθθ ßß ßß™™™™ ÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ çç ççtttt ¿¿ ¿¿ oo oo2222 xx xx‹‹‹‹ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!$$$$ ss ssΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ãã ããŠŠŠŠ óó óóssss tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΣΣΣΣ 44 44 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ 

ΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ ss ssŒŒŒŒ ÖÖ ÖÖ II IIξξξξ tt tt////  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã 〈 ]٦: إبراهيم[.  
 يف بيت امرأة ال متلك حوالً وال قوةً، قلبـها           - عليه السالم  -ولد موسى 

يرجف ويتقطع أساً وحسرةً على ولدها الرضيع، أين ختفيه من فرعون وزبانيتـه؟             
  أين تذهب به يف األرض وهي امرأة مستضعفة؟

يس له أسرة أو قوم حيمونه مـن فرعـون           ول - عليه السالم  -ولد موسى 
  .وجنوده

 وهو ضعيف كل الضعف، ال يعرف أباً وال أماً          -عليه السالم -ولد موسى 
وال أختاً، وال قريباً وال بعيداً، وال مييناً وال مشاالً، وال أكالً وال شرباً، وطـاغوت                

  . عصره يتهدده بالذبح واهلالك
 واأللوهيـة، يتملكـه اخلـوف،     فرعون الذي ادعى الربوبية !سبحان اهللا 

والرعب، واخلور، من طفل رضيع ال يدري ما احلياة؟ جمرد من كل قوة وحيلة، إالّ               
من قوة فاطر السموات واألرض، الذي ال إله إالّ هو وحده ال شريك له، الواحـد            
القهار، امللك اجلبار، الكبري املتعال، السميع البصري، العزيز احلكيم، اللطيف اخلبري،           

 فيكون، مدبر األمور ومـصرفها،      ، كن :لرمحن الرحيم، الذي إذا أراد شيئا قال له       ا
 قدير،حفظ عبده، ورعاه وهو يف بطن       شيء، وهو على كل     شيءبيده مقاليد كل    

 النجدين، وساق له رزقه وهـو ال يـشعر،   - بعد خروجه إىل الكون   -أمه، وهداه 
رأى ومسمع مـن فرعـون      وهيأ له من يرعاه، ويدافع عنه، ويتوىل شؤونه على م         



  ٢٥                     )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد
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 عليـه   -وجنوده،وهم ال يشعرون، وتتجلى بعض مظاهر تلك الرعايـة ملوسـى          
  : يف عدة أمور-السالم

ع يف  إهلام أمه إذا خافت عليه من العدوان أن تلقيه يف اليم حىت ال يق              :أوالً
!! :  ال تعاىل ـق  .-  فرعون وجنوده  - يد الظلمة  !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ xx xxmmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏ dd ddΘΘΘΘ éé éé&&&& ## ## yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& (( (( 

#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� ½½ ½½zzzz ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 rr rr'''' ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ dd ddΟΟΟΟ uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû$$$$ ss ssƒƒƒƒ rr rrBBBB ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ þþ þþ’’’’ ÏÏ ÏÏΤΤΤΤ uu uu““““ øø øøtttt rr rrBBBB (( (( $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννρρρρ –– ––ŠŠŠŠ !! !!#### uu uu‘‘‘‘ ÅÅ ÅÅ7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏææææ%%%% yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ  šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

šš šš ÏÏ ÏÏ==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   . ]٧:سورة القصص[ 〉 ####$$
 هيأ اهللا له آل فرعون يلتقطونه من اليم، وينقذونه من الغرق، وهـم              :ثانياً

 : قال تعاىل . له والتخلص منه  ـ املتربصون به اخلائفون منه العازمون على قت       أعداؤه
 ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ ss ssÜÜÜÜ ss ss)))) tt ttGGGG øø øø9999 $$ $$$$$$ ss ssùùùù ãã ããΑΑΑΑ#### uu uu šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù tt ttββββθθθθ àà àà6666 uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 #### xx xxρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã $$$$ ¸¸ ¸¸ΡΡΡΡ uu uu““““ xx xxmmmm uu uuρρρρ 33 33 āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) χχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù zz zz≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ èè èèδδδδ yy yyŠŠŠŠθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ uu uuρρρρ 

(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 šš šš ÏÏ ÏÏ↔↔↔↔ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ yy yyzzzz 〈 ] ٨: سورة القصص[.  
زوجة فرعون الطاغية حب ذلك الطفـل        قذف اهللا سبحانه يف قلب       :ثالثاً

الرضيع، فوقفت سداً منيعاً حببها احلاين على ذلك الرضيع الغريب الضعيف، ضـد             
 فاسـتوهبته   - عليه السالم  -القوة والقسوة والغلظة من فرعون وجنده جتاه موسى       

 : قال تعاىل . من فرعون ليكون قرة عني هلا وله، فوهبها إياه مع عدم رضاه بذلك            
 ÏÏ ÏÏMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ßß ßßNNNN rr rr&&&& uu uu���� øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ßß ßßNNNN §§ §§���� èè èè%%%% && && ÷÷ ÷÷ tt ttãããã ’’’’ ÍÍ ÍÍ kk kk<<<< yy yy7777 ss ss9999 uu uuρρρρ (( (( ŸŸ ŸŸωωωω çç ççννννθθθθ èè èè==== çç ççFFFF øø øø)))) ss ss???? ## ## || ||¤¤¤¤ tt ttãããã ββββ rr rr&&&& !! !!$$$$ ss ssΨΨΨΨ yy yyèèèè xx xx����ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ………… çç ççνννν xx xx‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG tt ttΡΡΡΡ #### VV VV$$$$ ss ss!!!! uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ãã ããèèèè ôô ôô±±±± oo oo„„„„ 〈 ]   هذا العرض من امرأته، زاعما أنـه       " فرعون"فرفض. ]٩: القصص
  . احلكمة البالغة-تعاىل-ليس حباجة إليه، وهللا

أن امرأة فرعون أرسلت إىل من حوهلـا مـن          " الفتون"يث  وقد جاء يف حد   
النساء من أجل أن تقوم بإرضاعه فلم جتد حىت جاءت أخته بعد أن أرسلتها أمها لكي                



  أمحد الزهراين. د                        من نبأ موسى وفرعون : تأمالت قرآنية                                 
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٢٦ 

 :قـال تعـاىل .)١(ه دلتـهم على من يرضعه    ـما رأت ـتتحسس أخبار موسى فل   
 ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG ÷÷ ÷÷zzzz TT TT{{{{ ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ èè èè%%%% (( (( ôô ôôNNNN uu uu���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇ tt tt7777 ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////  tt ttãããã 55 55==== ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ãã ããèèèè ôô ôô±±±± oo oo„„„„ 〈 ] ١١:القصص[ ،  

 $$$$ ss ssΨΨΨΨ øø øøΒΒΒΒ §§ §§���� xx xxmmmm uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã yy yyìììì ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ#### uu uu���� yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ öö öö//// ää ää3333 —— ——9999 ßß ßßŠŠŠŠ rr rr&&&& ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ;; ;;MMMM øø øøŠŠŠŠ tt tt//// ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== àà àà���� õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 

šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ 〈 ]١٢:سورة القصص[.  
 أمه،   مجيع املراضع سوى   -عليه السالم -حرم اهللا تعاىل على موسى     :رابعاً  

  :حلكم عظيمة، ومنها
 إرجاعه إىل أمه كي تقر عينها، ويذهب عنها احلزن، ولتعلم أن وعـد اهللا حـق      -١

 çç :كما قال تعاىل     ççµµµµ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ ôô ôôŠŠŠŠ yy yyŠŠŠŠ uu uu���� ss ssùùùù ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ éé éé&&&& óó óó’’’’ ss ss1111 §§ §§���� ss ss)))) ss ss???? $$$$ yy yyγγγγ ãã ããΨΨΨΨ øø øøŠŠŠŠ tt ttãããã ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš ššχχχχ uu uu““““ óó óóssss ss ss???? zz zzΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ āā āāχχχχ rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### AA AA,,,, xx xxmmmm 

££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu���� nn nnYYYY òò òò2222 rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ 〈 ]  تتجلى رمحة اهللا تعاىل ولطفه مبوسـى       . ]١٣: القـصص
وأمه الوهلانة املترقبة ألخباره، وحسن تدبريه، حيث أنقذ ذلك الرضيع مـن أيـدي              

  .أعدائه، وهو يف قبضتهم، وأسكن روعها، وأقر عينها برؤية ابنها
 ، فإنـه ال   شيء إن املخلوق مهما تكرب وجترب يف هذه احلياة، وادعى أن بيده كل              -٢

يستطيع أن جيلب لنفسه خرياً، أو يدفع عنها ضراً، فمن باب أوىل أن ال يضر غريه، أو       
  .ينفعه

 بيان أن من توكل على اهللا حق التوكل كفاه، وهذا واضح من حال أم موسى                -٣
اهللا، وقذفت بابنها يف اليم، وتوكلت علـى اهللا يف حفظـه             عندما استسلمت ألمر  

  .ورعايته كفاها سبحانه يف ذلك
 يف هذا الكون إالّ بعد إرادة اهللا له سـواء           شيء ومن ذلك أنه ال ميكن حيدث        -٤

  .كان خرياً أو شراً

                                                 
 ).١/٣٠١(البداية والنهاية :  انظر)١(



  ٢٧                     )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد
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   حال أم موسى حني ولدته وخوفها أن يقتله زبانية فرعون-٣

يعجز اللسان عن التعبري، والقلم عن الكتابة، يف وصف حـال تلـك األم                     
واخلرس يف لساا، واحلزن يف قلبـها،       احلنون، اليت أصيبت بالذهول يف تفكريها،       

واخلوف والرجفان يف نفسها، على فلذة كبدها، على رضيع ال حول له وال قـوة،     
أمام عدو طغى وتكرب وجترب، فأصبح ال يرى يف الوجود إالّ هو، فـاألمر أمـره،                

 حـىت   إسرائيل وأصدر أمره الظامل، بقتل أبناء بين        -كما يظن ويزعم  -والنهي يه، 
منهم، خوفاً على ملكه الزائل، ونفسه احلقرية، فماذا ترى سيكون موقف           يتخلص  

تلك األم  الودود، املتخفية بابنها املولود، وهي يف حالة من الذعر والقلق والوجل              
لكن اهللا سبحانه أهلمها الثبات يف مواقفها، وربط على قلبها يوم كادت            ! الشديد؟

ثقة بوعد اهللا هلا، وأرشدها إىل الطريـق        تبدي بأنه ابنها، وجعل نفسها مطمئنة ووا      
 بإرضاعه، فـإذا    - بوحي إهلام  -األمثل يف التعامل مع احلدث العظيم، حيث أمرها         

خافت عليه من هجمة العدو عليه أمرها أن تقذفه يف اليم، وأن تكل أمره إىل اهللا،                
ومع  ه،وأن تضرب باخلوف واحلزن جانباً، فهو يف رعاية خالقه ورازقه وحمييه ومميت           

  :ذلك بشرها بأمرين عظيمني
وهو أنه سريجع إليها لكي تقر عينها، ويذهب حزـا،          ! قريب: أحدمها

  .ويهدأ روعها، وتقوم بإرضاعه وكفالته وهلا على ذلك أجر
  !وهو أنه سيكون من املرسلني؟! بعيد: وثانيهما

كيف تصدق أمه ذا ، وهي تعلم علم اليقني أن ابنـها            ! إنه ألمر عجيب  
ولكن ال عجب   ! د التقمه النهر، وغار يف ظلماته، ال يستطيع النجاة من غمراته؟          ق

أن تصدق النفس املؤمنة املطمئنة الواثقة بنصر اهللا هلا أنه سينجز هلا ما وعدها إياه،               
  .فإن اهللا ال يخلف امليعاد
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zz zzΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ āā āāχχχχ rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### AA AA,,,, xx xxmmmm ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu���� nn nnYYYY òò òò2222 rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ 〈  ]١٣ -١٠: القصص[.  
هي ذي أمه حائرة به ، خائفة عليه ، ختشى أن             وها " :يقول سيد قطب    

ها هـي ذي بطفلـها       ،ين، وترجف أن تتناول عنقه السكني     يصل نبأه إىل اجلالد   
جزة عن إخفائه ،عاجزة عن حجز       محايته ، عا   الصغري يف قلب املخافة ،عاجزة عن     

وسيلة، هاهي ذي وحـدها      ه حيلة أو  صوته الفطري أن ينم عليه،عاجزة عن تلقين      
  .ضعيفة عاجزة مسكينة

، ه ، فإذا خفت عليه وهو يف حضنك       أم موسى أرضعي   يا!للقدرة   يا! هللا يا
خفت عليه ويف فمه ثديك ، وهو حتت عينيك ، إذا خفـت          وهو يف رعايتك ، إذا    

عاية اليد اليت   إنه هنا يف اليم يف ر     ) حتزين   ختايف وال  وال) !! ( فألقيه يف اليم    ( عليه  
خوف معها ، اليد اليت ال تقرب املخاوف مـن   ال أمن إال يف جوارها ، اليد اليت ال      

ماً ، وجتعل البحر ملجأ ومناماً ، اليد اليت ال          اليد اليت جتعل النار برداً وسال     محاها ،   
رض مجيعاً أن يدنوا من محاهـا اآلمـن         جبابرة األ  جيرؤ فرعون الطاغية اجلبار وال    

ـ  فال خوف على حياته ،  ) إنا رادوه إليك    . (  اجلناب العزيز   عدهـوال حزن على ب
  .اهللا أصدق القائلني  الغد ، ووعد وتلك بشارة) وجاعلوه من املرسلني (
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مشهد األم احلائرة اخلائفة القلقة امللهوفة      . املشهد األول يف القصة    هذا هو 
هذا اإلحياء على القلب الواجـف      تتلقى اإلحياء املطمئن املبشر املثبت املريح ،ويرتل        

احملروق برداً وسال ماً ، وال يذكر السياق كيف تلقته أم موسى ،وال كيف نفذته،               
  . )١( "إمنا يسدل الستار عليها لريفعه

تـرى،   لقد مسعت اإلحياء ، وألقت بطفلها إىل املاء ، ولكن أين هو يـا     ( 
 أمنت على فلذة كبدها     وماذا فعلت به األمواج ؟ ولعلها سألت نفسها كيف؟كيف        

أن تقذف به يف اليم؟كيف فعلت ما مل تفعله من قبل أم ؟ كيف طلبت له السالمة                 
  يف هذه املخافة ؟ وكيف استسلمت لذلك اهلاتف الغريب ؟

عقل فيـه وال     ال) فارغاً(لنا فؤاد األم املسكينة صورة حية         يصور القرآين والتعبري  
وتـذيع أمرهـا يف     ) إن كادت لتبدي به      (!تصريف   أو وعي وال قدرة على نظر    
ألقيت به يف اليم اتباعـا       أضعت طفلي ،أنا   أنا ضيعته ،أنا  : الناس وتف كانونة  

،وأمسكنا ا من   عليه وثبتناها  وشددنا) لوال أن ربطنا على قلبها      (  !هلاتف غريب   
ـ     املؤمن )لتكون من املؤمنني    ( اهليام والشرود   ،ئـه ابتالى  ني بوعد اهللا الصابرين عل

  .)٢(السائرين على هداه 
 هي العناية احلقيقية، وإن رقابته هي الرقابة احلقة، وإن          -تعاىل-إن عناية اهللا  

حفظه هو احلفظ احلقيقي، لقد جتلت رعاية اهللا تعاىل ورقابتـه وحفظـه لكليمـه      
وكـذلك  .  يف مجيع أطوار حياته، من حني والدته حىت ايته     -عليه السالم -موسى
اهللا الصاحلني، فلله احلمد والشكر، ال حنصي ثنـاء          ن إخوانه الرسل، وعباد   غريه م 

  .عليه، هو كما أثىن على نفسه

                                                 
  .)٢٦٧٩-٥/٢٦٧٨( يف ظالل القرآن) ١(

  .)٥/٢٦٨٠( يف ظالل القرآن) ٢(
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٣٠ 

، -تعـاىل - الذين اختـارهم اهللا      -وإن عرض سري األنبياء واملرسلني    
، على األمساع هلو أمر مهم، ومطلوب، فهم القدوة الطيبـة           -واصطفاهم من خلقه  

 البشر إىل اعتناقه وتطبيقه،      وطبقوه يف أنفسهم، مث دعوا     الذين محلوا املنهج الرباين،   
قوا يف سبيل ذلك من املتاعب واملشاق ما اهللا به عليم، ومع ذلك حفظهـم اهللا                وال

تعاىل، ومكنهم يف األرض، وصرف عنهم كيد عدوهم، ويف معرفة سريهم خري زاد             
  .يف الطريق إىل اهللا تعاىل

  
   الذي قامت به موقف أخت موسى من احلدث والدور-٤

 : يف أمرين- عليه السالم-إنّ النص القرآين جيمل موقف أخت موسى   

  .كوا رأته من بعد، وآل فرعون ال يشعرون بذلك: األول
عرضها على آل فرعون املشورة بطريق االسـتفهام ؛ يف مـسألة           : والثاين

ات الـاليت  رضاعه اليت احتاروا يف شاا حيث مل يتقبل الطفل رضاعاً من املرضـع  
إا تعـرف   : اهللا تعاىل يف ذلك ؛ فقالت        أحضرن إلرضاعه ، ومل يلثم ثدياً بتدبري      

 ôô : بإرضاعه بنصح وأمانة، قال تعـاىل      من يكفله هلم ويقوم    ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG ÷÷ ÷÷zzzz TT TT{{{{ ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ èè èè%%%% (( (( 

ôô ôôNNNN uu uu���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇ tt tt7777 ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////  tt ttãããã 55 55==== ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ãã ããèèèè ôô ôô±±±± oo oo„„„„  *  $$$$ ss ssΨΨΨΨ øø øøΒΒΒΒ §§ §§���� xx xxmmmm uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã yy yyìììì ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ#### uu uu���� yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ 

öö öö//// ää ää3333 —— ——9999 ßß ßßŠŠŠŠ rr rr&&&& ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ;; ;;MMMM øø øøŠŠŠŠ tt tt//// ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== àà àà���� õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 šχχχχθθθθ ßß ßßssss ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ 〈  ]١٢ -١١: القصص[.  
 يف عرض كثري من املشاهد واألحـداث جيمـل وال           القرآنوهذه طريقة   

ة  كامل -احلدث يفصل ، ولكن هذا اإلمجال جيد معه القارئ كأمنا شاهد القصة أو           
نسان أن يـرى    الكرمي وإعجازه، وإذا أراد اإل     القرآنمتكاملة، وهذا من بالغة      أو

 :التفصيل يف قصة أخت موسى من احلدث فإن لذلك عدة حماور

  . ـ م عليه السال ـ ابنتها يف شأن موسىم ودار بني األ ما: األول
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 .الدور الذي قامت به أخت موسى : الثاين

  . أخت موسى وآل فرعون احلوار الذي دار بني: الثالث
 -م عليه السال  –العظيمة برجوع موسى  رجوعها إىل أمها بالبشارة     : الرابع

 .إليهن 

 من التفصيل لكل من هذه احملاور حىت تتبني لنا صورة املعاناة            بشيءولنبدأ  
 .- عليه السالم–اليت واجهت أم موسى وأخته يف شأن موسى 

فيه حول ما دار بني أم موسـى        الذي يدور احلديث      :ولاحملور األ   أما
أين هو   وكيف تبحثان عنه وتتعرفان عليه، و      -عليه السالم -وابنتها يف شأن موسى   

ع النهر؟ أو على سطحه ، بعــد أن غـرق وفقـد            من أرض اهللا ،هل هو يف قا      
الروح بسبب الغرق ؟ أو هو يف بطون حيتان النهر بعد أن أُلقي به يف اليم؟ أو هو                  

  ؟ الشاطئد أن لفظه النهر وقذفه املوج إىل على سطح األرض بع
 حياً فما   نوإذا كا وإذا كان األمر كذلك فهل خرج من النهر حياً أم ميتاً؟            

اليد اليت وقعت عليه، وأخذته وحضنته؟ هل هي من شيعته؟ أم مـن عـدوه؟ وإذا       
كان من عدوه فكيف الوصول إليه؟ وهل سينجو من البطش منهم؟ بسبب القرار             

لعام، وإذا قدر أنّ أخته وقعـت       االذي أصدره فرعون بذبح األبناء يف ذلك        الظامل  
عينها عليه فكيف تصل إليه؟ وكيف حتاول أخذه واهلرب به إىل أمها إذا عثـرت               

  !عليه؟ إنّ األسئلة حول هذا كثرية وغزيرة ومثرية وحمرية؟
لقد سبق احلديث عن حال أم موسى، وما كابدته، وما تعانيه من خـوف   

  .ق على ابنها الرضيع الذي ليس له حول وال قوة وال حيلةوقل
أما أخته فإا تشارك أمها يف املعاناة، ويف القلق واخلوف علـى أخيهـا،              
ولكنها ضعيفة مسكينة مستضعفة يف قوم فرعون ، شأا شأن بنات ونـساء بـين               

امـت   املستضعفات يف ذلك العصر من املفسدين الظاملني، ومع ذلك كله ق          إسرائيل
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 حرة كرمية، تغلّبـت علـى املخـاوف         امرأةبالدور املطلوب، فلله درها من      
الداخلية يف نفسها، والعلنية يف واقعها، وحتايلت على قوم جبارين حـىت أنقـذت              

  .أخاها من بني أيديهم بعد توفيق اهللا تعاىل وتأييده
عليـه  -والذي يتضمن الدور الذي قامت به أخت موسـى        : احملور الثاين أما        
 حيال البحث عن أخيها، بعد احلوار الذي دار بينها وبني أمها يف البحث              -السالم

 ألمـر   أخته؛ فقد استجابت    " قصيه: "  وقالت أمها هلا     - عليه السالم  -عن موسى 
أمها، وقامت بالبحث عن أخيها لكي تطمئن عليه، وتعرف أين هو ويف أي مكان              

  هو؟
 ôô حذر من فرعون وجنوده   ولقد قامت ذا الدور يف خفية و       ôôNNNN uu uu���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇ tt tt7777 ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 

 tt ttãããã 55 55==== ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ãã ããèèèè ôô ôô±±±± oo oo„„„„  〈           ا تبحث عنه ملا سلمتولو شعروا أن هذه أخته وأ 
منهم، ولرمبا نفذوا فيها ويف أخيها حكم اإلعدام، ولكن اهللا سلّم ولـه يف ذلـك                

  .حكم جليلة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها
لذي يتضمن احلديث عن ما دار بني أخت موسى وآل          ا :احملور الثالث أما  

  :فرعون، فإا ملا رأته يف أيدي خدم آل فرعون ؛ ظهر هلا أمران 
  .كونه ممتنعاً عن الرضاع من أي ظئٍر حتاول القيام بإرضاعه: األول
كون أولئك اخلدم حريصني على إرضاعه ورعايته، فقد قرت به          : والثاين

و أن ينفعهم أو أن يتخذوه ولدا حيث إا ال تلـد،            عني زوجة فرعون ، وهي ترج     
  . وكان ذلك بتوفيق اهللا تعاىل وتقديره

وملا نظرت أخته إىل حال أخيها وحاهلم وهم يف حرية من أمره ودهـشة،              
حيث مل يقبل الرضاع قالت هلم يف استحياء وخوف ووجل من أن ينكشف حاهلا              

ى أهل بيت يكفلونه لكم وهم لـه        هل أدلكم عل  : " وحال أمها بطريق االستفهام     



  ٣٣                     )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد
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؟ فنكرت البيت الذي سيقوم بإرضاعه، ومل تكشف هلم عن حاله شيئًا،            "ناصحون
مع أا زكت أهل ذلك البيت ملعرفتها بذلك، وهذا من الفطنة مبكان بعد توفيـق               
اهللا تعاىل فاستجابوا هلا، وقبلوا مشورا، وذهبت به إىل أمها يف سرور داخلي غري              

إم أرسلوا إليها   : وقيل. يف فرحة تغمرها برجوع أخيها معها إىل أمها       مكشوف، و 
  .فقدمت إليهم على استحياء

من الفـرح حـني أعيـاهم         وورد يف حديث الفتون أن أخته قالت هلم       
: أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فقـالوا           " :)١(الظؤرات

نصحهم لـه   : فقالت! كوا يف ذلك  وما يدريك ما نصحهم؟ هل يعرفونه؟ حىت ش       
وشفقتهم عليه ورغبتهم يف صهر امللك، ورجاء منفعة امللك، فأرسلوها فانطلقـت            
إىل أمها، فأخربا اخلرب، فجاءت أمه فلما وضعته يف حجرها نزا إىل ثديها فمـصه               

  . ) ٢(حىت امتأل جنباه رياً، وانطلق البشري إىل امرأة فرعون
... به إىل أمها، أو أم أرسلوا إليهـا فقـدمت           ذهبت  : وأياً كان األمر  

فالعربة باللقاء الذي مت بني األم واألخت واالبن الرضيع، بعد تلك املعاناة الشديدة             
  .من الذهول واخلوف، والقلق من األم واألخت على ذلك الطفل الرضيع

أخت موسى على ذلك الدور الذي قمت به يف ذلك اجلـوء             وهللا درك يا  
تمع املوبوء احمليط بك وبأمك وبأخيك، ذلك الدور الذي قلما يقـوم  املخيف، وا 

وكم حنن حباجة إىل متلي الـدروس والعظـات   ! به عظماء الرجال، فكيف بالنساء  
والعرب، واستنباطها من خالل النصوص القرآنية واألحاديث الـصحيحة والـسرية           

قاليد األمور كلها، واألخذ     إىل اللجوء إىل اهللا الذي بيده م       حباجةالنبوية، وكم حنن    

                                                 
 .هي املرأة اليت تقوم باإلرضاع: والظئر. مجع ظئر) ١(

 ).١/٣٠١( البداية والنهاية ) ٢(
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  .باألسباب، والتوكل عليه، والصرب يف الطريق بدون تردد وال ازام
 إىل  - عليه السالم  -الذي يتضمن البشارة برجوع موسى    : احملور الرابع أما  

أمه احلائرة اخلائفة الفارغة الذاهلة املتلمسة ألخباره صباح مساء، فبعد تلك املعاناة            
إىل أمه سليماً معاىفً حمفوظاً حبفظ اهللا له، بعد تسخري أعدائـه            عاد الرضيع الغائب    

  .لرعايته وكالءته
ما أعظم فرحتك يا أم موسى مبوسى، هل األمر حقيقة أم خيال؟ عيـون              
تدمع من الفرح،وصدر يضمه من الفرح، وثغر يقبله من الفرح، وثدي يرضعه من             

 وأيٍد ترتعش من الفرح،     الفرح، وقلب ينبض من الفرح، ونفس مطمئنة من الفرح،        
  .وأرجل تتبختر من الفرح 

 وما أكرمك يـا   ! رب بعبادك  وما أحلمك يا  ! رب بعبادك  ما أرمحك يا  
من دعاك أجبته، ومن استغفرك غفرت له، ومن سألك أعطيتـه،ومن         ! رب بعبادك 

استعاذك أعذته، ومن توكل عليك كفيته، ومن خاف منك أمنته، ومن استنـصرك      
رك أجرته، ومن تقرب إليك شرباً تقربت إليه ذراعاً، ومن تقرب          نصرته،ومن استجا 

 .إليك ذراعاً تقربت إليه باعاً، ومن أتاك ميشي أتيته هرولة

لقد جلأت أم موسى إىل اهللا تعاىل فربط اهللا على قلبها، وهدأ من روعها،              
-اهللا هلا سبحانه بأنه سيعيده إليها، وسيكون       موسى لوال وعد   وكادت تبدي خبرب  
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yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### AA AA,,,, xx xxmmmm ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu���� nn nnYYYY òò òò2222 rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ 〈 ] ١٣:القصص[ .   
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  الرحلة البحرية ملوسى وهو يف املهد:   رحلة يف النهر لرضيع يف املهد -٥
جند هلا جواباً، بل اجلواب هلا عناية اهللا ورعايتـه           ة ال يربز للعيان عدة أسئل   

  :وتدبريه حلياة ذلك الطفل الرضيع، ومن تلك األسئلة
ترى ما الذنب الذي ارتكبه ذلك الطفل الرضيع حىت يرمى بـه يف الـيم                يا      

العظيم؟ وهل كان هناك حرس يتلقونه إذا قذف به يف النهر حىت ينقذوه من الغرق               
؟ وهل اليد اليت قذفته متعمدة أو سقط منها خطأ، فما استطاعت أن تلحق              و اهلالك 

  به وتسترجعه إليها؟ وهل يعقل أن أهله كارهون له ويريدون التخلص منه؟ 
 7777 :واجلواب على ذلك كله يظهر لنا جليا يف قوله تعاىل          šš šš//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ßß ßß,,,, èè èè==== øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† $$$$ tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 

ââ ââ‘‘‘‘$$$$ tt ttFFFF øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† uu uuρρρρ 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ää ääοοοο uu uu���� zz zz���� ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ ùù ùù:::: $$ $$#### 44 44 zz zz≈≈≈≈ yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn????≈≈≈≈ yy yyèèèè ss ss???? uu uuρρρρ $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã tt ttββββθθθθ àà àà2222 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„ *  yy yy7777 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ ÅÅ ÅÅ3333 èè èè???? 

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ââ ââ‘‘‘‘ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ßß ßß¹¹¹¹ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ==== ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããƒƒƒƒ *  uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### II IIωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ (( (( çç ççµµµµ ss ss9999 ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ uu uutttt ùù ùù:::: $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 44 44’’’’ nn nn<<<<ρρρρ WW WW{{{{ $$ $$#### ÏÏ ÏÏοοοο uu uu���� ½½ ½½zzzz FF FFψψψψ $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( ãã ãã&&&& ss ss!!!! uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ õõ õõ3333 çç ççtttt ùù ùù:::: $$ $$#### 

ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ öö öö���� èè èè???? 〈 ] ٧٠-٦٨:القصص[.    

ن اهللا سبحانه خلق اجلن واإلنس لعبادته وحده دون من سواه، وهـداهم      إ
النجدين، وأوضح هلم الطريقني بواسطة رسله الكرام ؛ طريـق اخلـري والـصالح      

أنزل إليهم، وأول تكليف طلبوه منهم عبـادة         وطريق الشر والفساد، وقد بلغوا ما     
، ء الناس بعضهم ببعض    سنته ابتال   به، وجعل سبحانه من    اإلشراكاهللا وحده، وعدم    

  : كما قال تعاىل   ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ (( ((#### uu uuθθθθ èè èè==== öö öö6666 uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ΝΝΝΝ àà àà6666 ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// 〈 ] كما جعل من سنته      ]٤:حممد ، 

 ŸŸ: كما قال تعاىل  حلق وأهل الباطل،  التدافع بني أهل ا    ŸŸωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ ßß ßßìììì øø øøùùùù yy yyŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 

<< <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏNNNN yy yy‰‰‰‰ || ||¡¡¡¡ xx xx���� ©© ©©9999 ÙÙ ÙÙ⇓⇓⇓⇓ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ££ ££ ÅÅ ÅÅ6666≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ρρρρ èè èèŒŒŒŒ @@ @@≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$   . ]٢٥١:البقرة [ 〉 ####$$

وإن من عدل اهللا وفضله ومنته أنه حرم الظلم على نفسه، وجعلـه بـني                 
 ŸŸ: قال تعاىل   . عباده حمرماً  ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ==== øø øøàààà tt ttƒƒƒƒ yy yy7777 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ #### YY YY‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& 〈 ]اىل  ـعـال ت ـوق. ]٤٩:الكهف :



  أمحد الزهراين. د                        من نبأ موسى وفرعون : تأمالت قرآنية                                 
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٣٦ 

 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy7777 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ 55 55ΟΟΟΟ≈≈≈≈ ‾‾ ‾‾==== ss ssàààà ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ7777 yy yyèèèè ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 〈 ]٤٦:فصلت[.  
عبادي إين حرمت الظلم على نفـسي        يا:" دسي الصحيح ويف احلديث الق    

  .رواه مسلم"وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا
اآلخرة، فيشقى بـه مـن      وبعض خلق اهللا كتبت عليه الشقاوة يف الدنيا و        

ذلك الرجل الطاغية، الذي    "فرعون املثبور "يته، أو حوله، ومن أولئك      كان حتت وال  
tt:ادعى الربوبية، كما حكى اهللا عنه ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ 44 44’’’’ nn nn???? ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$    .]٢٤:النازعـات[ 〉 ####$$

 tt: ووصفه اهللا بالطغيان وكثرة الفساد يف األرض،قال تعاىل          ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù uu uuρρρρ ““““ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ 

ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ ss ss???? ÷÷ ÷÷ρρρρ FF FF{{{{ $$ $$#### * tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### öö ööθθθθ tt ttóóóó ss ssÛÛÛÛ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ nn nn==== ÎÎ ÎÎ6666 øø øø9999 $$ $$#### * (####ρρρρ ãã ãã���� ss ssVVVV øø øø.... rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù yy yyŠŠŠŠ$$$$ || ||¡¡¡¡ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### * ¡¡ ¡¡==== || ||ÁÁÁÁ ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ yy yy7777 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ xx xxÞÞÞÞ öö ööθθθθ yy yy™™™™ AA AA>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã  
*  ¨¨ ¨¨  ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÎÎ ÎÎ yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ || ||¹¹¹¹ öö öö���� ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ7777 ss ss9999 〈 ] ١٤ -١٠:الفجر[  .   

¨¨ :وقال تعاىل ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ŸŸ ŸŸξξξξ tt ttãããã ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγ nn nn==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& $$$$ YY YYèèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ©©©© ßß ßß#### ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôÒÒÒÒ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ZZ ZZππππ xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ 

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ßß ßßxxxx ÎÎ ÎÎ nn nn//// xx xx‹‹‹‹ ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ ss ssΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&&  ÄÄ ÄÄ ÷÷ ÷÷∏∏∏∏ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχ%%%% xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   . ]٤:القصص[  〉 ####$$

 إسـرائيل ، مث ذحبه ألبناء بين       ومن أعظم فساده ادعاؤه الربوبية واأللوهية     
  .خوفاً على ملكه ونفسه منهم

 يف العام الذي    -عليه السالم  –وقضى اهللا سبحانه أن يولد نيب اهللا موسى         
كيـف ختفـي    . فأصبحت أم موسى يف حالة يرثى هلا      . يقتل فيه كل مولود ذكر    

 عن زبانية فرعون، وهم يعرفون أا كانت حامالً ؟ كيـف تغـادر       ولدها الرضيع 
أرض الظاملني وليس هلا حول وال قوة؟ إذن هل تباشر وأد ولدها بيدها وتدسه يف               

أشـد   التراب خري هلا أم تسلمه إىل قوم قست قلوم فأصـبحت كاحلجـارة أو             
  !!قسوة؟

ه وهـو يف بطـن    وعرب الرضيع النهر يتقاذفه املوج من هنا وهناك، ويسوق        



  ٣٧                     )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد
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ذلك التابوت يف هدوء وسكون ويف راحة وطمأنينة قدرية، ليس لـه حيلـة وال               
عقل يفكر به، وال بصر ينظر به، وال مسع مييز به ما يـسمع،               بصرية مما هو فيه، ال    

وال لسان يعرب به ويبني به عما جيد، وال يد يبطش ا، وال رجل ميشي عليها، كل                 
ذلك، لكونه ال زال يف املهد رضيعاً، لكن عنايـة اهللا           هذه اجلوارح مسلوب عملها     
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ما أعظم املنن والنعم اليت امنت اهللا ا وأنعم ا على خلقـه، ال يـستطيع                
 ΝΝΝΝ : اإلنسان عدها، بل ال يستطيع شكرها، وصدق اهللا القائل         ää ää33339999 ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 $$$$ tt ttΒΒΒΒ 

çç ççννννθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG øø øø9999 rr rr'''' yy yy™™™™ 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ ãã ããèèèè ss ss???? || ||MMMM yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ «« ««!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω !! !!$$$$ yy yyδδδδθθθθ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ øø øøtttt éé ééBBBB 33 33 āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$#### ×× ××ΠΠΠΠθθθθ èè èè==== ss ssàààà ss ss9999 ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� ŸŸ ŸŸ2222 〈 ]٣٤:ورة إبراهيم س[.  

إن املخاوف البحرية أياً كانت ؛ أمواجاً، أو غرقـاً، أو حيوانـات مـن               
لى مثـل   ظلمات، أو غري ذلك مما يتصوره اإلنسان ع        املفترسة، أو  حيوانات البحر 

ذلك الرضيع الصغري الضعيف أو غريه، تكون أمناً وطمأنينة وهدوءاً وسكينة بتدبري            
، إذا أراد شيئاً قال     شيءاهللا تعاىل هلا، فهو اخلالق املصرف الذي بيده ملكوت كل           



  أمحد الزهراين. د                        من نبأ موسى وفرعون : تأمالت قرآنية                                 
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٣٨ 

له كن فيكون، فقد ساقته عناية اهللا بلطف وهدوء، وهو يسبح يف تابوته علـى      
يت فرعون وجنوده، فاستقبلنه اجلواري الـاليت       سطح اليم إىل شاطئ قريب من ب      

خيدمن زوجة فرعون، ومحلن التابوت مبا فيه دون أن يكشفنه إىل سيدن، فلمـا              
كشفن عنه هيأ اهللا له يف قلب امرأة فرعون احملبة واإلجالل ؛ ليقضي اهللا أمراً كان                

ذكـر يف   مفعوالً ، ولكن كيف تتعامل مع زوجها الظامل القاضي بذبح كل مولود             
 ذلك ألن أمره قد ذاع     عتستطيذلك العام،هل ختفيه عن العيون وتتستر عليه؟ إا ال          

  .وانتشر يف أوساط اجلند واحلاشية
إما من داخلها أومن خارجهـا ،        إن بيوت اجلبابرة ودواوينهم قد ختترق،     

ميـة  انظر إىل ما هيأه اهللا هلذا الرضيع وهو يف املهد، ال يعرف توكالً، وليس له عز               
وال قدرة، وال يعرف وسيلة وال هدفاً وال غايةً، وهو يف قبضة مـن يريـد ذحبـه           
والتخلص منه، وليس لديه أي تردد يف ذلك ، وهو داخـل داره وبـني جنـوده                 
وغلمانه، ومع ذلك هيأ اهللا له من يعطف عليه ويدافع عنه، وجيادل فرعون يف أمره               

 أصـرت عون يف داخل داره ، فقـد  وهو ال يشعر بذلك، فأصبح عدواً وحزناً لفر    
زوجة فرعون على النهي عن قتل الطفل ودفعت االعتداء عليه ؛ فاستجاب فرعون             

... وصرف اهللا عنه بطش فرعون وظلمه وطغيانه        هلا، مع ختوفه منه وكرهه لذلك،     
 فكلّفتهم البحـث    - عليه السالم  -مث إا استنفرت خدمها للعناية مبوسى       

بإرضاعه وإطعامه، فحضرن وحاولن أن يرضعنه، لكنـه        عن املرضعات لكي يقمن     
امتنع عن ذلك، فلم يلقم ثديا على اإلطالق، ألن اهللا تعاىل حرم ذلك عليه حلكمة               
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  .- عليه السالم–ا سبق عند الكالم على ميالد موسىكما ذكرنا فيمتلك احلكمة،



  ٣٩                     )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد

ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ          ــــ

ورجع موسى إىل احلضن الذي فارقه، وإىل اليد اليت تلقته ومحلتـه، وإىل             
أم  قبله ولثمه، كيف فرحتـك يـا      العني اليت دمعت عليه وودعته،وإىل الثغر الذي        

  !موسى برضيعك البحار، وصغريك الغائب؟
 لقد عاد رجفان قلبك سكوناً وطمأنينة، وقلق النفس هـدوءاً، ودمـوع      
احلزن دموع فرح وغبطة، وظالم البيت نوراً وضياًء، وثرثـرة الكـالم تـسبيحاً              

 عيناً يـا أم موسـى       وتذكرياً، واحلزن فرحاً وسروراً، واخلوف أمناً ويقيناً، فقري       
بطفلك الغائب، وعيشي أنت وإياه على فراش واحـد، نـسمات نفـسه تقبـل               
صدرك،وملسات يديه الصغريتني تداعب ثديك، وصوته الصغري يقـرع أمساعـك،           
وتزايغ بصره يغازل بصرك، وحركات رجليه الضعيفتني تضرب حواشيك فأنت يف            

ائـب إىل أهلـه،وربط علـى       الغ هللا الذي رد   وفرح،وهدوء وغبطة،فاحلمد  سرور
رب حىت ترضـى،     إليك من أفزعك فراقه، لك احلمد يا       جأشك وقلبك حىت عاد   
  .ولك احلمد بعد الرضى 

  

  وموقف زوجة فرعون منهما" فرعون "   نشأة موسى يف بيت -٦
-قبل أن نتعرف على نشأة ذلك الطفل الرضيع، يف بيت طاغية العـصر            

رية وسلوك فرعون الطاغية اجلبار الـذي        اللعني، نتعرف على شيء من س      -فرعون
  .ترىب الطفل الرضيع يف بيته على غري حمبة منه وال ود، من خالل النصوص القرآنية

 :قال تعاىل . إن فرعون ادعى لنفسه الربوبية واأللوهية وأعلن ذلك يف املأل         
  zz zz>>>> ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ ss ss3333 ss ssùùùù  44 44 || ||ÂÂÂÂ tt ttãããã uu uuρρρρ *  §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO uu uu���� tt tt//// ôô ôôŠŠŠŠ rr rr&&&& 44 44 tt ttëëëë óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ * uu uu���� || ||³³³³ yy yyssss ss ssùùùù 33 33““““ yy yyŠŠŠŠ$$$$ ss ssΨΨΨΨ ss ssùùùù * tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù  OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ 44 44’’’’ nn nn???? ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### 〈 

 tt :وقال تعـاىل   ]٢٤-٢٠:النازعـات[ ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ãã ããββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ __ __|||| yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ àà ààMMMM ôô ôôϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ==== tt ttãããã ΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ >> >>µµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 

”””” ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� xx xxîîîî ôô ôô‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ%%%% ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr'''' ss ssùùùù ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< ßß ßß≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ ee eeÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ≅≅≅≅ yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ’’’’ ÍÍ ÍÍ kk kk<<<< $$$$ [[ [[mmmm öö öö���� || ||ÀÀÀÀ þþ þþ’’’’ ÌÌ ÌÌ jj jj???? yy yyèèèè ©© ©©9999 ßß ßßìììì ÏÏ ÏÏ==== ©© ©©ÛÛÛÛ rr rr&&&& ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ’’’’ ÏÏ ÏÏ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 
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٤٠ 

………… çç ççµµµµ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ àà ààßßßß{{{{ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$    .]٣٨:القصص[  〉 ####$$
.  موسى عنه، سؤال استنكار واستكبار     وتنكر فرعون لرب العاملني، وسأل    

 tt :قال تعاىل ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ãã ããββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ �� ��>>>> uu uu‘‘‘‘ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$    . ]٢٣:الشعراء[ 〉 ####$$

 tt :قال تعاىل . هلاً بالسجن والتنكيل  إوتوعد من اختذ غريه      ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÈÈ ÈÈ ÍÍ ÍÍ.... ss ss!!!! || ||NNNN õõ õõ‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### 

$$$$ �� ��γγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ““““ ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� xx xxîîîî yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ nn nn==== yy yyèèèè ôô ôô____{{{{ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏΡΡΡΡθθθθ àà ààffff óó óó¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$    .]٢٩:الشعراء[ 〉 ####$$

¨¨  : قـال تعـاىل   .  وإن فرعون عال يف األرض وأفسد فيها شر فساد         ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ŸŸ ŸŸξξξξ tt ttãããã ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγ nn nn==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& $$$$ YY YYèèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ©©©© ßß ßß#### ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôÒÒÒÒ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ZZ ZZππππ xx xx���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ßß ßßxxxx ÎÎ ÎÎ nn nn//// xx xx‹‹‹‹ ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ ss ssΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&& 

 ÄÄ ÄÄ ÷÷ ÷÷∏∏∏∏ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχ%%%% xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ !!  : ، وقال تعاىل   ]٤:القصص [ 〉 ####$$ !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù zz zz tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 

## ## yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××ππππ §§ §§ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ èè èèŒŒŒŒ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 77 77∃∃∃∃ öö ööθθθθ yy yyzzzz  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ '' ''ƒƒƒƒ ZZ ZZ∼∼∼∼ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ssΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏGGGG øø øø���� tt ttƒƒƒƒ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù 

55 55ΑΑΑΑ$$$$ yy yyèèèè ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss9999 tt tt ÏÏ ÏÏùùùù ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô££££ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   . ]٨٣:يونس[ 〉 ####$$
ولقد طغى فرعون كل الطغيان، فأضل قومه وغوى، فقال اهللا تعاىل لنبيـه        

 óó:  - عليه السالم-موسى óó==== yy yyδδδδ øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 xx xxöööö ss ssÛÛÛÛ 〈 ]وقال تعاىل ]٢٤:طـه ،:  

 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### öö ööθθθθ tt ttóóóó ss ssÛÛÛÛ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ nn nn==== ÎÎ ÎÎ6666 øø øø9999 $$ ¨¨  : ل تعـاىل  وقا . ]١١:الفجـر  [ 〉 ####$$ ¨¨≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ rr rr&&&& uu uuρρρρ ãã ããββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ………… çç ççµµµµ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

33 33““““ yy yy‰‰‰‰ yy yyδδδδ 〈 ]٧٩:طـه[.   
 وأنه يرشـدهم    ،وأعلن فرعون لقومه أن الرأي رأيه، وال رأي ألحد سواه         

 ÏÏ : قـال تعـاىل   . إىل أهدى سبيل، وأقوم طريق     ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 àà àà7777 ùù ùù==== ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### zz zzƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ss ssßßßß ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù $$$$ tt ttΡΡΡΡ ãã ãã���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈ ùù ùù'''' tt tt//// «« ««!!!! $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ãã ããββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ éé éé&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ 33 33““““ uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  öö öö//// ää ää3333ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& 

āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ xx xx©©©© §§ §§����9999 $$    .]٢٩:غافر[ 〉 ####$$



  ٤١                     )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد
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هذه نبذة يسرية، من خالل النصوص القرآنية، بينت لنا ووضحت شـيئًا            
ه، وحال أصـحابه،    من سرية فرعون الطاغية، ومواقفه املخزية، نعوذ باهللا من حال         

  .وحال أمثاله يف كل عصر ومصر، ويف ذلك غنية ومعترب ملن أراد أن ينظر ويعترب
 أن ترغب أم موسى للبقاء معها يف مقـر  - زوجة فرعون -حاولت آسية  

فرعون، وتغدق عليها من النعم واخلريات، لكنها رفضت ذلك وامتنعت، فعـاش            
والرعاية تصل إليه وإىل أمه من بيت آل         والكفالة   ،موسى يف كنف أمه سليماً معاىف     

  .فرعون
أن يقدم إليها لكي تراه ، وأمرت حاشيتها        ) آسية(فلما كرب وترعرع طلبته     
  . ومت ذلك،باستقباله وتكرميه باهلدايا واجلوائز
فلما ترعرع قالت امرأة فرعـون ألم موسـى         :(  وورد يف حديث الفتون   

 وقالت امرأة فرعـون خلزاـا وظئورهـا         ،هأريين ابين فوعدا يوماً تريها إياه في      
يبقني أحد منكم إال استقبل ابين اليوم دية وكرامة ألرى ذلك             ال :)١( وقهارمتها

 فلم تزل اهلدايا والكرامة     ، وأنا باعثة أميناً حيصي كل ما يصنع كل إنسان منكم          ،فيه
 فلمـا   ،والنحل تستقبله من حني خرج من بيت أمه إىل أن دخل على امرأة فرعون             

  .)٢(  وحنلت أمه حبسن أثرها عليه،دخل عليها حنلته وأكرمته فرحاً به
 وفرحت به فرحاً شـديداً، وأرادت       ،وزهت زوجة فرعون بابنها املدعى    

تكرميه زيادة على ما فعلت، ففكرت يف إدخاله على فرعون ليكرمه ويرفـع مـن               
آلتني به فرعون :(تشأنه، وليغدق عليه من احللل واجلوائز، وعزمت على ذلك وقال        
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فلينحلنه وليكرمنه، فلما دخلت به عليه جعله يف حجره فتناول موسـى حليـة      
فرعون فمدها إىل األرض ، فقال الغواة من أعداء اهللا لفرعون أال ترى ما وعد اهللا                

  .)١( إبراهيم بنيه أنه زعم أن يرثك ويعلوك ويصرعك فأرسل إىل الذباحني ليذحبوه
احلال بفرعون وبطانته الـسيئة إىل أن يفـسروا         سبحان اهللا كيف وصل     

حتركات ذلك الطفل الصغري إىل أا ديدات وتوعدات بانقضاء ملك فرعون على            
  .يد ذلك الطفل الرضيع

لقد استيقنت نفوسهم أم على غري احلق، لكن التكرب يف األرض بغري حق             
 -آسية–لقد هرعت   يؤدي بصاحبه إىل عدم االنصياع للرباهني واألدلة الصادقة، و        

زوجة فرعون حينما علمت أن زوجها استدعى الذباحني ليذحبوا موسى ، وأخذت            
تناقشه يف شأن ابنها الصغري موسى، وتريد أن تقنعه بأن ما جرى فعل طفل صـغري    

  .ال يعقل من أمور احلياة شيئاً
 ،لكن فرعون تأول ما جرى مبا تأولته به بطانته ، وزعم أنه يصرعه ويرثه             

وربط الظلمة  .  من ذلك  شيءه يعلو عليه فال بد من التخلص منه، لئال يقع منه            وأن
 أن يف ذريتـه     -عليه الـسالم   - خليله إبراهيم  - سبحانه -عد اهللا الظاملون بني ما و   

امللك والنبوة، وبني هذا الطفل الرضيع وظنوا أنه سيكون من أولئك الذرية، الذين             
  . وكان األمر كذلك-مستقبالً–نوده سيهدم وحيطم على أيديهم ملك فرعون وج

 مـا : فقالت( وورد يف حديث الفتون أن امرأة فرعون جاءت إليه تسعى           
!. أال ترينه يزعم أنه يصرعين ويعلوين؟     : بدا لك يف هذا الغالم الذي وهبته يل؟ فقال        

أئت جبمرتني ولؤلؤتني فقرن    ! اجعل بيين وبينك أمراً تعرف فيه احلق أنت       : فقالت
 وإن تناول اجلمرتني    ،فإن بطش باللؤلؤتني واجتنب اجلمرتني عرفت أنه يعقل       إليه،  
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ومل يرد اللؤلؤتني علمت أن أحداً ال يؤثر اجلمرتني على اللؤلؤتني وهـو يعقـل ،                
 أال: فقالـت املـرأة   . فقرب إليه فتناول اجلمرتني فانتزعهما منه خمافة أن حيرقا يده         

  .)١(  به وكان اهللا بالغاً فيه أمرهكان هم فصرفه اهللا عنه بعد ما! ترى؟
 وحتـت   ، وترعرع بني أحضان أمـه     -عليه السالم  –وهكذا نشأ موسى    

رقابة زوجة فرعون آسية اليت هيأها اهللا تعاىل حلمايته ورعايته ورقابته والدفاع عنه             
بالليل والنهار، حيث ألقى اهللا تعاىل على موسى منها حمبة له ؛ فصارت تكـن يف                

 ، يظهر على أعماله وأقواهلا، فصرف اهللا بسببها عن موسى ظلم الظاملني           قلبها ما ال  
  .يعلمون  ولكن أكثر الناس ال،وكيد اخلائنني واهللا غالب على أمره

 وبني فرعون وسـحرته يف      - عليه السالم  -وملا وقعت املواجهة بني موسى    
نده،  ترصد املوقف، وتتربص بفرعون وج     -رضي اهللا عنها  -يوم الزينة كانت هي     

عليـه  -وكتب اهللا تعاىل النصر ملوسى    . وتدعو اهللا سبحانه أن ينتصر موسى عليهم      
 ؛ فصار قرة عني هلا بقضاء اهللا وقدره حيث أخرجها بفضل اهللا تعاىل من               -السالم

  .الظلمات إىل النور وجناها ربنا سبحانه بسبب موسى من فرعون وقومه الظاملني 
  

 ملا بلغ أشده ووقع منه ما وقع -لسالمعليه ا –  موقف فرعون من موسى -٧
  يف املدينة

 وصار يذكر يف    ، وبلغ أشده  ،  عن الطوق  -عليه السالم  –ملا شب موسى    
 حيـث   إسـرائيل  لبين   - بأمر اهللا  - وكان عوناً ونصرياً   ،اتمع على ألسنة الرجال   

ار خفف عنهم كثرياً من األمحال واألثقال والسخرية واالستهزاء واالمتهان واالحتق         
  .يف أوساط اتمع القبطي
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 ذات يوم ميشي على حني غفلة يف تلـك          -عليه السالم -فبينما موسى    
قبطي مـن   :  واآلخر ،ي من شيعته  إسرائيل: أحدمها: املدينة، إذ رأى رجلني يقتتالن    
ي فأجابه فوكز القبطي فقضى عليه ، كمـا         سرائيلأعدائه ؛ فاستغاثه واستنصره اإل    

  ŸŸ:  به فقال تعاىلأخرب اهللا بذلك يف كتا ŸŸ≅≅≅≅ yy yyzzzz yy yyŠŠŠŠ uu uuρρρρ  ss ssππππ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏmmmm  77 77'''' ss ss#### øø øø���� xx xxîîîî  ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ   $$$$ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&&  

yy yy‰‰‰‰ yy yy____ uu uuθθθθ ss ssùùùù   $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù   ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷,,,, ss ss#### ãã ãã____ uu uu‘‘‘‘   ÈÈ ÈÈββββ ŸŸ ŸŸξξξξ ÏÏ ÏÏGGGG tt ttFFFF øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ   #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ    ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ   ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG yy yyèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ©©©©  #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuρρρρ  ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ   ÏÏ ÏÏνννν ÍÍ ÍÍ ii iiρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã  (( (( çç ççµµµµ ss ssWWWW≈≈≈≈ tt ttóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù  

““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG yy yyèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ©©©© ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏνννν ÍÍ ÍÍ ii iiρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã ………… çç ççνννν uu uu““““ xx xx.... uu uuθθθθ ss ssùùùù 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ 44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss)))) ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ uu uuΗΗΗΗ xx xxåååå 

ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### (( (( ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) AA AAρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã @@ @@≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ –– ––ΒΒΒΒ ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 –– ––ΒΒΒΒ 〈 ] ذا احلادث إال اهللا تعاىل مث        . ]١٥:القصص وال يعلم
  .موسى والرجل الذي من شيعته

ه، وأيـن   وصاروا يبحثون عمن قتل   . وانتشر خرب املقتول القبطي يف اتمع     
ورفع أمره إىل فرعون واسـتعظم      . يكون حىت يقاد، ويقتص منه على فعلته الشنيعة       

عليه –ذلك واستنكره، وطلب منهم تقدمي البينة والبحث عن اجلاين ، وعلم موسى             
 ويفكر كيف املخلص ممن     ، بذلك فأصبح خائفاً يف املدينة يترقب األخبار       -السالم

  .يطلبه ويبحث عنه
أقـدمت    إىل نفسه وحاسبها، والمها على ما      - السالم عليه-وعاد موسى 

عليه، وعلم أن ما أقدم عليه إمنا هو ضرب من عمل الشيطان، فقال ملا رأى املقتول                
 tt : أمام ناظريه ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ uu uuΗΗΗΗ xx xxåååå ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### (( (( ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) AA AAρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã @@ @@≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ –– ––ΒΒΒΒ ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 –– ––ΒΒΒΒ 〈 ] ١٥: القصص[.  

 وطلب منـه    ، واعترف بأنه ظلم نفسه    إىل ربه    -المـعليه الس  –مث جلأ   
ه أنه لن يكون عونـاً      ـاهد رب ـ كما ع   ، و واملغفرة العفو واملغفرة، فهو أهل العف    

ـ  ـق. رياً للمجرمني ـوال ظه   tt : اىلـال تع ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ’’’’ ÏÏ ÏÏ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMM ôô ôôϑϑϑϑ nn nn==== ss ssßßßß  ÅÅ ÅÅ¤¤¤¤ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøîîîî $$ $$$$$$ ss ssùùùù ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< 

uu uu���� xx xx���� tt ttóóóó ss ssùùùù ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ ââ ââ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§����9999 $$ $$####   *   tt ttΑ$$$$ ss ss% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ !! !!$$$$ yy yyϑ ÎÎ ÎÎ//// || ||MMMM ôô ôôϑ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷Ρ rr rr&&&& ¥¥ ¥¥’ nn nn? tt ttãããã ôô ôô nn nn= ss ssùùùù šš ššχθ ää ää. rr rr&&&& #### [[ [[����� ÎÎ ÎÎγ ss ssßßßß 



  ٤٥                     )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد

ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ          ــــ

tt tt ÏÏ ÏÏΒ ÍÍ ÍÍ���� ôô ôôffff ßß ßßϑ ùù ùù= ÏÏ ÏÏ jj jj9 〈 ] ١٧ -١٦ :القصص[ .  
 لكنه أصبح يعيش يف تلك      - عليه السالم  -لقد غفر اهللا تعاىل لعبده موسى       

املدينة اليت ارتكب فيها تلك اخلطيئة خائفًا من أن ينكشف أمره ، وليس له ركـن                
 من شيعته وال من غريهم، كما أنه خائف أن يعود ضـرر مـا             شديد يأوي إليه ال   
 ، ورمبا يزدادون شقاًء وبؤسـا بـسببه       ، فهم مستضعفون  ،إسرائيلارتكبه على بين    

 ومن سواهم أن يقع عليهم من ألوان العـذاب           -  أمه وأخته  -وخائف على أسرته    
  .اهللا به عليم  ما

 ويترقب كيف   ،أيديهم ويترقب مىت يقع يف      ،وهو يترقب مىت يصلون إليه    
  .يواجههم إذا تراءى هو وإياهم

لقد أصبح موقفه مهتزاً أمام أولئك القوم الذين تربصوا به وهو يف املهـد،              
 ولو انكـشف    ، فكيف وقد وقع منه ما يسئ إليهم       ،وحاولوا قتله، والتخلص منه   

فأين يذهب؟ وكيف يبحث عن املخرج للهروب حىت ال يقع يف قبـضة أولئـك               
  ؟ارمني

وقضى اهللا سبحانه وتعاىل أن ينكشف أمر موسى لدى فرعون وجنـوده            
 بل جاء اخلرب إليهم دون عناء وال        ،بطريقة عجيبة حيث مل يتعبوا يف استقصاء اخلرب       

  .مشقة
 خائفاً يترقب األخبار، إذ هو بـذلك        - عليه السالم  -فبينما كان موسى    

قبطي يقاتل قبطيـا آخـر،      الرجل الذي من شيعته الذي استنصره واستغاثه على ال        
–فاستنكر موسـى    . فطلب من موسى إعانته عليه كما أعانه من قبل على السابق          

:  ، وبين اهللا ذلك يف كتابه فقال       ه بالغواية ـووصم ، لـ فعل الرج  -عليه السالم 
 yy yyxxxx tt tt7777 ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ZZ ZZ���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!%%%% ss ss{{{{ ÜÜ ÜÜ==== ©© ©©%%%% uu uu���� yy yyIIII tt ttƒƒƒƒ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… çç ççνννν uu uu���� || ||ÇÇÇÇΨΨΨΨ tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### ÄÄ ÄÄ§§§§ øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ………… çç ççµµµµ ää ääzzzz ÎÎ ÎÎ���� óó óóÇÇÇÇ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ………… çç ççµµµµ ss ss9999 



  أمحد الزهراين. د                        من نبأ موسى وفرعون : تأمالت قرآنية                                 

ـ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ   ـــ

٤٦ 

## ## yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ yy yy7777 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) AA AA““““ ÈÈ ÈÈθθθθ tt ttóóóó ss ss9999 ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 –– ––ΒΒΒΒ 〈 ] ١٨:القصص[.   
ي أن  سـرائيل مث أراد موسى عليه السالم أن يبطش بالرجل القبطي فظن اإل          

موسى يريد البطش به ؛ فأفشى السر الذي مضى من قتل الفرعوين السابق ، كما               
!!  :أخرب اهللا تعاىل عن ذلك بقوله        !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& yy yyŠŠŠŠ#### uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& || ||···· ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// uu uuθθθθ èè èèδδδδ AA AAρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã $$$$ yy yyϑϑϑϑ ßß ßßγγγγ ©© ©©9999 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% 

## ## yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� èè èè???? rr rr&&&& ββββ rr rr&&&&  ÉÉ ÉÉ____ nn nn==== çç ççGGGG øø øø)))) ss ss???? $$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... || ||MMMM ùù ùù==== tt ttGGGG ss ss%%%% $$$$ GG GG¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ ÄÄ ÄÄ§§§§ øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� èè èè???? HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ββββ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää3333 ss ss???? #### YY YY‘‘‘‘$$$$ ¬¬ ¬¬7777 yy yy____ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 

$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� èè èè???? ββββ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää3333 ss ss???? zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ⇔⇔⇔⇔ ÏÏ ÏÏ==== óó óóÁÁÁÁ çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ دة على كشف ذلـك الـسر        ، فزيا  ]١٩:القصص [ 〉 ####$$
 باجلربوت يف األرض ، وبأنه ال يريد أن يكون من           - عليه السالم  -وصف موسى   

  ...املصلحني 
 وانطلق الفرعوين بعد مـا مسـع        ،انفك الرتاع بني اإلسرائيلي والفرعوين    

 وأخربهم اخلرب، وأن موسى هو      ،احلوار الذي دار بني موسى واإلسرائيلي إىل قومه       
فعليكم أن تأخذوا بالثأر، وهنا جند فرعون جنده، وأمـرهم          . ينالذي قتل الفرعو  

 أهذا يصدر من موسى الـذي       ، وتقدميه للعدالة  ،بالبحث عن موسى والقبض عليه    
   وأحسنا إليه وأغدقنا عليه يفعل تلك الفعلة الشنيعة؟،ترىب يف بيوتنا

  

  )وما يعلم جنود ربك إال هو  (-٨
 أجل التعرف على مكان موسى لكي       ملا بدأ جند فرعون يبثون عيوم من      

  جنـديا مـن جنـوده        - عليه السالم  -يصلوا إليه ؛ هيأ اهللا تعاىل لعبده موسى         
 وميحضه النصح ، ويرشده إىل الطريق األسلم ، وما          ،اهولني ينقل إليه خرب أعدائه    

  .أمجل النصح واإلرشاد يف ساعة الكرب واالختناق 
ـ ة كرب من تربص      يعيش حال  - عليه السالم  -إن موسى     بـه ،    هأعدائ

ومتابعتهم له ، وحبثهم  عنه ، وليس له من يعينه بالرأي واملشورة ، وهو فرد أعزل                 



  ٤٧                     )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد
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، بعـد أن    ) من أقصى املدينة    (  ، فيأيت ذلك الرجل من مكان بعيد         شيءمن كل   
 من أجل القـضاء عليـه،   - عليه السالم-علم خبرب القوم وأم يبحثون عن موسى     

  .جتاه موسى خيربه اخلربفينطلق مسرعا 
  :وهنا عدة أسئلة واستفهامات عدة حول هذا الرجل وما قام به ؛ منها 

ما العالقة بني موسى وهذا الرجل؟هل هو من شيعته؟أو هـل هـو مـن           
قرابته؟ وهل كان بينه وبني موسى تعاون يف ذلك اتمع اجلاهلي؟وهل هو مكلف             

ى؟ وكيف وصل إليه، وجنود فرعون      بعمل معني يقوم به؟وهل كان يعلم مبقر موس       
  منتشرون يف أحناء اتمع؟وكيف وصل إليه خرب املأل؟

نستطيع أن جند هلا جواباً يقيناً ، لكن الذي جيب أن ال             إن هذه األسئلة ال   
حنتار فيه أن قيام ذلك الرجل بذلك الدور العظيم هو من حفظ اهللا لعباده ورعايتهم               

لقد قام ذلك الرجل بـدور       . وإحسانهعلى فضله   ودفع الشرور عنهم فلله احلمد      
  .الرجال إذا ذكر الرجال حبق ، فهؤالء قليل 

وعرف خربهم وعرف خطتـهم حنـو       ) فرعون ومالئه (اخترق املأل    لقد
 فأخربه خربهم ، ومل يأبه بفرعون وجنوده ، ذلك الرجـل         - عليه السالم  –موسى  

فه يف الرأي، أو خيرج عن قانونه ،        الذي ادعى الربوبية واأللوهية، ويا ويل من خيال       
  .فذهب إىل موسى لكي خيربه وينقذه من الوقوع يف قبضتهم

كم حتتاج األمة إىل الرجال الصادقني الـصاحلني الـذين يفكـرون هلـا              
ويتشاورون يف قضايا أمتهم ودينهم ، ويكشفون خمططات األعداء، ويعدون العدة           

فظون دينهم من التشويه ، والـنقص أو        إلنقاذ أمتهم من الوقوع يف براثنهم ، وحي       
  .الزيادة، ويبلغونه كما جاء من عند اهللا 

 لنصيحة ذلك الرجل وال شك أـا    -عليه السالم  –لقد استجاب موسى    
  .وقعت على قلبه برداً وسالماً ، ونفست عنه كرباً ومهاً وحرية من أمره
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٤٨ 

فخرج من تلك املدينة ورمبا يكون اهلاجس األمين يسيطر على موسى           
  .يف طريقه فرمبا يلحقون به يف الطريق فينتقمون منه

هذه حياة األنبياء وسريم ، وهذه أقدار اهللا تعاىل هلم ، تـوىل اهللا تعـاىل        
تربيتهم ، وابتالهم قضاء وقدرا منه هلم، ليكونوا قدوة ملن بعدهم مـن أمتـهم،               

علم ورثة األنبياء أن الطريق الصحيح هو طريق األنبياء فليصربوا وليحتسبوا على            ولي
ما يالقون يف طريقهم وليدعوا رم أن يهديهم السبيل املستقيم وأن ينجيهم مـن              
كيد الكائدين ، وحقد احلاقدين، ومكر املاكرين ، أسوة باألنبياء يف ذلـك ، وال               
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  اخلروج من الوطن : - عليه السالم- الرحلة الربية األوىل ملوسى -٩
 من بلده الذي ولد فيه ونشأ فيه        - عليه السالم  -لقد خرج نيب اهللا موسى    

خرج وحيداً  " مدين" يسمى   ،عرف الطريق إليه  إىل بلد آخر ال يعرفه، وال ي      " مصر"
 ،ال أنيس معه يف الطريق من قريب وال من بعيد، يتجاذب معه أطـراف احلـديث           

ومل خيرج آمناً مطمئناً ينظر يف صفحات الكون املـشاهد،          . ويؤنسه وحشة الطريق  
قوم ويرى عظمة اهللا تعاىل يف خملوقاته املتعددة واملتنوعة، بل خرج خائفاً وجالً من              

ــوه  ــه ليقتل ــالؤوا علي ــة  ،مت ــد العقوب ــه أش ــوا ب ــان ي، ويرتل                                                                                                                                                                                                       وك
يعرف مسالك الطريق، وما تعـود       ب االنقضاض عليه من كل جانب، ألنه ال       ترق

ذلك، آه من وحشة الطريق، وانعدام النـصري، وقلـة الـسالك،وجور البـاغي،              
  .ومطاردته

 لزمته حالة   - وعدو يطارده ويتهدده   ،خوف يتملكه -ومن كان هذه حاله     
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 ويقـع يف    ،دويدري مىت يبطش به الع     قلق، وتربص مستمر، وتفكري مضطرب، ال     
 ويزيلون عنه شيئاً من العنـاء       ،يدري مىت يصل إىل قوم يأنس برؤيتهم        وال ،قبضته

 وكيف  ، وكيف يقص خربه عليهم    ،والوحشة والرجفة والقلق، كيف يأوي إليهم     
  ...يستقبلونه؟ وال يدري هل سيعود إىل وطنه الذي خرج منه مضطرا 

...  ومعاناة من قلة الـزاد       ،يق ومعاناة يف الطر   ،إا معاناة يف داخل النفس    
لكن الرجل املؤمن باهللا، والواثق بنصره، واملتوكل عليه حق التوكل، يلجـأ إليـه              

 وهو النافع وبيده    ، فهو اخلالق الرازق وهو احمليي واملميت      ،ويعتصم به ويتضرع إليه   
 ملن   وال معز  ، وال مذل ملن أعز      ، ال راد ملا قضى، وال مانع ملا أعطى        ،مقاليد األمور 

  .أذل
  : إىل ربه، وطلب منه أمرين عظيمني- عليه السالم-لقد جلأ موسى 
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إن اللجوء إىل اهللا تعاىل يف حالة السراء والضراء هـو املطلـوب،ألن اهللا              

  .شيءوبيده مقاليد كل  ، ومقدر األمور ،سبحانه هو مسبب األسباب
يساوون   فإم ال  ،إن البشر مهما أعطوا من القوة ومهما أعدوا من العدة         

  .شيئا أمام قدرة اهللا وعظمته، فاخللق خلق اهللا، واألمر أمره
 وإىل رعاية   ، جلأ إىل قوة ما بعدها قوة      -عليه السالم –وإن نيب اهللا موسى     

 جلأ إىل اهللا    ، وإىل إرادة ما بعدها إرادة     ، وإىل رقابة ما بعدها رقابة     ،ما بعدها رعاية  
خاب من دعاه وال خاف من توكل عليـه وال ذل مـن الذ               تعاىل، ونعم باهللا، ما   
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  .جبانبه
 ، وظنوا أم خارجون من قبضة اهللا سـبحانه        ،إن الظاملني نسوا قدرة اهللا    

  ومـن  ، إم جاهلون حبقيقة أنفسهم    ، ويف ظالهلم يسدرون   ،إم يف غيهم يعمهون   
كان حاله كذلك فهو ظامل لنفسه ولغريه ؛ ولذا جيب احلذر منهم، وكشف حاهلم،              

  .والبعد عن العيش يف كنفهم، فإم ال يزيدون الناس إال ضالالً وتباراً
 وأن يهديـه إىل     ،وعلى املسلم أن يدعو ربه أن يوفقه يف أقواله وأعمالـه          

 وجيب أن يكون هذا     ،حانه فإنه ال يهدي لذلك إال هو سب       ،الطريق والسبيل القومي  
 عليه  - ويزداد ذلك يف حالة الكرب والشدة كما فعل نيب اهللا موسى             ،ديدن املسلم 

   .-السالم
) مـدين ( ماشياً يف طريقه إىل      - عليه السالم  -وبينما كان نيب اهللا موسى    

يرد إليه الناس   ) ماء مدين (وقبل أن يصل إىل تلك املدينة وجد يف طريقه ماًء يسمى            
 مـن   -أنعامهم ، ويروون غليلهم ، وإن منظر الرعاة وهم يسقون رعيتهم          يسقون  
  . ليثري الدهشة ملن ينظر يف أمرهم، ويشاهد حاهلم -املاشية

لو نظرت إىل الدالء وهي يف أشطاا خالية ومألى من املاء، واختالفها يف             
 تزاحم  الرتع واإلنزال ، ولو مسعت إىل الرجز ممن يسقي ويرتع الدالء ، ولو رأيت             

املواشي على املاء ، ولو رأيت التنازع بينهم أيهم يتقدم عن صاحبه وجاره لرأيت               
عجباً ، ولو رأيت عضالت الذراعني املفتولتني وهي ترتع الدالء ، ولـو رأيـت               
العرق وهو يتصبب من اجلبني ومناسم اجلسم ، مبلالً املالبس، ولو مسعت النغمات             

دوام ، ولكل نوع من املاشية نغمة غـري نغمـة   اليت تصدر منهم وهم ينادون ا    
  !!األخرى فللغنم نغمة، وللبقر نغمة ، ولإلبل نغمة ، وللحمري نغمة، لرأيت عجباً 

 من تلك األمة اتمعة على      - عليه السالم  -ولقد لفت انتباه نيب اهللا موسى     
 -موسـى  امرأتان بعيدا عنهم متنعان غنمهما عن ذلك اتمع، فسأهلما           –السقي  
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  : عن سر بعدمها عن الرعاء فأجابتا بأمرين -عليه السالم
  .أما ال تسقيان حىت ينصرف الرعاة  : األول
  .أن أبامها شيخ كبري  : الثاين
 أن أبامها رسم هلما اخلطة يف الـسقي، فلكونـه ال            - واهللا أعلم  -ويبدو

          ما يف السقي ، وليكون حمرما هلما، أرشـدمها    يستطيع أن يرد معهما املاء ملساعد
إىل التريث، والبعد عن املزامحة للرعاء حىت يصدروا، مث تردان بعدهم املاء فطبقتـا              
ذلك ، ورمبا يكون ذلك التصرف صادراً منهما لرجاحة عقليهما، وتغلب احليـاء             

تقعا يف مزامحة الرعاة، فلله درمها، وشـكر اهللا سـعيهما،      واخلجل عليهما حىت ال   
 املؤمنات القانتات يغضضن مـن أبـصارهن ، وحيفظـن           وهكذا شأن املسلمات  

فروجهن ، ويبتعدن عن مواطن الرجال يف أي مكان كانوا؛ ملا يؤدي إليه اختالط              
  ... النساء بالرجال من فتنة وفساد يف األخالق 

 إىل املاء وكشف الغطاء عنـه وأدىل دلـوه          - عليه السالم  -فتقدم موسى 
 إىل الظل مناجياً ومناديـاً ربـه يف خـضوع        ونزع هلن من املاء وسقى هلن، وعاد      

اخرج ابن أيب شيبة بسنده عن عمر بـن اخلطـاب           . وافتقار ، وسكون وانكسار   
 ملا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس          - عليه السالم  -رضي اهللا عنه أن موسى    

فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر ، وال يطيق رفعهـا إال عـشرة              : يسقون قال 
خطبكما؟ فحدثتاه، فأتى احلجر فرفعه ،       ما: ، فإذا هو بامرأتني تذودان قال     رجال  

. هـأ.  صحيح إسناده: قال ابن كثري  . ذنوباً واحداً حىت رويت الغنم       مث مل يستق إال   
  ... يات سرائيلوهو موقوف ، وحيتمل أن يكون من اإل

ـ     حباه ربه قوة يف جسمه     - عليه السالم  -إن نيب اهللا موسى    ه، ، ويف عقل
وإميانه، ومع ذلك يلجأ إىل من حباه تلك القوة فيعترف بالتقصري والفقـر، وأن ال               
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 يف إعانـة الـضعيف   -عليه الـسالم  -رة من نيب اهللا موسى إن هذه املباد  

  .ومساعدته يف قضاء حاجته هلو خلق عظيم حثّ عليه الدين احلنيف 
 خرج من مدينته خائفاً يترقب ومن كانت هذه         -عليه السالم -إن موسى 

ينكشف  يراه الناس وال حيب أن يروه حىت ال        حاله فإنه يبحث عن مكان خفي ال      
 يبـادر إىل فعـل      -عليه الـسالم  -لّوا عليه أعداءه ، لكن موسى     أمره خشية أن يد   

اخلريات ، ويساعد احملتاج ، ويعني الضعيف على قضاء حاجته ، مفوضاً أمـره إىل               
  .خالقه ومتوكالً عليه ، ومعترفاً بضعفه وفقره أمام ربه وخالقه 
 علـيهم الـصالة   -وهكذا جيب أن يكون الذين يقتدون برسل اهللا الكرام 

 وينتهجون جهم، ويسريون على طريقهم آخذين باألسباب ومتوكلني         -موالسال
  .على اهللا غري عابئني بالعوائق والعقبات اليت يالقوا يف طريقهم إىل اهللا تعاىل 

لقد رجعت املرأتان إىل مستقرمها، وإىل أبيهما، ومها حتمالن شعوراً عجيباً           
ما، بعدما استفسر عـن حاهلمـا،       لذلك الرجل الذي بادر إىل السقي هلما وإعانته       

  .وأخربتا أبامها حباله ، ورمبا أما مسعتا مناجاته لربه، ونقلتا تلك املناجاة إىل أبيهما
  

   والشيخ الكبري-عليه السالم-   موسى-١٠
 لتلك املرأتني الضعيفتني تـوىل إىل       بالسقي -عليه السالم  –ملا قام موسى    

أين يتوجه وأين يأوي وخيتفي من األعـداء         و ،الظل وحيداً فريداً أين ييمم وجهه     
 جلأ إىل ربه اللطيف اخلـبري،       ، ويقتفون أثره كي يبطشوا به     ،الذين يتابعون أخباره  

  فإن اإلنسان مهما أعطي من اخلـري ؛ ال         - وهو سبحانه أعلم به    -فشكا إليه حاله    
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عليـه   –أن املرأتني مسعتا هذا الدعاء من موسـى         : ويذكر بعض السلف  

دتا  وملا قفلتا راجعتني إىل مقرمها ومسكنهما واجهتا أبامها مبا رأتا وشـاه            -السالم
 ، ومببادرته إلعانتـهما   ، وبأدبه اجلم  ،من تصرف ذلك الفىت حنومها، فأعجبتا بقوته      

وذكرتا ألبيهما ما مسعتا منه من ذلك الدعاء الذي يدل على قوة الصلة باهللا تعـاىل            
 ،واالعتراف هللا تعاىل حباجته إليه مهما أعطي من اخلري سواء كان كبرياً أو صـغرياً              

  . عيشها موسى يف طريقهوأن ذلك يدل على وحشة ي
 -مث طلبت إحدامها من أبيهما أن يستأجره، ولعلها قد تفرست يف موسى             

 وهو يسقي هلما الغربة واملشقة والعناء، زيادة على مـا رأت منـه              -عليه السالم 
 وهـذا مـن     ، فأرادت االستفادة منه والعطف عليه     ،وشاهدت من القوة واألمانة   

 ôô: قـال تعـاىل    . -عليه السالم  – ملوسى   األسباب اليت هيأها اهللا سبحانه     ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% 
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 ويبدو أن مكانه الذي     ، به واإلتيان فأمرها أبوها بالذهاب إىل موسى لدعوته،        ،]٢٦
  .آوى إليه ليس بعيداً عنهم

 على استحياء ، لتبلغه دعـوة       - عليه السالم  -فجاءت تلك الفتاة موسى     
 وأخربتـه أن    ، ومنطق سـليم   ،أبيها ، وملا وصلت إليه أبلغته الدعوة يف أدب رفيع         

قـال  . والدها يريد أن جيازيه وحيسن إليه مقابل ما قدم هلما من اخلدمة يف السقي               
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  أمحد الزهراين. د                        من نبأ موسى وفرعون : تأمالت قرآنية                                 
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٥٤ 

  . ]٢٥: سورة القصص [
 ،أبيهـا انطلق معها إىل     لتلك الدعوة و   -عليه السالم  –فاستجاب موسى   

يعرف من يأوي إليـه ويـستأنس     ال،كيف ال وهو يعيش وحشة الطريق وغربتها  
باحلديث معه، والشك أن ذلك من تنفيس الكربات عن النفس خاصة وهي تعاين             

  .من أمور كثرية، من أعظمها مطاردة األعداء، وقلة الناصر
 وقـص  ،عليه أمرهفلما وصل إىل ذلك الشيخ الكبري عرفه بنفسه، وعرض     

 ومحايـة   ، وحسن االستقبال  ، فكان من كرم الضيافة، ومواقف الرجال      ،عليه خربه 
 والوقوف ضد الباطل وأهله، أن قـال        ، ونصرة الضعيف واملظلوم   ،الضيف واجلار 

$$$$  : - ما أخرب اهللا تعاىل عنـه بقولـه        -ك الشيخ الكبري مسريا عن موسى     ذل ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù 
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ما أمجل العبارات املضيئة، بل املشرقة وهي تقـرع األمسـاع، وتـسلي             

 وتثبت العقول، فتعيد للنفس هدوءها وسكوا وأمنـها، بعـد قلقهـا             ،النفوس
  .ورجفتها وخوفها

 وينطلـق   ، تهلل وجهه بالبشر والـضياء     ي -عليه السالم  –وكأين مبوسى   
 ويزداد مشوخـاً وثباتـاً يف الطريـق،         ،لسانه أكثر بالشكر والثناء هللا رب العاملني      

 ، والقلق والوجل هـدوءاً وسـكوناً      ، واخلوف أمناً  ،وتنقلب الغربة والوحشة ألفةً   
 وشـظف   ، واحلزن فرحـة   ، والتنقل والترحال استقراراً   ، والفقر غناً  ،والضعف قوةً 

  .لعيش رخاءا
ترضى أن تعيش على فتات العيش وموائد اآلخرين، بل          إنّ النفس األبية ال   

البد أن تبحث عن وسيلة تكدح من خالهلا، وتشعر بالعزة واالستعالء بعيداً عـن              
 حيث عاش مع الـشيخ      -عليه السالم  – وهذا ما وقع ملوسى      ،املسألة واالستجداء 



  ٥٥                     )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد
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مقابل تزوجيه إحدى ابنتيه، واتفقا علـى       الكبري عيشة عمل وكدح يرعى له الغنم        
  .مدة العقد الالزم والكامل برضا واختيار

 عاش فترة زمنية مع الشيخ الكبري واهللا وحـده       -عليه السالم  –إن موسى   
 والذي نعلمه حنن البـشر      ،هو الذي يعلم ماذا حصل له فيها من املواقف واملشاهد         

 ،جلني وأكملهما عـشر سـنوات     من خالل النص القرآين الكرمي أنه قضى أمت األ        
 فإن أكملها عشراً فذلك تفضل منـه        ،حيث كان االتفاق بينهما على مثان سنوات      

  .وكرم وليس بإلزام
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وملا قضى موسى أكمل األجلني وأمتهما ودع مضيفه هو وزوجته ليعـود            

 ولتبدأ حيـاة  ، وليقضي اهللا أمراً كان مفعوالً،إىل أهله وبالده اليت غادرها منذ زمن     
  . أعظم مما مر عليه من قبل - عليه السالم-ومرحلة جديدة من حياة موسى 

  
  رحلة العودة إىل الوطن :-سالم عليه ال-  الرحلة الربية الثانية ملوسى-١١

إن من سنن اهللا تعاىل يف خلقه حنني اإلنسان إىل وطنه، مهمـا كـان يف                
 ملّا غادر وطنـه     -عليه السالم -ذلك الوطن من العنت والشقاء، وإن نيب اهللا موسى        

بغري رضاً منه أو اختيار، وغاب عنه سنني عديدة، بسبب جور الظاملني عليه، أعد              
وطنه، بعد ما قضى ذلك األجل الذي متّ بينه وبني ذلك الـشيخ             عدته، وعاد إىل    

الكبري، والذي يقدر بعشر سنوات، ويسدل الستار على تلك السنوات العـشر، ال             
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٥٦ 

ندري ماذا تلقى فيها موسى، وماذا عمل فيها، إالّ رعيه للغنم فقط، مث عقـد               
 ومتاعه، ويلقى   العزم على الرجوع إىل أهله وبالده، مستصحباً معه يف طريقه أهله          

 العظيم، والنص القرآين يشري إىل ذلك       شيء الرحلة من املشاهد واملواقف ال     يف تلك 
  .بدون تفصيل 
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إن هذا النص القرآين الكرمي حيمل يف طياته أخبار تلك الرحلة بإجياز، ويعرض             
شاهدها باختصار،مع التمام يف املعىن، وهذا من بالغـة القـرآن وفـصاحته             لنا م 

  .وعظمته
 إىل بالده برفقة أهله، وبعض متاعـه، حيـثُّ          -عليه السالم  -لقد عاد موسى  

 -عليه السالم -إىل بالده،عادة كل غائب يعود إىل أهله وأرضه، لكن يفاجأ          اخلطو
 طريقه، ممـا أثـار يف نفـسه          ومشاهدات وبراهني،مل يعهدها من قبل يف      بنداءات

  :اخلوف والوجل والقلق، واحلذر، ومن تلك املواقف
مشاهدته لنار بعيدة عنه، وهو يف ليلة مظلمة مطرية، وتوجهه حنوها قاصداً             -١

  .االستضاءة ا، والتصلية والتدفئة



  ٥٧                     )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد
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 النداء  -مساعه من شاطئ الوادي األمين عند الشجرة النابتة يف تلك البقعة             -٢
 .هللا رب العاملني الصادر من ا

رؤيته لعصاه بعد إلقائها وهي متغرية عليه يف صورا وخلقتها وحركتها،            -٣
 .وخوفه منها

 .منظر يده بعد أن أخرجها من جيبه وهي بيضاء نقية من غري سوء -٤

وجود االطمئنان والسكون بعد أن يضع يده على قلبه، رمحة من اهللا تعاىل              -٥
  .به

 وهو يف طريقـه     -عليه السالم -ا موسى هذه املواقف العظيمة اليت شاهده    
إىل أهله وبالده، ما كانت ختطر بباله،وال كان يتوقع رؤيتها ومساعها، وبناء علـى              
ذلك أصيب باخلوف وعدم االطمئنان،لكن عناية اهللا تعاىل لعبده وتكرميه له، ترافقه            

  .من املهد إىل اللحد
الرحلة الربية   يف هذه    -عليه السالم -إن أعظم مشهد وموقف قابله موسى     

الذي هرب منه يف أول     " فرعون"هو تكليف اهللا تعاىل له بالرسالة إىل عدوه اللدود        
األمر، وهجر أهله وأرضه من أجله، وهذا حتقيق لوعد اهللا تعاىل الـذي ال خيلـف         
. امليعاد حيث طمأن أمه بأنه سبحانه سريده إليها،وفوق ذلك سيجعله من املرسلني           

!! :كما قال سبحانه   !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ xx xxmmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏ dd ddΘΘΘΘ éé éé&&&& ## ## yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& (( (( #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� ½½ ½½zzzz ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 rr rr'''' ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ dd ddΟΟΟΟ uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### 

ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû$$$$ ss ssƒƒƒƒ rr rrBBBB ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ þþ þþ’’’’ ÏÏ ÏÏΤΤΤΤ uu uu““““ øø øøtttt rr rrBBBB (( (( $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννρρρρ –– ––ŠŠŠŠ !! !!#### uu uu‘‘‘‘ ÅÅ ÅÅ7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏææææ%%%% yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   .]٧:سورة القصص[ 〉 ####$$
، كون ربه الذي خلقـه      قاها موسى يف طريقه   ومن املواقف العظيمة اليت ال    

العطاء اجلزيل،   يناديه، ويتكلم معه بدون واسطة، هذا هو الفضل العظيم، وهذا هو          
ترجع به يا موسـى إىل      !! الذي ال منة فيه وال نفاذ،أي تكرمي وأي تشريف هذا؟         

أمك وأهلك وأعدائك، بعد رحلتك املضنية، وغربتك املتعبة، فارقت أمك وأهلك           
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٥٨ 

لة يرثى هلا من اخلوف واملطاردة،والغربـة والوحـشة،         ووطنك، وأنت يف حا   
متكث يف غربتك عشر سنني، والشمس تشرق عليك وتغـرب، وأنـت خلـف              
غنيمات تغدو ا وتروح، واهللا هو الوحيد الذي يعلم ما يكنه  صدرك،وما يلـوح             

  .يف ذهنك،وما تأمرك به نفسك
 للغـنم   إن ما حصل لك يف طريقك وأنت يف رحلتك األوىل، ويف رعيك           

هو نوع من االبتالء،كما أن ما حصل لك يف طريقك وأنـت عائـد إىل أهلـك                 
ووطنك من املواقف واملشاهد العظيمة هو نوع من االبتالء أيضا، وإن كان هنـاك          

  .، وتلك االبتالءات هي سبيل التمكنياالبتالءينفرق بني 
قـال  . رإنّ هذا هو اختيار اهللا تعاىل لك، ونعم االختيار ، ونعم املختـا            

$$$$ : تعاىل tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yy7777 èè èè???? öö öö���� yy yyIIII ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### ôô ôôìììì ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 ## ## yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ 〈 ] وهي حمبة اهللا تعـاىل      ]١٣ : سورة طـه ،  

 àà:ك قال تعـاىل   ؤترعاك وتكل  ààMMMM øø øø‹‹‹‹ ss ss)))) øø øø9999 rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ZZ ZZππππ ¬¬ ¬¬6666 uu uutttt xx xxΧΧΧΧ  ÉÉ ÉÉ ii ii____ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ yy yyìììì ss ssΨΨΨΨ óó óóÁÁÁÁ çç ççGGGG ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ûû ûû ÉÉ ÉÉ____ øø øø‹‹‹‹ tt ttãããã 〈 ]  سـورة

: قال تعاىل . رسالة والكالم  ، وهو اصطفاء اهللا تعاىل لك من دون الناس بال          ]٣٩:طـه
 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ## ## yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÏÏ ÏÏ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 çç ççGGGG øø øøŠŠŠŠ xx xx���� ss ssÜÜÜÜ ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈ nn nn====≈≈≈≈ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍ���� ÎÎ ÎÎ//// ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ≈≈≈≈ nn nn==== ss ss3333 ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ õõ õõ‹‹‹‹ ää ää⇐⇐⇐⇐ ss ssùùùù !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yy7777 çç ççGGGG ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu  ää ää.... uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$   .]١٤٤:سورة األعراف[ 〉 ####$$
موسى، وما أعظم هذا التكرمي الذي       ما أعظم هذه القدرة اليت حتيط بك يا       

ن بني خلق اهللا، اختيار واصطفاء، وحمبة وكالم،ونصر وتأييـد، وعلـو            فزت به م  
قيته يف أول حياتك، ما عقلت منها       ذلك يأيت بعد ذلك العناء الذي ال      ومتكني،كل  

  .وما مل تعقل، واألعمال باخلواتيم
 احملبة والكـالم    -هليةولقد حرم أهل االبتداع من اإلميان ذه الصفات اإل        

 برمحـة اهللا تعـاىل ،   -ا حرموا اإلميان بغريها من الصفات      كم -والرؤية والسماع 
وبعزته وحكمته، وعلمه ومسعه وبصره، وقدرتـه ومـشيئته، وإحاطتـه بكـل             



  ٥٩                     )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد
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،وهيمنته وجربوته، وعلّوه واستوائه على عرشه، وأنه بائن من خلقه، لـيس            شيء
ـ       شيءكمثله   ة  وهو السميع البصري؛ وذلك لفساد املدرسة اليت نشأوا عليها، مدرس

وصدق . الزيغ واإلحلاد، والتحريف والتأويل والتعطيل والتشبيه والتجسيم واحللول       
¬¬  اهللا تعاىل القائل   ¬¬!!!! uu uuρρρρ ââ ââ !! !!$$$$ oo ooÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ FF FF{{{{ $$ $$#### 44 44 oo oo____ óó óó¡¡¡¡ çç ççtttt ùù ùù:::: $$ $$#### çç ççννννθθθθ ãã ãããããã ôô ôôŠŠŠŠ $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 (( (( (( ((####ρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅssss ùù ùù==== ãã ããƒƒƒƒ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû  ÏÏ ÏÏµµµµ ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ óó óó™™™™ rr rr&&&& 44 44 

tt ttββββ ÷÷ ÷÷ρρρρ uu uu““““ ôô ôôffff ãã ãã‹‹‹‹ yy yy™™™™ $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ 〈 ]١٨٠:سورة األعراف[.  
 اليسري، إا تكاليف عظيمة وكـبرية       شيءإن التكاليف الربانية ليست بال    

وثقيلة، حتتاج إىل رجال أقوياء يف محلها، ويف تبليغها إىل اآلخرين، وحتتاج إىل صرب              
لئك الرجـال   و من أ  -عليه السالم -ويقني، وتوكل على اهللا، ومهّة عالية، وموسى      

ينه، وغذاه ورباه وحمصه حىت بلـغ أشـده،         العظماء، فقد صنعه اهللا تعاىل على ع      
واستوى على سوقه، فكلّفه وأرسله،بعد أن أعطاه اهللا تعاىل حكما وعلما، فقام مبا             
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   من ربه- عليه السالم- مطالب موسى-١٢
 بتكليف اهللا تعاىل له بالرسالة،مل يتـردد يف         -عليه السالم -وملا علم موسى  

محلها، لكنه تذكر شيئاً من ماضيه مع فرعون وقومه،إنه عاش أول حياته يف قـصر               
 من بأسـه     الكثري، ومع ذلك حفظه اهللا     شيءفرعون، ورأى من طغيانه وجربوته ال     

              حقـقوبطشه، وهو يف حالة ضعف وغربة، وطلب موسى من اهللا تعاىل مطالب ت
له، لكي يستطيع أن يقوم بأداء ما كلّف به خري قيام، بعضها معنـوي، وبعـضها                

 tt:حسي، ومن تلك املطالب ما ذكره اهللا تعاىل يف قولـه تعـاىل             ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷yyyy uu uu���� õõ õõ°°°° $$ $$#### ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< 
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““““ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ * öö öö���� ÅÅ ÅÅ cc cc££££ oo oo„„„„ uu uuρρρρ þþ þþ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< ““““ ÍÍ ÍÍ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& * öö öö≅≅≅≅ èè èè==== ôô ôômmmm $$ $$#### uu uuρρρρ ZZ ZZοοοο yy yy‰‰‰‰ øø øø)))) ãã ãããããã  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ’’’’ ÏÏ ÏÏΤΤΤΤ$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 * (( ((####θθθθ ßß ßßγγγγ ss ss)))) øø øø���� tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< öö ööθθθθ ss ss%%%% * ≅≅≅≅ yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÍÍ ÍÍ kk kk<<<< #### XX XX����ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— uu uuρρρρ 

ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ’’’’ ÌÌ ÌÌ???? ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& * tt ttββββρρρρ ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyδδδδ  ÊÊ ÊÊ���� rr rr&&&& 〈 ]وقال تعاىل  . ]٣٠-٢٥ :طه:    ÊÊ ÊÊ���� rr rr&&&& uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜχχχχρρρρ ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ßß ßßxxxx || ||ÁÁÁÁ øø øøùùùù rr rr&&&&  ÉÉ ÉÉ ii ii____ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

$$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ9999 ãã ãã&&&& ùù ùù#### ÅÅ ÅÅ™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ss ssùùùù zz zz ÉÉ ÉÉëëëë tt ttΒΒΒΒ #### [[ [[ ôô ôôŠŠŠŠ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ûû ûû ÉÉ ÉÉ____ èè èè%%%% ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ (( (( þþ þþ’’’’ ÏÏ ÏÏ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& ÂÂ ÂÂχχχχθθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ ss ss3333 ãã ããƒƒƒƒ 〈 ]٣٤:سورة القصص[.  

 tt:وقد استجاب اهللا تعاىل لعبده موسى ما طلب، قال تعاىل          ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% || ||MMMMŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ????ρρρρ éé éé&&&& 

yy yy7777 ss ss9999 ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßß™™™™ 44 44 yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 〈 ]٣٦:سورة طـه[.  

 tt :وقال تعـاىل   ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ àà àà±±±± tt tt⊥⊥⊥⊥ yy yy™™™™ xx xx8888 yy yy‰‰‰‰ àà ààÒÒÒÒ tt ttãããã yy yy7777‹‹‹‹ ½½ ½½zzzz rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// ãã ãã≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 ss ss9999 $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ßß ßß™™™™ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù tt ttββββθθθθ èè èè==== ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 

!! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏFFFF≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ yy yyϑϑϑϑ çç ççGGGGΡΡΡΡ rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 yy yyèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏ====≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$   .]٣٥:سورة القصص[ 〉 ####$$
إنّ هذه اإلجابات من اهللا تعاىل لعبده موسى حتمـل يف طياـا الرمحـة               
والنصرة والغلبة على العدو، نصرة من اهللا تعاىل ملوسى وهارون على عدومها فـال              

 تتمثل يف شـد     - عليهما السالم  –يصل إليهما، ونصرة من هارون ألخيه موسى        
أزره وعضده، ويف الفصاحة والبيان، ويف األنس من وحشة الطريق، وكـل هـذا              

$$$$ :  رمحة من اهللا تعاىل كما قـال سـبحانه         ss ssΨΨΨΨ öö öö7777 yy yyδδδδ uu uuρρρρ uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ss ss9999  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏFFFF uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§‘‘‘‘ çç ççνννν%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& tt ttββββρρρρ ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyδδδδ $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; tt ttΡΡΡΡ 〈 
  .]٥٣:سورة مرمي[

.. ه أن يشرح له صدره    لقد طلب إىل رب   :(رمحه اهللا تعاىل  -يقول سيد قطب  
وانشراح الصدر حيول مشقة التكليف إىل متعة، وحييل عناءه لذة، وجيعلـه دافعـاً              

  .للحياة ال عبثاً يثقل خطى احلياة
. وتيسري اهللا للعباد هو ضـمان النجـاح      . وطلب إىل ربه أن ييسر له أمره        

 وعلمه قاصر،   وإال فماذا ميلك اإلنسان بدون هذا التيسري؟ ماذا ميلك وقواه حمدودة          
وطلب إىل ربه أن حيل عقدة لـسانه فيفقهـوا          !والطريق طويل وشائك وجمهول؟   

وقد روي أنه كانت بلسانه حبسة، واألرجح أن هذا هو الـذي عنـاه ،               .. قوله



  ٦١                     )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد
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 : ورة أخرى من قوله   ـويؤيده ما ورد يف س     ÊÊ ÊÊ���� rr rr&&&& uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜχχχχρρρρ ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ßß ßßxxxx || ||ÁÁÁÁ øø øøùùùù rr rr&&&&  ÉÉ ÉÉ ii ii____ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ9999 〈  

  .]٣٤: القصص[
 ربه يف أول األمر دعاء شامالً بشرح الصدر وتيسري األمـر، مث              وقد دعا 

  .أخذ حيدد ويفصل بعض ما يعينه على أمره وييسر له متامه
وطلب أن يعينه اهللا مبعني من أهله ؛ هارون أخيه، فهو يعلم عنه فـصاحة               

  ...اللسان، وثبات اجلنان، وهدوء األعصاب
ضعفه، وطلب العون   لقد أطال موسى سؤله، وبسط حاجته، وكشف عن         

والتيسري واالتصال الكثري، وربه يسمع له، وهو ضعيف يف حضرته، ناداه وناجاه ،             
 عليه باإلجابـة    ئلُ ضيفه، وال يرد سائله، وال يبط      فها هو ذا الكرمي املنان ال يِخج      

 tt: الكاملة ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% || ||MMMMŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ????ρρρρ éé éé&&&& yy yy7777 ss ss9999 ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßß™™™™ 44 44 yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 〈  ]٣٦:سورة طـه[.  
 كلمة واحدة ؛  فيها إمجال يغين عـن التفـصيل ،             هكذا مرة واحدة، يف   
كل ما سألته أعطيته ؛ أعطيته فعالً ، ال تعطـاه           .. وفيها إجناز ال وعد وال تأجيل       

وأي " يا موسى "وال ستعطاه ؟ وفيها مع اإلجناز عطف وتكرمي وإيناس بندائه بامسه            
  . )١( ؟ تكرمي أكرب من أن يذكر الكبري املتعال اسم عبد من العباد
الطاغية، وأمرمهـا   " فرعون" مث كلفه اهللا تعاىل وأخاه هارون بالذهاب إىل       

أن يلينا له يف القول، لعل رمحة اهللا تعاىل تدركه، ويعود عما هو فيه مـن الظلـم                  
؟ بني هلم عظمته سبحانه يف خملوقاته، الدالـة علـى            والطغيان، ما أحلم اهللا بعباده    

، واخللق والتدبري، وبعث فيهم رسالً منهم، مبشرين        وحدانيته وتفرده باألمر والنهي   
  .ومنذرين، فخريه إليهم نازل، وشرهم إليك صاعد

لقد سبق يف علم اهللا تعاىل األزيل أن فرعون ال يؤمن، ومع ذلك أمر عبديه               
                                                 

 ).١/٢٣٣٤( يف ظالل القرآن) ١(



  أمحد الزهراين. د                        من نبأ موسى وفرعون : تأمالت قرآنية                                 
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 أن يذهبا إليه ويترفقا به يف احلـوار         - عليهما السالم  - موسى وهارون  -ونبييه
شى، كل ذلك من أجل أن يرسم طريقاً يف الـدعوة إىل            والنقاش لعله يتذكر أو خي    

اهللا تعاىل ملن يأيت بعدهم،من إالنة يف القول، وترفق باآلخر،والصرب على املعاناة يف             
الطريق من القريب والبعيد، والصديق والعدو، واألخذ باألسباب، وعدم اليأس أو           

  .كيف يشاءالقنوط، فإن القلوب علمها عند اهللا تعاىل يصرفها ويقلبها 
 وجيب على من يدعو الناس إىل دين اهللا تعاىل أن حيرص على هدايتـهم،              
وإن مل يهتدوا، وأن يبلغهم دين اهللا تعاىل برفق ولـني، وأن يلجـأ إىل اهللا تعـاىل                  

  .بالذكر والتسبيح والدعاء، وأن يطلب من اهللا تعاىل التوفيق والسداد
ين اهللا، وإخـراج النـاس مـن        وإن التعاون بني أفراد البشر على تبليغ د          

الظلمات إىل النور هلو أمر مطلوب، سواء كان ذلك وفق نشاط منـهجي، أو ال               
منهجي مادام أن النتيجة واحدة، والغاية واحدة، وإن شد األزر يف الطريـق إىل اهللا   
تعاىل، وتوزع األدوار، والتعاون على القيام ا، هلي من األسباب اليت جتعل العمل             

  .جتعل النفوس وثابة إىل املعايل كلما حققت شيئاً من أهدافها وغايااناجحا، و
 وطلبه من ربه سبحانه أن يشد أزره بأخيه         -عليه السالم -وإن قصة موسى  

  . خري شاهد على ذلك- عليه السالم-هارون 
  

   ملا جاءهم بآيات اهللا- عليه السالم- موقف فرعون وملئه من موسى -١٣

$$$$  :قال تعاىل  ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 44 44 yy yy››››θθθθ –– ––ΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// ;; ;;MMMM≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt//// (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ tt ttΒΒΒΒ !! !!#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ���� óó óóssss ÅÅ ÅÅ™™™™ ““““ [[ [[���� yy yyIIII øø øø���� –– ––ΒΒΒΒ 

$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy™™™™ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ//// þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu tt tt ÏÏ ÏÏ9999 ¨¨ ¨¨ρρρρ FF FF{{{{ $$   .]٣٦:سورة القصص[ 〉 ####$$
إن هذا املوقف خيتلف عن املوقف األول متاماً، إذ حتول احلال من الضعف             

ظهور، ومن املطاردة إىل املواجهة، ومن اخلـوف إىل         إىل القوة، ومن التخفي إىل ال     
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األمن، ومن الوحشة يف الطريق إىل األنس، ومن ضيق الصدر إىل االنشراح، ومـن           
  ...التلعثم إىل الفصاحة، ومن التردد إىل االنطالقة 

الت املعجـزات البـاهرات، والـدال     " رعونف" محل موسى وهارون إىل     
جلبال الرواسي خلشعت وخضعت وانقادت، بـل       القاهرات، اليت لو أٌلقيت على ا     

لكن القلوب القاسية واملغلفة تنكر احلقائق، وتشكك فيهـا، بـل           . لصارت دكاء 
الصانع كما حكى   " فرعون"تقف ضدها بغياً وعدواناً، وعناداً وجحوداً، بل أنكر         

 tt: اهللا ذلك عنه فقال ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ãã ããββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ �� ��>>>> uu uu‘‘‘‘ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$   . ]٢٣:راءسورة الشع[ 〉 ####$$
 tt :وقال تعاىل  ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%%  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 šš šš//// §§ §§‘‘‘‘ 44 44 yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 〈 ] ا صيغة استفهام   . ]٤٩:سورة طـهإ
  ".فرعون"إنكاري صادرة من 

يف دعوما دعياه إىل االعتراف     " فرعون" إن موسى وهارون أول ما بادرا     
$$$$  :بالرب اخلالق املالك املدبر هلذا الكون كله، كما قال تعاىل          uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' ss ssùùùù šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù II IIωωωωθθθθ àà àà)))) ss ssùùùù 

$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$   .]١٦:سورة الشعراء[ 〉 ####$$
ــاىل ــال تع  çç :وق ççνννν$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' ss ssùùùù II IIωωωωθθθθ àà àà)))) ss ssùùùù $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ öö öö≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅ™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ uu uuΖΖΖΖ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ ûû ûû ÉÉ ÉÉ____ tt tt//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ ¨̈̈̈ uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ öö öö5555 ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè èè èè???? (( (( ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% yy yy7777≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÅÅ ÅÅ____ 77 77ππππ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ (( (( ãã ããΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ yy yyìììì tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### ## ##““““ yy yy‰‰‰‰ çç ççλλλλ ùù ùù;;;; $$   .]٤٧:طـه[ 〉 ####$$
ومن اعترف بالربوبية فقد اعترف بألوهية ذلك الرب إلزاماً، وأنه صاحب           

 وهـو الـسميع     شيءاألمر والنهي، واألمساء والصفات احلسىن، الذي ليس كمثله         
  .العليم

وذلك بتوجيـه مـن اهللا      " فرعون"لقد تلطف موسى وهارون يف دعوما     
  .عوته هدايته، وإخراجه من الظلمات إىل النورتعاىل هلما،ألن اهلدف من د

  :   óóقال تعاىل óó==== yy yyδδδδ øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& xx xx8888θθθθ ää ääzzzz rr rr&&&& uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ““““ ÍÍ ÍÍ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ * !! !!$$$$ tt tt6666 yy yyδδδδ øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù 
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٦٤ 

………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 xx xxöööö ss ssÛÛÛÛ * ŸŸ ŸŸωωωωθθθθ àà àà)))) ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%% $$$$ YY YYΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©9999 ………… ãã ãã&&&& ©© ©©#### yy yyèèèè ©© ©©9999 ãã ãã���� ªª ªª.... xx xx‹‹‹‹ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 44 44 yy yy´́́́ øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† 〈 ]٤٤-٤١ :سورة طـه[.  
ن يف هذا التوجيه سنة ربانية ملن يقوم حبمل املنهج الرباين ويدعو إليـه،              إ

وهي أن يتلطف مبن يدعوه، ويبني له  بالدالئل البينات،والرباهني الـساطعات،ما            
خيشى، فيخرج من الظلمات إىل النور، ومن الـرق إىل           يدعو إليه، لعله يتذكر أو    

 واللني يف بيان احلق والوصول إليه، أنفع        احلرية، حرية العبودية هللا تعاىل، وإن الرفق      
  .وأوقع يف النفس البشرية
هذه اآلية فيها عربة    ": رمحه اهللا تعاىل يف تفسريه هلذه اآلية         يقول ابن كثري  

عظيمة، وهو أن فرعون يف غاية العتو واالستكبار،وموسى صفوة اهللا من خلقـه إذ          
 واللني، وأن دعوما له تكـون       ذاك،ومع هذا أمر أال خياطب فرعون إالّ باملالطفة       

: بكالم رقيق لني قريب سهل، ليكون أوقع يف النفوس وأبلغ وأجنع، كما قال تعاىل             
 ää ääíííí ôô ôôŠŠŠŠ $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ õõ õõ3333 ÏÏ ÏÏtttt ùù ùù:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏππππ ss ssàààà ÏÏ ÏÏãããã öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ uu uutttt ùù ùù:::: $$ $$#### (( (( ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ øø øø9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yy____ uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ 

uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&&  yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ  tt ttãããã  ÏÏ ÏÏ&&&& ÍÍ ÍÍ####‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ (( (( uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 〈 ]هـ.أ." ]١٢٥:سورة النحل.  
وغريه، هلو أمـر    " كفرعون" إنّ مواجهة أهل الباطل املتمكنني يف األرض      

صعب على النفس،خاصة وأن اهللا تعاىل بني هلما أنه طغى، ألن الذي ال يـستحي               
من باب أوىل ال يستحي من خملوق مثله،        ممن خلقه ورزقه، وبيده حمياه ومماته، فإنه        

اء، وإن هذه املواقف ما     فقد يبطش به، أو يسفّهه،أو يسجنه، أو يسلط عليه السفه         
 فقد حكى اهللا عنهما ذلـك فقـال       -عليهما السالم  -"موسى وهارون "غابت عن 

     ŸŸ:تعاىل ŸŸωωωω$$$$ ss ss%%%% !! !!$$$$ ss ssΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß∃∃∃∃$$$$ ss ssƒƒƒƒ ww wwΥΥΥΥ ββββ rr rr&&&& xx xxÞÞÞÞ ãã ãã���� øø øø���� tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ ss ssΨΨΨΨ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& 44 44 xx xxöööö ôô ôôÜÜÜÜ tt ttƒƒƒƒ  〈 ]٤٥:سورة طـه[.  
لكن من كان اهللا تعاىل معه فال خياف ظلماً وال خبساً، ولقد وجـه اهللا تعـاىل        

-الطاغية، وأخربمهـا أنـه    " فرعون"عبديه الصاحلني بعدة توجيهات يف مواجهة       
  : معهما يسمع ويرى، ومن تلك التوجيهات الربانية-سبحانه
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ـ   .   ومعجزاته اىل وبراهينه ـج اهللا تع  ـالسرعة يف تنفيذ حج    -١  :  اىلـقال اهللا تع
 óó óó==== yy yyδδδδ øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& xx xx8888θθθθ ää ääzzzz rr rr&&&& uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ““““ ÍÍ ÍÍ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ 〈 ]  وفسر ابن عبـاس   . ]٤٢:سورة طــه    
وأياً كـان الـشأن     . ال تضعفا : وبقوله. ال تبطئا :  ذلك بقوله  -رضي اهللا عنهما  -

ئل احلق واإلعجاز، وعدم    فالتوجيه هلما بالصمود أمام فرعون، واملبادرة يف بيان دال        
والواجب على كل من عرف شيئاً من معامل هذا الدين أن           . الفتور يف عرضها وبياا   

يبادر إىل تنفيذها وإرشاد الناس إليها، وأن ال يصاب بالكسل أو اخلور واجلـنب يف               
تبليغها، مهما قُوبل به يف الطريق من الصعاب والعقبات، فهذه سنة األنبياء، بتوجيه             

 .م من اهللا تعاىل هل

 ŸŸ:عاىلـلقوله ت  ؛ اللني يف القول   -٢ ŸŸωωωωθθθθ àà àà)))) ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%% $$$$ YY YYΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©9999 ………… ãã ãã&&&& ©© ©©#### yy yyèèèè ©© ©©9999 ãã ãã���� ªª ªª.... xx xx‹‹‹‹ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 44 44 yy yy´́́́ øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† 〈 ] سورة

 إال زانـه، كمـا أن الغلظـة         شيءإن الرفق يف مجيع األمور ما كان يف         . ]٤٤:طـه
وسـى   إال شانته، وقد جاء هـذا التوجيـه مـن اهللا مل            شيءوالشدة ما كانت يف     

   :  فقال تعـاىل   -صلى اهللا عليه وسلم   - أيضا لنبينا حممد   - عليهما السالم  -وهارون
 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ6666 ss ssùùùù 77 77ππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### || ||MMMMΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 (( (( öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ || ||MMMMΨΨΨΨ ää ää.... $$$$ ˆˆ ˆˆàààà ss ssùùùù xx xxáááá‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ==== xx xxîîîî ÉÉ ÉÉ==== ùù ùù==== ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ‘‘ ‘‘ÒÒÒÒ xx xx����ΡΡΡΡ ]] ]]ωωωω ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 öö ööθθθθ xx xxmmmm (( (( ßß ßß#### ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã 

öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö öö‘‘‘‘ ÍÍ ÍÍρρρρ$$$$ xx xx©©©© uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ FF FF{{{{ $$ $$#### (( (( #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù || ||MMMM øø øøΒΒΒΒ zz zz•••• tt ttãããã öö öö≅≅≅≅ ªª ªª.... uu uuθθθθ tt ttGGGG ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### �� ��==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† tt tt,,,, ÍÍ ÍÍ#### ÏÏ ÏÏ jj jj.... uu uuθθθθ tt ttGGGG ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   سورة [  〉 ####$$

هج الرباين ويبلغونه عباد اهللا،     ـ املن رعية ملن حيملون  ـ وهذه سنة ش   . ]١٥٩ :آل عمران 
ألن اهلدف إخراج الناس من الظلمات إىل النور، وتعريفهم خبـالقهم، واخلـضوع             

 .والتذلل له

م اخلوف يف القيام بالرسالة الربانية ، فإن من طبيعة الـنفس البـشرية أن               عد  -٣
 من اخلوف عندما تقابل أهل الطغيان ، وهذا على درجات متفاوتـة،             شيءيعتريها  

والذين حيملون املنهج الرباين يدركون تبعاته، وما يترتب علـى تبليغـه ونـشره،              
 اخلوف من طاغية عـصرمها   من   شيء وقع هلما    - عليهما السالم  -وموسى وهارون 



  أمحد الزهراين. د                        من نبأ موسى وفرعون : تأمالت قرآنية                                 
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٦٦ 

،أن يبطش ما، ويعتدي عليهما، ألول وهلة يلتقيان معه، جلهله مـن            "فرعون"
جانب، ولظلمه وطغيانه وجربوته من جانب آخر، واهللا ذكر ذلك يف كتابه فقـال              

 ŸŸ: تعاىل ŸŸωωωω$$$$ ss ss%%%% !! !!$$$$ ss ssΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß∃∃∃∃$$$$ ss ssƒƒƒƒ ww wwΥΥΥΥ ββββ rr rr&&&& xx xxÞÞÞÞ ãã ãã���� øø øø���� tt ttƒƒƒƒ !! !!$$$$ ss ssΨΨΨΨ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& 44 44 xx xxöööö ôô ôôÜÜÜÜ tt ttƒƒƒƒ * tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ŸŸ ŸŸωωωω !! !!$$$$ ss ssùùùù$$$$ ss ssƒƒƒƒ rr rrBBBB (( ((  ÉÉ ÉÉ____ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ àà àà6666 yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ ßß ßßìììì yy yyϑϑϑϑ óó óó™™™™ rr rr&&&& 

22 22”””” uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& uu uuρρρρ 〈 ]٤٦-٤٥ : طـه [. 

إن اهللا تعاىل اختار من خلقه من حيمل رسالته،ويقوم بنشرها وتبليغها،ويف              
 وجاء يف وصفهم    -عليهم أفضل الصالة وأمت التسليم    -مقدمة هؤالء األنبياء والرسل   

 šš: يف كتاب اهللا العزيز    šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ääóóóó ÏÏ ÏÏ kk kk==== tt tt7777 ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ nn nn====≈≈≈≈ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡ öö ööθθθθ tt tt±±±± øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββ öö ööθθθθ tt tt±±±± øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† #### ´´ ´´‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 33 33 

44 44’’’’ ss ss∀∀∀∀ xx xx.... uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ YY YY7777ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ xx xxmmmm 〈 ]٣٩:سورة األحزاب[.  
الذين يبلغـون   " ميدح تبارك وتعاىل   : ابن كثري عند تفسريه هلذه اآلية     يقول     

ـ   : أي" وخيشونه"إىل خلقه ويؤدوا بأمانتها،   : أي" رساالت اهللا  افون خيافونه وال خي
" وكفى باهللا حـسيباً   . "أحداً سواه، فال متنعهم سطوة أحد عن إبالغ رساالت اهللا         

  . وكفى باهللا ناصراً ومعيناً: أي
صـلى اهللا  - حممد رسـول اهللا  - ويف كل مقام   -وسيد الناس يف هذا املقام       

 فإنه قام بأداء الرسالة وإبالغها إىل أهل املشارق واملغارب، إىل مجيـع             -عليه وسلم 
نواع  بين آدم، وأظهر اهللا كلمته ودينه وشرعه على مجيع األديان والشرائع، فإنـه               أ

 فإنه بِعث   -عليهوسالمه  صلوات اهللا   -قد كان النيب يبعث إىل قومه خاصة، وأما هو        
  ööإىل مجيع اخللق عرم وعجمهـم      öö≅≅≅≅ èè èè%%%% $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ’’’’ ÏÏ ÏÏ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ �� ��èèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd 〈 

    .]١٥٨:األعرافسورة [
مث ورثَ مقام البالغ عنه أمته من بعده، فكان أعلى من قـام ـا بعـده             

أصحابه، بلغوا عنه كما أمرهم به يف مجيع أقواله وأفعاله وأحواله، يف ليله وـاره،               
  .وحضره وسفره،وسره وعالنيته، فرضي اهللا عنهم وأرضاهم



  ٦٧                     )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد
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بنورهم يقتدي املهتـدون،  مث ورثه كل خلف عن سلفهم إىل زماننا هذا، ف     
  ) .وعلى منهجهم يسلك املوفقون، فنسأل اهللا الكرمي املنان أن جيعلنا من خلفهم

 ومن سار على جهـم      !ما أمجل سرية السلف الصاحل من األنبياء والرسل          
 !؟واقتفى أثرهم، وكيف خيشى أو خياف من كان اهللا تعاىل معه بالنـصر والتأييـد              

س من الغرق، وإبراهيم من النار، وعيسى وحممد من القتل،          نقذ نوحاً وموسى ويون   أ
   :وأهلك من عاداهم ومل يستجب لدعوم، وأخذ كالً بذنبه، وصدق اهللا القائـل            

 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ || ||¹¹¹¹ öö öö���� ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ7777 ss ss9999 〈 ]١٤: الفجر[.  
   العاقبة الوخيمة لفرعون وملئه-١٤

 بدايـة   لقد اقتضت حكمة اهللا تعاىل أن يكون لكل خملوق مـن خلقـه            
 ŸŸ : واية،وال يبقى إالّ وجهه الكرمي، قال تعاىل        ŸŸωωωω uu uuρρρρ ää ääíííí ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ �� ��γγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uu���� yy yyzzzz#### uu uu ¢¢ ¢¢ II IIωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 

āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ 44 44 ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... >> >> óó óó xx xx«««« îî îî7777 ÏÏ ÏÏ9999$$$$ yy yyδδδδ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ………… çç ççµµµµ yy yyγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ 44 44 ãã ãã&&&& ss ss!!!! ââ ââ//// õõ õõ3333 çç ççtttt ùù ùù:::: $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ öö öö���� èè èè???? 〈 ]اىلـوقال تع ]٨٨:القصص :

 ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... << <<§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ èè èèππππ ss ss)))) ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÏÏ ÏÏNNNN öö ööθθθθ pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### 33 33 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ šš ššχχχχ öö ööθθθθ ©© ©©ùùùù uu uuθθθθ èè èè???? öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 uu uu‘‘‘‘θθθθ ãã ãã____ éé éé&&&& tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### (( ((  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù yy yyyyyy ÍÍ ÍÍ““““ ôô ôômmmm ãã ãã———— ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 

ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ½½ ½½zzzz ôô ôôŠŠŠŠ éé éé&&&& uu uuρρρρ ss ssππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù yy yy————$$$$ ss ssùùùù 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ää ääοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yy⇔⇔⇔⇔ øø øø9999 $$ $$#### !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘$$$$!!!! $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßßìììì≈≈≈≈ tt ttFFFF tt ttΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ρρρρ ãã ãã���� ää ääóóóó øø øø9999 $$ ــران آل[ 〉 ####$$ ــال  ، ]١٨٥:عم وق

‘‘ : تعـــــاىل ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... << <<§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ èè èèππππ ss ss)))) ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÏÏ ÏÏNNNN öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 33 33 ΝΝΝΝ ää ää....θθθθ èè èè==== öö öö7777 tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ÎÎ ÎÎ hh hh���� ¤¤ ¤¤³³³³9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� ss ssƒƒƒƒ ùù ùù:::: $$ $$#### uu uuρρρρ ZZ ZZππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏùùùù (( (( $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ öö öö���� èè èè???? 〈        

   .]٣٥:األنبياء [

ولقد ذكر اهللا تعاىل لنا يف كتابه أحوال كثري من خلقه، أفراد وجمموعات،             
من الذين طغوا وجتربوا وتكربوا يف األرض بغري احلق،بل بغياً وعدواناً،كما جاء يف             

$$$$ :  يف قولـه تعـاىل     وصف فرعون وجنوده،   tt ttΡΡΡΡ øø øø———— uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yy____ uu uuρρρρ ûû ûû ÉÉ ÉÉ____ tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ ¨̈̈̈ uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ)))) uu uu���� óó óóssss tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ yy yyèèèè tt tt7777 øø øø???? rr rr'''' ss ssùùùù 

ãã ããββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù  ………… çç ççνννν ßß ßßŠŠŠŠθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ãã ãã____ uu uuρρρρ  $$$$ \\ \\‹‹‹‹ øø øøóóóó tt tt////  #### �� ��ρρρρ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ   (( (( ## ## ®® ®®LLLL xx xxmmmm  !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))  çç ççµµµµ ŸŸ ŸŸ2222 uu uu‘‘‘‘ ôô ôôŠŠŠŠ rr rr&&&& ää ää−−−− uu uu���� tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% àà ààMMMMΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& II IIωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ôô ôôMMMM uu uuΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// (( ((#### ûû ûûθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt tt//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ ¨̈̈̈ uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ)))) OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ==== óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$    . ]٩٠:يونس[ 〉 ####$$



  أمحد الزهراين. د                        من نبأ موسى وفرعون : تأمالت قرآنية                                 
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٦٨ 

أخذ كالً بذنبـه،    -سبحان- كيف أخذهم، وأنه   -سبحانه-وبني لنا   
فقال بعد أن ذكـر اهللا تعـاىل  نوحـاً، وإبراهيم،ولوطـاً، وشـعيباً، وهـوداً،               

ˆˆ .  وقـومهم  - عليهم الـسالم     -وصاحلا،وموسى ˆˆξξξξ ää ää3333 ss ssùùùù $$$$ tt ttΡΡΡΡ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ6666 // //ΡΡΡΡ xx xx‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// (( (( ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ssùùùù ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã $$$$ YY YY6666 ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹%%%% tt ttnnnn ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ çç ççµµµµ øø øø???? xx xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& èè èèππππ yy yyssss øø øøŠŠŠŠ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ïï ïï∅∅∅∅ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ $$$$ ss ssΨΨΨΨ øø øø���� || ||¡¡¡¡ yy yyzzzz ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// šš šš⇓⇓⇓⇓ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ $$$$ ss ssΨΨΨΨ øø øø%%%% uu uu���� øø øøîîîî rr rr&&&& 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 ªª ªª!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ==== øø øøàààà uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ (( ((#### ûû ûûθθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ || ||¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ==== øø øøàààà tt ttƒƒƒƒ 〈 ]٤٠:العنكبوت[.  
 بالنصر والفوز املبني، والغلبة والتمكني،      وقد وعد اهللا تعاىل عباده الصاحلني     

 ôô:فقال تعاىل ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ ôô ôôMMMM ss ss)))) tt tt7777 yy yy™™™™ $$$$ ss ssΨΨΨΨ çç ççGGGG uu uuΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>> xx xx.... $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè ÏÏ ÏÏ9999 tt tt ÏÏ ÏÏ==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### * öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ®® ®®ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 tt ttββββρρρρ ââ ââ‘‘‘‘θθθθ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁΨΨΨΨ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  *¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ tt ttΡΡΡΡ yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ãã ãã____ 

ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏ====≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$   .]١٧٣ -١٧١:الصافات[ 〉 ####$$
ماً يف دعوة فرعون     جهداً عظي  - عليه السالم  -ولقد بذل رسول اهللا موسى    

وملئه، لكنهم أعرضوا عنه وتنكروا له،بل ضاقوا ذرعاً به وبدعوته، ووقفوا ضده،            
حياورونه، وجيادلونه، ويناقشونه، ويسفهون ما يدعو إليه، ومع ذلك ثبت نـيب اهللا             

 على دينه ثبات اجلبال الرواسي ، ومل يقصر يف تبليـغ مـا              - عليه السالم  -موسى
ترفق بفرعون وملئه يف دعوته، وصرب على ما القى منهم مـن            كلّف به من ربه، و    

ضده مواقف خمزية، ومـن تلـك        املتاعب واملطاردة واملشاق واألذى، فقد وقفوا     
  :املواقف السيئة

 ÉÉ: قال تعاىل : يات اهللا تعاىل، واالستكبار عنها    التكذيب بآ  -١      ÉÉ>>>> ùù ùù&&&& yy yy‰‰‰‰ ŸŸ ŸŸ2222 ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ#### uu uu 

tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã óó óó���� ÏÏ ÏÏùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ==== öö öö6666 ss ss%%%% 44 44 (( ((####θθθθ çç çç//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ xx xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr'''' ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ ÍÍ ÍÍ5555θθθθ çç ççΡΡΡΡ ää ää‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$  آل[ 〉 ####$$

¢¢ : تعـاىل  وقال . ]١١:عمران ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO $$$$ ss ssΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷WWWW yy yyèèèè tt tt//// .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44 yy yy››››θθθθ –– ––ΒΒΒΒ šš ššχχχχρρρρ ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù  ÏÏ ÏÏµµµµ '' ''ƒƒƒƒ ZZ ZZ∼∼∼∼ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####ρρρρ ãã ãã���� yy yy9999 õõ õõ3333 tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ $$$$ YY YYΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% tt tt ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍ���� øø øøgggg ’’ ’’ΧΧΧΧ 〈 ]٧٥:يونس[ .  
ساحر ومسحور ، وأن ما جاء به        بأنه   -عليه السالم  -وصمهم ملوسى  -٢       



  ٦٩                     )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد
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 tt: قال تعاىل: سحر ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%%  __ __|||| yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####   ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ íí íí���� ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ss ss9999 ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏ==== tt ttææææ 〈 ]١٠٩:ألعراف[.   

 ôô: وقال تعـاىل   ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// 99 99≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ßß ßß™™™™ uu uuρρρρ BB BB ÎÎ ÎÎ6666 –– ––ΒΒΒΒ * 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù zz zz≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuρρρρ 

šš ššχχχχρρρρ ãã ãã����≈≈≈≈ ss ss%%%% uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù ÖÖ ÖÖ���� ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ yy yy™™™™ ÒÒ ÒÒ>>>>#### ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 〈 ]وقال تعاىل   .] ٢٤-٢٣ :غافر:  ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ ss ssΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ 

yy yyìììì óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ@@@@  ¤¤ ¤¤MMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu  ;; ;;MMMM≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt////   (( (( öö öö≅≅≅≅ tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ ss ssùùùù  ûû ûû ÉÉ ÉÉ____ tt tt////  ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ ¨̈̈̈ uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ))))  øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))  öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ãã ããββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ’’’’ ÏÏ ÏÏ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ àà ààßßßß{{{{ 

44 44 yy yy››››θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ #### YY YY‘‘‘‘θθθθ ßß ßßssss óó óó¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ 〈 ]وقال تعاىل . ]١٠١:اإلسراء: $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù ãã ããΜΜΜΜ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã (( ((#### ûû ûûθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÖÖ ÖÖ���� óó óóssss ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ss ss9999 ×× ×× ÎÎ ÎÎ7777 –– ––ΒΒΒΒ 〈 ]٧٦:يونس[.   

٣- قال تعـاىل  : موا موسى وقومه بالفساد يف األرض      ا:  tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ __ __|||| pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ ss ss???? rr rr&&&& 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ………… çç ççµµµµ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### xx xx8888 uu uu‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ yy yy7777 tt ttFFFF yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ9999#### uu uu uu uuρρρρ 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ãã ãã≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏ nn nnGGGG ss ss)))) ãã ããΖΖΖΖ yy yy™™™™ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ öö öö//// rr rr&&&& 

 ÄÄ ÄÄ ÷÷ ÷÷∏∏∏∏ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss%%%% öö ööθθθθ ss ssùùùù šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ss ss%%%% 〈 ]١٢٧:ألعراف[.  

 øø: تعـاىل  قال: ، واستحياء نسائهم  إسرائيل قتلهم ألبناء بين     -٤ øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% 

44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999  (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$####  ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ  «« ««!!!! $$ $$####  öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ  øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))  ΝΝΝΝ ää ää33339999 pp ppggggΥΥΥΥ rr rr&&&&  ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ#### uu uu  šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù  öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ããΒΒΒΒθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ oo oo„„„„  

uu uu ûû ûûθθθθ ßß ßß™™™™  ÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####  šš ššχχχχθθθθ çç ççtttt ¿¿ ¿¿ oo oo2222 xx xx‹‹‹‹ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ  öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu !! !!$$$$ ss ssΨΨΨΨ öö öö//// rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ãã ããŠŠŠŠ óó óóssss tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΣΣΣΣ 44 44 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ ΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ ss ssŒŒŒŒ ÖÖ ÖÖ II IIξξξξ tt tt////  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã 〈 ]٦:براهيمإ[.   

 tt:  قـال تعـاىل    : اإلنكار لربوبية رب األرباب    -٥  ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ãã ããββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ �� ��>>>> uu uu‘‘‘‘ 

šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$    . ]٢٣: الشعراء[ 〉 ####$$
 ÏÏ:قـال تعـاىل    : العزم على قتل موسى والتخلص منـه       -٦ ÏÏMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ßß ßßNNNN rr rr&&&& uu uu���� øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### 

šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ßß ßßNNNN §§ §§���� èè èè%%%% && && ÷÷ ÷÷ tt ttãããã ’’’’ ÍÍ ÍÍ kk kk<<<< yy yy7777 ss ss9999 uu uuρρρρ (( (( ŸŸ ŸŸωωωω çç ççννννθθθθ èè èè==== çç ççFFFF øø øø)))) ss ss???? ## ## || ||¤¤¤¤ tt ttãããã ββββ rr rr&&&& !! !!$$$$ ss ssΨΨΨΨ yy yyèèèè xx xx����ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ………… çç ççνννν xx xx‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG tt ttΡΡΡΡ #### VV VV$$$$ ss ss!!!! uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ãã ããèèèè ôô ôô±±±± oo oo„„„„ 〈   

 tt: تعاىل وقال .]٩:القصص [ ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù þþ þþ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ öö öö≅≅≅≅ çç ççFFFF øø øø%%%% rr rr&&&& 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ää ääíííí ôô ôô‰‰‰‰ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 uu uuρρρρ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ (( (( þþ þþ’’’’ ÏÏ ÏÏ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& 
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ββββ rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ tt tt7777 ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ssΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& uu uu���� ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøàààà ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### yy yyŠŠŠŠ$$$$ || ||¡¡¡¡ xx xx���� øø øø9999 $$  tt: وقال تعاىل.  ]٢٦:غافر[ 〉 ####$$ ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ 

×× ××≅≅≅≅ ãã ãã____ uu uu‘‘‘‘ ÖÖ ÖÖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ –– ––ΒΒΒΒ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ#### uu uu šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ çç ççFFFF õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ èè èè==== çç ççFFFF øø øø)))) ss ss???? rr rr&&&& ¸¸ ¸¸ξξξξ ãã ãã____ uu uu‘‘‘‘ ββββ rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ }} }}‘‘‘‘ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ªª ªª!!!! $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ ΜΜΜΜ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 

ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ àà àà7777 tt ttƒƒƒƒ $$$$ \\ \\//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ŸŸ ŸŸ2222 ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== yy yyèèèè ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ çç çç//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ xx xx.... (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ àà àà7777 tt ttƒƒƒƒ $$$$ ]] ]]%%%% ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ || ||¹¹¹¹ ΝΝΝΝ ää ää3333 öö öö6666 ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ ââ ââÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ßß ßß‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttƒƒƒƒ (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷κκκκ uu uu‰‰‰‰ ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÔÔ ÔÔ∃∃∃∃ ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô££££ ãã ããΒΒΒΒ ÒÒ ÒÒ>>>>#### ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... 〈 ]٢٨:غافر[ .     

 tt: قـال تعـاىل   :  ادعاء فرعون الربوبية   -٧   ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ãã ããββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ __ __|||| yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ 

àà ààMMMM ôô ôôϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ==== tt ttãããã ΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ >> >>µµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ”””” ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� xx xxîîîî ôô ôô‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ%%%% ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr'''' ss ssùùùù ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< ßß ßß≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ ee eeÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ≅≅≅≅ yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ’’’’ ÍÍ ÍÍ kk kk<<<< $$$$ [[ [[mmmm öö öö���� || ||ÀÀÀÀ þþ þþ’’’’ ÌÌ ÌÌ jj jj???? yy yyèèèè ©© ©©9999 ßß ßßìììì ÏÏ ÏÏ==== ©© ©©ÛÛÛÛ rr rr&&&& 

## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ’’’’ ÏÏ ÏÏ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ àà ààßßßß{{{{ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$    .]٣٨:القصص[ 〉 ####$$

 ÏÏ: قال تعـاىل  : ادعاؤه الكمال يف الرأي والداللة     -٨  ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 àà àà7777 ùù ùù==== ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 

tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### zz zzƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ss ssßßßß ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù $$$$ tt ttΡΡΡΡ ãã ãã���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈ ùù ùù'''' tt tt//// «« ««!!!! $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ãã ããββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ éé éé&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ 

33 33““““ uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ xx xx©©©© §§ §§����9999 $$   .]٢٩:غافر[ 〉 ####$$
إىل غري ذلك من املواقف املشينة من فرعون وقومه، يف حـق اهللا تعـاىل               

  . وأنبيائه ورسله
نـا يف    وقد أخذ اهللا تعاىل فرعون وقومه أخذ عزيز مقتدر، و بـين اهللا ل             

:  فأخذه اهللا تعاىل بالغرق ليكون عربة ملن خلفه ، فقال تعاىل           ، غىـأنه ط  ، كتابه
 óó óó==== yy yyδδδδ øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 xx xxöööö ss ssÛÛÛÛ 〈 ]٢٤:طـه[ .   

 øø: وقال تعاىل  øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø%%%% uu uu���� ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// uu uu���� óó óóssss tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ pp ppggggΥΥΥΥ rr rr'''' ss ssùùùù !! !!$$$$ ss ssΨΨΨΨ øø øø%%%% {{ {{���� øø øøîîîî rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ#### uu uu tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã óó óó���� ÏÏ ÏÏùùùù óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ áá áá���� ÝÝ ÝÝààààΨΨΨΨ ss ss???? 〈 

   . ]٥٠: البقرة[
 öö:  وقال تعاىل ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ yy yyéééé tt tt7777 øø øø???? rr rr'''' ss ssùùùù ãã ããββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù  ÏÏ ÏÏνννν ÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ ãã ããΨΨΨΨ èè èègggg ¿¿ ¿¿2222 ΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uu���� ÏÏ ÏÏ±±±± tt ttóóóó ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ËË ËË oo ooΛΛΛΛ tt tt øø øø9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uu���� ÏÏ ÏÏ±±±± xx xxîîîî 〈 ]٧٨ : طـه[.   

 ÉÉ:  قال تعاىل  ÉÉ>>>> ùù ùù&&&& yy yy‰‰‰‰ ŸŸ ŸŸ2222 ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ#### uu uu šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù �� �� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ==== öö öö7777 ss ss%%%% 44 44 (( ((####θθθθ çç çç//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx.... ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 uu uu‘‘‘‘ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ õõ õõ3333 nn nn==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr'''' ss ssùùùù 



  ٧١                     )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد

ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ          ــــ

óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ////θθθθ çç ççΡΡΡΡ ää ää‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// !! !!$$$$ ss ssΨΨΨΨ øø øø%%%% {{ {{���� øø øøîîîî rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ#### uu uu šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù 44 44 @@ @@≅≅≅≅ ää ää.... uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ====≈≈≈≈ ss ssßßßß 〈 ]٥٤:ألنفالا[.   

§§ : وقال تعاىل  §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO $$$$ ss ssΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷WWWW yy yyèèèè tt tt//// .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44 yy yy››››θθθθ –– ––ΒΒΒΒ !! !!$$$$ ss ssΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏFFFF≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù  ÏÏ ÏÏµµµµ '' ''ƒƒƒƒ ZZ ZZ∼∼∼∼ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ss ssàààà ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 (( (( öö öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 

yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... šš ššχχχχ%%%% xx xx.... èè èèππππ tt tt7777 ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$    . ]١٠٣:ألعراف[ 〉 ####$$

 ôô: وقال تعاىل ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑ#### uu uu tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ bb bb¡¡¡¡9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// << <<ÈÈÈÈ øø øø)))) tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏNNNN ¨̈̈̈ uu uu���� yy yyϑϑϑϑ ¨¨ ¨¨VVVV9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββρρρρ ãã ãã���� āā āā2222 ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ tt ttƒƒƒƒ 〈 

   . ]١٣٠:ألعراف ا[
 ÉÉ: وقال تعاىل  ÉÉ>>>> ùù ùù&&&& yy yy‰‰‰‰ xx xx.... ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ#### uu uu šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù �� �� tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ==== öö öö7777 ss ss%%%% 44 44 (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ xx xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr'''' ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### 

óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ////θθθθ çç ççΡΡΡΡ ää ää‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### AA AA““““ ÈÈ ÈÈθθθθ ss ss%%%% ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$    .]٥٢:ألنفال ا[ 〉 ####$$
ومن العاقبة السيئة لفرعون وجنوده، أم يعرضون على النار غدواً وعشياً،           

 ââ :قال تعاىل. قون أشد العذابوويوم القيامة يذ ââ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ àà ààÊÊÊÊ uu uu���� ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããƒƒƒƒ $$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ #### xx xxρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ää ääîîîî $$$$ ww ww‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ±±±± tt ttãããã uu uuρρρρ (( (( 

tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ãã ããΠΠΠΠθθθθ àà àà)))) ss ss???? èè èèππππ tt ttãããã$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### (( ((#### ûû ûûθθθθ èè èè==== ½½ ½½zzzz ôô ôôŠŠŠŠ rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑ#### uu uu šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ££ ££‰‰‰‰ xx xx©©©© rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè øø øø9999 $$    . ]٤٦:غافر[ 〉 ####$$
 ôô :ومل يقع ما حلَّ م إالّ بعد ما أنذروا، قال تعاىل           ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ tt ttΑΑΑΑ#### uu uu tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù 

ââ ââ‘‘‘‘ ää ää‹‹‹‹ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ9999 $$    .  ]٤١:القمر [ 〉 ####$$
   الدروس والعرب املستفادة من نبإ موسى وفرعون-١٥

ا على إبراز بعض الدروس والعرب املستفادة من نبـإ موسـى            سنقتصر هن 
  :وفرعون اليت مل يتم إبرازها يف أثناء الفصول السابقة 

 إن الصراع بني احلق والباطل سنة من سـنن اهللا تعاىل،مـا دامـت               -١
وما وقـع بـني     . السماوات واألرض، ال يزول هذا الصراع إالّ بزوال هذا الكون         

  .عون وملئه من هذا الباب وفر-عليه السالم-موسى
إن اهللا تعاىل أخرب أن التمكني يف األرض سيكون ملوسى ومن اتبعـه،              -٢



  أمحد الزهراين. د                        من نبأ موسى وفرعون : تأمالت قرآنية                                 
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 ßß :قال تعاىل . وأن الدائرة السيئة ستكون على فرعون وملئه       ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& ££ ££ ßß ßßϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  (( ((####θθθθ àà àà���� ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôÒÒÒÒ çç ççGGGG óó óó™™™™ $$ $$####  ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû  ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####  öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ nn nn==== yy yyèèèè øø øøgggg ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ  ZZ ZZππππ ££ ££ϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍ←←←← rr rr&&&&  ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ nn nn==== yy yyèèèè ôô ôôffff tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ  šš šš ÏÏ ÏÏOOOO ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ¨̈̈̈ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$####   *   zz zz ÅÅ ÅÅ jj jj3333 yy yyϑϑϑϑ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ  öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; 

’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû  ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$####  yy yy““““ ÍÍ ÍÍ���� çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ  šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù  zz zz≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuρρρρ  $$$$ yy yyϑϑϑϑ èè èèδδδδ yy yyŠŠŠŠθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ uu uuρρρρ  ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ  (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222   šš ššχχχχρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ øø øøtttt ss ss††††  〈       

، وقد ظلم فرعون وقومه نيب اهللا موسى وقومه ، وقضى اهللا أن ينتصر          ]٦-٥:القصص [
  ...املظلوم ولو بعد حني 

اآلخرة، فيشقى به    بعض خلق اهللا كتبت عليه الشقاوة يف الدنيا و         إنّ -٣
ذلك الرجل الطاغيـة،  "فرعون املثبور"يته، أو حوله، ومن أولئك      من كان حتت وال   

  ...الذي ادعى الربوبية
 إنّ من أعظم فساد فرعون ادعاؤه الربوبية واأللوهية، مث ذحبه ألبنـاء             -٤

منهم ، ولو استسلم هللا تعاىل واستجاب لسعد         خوفاً على ملكه ونفسه      إسرائيلبين  
  ...يف الدارين، ولكن هللا تعاىل احلكمة البالغة

ـ              -٥ صاعب يف    إن الرجل املصلح يف هذه احلياة ال بد أن جيد معاناة وم
 وإن عليه أن يتوكل علـى اهللا حـق التوكـل ويثـق      ..طريق دعوته اإلصالحية    

   ...بنصره
أن تعيش على فتـات العـيش وموائـد         ترضى    إنّ النفس األبية ال    -٦

اآلخرين، بل البد أن تبحث عن وسيلة تكدح مـن خالهلـا، وتـشعر بـالعزة                
 - عليه الـسالم   - وهذا ما وقع ملوسى      ،واالستعالء بعيداً عن املسألة واالستجداء    

حيث عاش مع الشيخ الكبري عيشة عمل وكدح يرعى له الغـنم مقابـل تزوجيـه          
  .مدة العقد الالزم والكامل برضا واختيارإحدى ابنتيه، واتفقا على 

 ـا، أو    لتزام ا واجب، فال جيوز اإلخـالل      الإن الوفاء بالعقود وا    -٧
$$$$ ::لنقضها،واهللا تعاىل يقو   yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### ûû ûûθθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ èè èèùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ àà àà)))) ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 〈 ] ونيب اهللا   ]١: املائدة 



  ٧٣                     )هـ١٤٢٧(ربيع اآلخر ) ١( اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية      العدد جملة معهد

ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ          ــــ

لك الشيخ الصاحل، بـل أدى أكمـل         وفّى مبا التزم به مع ذ      -عليه السالم -موسى
  .األجلني

 إن من سنن اهللا تعاىل يف خلقه حنني اإلنسان إىل وطنه، مهما كـان                -٨
 ملّـا غـادر     -عليه السالم -يف ذلك الوطن من العنت والشقاء، وإن نيب اهللا موسى         

وطنه بغري رضاً منه أو اختيار، وغاب عنه سنني عديدة، بسبب جور الظاملني عليه،              
ته، وعاد إىل وطنه، بعد ما قضى ذلك األجل الذي متّ بينه وبـني ذلـك                أعد عد 

فعلى كل مغترب أن يفكر يف العودة إىل        . الشيخ الكبري، والذي يقدر بعشر سنوات     
إقتداء بـنيب اهللا     ، بني أهله وذويه،   اإلصالحأهله وبالده، لكي يقوم مبا يستطيع من        

  .-عليه السالم-موسى
 اليسري، إا تكـاليف عظيمـة       يء ليست بالش   إن التكاليف الربانية   -٩

وكبرية وثقيلة، حتتاج إىل رجال أقوياء يف محلها، ويف تبليغها إىل اآلخرين، وحتتاج             
لئـك  و من أ  -عليه السالم -إىل صرب ويقني، وتوكل على اهللا، ومهّة عالية، وموسى        

ـ             ىت بلـغ   الرجال العظماء، فقد صنعه اهللا تعاىل على عينه، وغذاه ورباه وحمصه ح
بعد أن أعطاه اهللا تعاىل احلكم والعلم،        أشده، واستوى على سوقه، فكلّفه وأرسله،     

  .فقام مبا كلّف به خري قيام
 جيب على من يدعو الناس إىل دين اهللا تعـاىل أن حيـرص علـى                -١٠

هدايتهم، وإن مل يهتدوا، وأن يبلغهم دين اهللا تعاىل برفق ولني، كما مر يف قـصة                
ع فرعون، وأن يلجأ إىل اهللا تعاىل بالذكر والتسبيح والدعاء، وأن           موسى وهارون م  

  . يطلب من اهللا تعاىل التوفيق والسداد
 إن اهللا تعاىل اختار من خلقه من حيمل رسالته، ويقـوم بنـشرها              -١١

 - عليهم أفضل الصالة وأمت التـسليم      -وتبليغها، ويف مقدمة هؤالء األنبياء والرسل     
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 šš:  اهللا العزيز  وجاء يف وصفهم يف كتاب     šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ääóóóó ÏÏ ÏÏ kk kk==== tt tt7777 ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ nn nn====≈≈≈≈ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡ öö ööθθθθ tt tt±±±± øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

tt ttββββ öö ööθθθθ tt tt±±±± øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† #### ´´ ´´‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 33 33 44 44’’’’ ss ss∀∀∀∀ xx xx.... uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ YY YY7777ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ xx xxmmmm 〈 ]٣٩:سورة األحزاب[.  
، مث يأخذه بعد ذلـك أخـذ         إن اهللا تعاىل ليمهل للظامل وال يهمله       -١٢

 األمم الظاملة، وقد أخربنـا ربنـا        عزيز مقتدر، وهذا ما حصل لفرعون وغريه من       
ˆˆ : سبحانه بذلك يف كتابه، وال يظلم ربك أحداً، فقال تعـاىل           ˆˆξξξξ ää ää3333 ss ssùùùù $$$$ tt ttΡΡΡΡ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ6666 // //ΡΡΡΡ xx xx‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// (( (( 

ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ssùùùù ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã $$$$ YY YY6666 ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹%%%% tt ttnnnn ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ çç ççµµµµ øø øø???? xx xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& èè èèππππ yy yyssss øø øøŠŠŠŠ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ïï ïï∅∅∅∅ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ $$$$ ss ssΨΨΨΨ øø øø���� || ||¡¡¡¡ yy yyzzzz ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// šš šš⇓⇓⇓⇓ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 

ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ  $$$$ ss ssΨΨΨΨ øø øø%%%% uu uu���� øø øøîîîî rr rr&&&&  44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  šš ššχχχχ%%%% ŸŸ ŸŸ2222  ªª ªª!!!! $$ $$####  óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ==== øø øøàààà uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999   ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ  (( ((#### ûû ûûθθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% ŸŸ ŸŸ2222  óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ || ||¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&&  šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ==== øø øøàààà tt ttƒƒƒƒ 〈   
  .]٤٠:العنكبوت [

نـصرته علـى جهـود       إن احلق ينتصر جبهود الضعفاء وال تقتصر       -١٣
األقوياء، فال حيقرن اإلنسان أي جهد يقوم به يف نصرة احلـق ، فـإن مـؤمن آل     

ت موسى، وأمه، وآسية، كانوا ضعفاء، ومع ذلك قـاموا بأعمـال            فرعون، وأخ 
  .عظيمة يف نصرة احلق 

 إن اهللا تعاىل وعد عباده الصاحلني بالنصر والفوز املـبني، والغلبـة             -١٤
 ôô :والتمكني، فقال تعاىل   ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ ôô ôôMMMM ss ss)))) tt tt7777 yy yy™™™™ $$$$ ss ssΨΨΨΨ çç ççGGGG uu uuΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>> xx xx.... $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè ÏÏ ÏÏ9999 tt tt ÏÏ ÏÏ==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### * öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ®® ®®ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 tt ttββββρρρρ ââ ââ‘‘‘‘θθθθ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁΨΨΨΨ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### * 

¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ tt ttΡΡΡΡ yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ãã ãã____ ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏ====≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$ فال يتعجل الصاحلون ما وعدوا، أو      . ]١٧٣ -١٧١ :الصافات [ 〉 ####$$
 علـيهم   -متل نفوسهم، وال يستوحشوا من قلة الناصرين،أو السالكني، فإن األنبياء         

 بدءوا طريقهم فرادى، فما وهنوا ملا أصام، وما ضـعفوا ومـا            -الصالة والسالم 
  .ولنا فيهم قدوة وأسوة ، واهللا ويل الصاحلنياستكانوا، 

  كتبه وحرره الراجي عفو ربه            
  أمحد بن عبد اهللا العماري الزهراين/ د    
 .آمني. ، ولسائر املسلمني  غفر اهللا له ولوالديه     


