
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

عربة    اهلل:عباد      األنبياء  قصص  فهييف  املوحدين    وعظة،  قلوب  تثبت  قلنا  وكام  اهلل  اىل  الطريق  يف  زاد 

يقول اهلل  بمشاهد متنوعة    وقلنا ان قصة موسى من أطول القصص وأكثرها عرضا   املصائب،وتسليهم عن  

َزِن َوَأْوَحْينَا إِىَل ُأمِّ ُموَسى َأنْ }:  سبحانه وتعاىل وإن    { َأْرِضِعيِه َفإَِذا ِخْفِت َعَلْيِه َفَأْلِقيِه يِف اْلَيمِّ َوال ََتَايِف َوال ََتْ

وال املغلقة،  األبواب  حيفظه  الذي  فليس  اإلنسان،  حيفظ  الذي  هو  تعاىل  اهلل  ألن  اليم؛  يف  الستور   كان 

َزِن إِنَّا  }  احلصون املحصنة ، وإنام الذي حيفظه هو اهلل عز وجل   ال   املرخاة، و  َفَأْلِقيِه يِف اْلَيمِّ َوال ََتَايِف َوال ََتْ

وُه إَِلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن املُْْرَسلنَِي                                                                                                                {َرادُّ

ضع تأيت البشارة من عند اهلل عز وجل ألمه، بأنه سوف يرجع إليها مرة أخرى ولو ذهب بعيدًا وهو طفل ير

 عنها، وسيكون أيضًا من املرسلني    

ا َوَحَزًنا } ْرَعْوَن لَِيُكوَن ََلُْم َعُدوًّ
م عدوًا وحزنًا؛ بل كانت ما كانوا يظنون أنه سوف يكون َل   {َفاْلَتَقَطُه آُل فِ

الطفل لفرعون جتاه هذا  امرأة فرعون  َوَلًدا}  تقول  َنتَِّخَذُه  َأْو  َينَفَعنَا  َأْن  َتْقُتُلوُه َعَسى  َوَلَك ال  ِِل  َعنْيٍ  ُة                                                            {ُقرَّ

 ل سوف يسقط هذه اإلمرباطورية العظيمة الظاملة لكن اهلل حكم بأن هذا الطف

َخاطِئِني} َكاُنوا  ا  َوُجنُوَدُُهَ َوَهاَماَن  ْرَعْوَن 
فِ آخر،  نوه   {إِنَّ  الطاغية  فا درس  الطاغية ووزيره هامان  فرعون 

   هم واجلنود منفذوا األوامر للطغاة يف احلكم سواء  

ْمنَا َعَلْيِه املََْراِضعَ }ثم يقول سبحانه وتعاىل  من أجل أن يرجع إىل أمه كان كلام قدم له ثدي لريضع منه {َوَحرَّ

رفض، إىل أن جاءت أخته فوقعت عينها عىل هذا الطفل فقالت: أال أدلكم عىل من يستطيع أن يرضعه؟  

أشبعتها بحضور هذا    فأخذته إىل أمه، وأصبحت أمه ترضعه وتأخذ ماالً عىل ذلك، إضافة إىل أن عاطفتها 

من   به  الذي جيء  الطفل  َلذا  إرضاعها  بسبب  إليها  يصل  شهريًا  ماالً  طفلها  زيادة عىل  فكسبت  الطفل، 

 قرص فرعون. 

َزَن َولَِتْعَلَم َأنَّ  }ثم بعد ذلك يقول اهلل تعاىل: ِه َكْي َتَقرَّ َعْينَُها َوال ََتْ ، ما هو وعد  {َوْعَد اهللَِّ َحق  َفَرَدْدَناُه إِىَل ُأمِّ

وُه إَِلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن املُْْرَسلنِيَ }اهلل؟   وال ترتك جماال   تبتأسوعد اهلل ووعده ال يتخلف فال   ، فتحقق{إِنَّا َرادُّ



 

 

َتقق الرد فسيتحقق   وكاموهو الرد إىل أمه،    نعم َتقق وعد اهلل    لوساوس الشيطان مهام اشتدت املحن ،      

   )وجاعلوه من املرسلني( ال حمالة 

كرب موسى واصبح رجال قويا ذا شخصية قوية وذات يوم وجد قبطيًا من جنود فرعون يتنازع مع إرسائييل  

من قومه، وكان ذلك القبطي ظاملًا، فرضبه موسى رضبة صغرية، فسقط ومات بقوة موسى عليه الصالة  

قال }ثم وطيئة سفك الدم احلرام  إيعلم    ألنهصوته    بأعىلو القتل لكنه نادى ربه  وموسى مل يكن ين،  موالسال

مر موسى فذهب هاربا باجتاه أ ثم انكشف    {رب ان ظلمت نفيس فاغفر ِل فغفر اهلل انه هو الغفور الرحيم

اهلل   من  املعونة  ويطلب  الشام  الظاملني }بالد  القوم  من  نجني  رب  معيبا  ،  {قال  ليس  اخلوف  وليس وهذا 

نقصا بل هو خوف فطري جبل اهلل عليه البرش مجيعا حتى النبي صىل اهلل عليه وسلم هرب من قريش وملا  

كان مع اهلل فمن كان مع اهلل كان اهلل معه يف احلك    ألنهتبعوه اختبا يف غار ثور لكنه كان يستشعر معية اهلل  

 الظروف تعرف اىل اهلل يف الرخاء يعرفك يف الشدة  

ماء  وملا وصل   ورد عني  االمنة  االرض  دوهنم  فاىل  من  ووجد  انعامهم  يسقون  الناس  من  امة  عليه  وجد 

ربيتا عىل   امرأتني  اهلل  قد  وتعظيم حق  اهلل  اخلوف من  بالرجال   احلياء    فلم خيتلطوا  فاح عطر  بل  االجانب 

اجلليل منهن   من  ال  ،   واخلوف  انعامهم   فقالتا  من سقي  الرجال  ينتهي  حتى  ا  ،نسقي  من وعللوا  هم  هنم 

،ال كام تفعل الكثري من نسائنا اليوم ولو كان غري ذلك ملا خرجن  ،  خا كبريان اباهم شيال لسقي الغنم    يأتون

                                 خيتلطن بالرجال بغري سبب !!  ض وبغري غرض خيرجن متى شئن ولعلهنتراهم مرشقات ومغربات بغر

لقوة وجلس يسرتيح فجاءته العفيفة الطاهرة متيش عىل استحياء وتتكلم  ثم شكر اهلل عىل نعمة ا  ن فسقى َل 

تقول له وهي ال تعرف من    وكأهناوالحظ كيف قدمت ذكر ابيها  ،باستحياء وخجل قالت ان ايب يدعوك  

ووساوسه   للشيطان  تدع  فال  نحن  وليس  يدعوك  الذي  ايب  ان  احذر                                                                               سبيال                                     اليك هو 

ثم يقف موسى بني يدي هذا الرجل الصالح ويقص عليه موسى قصته فيقول له ال َتف قد نجوت من  

 من خلقه ودينه والن دين اهلل واحد ورشعه  رأىوبعدها يزوجه ابنته ملا    بمأمنالقوم الظاملني وانت االن  

الفقري   الطريد  الرشيد  موسى  فزوجوه  وخلقه  دينه  ترضون  من  اتاكم  اذا  ودين    ألنه واحد  صاحب خلق 

ابنته   دين  ليحفظ  الرجل  هريرة عن،  زوجه  اهلل صىل :قال  أيب  رسول  خطب   قال  ))إذا  وسلم:  عليه  اهلل 

عريض وفساد  األرض  يف  فتنة  تكن  تفعلوا  إال  فزوجوه،  وخلقه  دينه  ترضون  من  الفتنة  إليكم  معنى   ))

 والفساد العريض واضح، ووجه نشوء الفتنة والفساد عن ترك تزويج ذي اخللق والدين أن ذلك يقتيض  



 

 

 

أو  الفواحش،  فتكثر مواقعة  ببعض  بعضهم  افتتان  إىل  فيجر ذلك  والرجال كذلك  أزواج  بال  النساء  ترك 

 . مقدماهتا وينشأ عن ذلك من الفساد ما ال خيفى

 

 تسمعون وأستغفر اهلل ِل ولكم   أقول ما 

 


