
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

التي   ثم حن ملرص واشتاق لألرض  قيل هي عرش سنوات  أهل مدين  تزوج سنني يف  ان  بعد  لبث موسى 

 الوفاء، ومن جهة ثانية ليتم قدر اهلل  تربى عليها واكل من خرياهتا وهكذا حال االوفياء الذين فطروا عىل

ويف طريق العودة رأى نارا  ،  {ثم جئت عىل قدر يا موسى }:  اشعل الشوق يف قلبه ملرص ليتحقق قوله تعاىل  

 فطلب من اهله ان ينتظروه بينام يأتيهم منها بقبس او جيد حول النار أناسا يدلونه الطريق  

 اْذَهْب }:  فأمره اهلل ان يذهب اىل فرعون فقال له  {ه من املرسلنيوانا جاعلو}وملا وصل حان القدر املوعود  

ُه   ٌة، فقد ادَّعى فرعوُن األلوهيَّة  وهي  {َطَغىإِىَل فِْرَعْوَن إِنَّ ي }  مهمٌة شاقَّ وبلَغ    ،{َما َعلِْمُت َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيِ

ُر َأْو ََيْش  َليِّنًا لَ َفُقواَل َلُه َقْواًل }مفادها لكن املهمة   الغايَة يف البغي والُغرور ُه َيَتَذكَّ  {ىَعلَّ

! إن كان هذا حلُمك برجٍل قال انا ربكم األعىل فكيف سيكوُن ِحلُمك بعبٍد سَجَد لك  قال قتادة: يا ربِّ

 وقال: ))سبحان ريب األعىل(( 

 وهنا توجيهان يف هذه اآلية البد أن نقف عندمها: 

والطغيان واجلربوت واملعايص فلعل اهلل بلحظة يغري احلال فاهلل  األول: ال تيأس من أحد مهام بلغ من العتو  

عليه الصالة والسالم واالنبياء    وعلم موسى  ويعاند، أمرالذي يعلم الغيب والذي يعلم أن فرعون سيكابر  

 ط أحدا من رمحة اهلل ... قنِ والدعاة من بعده أن الداعية اىل اهلل ال ييأس من أحد واال يُ 

الذي حاد عن رشع اهلل  اعية والعامل واملبلغ لرشع اهلل أن يغلف كالمه بالرفق وأن يشعر األخ  الثاين: عىل الد

ي  عليه  وي كلمه  عندما  منك  وهلفة  بحرقة  يشعر  أن  واالناة    وإذا،نصحه  بالرفق  فيلكن  كلمته  اهلل  ، ما  يقول 

فظا غليظ القلب النفضوا    كنت   ولو}،  {فبام رمحة من اهلل لنت هلم}تعاىل خماطبا نبيه صىل اهلل عليه وسلم  

 {حولك من 

))من حيرم الرفق حيرم اخلري كله(( ويقول أيضا ))ما كان الرفق يف يشء اال    ويقول عليه الصالة والسالم

 . زانه وما نزع من يشء اال شانه((

 



 

 

 أقبل   ومشدد يف الكالم فاقبل مني فقال له اخلليفة واهلل ال إين واعظك دخل رجل عىل خليفة فقال        

 {فقوال له قوال لينا ... }  :د بعث اهلل من هو خري منك ملن هو رش مني فقال له منك لق

ْح ِِل َصْدِري}:  قال موسى عليه الصالة والسالم ْ ِِل َأْمِري َربِّ ارْشَ َيْفَقُهوا   َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن لَِسايِن  َوَيِّسِّ

ْكُه يِف َأْمِري اْشُدْد بِِه َأْزِري   َهاُروَن َأِخي  َواْجَعْل ِِل َوِزيًرا ِمْن َأْهِل  َقْوِِل  َوَنْذُكَرَك   ْي ُنَسبَِّحَك َكثرًِياكَ    َوَأرْشِ

 {َكثرًِيا

ل نبيُّ اهلل موسى  عليه السالم  درًسا منهجيًّا للدعاة وهو:   وأيضا هنا ُيسجِّ

تِه، واالطِّراِح يب يَدي اهلل،  ده من حولِه، واالنِخالع من قوَّ ُمسبًِّحا ربَّه كثرًيا، ذاكًرا اهللَ    أنه بدأ املهمة بتجرُّ

 كثرًيا. فهذا زاُده وزاُد كلِّ داعيٍة وُمرب  

فقال السالم  عليه  موسى  فهمه  الذي  املفهوم  هذا  اهلل  يؤكد  يف }:  ثم  تنيا  وال  بآيايت  وأخوك  أنت  اذهب 

امل   {ذكري أمتنا  من سلف  وغريه  اإلسالم  وكان شيخ  العقول  وينري  الصدور  اهلل يرشح  ما  فذكر  اذا  بارك 

قد اشكلت  التي كانت  املعاين  من  ملعنى  فينرشح صدرهم  يذكرون اهلل ويستغفرونه  أغلقت عليهم مسالة 

   .عليهم

ثم يعطي اهلل موسى آيتان ليحاج هبام موسى العصا التي تتحرك واليد البيضاء التي تشع نورا مع العلم ان  

 موسى كان اسمر البرشة  

 {سنني نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك  امل}ون يعريهوصل موسى لبيت فرعون فجعل فرع

يعني ربيت رجال من بني إرسائيل عىل    {إرسائيلنعمة متنها عل أن عبدت بني    وتلك}ثم يقول له موسى

 كره منك ولكنك قتلت املئات من بني إرسائيل  

فاردوا مناظرة علنية نون له باطله  وتبدا بعدها املناظرة بني فرعون وزبانيته من السحرة واملجرمني الذين يزي

  قتلِهإلسقاط موسى ومن ثم 

املَهيب  احلشد  هذا  ويف  فرعون،  ة  عزَّ عىل  ُمعتِمدين  موسى،  عىل  ُمتآمرين  املُناظرة،  ميداَن  حرُة  السَّ حرَض 

يصمد اما احلق ولو  ال ََتف فان الباطل ال  {اأْلَْعىَل ََتَْف إِنََّك َأْنَت  اَل }السالم عليه  العزة موسى  ُيويِص ربُّ 

آين   انتصاره  فان  مرة  وهذهغلب  وتزعَزَعت   ملنرسالٌة    وسيزول.  النفسية،  اهلزيمُة  نفوِسهم  إىل  َبت  تِّسَّ

 الضالل. الباطل وُزُهوَّ  انتقاشهمفاهيُمهم، وَتلَخَلت مواِقُفهم حني رَأوا  

َحرةاجتمع الوُيريُد فرعون أمًرا، وُيريُد اهللُ أمًرا، ويظهُر أمُر اهلل،     فجاءت  ُمعِجزاته،فرأوا آيات اهلل و سَّ



 

 

َحَرُة َساِجِدينَ }:  املُفاجأُة الُكربى            {َربِّ ُموَسى َوَهاُرونَ  َقاُلوا آَمنَّا بَِربِّ اْلَعاملنَِيَ  َوُأْلِقَي السَّ

ا وال نف قلوهبم، ومتكن االيامن يف   ًعا،  فاحتقروا الدنيا وزخرفها واصبح فرعون يف نظرهم قزما ال يملُِك رضًّ

اضحوا  وال   النهار  اخر  ويف  كفرة سحرة  اليوم  بداية  يف  كانوا  عباس  ابن  قال  ُنشوًرا،  وال  حياًة  وال  موًتا 

 شهداء بررة  

غايَته   االستِكباُر  وصَل  فرعون  وملا  طغيان  وازداد  النرص؛  ،  حلظاُت  ملوسى    فأوحىاقرتَبت  فارس  }اهلل 

اهنم  رهوا  البحر  واترك  متبعون  إنكم  ليال  مغرقون   بعبادي  وصل   {جند  وملا  إرسائيل  ببني  موسى  فسار 

وجنوده   فرعون  يد  عىل  قتال  او  غرقا  اما  أي  ملدركون  انا  موسى  قوم  قال  البحر  لشط    بإجياز وهنا  وقومه 

واهلل حتتاج لساعات وانت تتكلم عن معاين هذه   {كال ان معي ريب سيهدين  }رسيع أقول قال هلم موسى

يامن بقلب موسى وعدم تزحزحه يف احلك الظروف فهو مل يسع مللك مرص  الكلامت التي تدل عىل ثبات اال

والعدو   امامه  البحر  ان  يعلم  فهو  سبحانه  العباد  رب  العباد  يعبد  ان  ارادا  انام  فرعون  وال إلطاحة حكم 

لن   ان معي ريب  بثبات  فقال  السامء  باب  يزال مفتوحا وهو  امامه ال  بابا  هنالك  ان  وراءه ولكنه عىل يقني 

 اياك ان تغفل عن باب السامء   فإياككني ولن يتخىل عني يرت

كل شق   فرقتني  فانشق  البحر  اهلل  كأعظم فرضب موسى  واعمى  وقومه  فمر موسى  اجلبل  يكون  برص   ما 

فرعون وبصريته فاغرت ومشى خلف موسى ومل يتوقف ليقل ان هذه اية دالة عىل صدق موسى ونبوته بل 

امر اهلل الطاغية وكان   بإطباق  غرته قوته فسار حتى جاء  فرعون وزبانيته وانتهت صفحة هذه  البحر عىل 

   .ذلك يف العارش من حمرم فصامه موسى ورشع اهلل لنا صيامه

 نسال اهلل ان ينفعنا بام قصصناه من قصة سيدنا موسى انه اكرم مسؤول 

 

 

 أقول ما تسمعون واستغفر اهلل ِل ولكم   

 

 

 

  


