
اما بعد :
 ابن عباس رضي ا عنهما أنه قال: ( قدم النب صلى ا عليه وسلم الدينة واليهود تصوم عاشوراء، فقالوا: هذا يومعن

ظهر فيه موسى على فرعون، فقال لصحابه: أنتم أحق بوسى منهم فصوموا )، وف رواية  : ( أن النب صلى ا عليه
 فيه من فرعون،اوسلم لا قدم الدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فلما سأل قالوا: إن موسى صامه، وإنه اليوم الذي ن

وغرق فيه فرعون، فصامه النب صلى ا عليه وسلم وأمر بصيامه، وقال: نن أحق بوسى منهم ).
 وذكر الباقي مرد ذكر، فصل لنا قصص ثلثة عشر منهم،لقد ذكر لنا القران الكري قصص خس وعشرين نبياعباد ا :

عليهم الصلة والسلم )الياس وذا الكفل واليسع (او ثناء مثل 
 حلهقصة) مرة  183كر ف القران (ذكومن اكثر النبياء ذكرا ف القران الكري سيدن موسى عليه الصلة والسلم فقد ذك

وقصة ولدته وشبابه وماهدته لفرعون والصب على بن اسرائيل ومعانته ايضا معهم صلى ا عليه وسلم 
وكما ف الديث التقدم ((نن احق بوسى ))فان النب صلى ا عليه وسلم كان يكن لسيدن موسى عليه السلم مكانة

خاصة فدائما ما يذكره ،ويضرب المثال بصبه ومعانته مع بن اسرائيل 
 فعن عبد ا بن مسعود رضي ا عنه قال:(( قسم رسول ا صلى ا عليه وسلم قسما فقام رجل من عنده فقال هذا

قسم ما اريد به وجه ا فاخبت رسول ا بذلك فاحر وجهه ث قال يرحم ا اخي موسى فقد أكذي بكثر من هذا
فصب))

وكيف ل يكون لوسى عليه الصلة والسلم ميزة عند نبينا وهو الذي التقى مع نبينا ليلة السراء والعراج فلما مر به نبينا
قال له جبيل هذا موسى فسلم عليه فلما سلم عليه قال سيدن موسى من هذا فقال جبيل هذا ممد صلى ا عليه

وسلم فقال موسى اوقد بكعث فقال جبيل نعم ث بكى موسى فسكئل ما يبكيك فقال غلم بكعث من بعدي يدخل من امته
النة اكثر من امت (وقال غلم لن اعمار امتنا بلنسبة للمم السابقة قليلة جدا فكانوا يعيشون الفسنة  واكثر واقل اما

اعمارن امة ممد فغالبها بي الستي والسبعي) ولا نزل نبينا بعد ان فرضت عليه الصلة مر بوسى فساله ماذا فكرض
 دقيقة )لكن موسى عليه25عليك فاخبه نبينا ان ا قد فرض عليه خسي صلة بليوم والليلة (يعن بعدل صلة كل 

الصلة والسلم الذي ربه ربه وادبه ربه ويب الي لمته وللبشرية جعاء ل يتك النب ويقل له اذهب بل نصحه وقال
ارجع ال ربك وساله التخفيف فان امتك ل تطيق ذلك فقد جربت بن اسرائيل فما زال النب بي رب العزة وموسى حت

امضى ا فريضته خس صلوات اداء بجر خسي صلة ثواب 
قصص موسى ف القران والسنة من اجل ما يقرا التدبر التامل ف كتاب ا ولعلنا نقف ف هذه المعة والت بعدها على

قصة موسى ولو بختصار نستخلص بعض الشارات والعب با ان هذه ذكرى ناة موسى من فرعون  
راى فرعون ان زوال ملكه على يد غلم من بن اسرائيل فغضب واخذ يكر ليحافظ على ملكه فامر بقتل الغلمان

لهههاواستحياء النساء للخدمة (( هرهضض وهجهعهله أههه نه عهله فض اله نكونه إضنف فضرهعهوه مض مي يْكؤه لههق ض لضقهوه نه بض لكو عهلهيهكه مضنه نْهبهإض مكوسهى وهفضرهعهوه نْهتْه
دضينه )) يضي نضسهاءههكمه إضنفهك كهانه مضنه الهمكفهسض تهحه ب ضحك أهبْهنهاءههكمه وهيهسه هكمه يكذه نْه تهضهعضفك طهائضفهةة مض يْهعةا يهسه  سورة القصص شض

ويريد ا غيه ما يريد فرعون ويقدر ا غيه ما يقدر فرعون، وهكذا حال الطغاة والعتاة والرمي ،يططون ويدبرون حت
تغريهم قوتم ،فيظنون ان القدار تري وتشي كما يريدون هم، ولكنهم ل يعلمون ان ا يتيهم من حيث ل يتسبون

نه وهههامهانه(( هرهضض وهنكرضيه فضرهعهوه هرهضض وهنههعهلههكمه أهئضمفةة وهنههعهلههكمك الهوهارضثضيه وهنكهك ضنه لهكمه فض اله تكضهعضفكوا فض اله وهنكرضيدك أهنه نهكنف عهلهى الفذضينه اسه



هكمه مها كهانكوا يههذهركونه)) القصص نْه وهجكنكودههكها مض
يولد موسى عليه الصلة والسلم فيأمر ا الم الؤمنة ان تضع مولودها ف التابوت،وأن تلقيه بليم ولتتوكل على ا الذي

لن يضيعه، وهنا يتجلى لنا ان حقيقة اليان بلتسليم الطلق لراد ا والمتثال الطلق لمر ا ،انا امراءة لكنها بلف
الرجال والشباب ف عصرن الذين يسمعون اوامر ا فيلقونا وراء ظهورهم كانم ل يسمعون،وتتعلق آمالم بستقبل زاهر

بشخاص وعبيد من عبيد ا فيحرصون على ارضائهم ولو بسخط ا او اهال اوامر ا تعال  
ث يصل هذا الغلم بتابوته ال بيت وقصر فرعون، وكان ا يقول لفرعون ولفراعي هذا العصر ،ل تتعب نفسك بلبحث

عن الغلم الذي سيزول ملكك على يديه ،فانه سيب ف بيتك ،ويكل من طعامك ،ويشرب من شرابك، ويلبس من
كسائك ،فكد ما تكيد يفرعون، فان ا غالب على امره ولكن اكثر الناس ل يعلمون، وانم يكيدون كيدا واكيد كيدا

فمهل الكافرين امهلهم رويدا ....
))  القصص ،هم ما نه لضيهككونه لهكمه عهدكو ا وهحهزهنة نعم ا غالب على امره ولكن اكثر الناس ل يعلمون(( فهالهتْهقهطههك آلك فضرهعهوه

نه قْكرفةك اتذوه ليكون لم عدواة وحزن إنا اتذوه ليكون قرة عي، فكان لم عدواة وحزنة، قال تعال: ((وهقهالهتض امهرهأهةك فضرهعهوه
ا ))القصص، وهم ل يشعرون أنه لم عدو وحزن،فهذه ارادة ا هك وهلهدة ذه تْكلكوهك عهسهى أهنه يهنفهعهنها أهوه نْهتفخض ي لض وهلهكه ل تْهقه عهيه

الكونية الت يكر با بلطغاة والارجي عن شرعه وما اكثر القصص الت تثبت فينا هذه العقيدة ان ا غالب على امره
ولكن اكثر الناس ل يعلمون فهذه قصة موسى الذي ترب ف حضن الطاغية ، وهذه قصة يوسف الذي كاد له اخوته ورمي
بلبي وسجن ولكن لن ا غالب اصبح عزيز مصر ، وهذه قصة اصحاب الخدود والغلم وكيف ترب الغلم ف حضن
الساحر ومن ث كان هذا الغلم سببا ف ايان بلدة بكاملها ،فل تبتاس يعبد ا مهما حل بذه المة من نكبات فان ا

نصر هذه الدين معز لن نصر الدين وسيى الطغاة والعتاة من ا مال يكونوا يتوقعون،
اقول ما تسمعون واستغفر ا ل ولكم 

 
 


