
ف�ل�م#ا ق�ض#ى م+وس#ى ال�ج#ل� و#س#ار# ب أ�ه�ل�ه� آن�س# م�ن� ج#ان�ب  الط�ور  ن�ارا� ق�ال� ل�ه�ل�ه� ام�ك�ث���وا إ�ن���ي{قال ال تعالى   
ك�م� ت�ص�ط�ل�ون#، ف�ل�م#ا أ�ت�اه#ا ن�ود�ي م�ن� ش�اط�ئ� ال1��و#اد�ي�ار  ل�ع#ل� آن�س�ت� ن�ارا� ل�ع#ل�ي آت�يك�م� م�ن1ه#ا ب خ�ب#ر; أ�و� ج#ذ1و#ة8 م�ن� الن
ه+ ر#ب+ ال1ع#ال�م�ين#، و#أ�ن� أ�ل1ق� ع#ص#اك# ف�ل�م#ا ر#آه#ا�ج#ر#ة� أ�ن� ي#ا م+وس#ى إ�ن�ي أ�ن�ا الل� ال�ي�م#ن  ف�ي ال1ب+ق1ع#ة� ال1م+ب#ار#ك�ة� م�ن� الش
ك# م�ن� الم�ن�ين#، اس�ل�ك� ي#��د#ك# ف���ي ج#ي�ب ��ك#�ى م+د�ب را� و#ل�م� ي+ع#ق�ب� ي#ا م+وس#ى أ�ق1ب لH و#ل ت�خ�ف1 إ�ن� و#لIه#ا ج#ان� ت�ه�ت�ز+ ك�أ�ن
 ت�خ1ر+ج� ب#ي�ض#اء# م�ن� غ�ي�ر  س+وء8 و#اض�م+م� إ�ل�ي�ك# ج#ن�اح#ك# م�ن� الر#ه�ب  ف�ذ�ان�ك# ب+ر�ه#ان�ان  م�ن� ر#ب ك# إ�ل�ى ف�ر�ع#��و�ن# و#م#ل�ئ�ه�
ه+م� ك�ان�وا ق�و�ما� ف�اس�ق�ين#� .{إ�ن

 .فلما سار بأهله ومعه ولدان منهم، وغنم قد استفادها مدة مقامه
 و كان ذلك في ليلة مظلمة باردة وتاهوا في طريقهم فلم يهتدوا إلى السلوك في الدرب المألوف، واش��تد

 .الظلم والبرد
 ،}ق�ال� ل�ه�ل�ه� ام�ك�ث�وا إ�ن�ي آن�س�ت� ن���ارا�{ف� - فبينما هو كذلك إذ أبصر عن بعد نارا� تأجWج في جانب الطUور 

 ل�ع#ل�ي آت�يك�م�{وكأنه وال أعلم رآها دونهم، لنW هذه النار هي نور في الحقيقة، ول يصلح رؤيتها لكل أحد 
ك�م� ت�ص�ط�ل�ون#{أي لعلي أستعلم من عندها عن الطريق  }م�ن1ه#ا ب خ�ب#ر;�ار  ل�ع#ل� فدل على أنه��م }أ�و� ج#ذ1و#ة8 م�ن� الن

 كانوا قد تاهوا عن الطريق في ليلة باردة ومظلمة
 قال غير واحد من المفسرين لما قصد موسى إلى تلك النار التي رآها فانتهى إليها وج��دها تأج��ج ف��ي
 شجرة خضراء من العوسج، وكل ما لتلك النار في اضطرام وكل ما لخضرة تلك الش��جرة ف��ي ازدي��اد،

 و#م#ا ك�نت� ب ج#ان�ب {: فوقف متعجبا�، وكانت تلك الشجرة في لحف جبل غربي منه عن يمينه، كما قال تعالى
اه�د�ين#� فك��ان" ط��وى"وكان موسى في واد اسمه  }ال1غ�ر�ب ي  إ�ذ1 ق�ض#ي�ن�ا إ�ل�ى م+وس#ى ال�م�ر# و#م#ا ك�نت� م�ن� الش

 }إ�ذ1 ن�اد#اه+ ر#ب+ه+ ب ال1و#اد�ي ال1م+ق���د#س  ط���و[ى{موسى مستقبل القبلة، وتلك الشجرة عن يمينه من ناحية الغرب 
 .فأمر أول� بخلع نعليه تعظيما� وتكريما� وتوقيرا� لتلك البقعة المباركة ولسيما في تلك الليلة المباركة

ه+ ر#ب+ ال1ع#ال�م�ين#{: ثم خاطبه تعالى كما يشاء قائل� له�ا أ�ن�ا ف�اع�ب+د�ن�ي و#أ�ق���م�} {إ�ن�ي أ�ن�ا الل�ه+ ل�ا إ�ل�ه# إ�ل�ن�ي أ�ن�ا الل� إ�ن
 .أي أنا رب العالمين الذي ل إله إل هو الذي ل تصلح العبادة وإقامة الصلة إل له} الص#ل�اة� ل�ذ�ك1ر ي

 ثم أخبره أن هذه الدنيا ليست بدار قرار وإنما الدار الباقية يوم القيامة التي لبد من كونه��ا ووجوده��ا
 وحضه وحثه على العمل لها ومجانبة من ل يؤمن به��ا. أي من خير وشر }ل�ت�ج�ز#ى ك�ل_ ن�ف1س; ب م#ا ت�س�ع#ى{

. ممن عصى موله واتبع هواه
 و#م#ا ت�ل1ك#. {ثم قال له مخاطبا� ومؤانسا� ومبينا� له أنه القادر على كل شيء، والذي يقول للشيء كن فيكون

أي أما هذه عصاك التي تعرفها منذ صحبتها؟  }ب ي#م�ين�ك# ي#ا م+وس#ى
أ_ ع#ل�ي�ه#ا و#أ�ه+ش� ب ه#ا ع#ل�ى غ�ن�م�ي و#ل�ي# ف�يه#ا م#آر ب+ أ_خ1ر#ى{�} ق�ال� ه�ي# ع#ص#اي# أ�ت�و#ك
 }.ق�ال� أ�ل1ق�ه#ا ي#ا م+وس#ى، ف�أ�ل1ق�اه#ا ف�إ�ذ�ا ه�ي# ح#ي#ةc ت�س�ع#ى{

 فإذا هى قد صارت حية عظيمة لها ضخامة هائلة وأنياب تصك وهي مع ذلك في سرعة حركة فجمع��ت
ى م+د�ب را�{الضخامة والسWرعة الشديدة، فلمWا رأها موسى عليه السلم � أي هارب��ا� منه��ا لن ط��بيعته }و#ل



ك# م���ن�{: أي ولم يتلفت، فناداه ربه قائل� له} و#ل�م� ي+ع#ق�ب�{البشرية تقتضي ذلك � ي#ا م+وس#ى أ�ق1ب لH و#ل ت�خ�ف1 إ�ن
 }.الم�ن�ين#

ق�ال� خ�ذ1ه#ا و#ل ت�خ�ف1 س#ن�ع�يد+ه#ا س�ير#ت�ه#ا ال_ول�ى{. فلما رجع أمره ال تعالى أن يمسكها { 

 ثم أمره بنزعها فإذا هي تتلل كالقمر بياضا� من غير سوء، أي م��ن. ثم أمره تعالى بإدخال يده في جيبه
 اس�ل�ك� ي#د#ك# ف�ي ج#ي�ب ك# ت�خ1ر+ج� ب#ي�ض#اء# م�ن� غ�ي�ر  س+وء8 و#اض�م+م� إ�ل�ي�ك# ج#ن�اح#��ك#: {ولهذا قال. غير برص; ول ب#ه#ق

 }م�ن� الر#ه�ب م
 أمر ال سبحانه و تعالى موسى عليه السلم بالذUهاب إلى فرعون فشكا إلى ال تعالى ما يتخوف م��ن آل
 فرعون في القتيل الذى قتله وعقدة لسانه؛ فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلم، قيل إن��ه
 أصابه في لسانه لثغة بسبب تلك الجمرة التي وضعها على لسانه والتي كان فرعون أراد اختب��ار عقل��ه

 إنه طفل فاختبره بوضع تمرة وجمرة: حين أخذ بلحيته وهو صغير، فهم# بقتله فخافت عليه آسية، وقالت
 بين يديه، فهم# بأخذ التمرة فصرف الملك يده إلى الجمرة فأخذها فوضعها على لس��انه فأص��ابه لثغ��ة

 .بسببها، فسأل زوال بعضها بمقدار ما يفهمون قوله، ولم يسأل زوالها بالكلية
 وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون؛ يكون له ردءا�، يتكلم عنه الكثير مما ل يفصح به لسانه، فآتاه ال عز

 .وجل سؤله، وحل عقدة من لسانه، وأوحى ال إلى هارون فأمره أن يلقاه
}� ق�ال� ر#ب  إ�ن�ي ق�ت�ل1ت� م�ن1ه+م� ن�ف1سا� ف�أ�خ�اف� أ�ن� ي#ق1ت�ل�ون�ي، و#أ�خ�ي ه#ار+ون+ ه+و# أ�ف1ص#ح+ م�ن�ي ل�س#انا� ف�أ�ر�س�ل1ه+ م#ع�ي ر د�ءا

 }ي+ص#د�ق�ن�ي إ�ن�ي أ�خ�اف� أ�ن� ي+ك�ذ�ب+ون�ي
 و#اج�ع#لH ل�ي و#ز يرا� م�ن� أ�ه�ل�ي، ه#ار+ون# أ�خ�ي، اش1د+د� ب ه� أ�ز�ر ي، و#أ�ش1ر ك1ه+ ف�ي أ�م�ر ي، ك�ي� ن�س#ب ح#ك# ك�ث�يرا�، و#ن�ذ1ك�ر#ك#{

ك# ك�ن1ت� ب ن�ا ب#ص�يرا�، ق�ال� ق�د� أ_وت�يت� س+ؤHل�ك# ي#ا� }.م+وس#ى ك�ث�يرا�، إ�ن
 فلما ذهبا الى فرعون وبلUغاه ما أرسل به من دعوته إلى عبادة ال تعالى وحده ل شريك له، وأن يف���ك#
 أسارى بني إسرائيل من قبضته وقهره وسطوته، ويتركهم يعبدون ربهم حيث شاؤا ويتفرWغون لتوحي��ده

 .ودعائه والتضر횬業��ƈ�����~�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.container.XElementAccess:@0,0:com.sun.star.container.XNameAccess�������������������������������������������������Wم�ᾘϚ .هيدل ع لديه
 أ�ل�م� ن�ر#ب ك# ف�ين���ا{ : فتكب#ر فرعون في نفسه وعتا وطغى ونظر إلى موسى بعين الزدراء والتنقص قائل� له

 أي أما أنت الذي ربيناه في منزلنا وأحسنا إليه وأنعمنا عليه مدة من }و#ل�يدا� و#ل�ب ث1ت� ف�ين�ا م�ن� ع+م+ر ك# س�ن�ين#
 الدهر؟

ت�ي ف�ع#ل1ت� و#أ�ن1ت� م�ن� ال1ك�اف�ر ين#{� .أي وقتلت الرجل القبطيW وفررت منا وجحدت نعمتنا }و#ف�ع#ل1ت� ف�ع�ل�ت�ك# ال
 أي قبل أن يوحى إلي وينزل علي }ق�ال� ف�ع#ل1ت�ه#ا إ�ذا� و#أ�ن�ا م�ن� الض#ال�ين#{فقال موسى 

 ثم قال مجيبا� لفرعون عما امتن به }ف�ف�ر#ر�ت� م�ن1ك�م� ل�م#ا خ�ف1ت�ك�م� ف�و#ه#ب# ل�ي ر#ب ي ح+ك1ما� و#ج#ع#ل�ن�ي م�ن� ال1م+ر�س#ل�ين#{
 أي وهذه النعمة التي ذك��رت }و#ت�ل1ك# ن�ع�م#ةc ت�م+ن�ه#ا ع#ل�ي# أ�ن� ع#ب#د�ت� ب#ن�ي إسرائ�يل�{إليه من التربية والحسان 

 من أنك أحسنت إلي وأنا رجل واحد من بني إسرائيل تقابل ما استخدمت هذا الش��عب العظي��م بكم��اله
 .واستعبدتهم في أعمالك وخدمتك وأشغالك

 ق�ال� ف�ر�ع#و�ن+ و#م#ا ر#ب+ ال1ع#ال�م�ين#، ق�ال� ر#ب+ الس#م#او#ات� و#ال�ر�ض  و#م#ا ب#ي�ن�ه+م#ا إن� ك�نت�م� م+وق�ن�ين#، ق�ال� ل�م#ن� ح#��و�ل�ه+{



ذ�ي أ_ر�س�ل� إ�ل�ي�ك�م� ل�م#ج�ن�ونI، ق�ال� ر#ب+ ال1م#ش1ر ق�� أ�ل ت�س�ت�م�ع+ون#، ق�ال� ر#ب+ك�م� و#ر#ب+ آب#ائ�ك�م� ال�و#ل�ين#، ق�ال� إ�ن# ر#س+ول�ك�م� ال
 }.و#ال1م#غ1ر ب  و#م#ا ب#ي�ن�ه+م#ا إ�ن� ك�ن1ت�م� ت�ع�ق�ل�ون#

 فلما جحد فرعون وجود ال تعالى و صنعه و خلقه و زعم انه هو الرب و الله
 }.و#ق�ال� ف�ر�ع#و�ن+ ي#ا أ�ي+ه#ا ال1م#ل_ م#ا ع#ل�م�ت� ل�ك�م� م�ن� إ�ل�ه8 غ�ي�ر ي{

 و استمرW على طغيانه وعناده وكفرانه فلما قامت الحجج على فرعون وانقطعت شبهته ولم يبق له ق��ول
��ك# م���ن�{: سوى العناد عدل إلى استعمال سلطانه وجاهه وسطوته�خ�ذ1ت� إ�ل���ه# غ�ي���ر ي ل�ج�ع#ل�ن� ق�ال� ل�ئ�ن� ات

Iا ه�ي# ث�ع�ب#ان� ال1م#س�ج+ون�ين#، ق�ال� أ�و#ل�و� ج ئHت�ك# ب ش�ي�ء8 م+ب ين;، ق�ال� ف�أHت� ب ه� إ�ن� ك�ن1ت� م�ن� الص#اد�ق�ين#، ف�أ�ل1ق�ى ع#ص#اه+ ف�إ�ذ
اظ�ر ين#� }.م+ب ينI، و#ن�ز#�������������������������������������������������횬業��ƈ�����~�com.sun.star.uno.XInterface::queryInterface:@0,0:com.sun.star.container.XElementAccess:@0,0:com.sun.star.container.XNameAccessم�ᾘϚ .هيدل ع# ي#د#ه+ ف�إ�ذ�ا ه�ي# ب#ي�ض#اء+ ل�لن

 وهكذا لما أدخل موسى عليه السلم يده في جيبه واستخرجها أخرجها وهي كفلقة القمر تتلل نورا� تبهر
 .البصار فإذا أعادها إلى جيبه رجعت إلى صفتها الولى

 بشيء من ذلك بل استمر على ما هو عليه، وأظهر أن ه��ذا- لعنه ال - ومع هذا كله لم ينتفع فرعون 
 كله سحر، وأراد معارضته بالسحرة فأرسل يجمعهم من سائر مملكته

فرعون يجمع السحرة 
ك#{: قال تعالى�ب# و#أ�ب#ى، ق�ال� أ�ج ئHت�ن�ا ل�ت�خ1ر ج#ن�ا م�ن� أ�ر�ض�ن�ا ب س�ح�ر ك# ي#ا م+وس#ى، ف�ل�ن�أHت�ي#ن�ه#ا ف�ك�ذ� و#ل�ق�د� أ�ر#ي�ن�اه+ آي#ات�ن�ا ك�ل

 ب س�ح�ر; م�ث1ل�ه� ف�اج�ع#لH ب#ي�ن�ن�ا و#ب#ي�ن�ك# م#و�ع�دا� ل ن�خ1ل�ف�ه+ ن�ح�ن+ و#ل أ�ن1ت� م#ك�انا� س+و[ى، ق�ال� م#و�ع�د+ك�م� ي#��و�م+ الز ين���ة� و#أ�ن�
اس+ ض+ح[ى� }.ي+ح�ش�ر# الن

 يخبر تعالى عن استكبار فرعون وقوله لموسى إن# هذا الذي جئت به سحر ونحن نعارضك بمثله، ثم طلب
 .من موسى أن يواعده إلى وقت معلوم ومكان معلوم

 وكان هذا من أكبر مقاصد موسى عليه السلم أن يظهر آيات ال وحججه وبراهينه جهرة بحضرة النUاس
اس+ ض+ح[ى{وكان يوم عيد من أعيادهم ومجتمع لهم  }ق�ال� م#و�ع�د+ك�م� ي#و�م+ الز ين�ة�{: ولهذا� أي} و#أ�ن� ي+ح�ش�ر# الن

 من أول النهار في وقت اشتداد ضياء الشمس فيكون الحق أظهر وأجلى، ولم يطلب أن يكون ذلك ليل� في
 .ظلم ، بل طلب أن يكون نهارا� جهرة لنه على بصيرة من رب ه ويقين بأن ال سيظهر كلمته ودينه

 


