
قصة موسى عليه السلم
ر� ح� ن�ك� ب�س� أ�ت�ي� ل�ن� ى، ف� ا م�وس� ك� ي� ر� ح� ا ب�س� ن� ض� ن� أ�ر� ا م� ن� ج� ر� ا ل�ت�خ� ن� ت� ئ� أ�ب�ى، ق�ال� أ�ج� ب� و� ذ� ا ف�ك� ل�ه� ا ك� ات�ن� اه� آي� ن� ي� ل�ق�د� أ�ر�  قال تعالى: {و�

ر� الن�اس� ش� أ�ن� ي�ح� ة� و� ين� م� الز6 و� م� ي� ك� د� ع� و� ى، ق�ال� م� و9 انا9 س� ك� ت� م� ل أ�ن� ن� و� ل�ف�ه� ن�ح� دا9 ل ن�خ� ع� و� ن�ك� م� ي� ب� ا و� ن� ن� ي� ل� ب� ع� ل�ه� ف�اج� ث�  م�
ى ح9 .{ض�

 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 ا وحججه وبراهينه جهرة بحضرة النDاس ولهذا:
ى} أي من أول النهار ح9 ر� الن�اس� ض� ش� أ�ن� ي�ح� ة�} وكان يوم عيد من أعيادهم ومجتمع لهم {و� ين� م� الز6 و� م� ي� ك� د� ع� و�  {ق�ال� م�
 في وقت اشتداد ضياء الشمس فيكون الحق أظهر وأجلى، ولم يطلب أن يكون ذلك ليل9 في ظلم ، بل طلب أن

يكون نهارا9 جهرة لنه على بصيرة من رب6ه ويقين بأن ا سيظهر كلمته ودينه
 فذهب فرعون فجمع من كان ببلده من السحرة، وكانت بلد مصر في ذلك الزمان مملوءة سحرة فضلء، في

فنهم غاية، فجمعوا له من كل بلد، ومن كل مكان، فاجتمع منهم خلق كثير
 وحضر فرعون وأمراؤه وأهل دولته وأهل بلده عن بكرة أبيهم. وذلك أن فرعون نادى فيهم أن يحضروا هذا

ال�ب�ين� م� ال�غ� ان�وا ه� ة� إ�ن� ك� ر� ح� ب�ع� الس� ت� ا ن� ل�ن� .{الموقف العظيم فخرجوا وهم يقولون: {ل�ع�
 وتقدم موسى عليه السلم إلى السحرة فوعظهم وزجرهم عن تعاطي السحر الباطل الذي فيه معارضة ليات ا

ه�م� ن� ي� م� ب� ه� ر� وا أ�م� ع� از� ن� ت� ى، ف� ت�ر� ن� اف� اب� م� ق�د� خ� اب� و� ذ� م� ب�ع� ك� ت� ح� با9 ف�ي�س� ذ� � ك� ل�ى ا� وا ع� ت�ر� ف� م� ل ت� ل�ك� ي� .{وحججه، فقال: {و�
 قيل: معناه أنهم اختلفوا فيما بينهم، فقائل يقول: هذا كلم نبي وليس بساحر، وقائل منهم يقول: بل هو ساحر فال

وا التناجي بهذا وغيره Dأعلم. وأسر.
{ ن� ه� م� ل� إ�ل�ي� ي� ه�م� ي�خ� Vي ص� ع� ال�ه�م� و� ب� ا ح� إ�ذ� ل� أ�ل�ق�وا ف� ن� أ�ل�ق�ى، ق�ال� ب� ل� م� ك�ون� أ�و� ا أ�ن� ن� إ�م� ا أ�ن� ت�ل�ق�ي� و� ى إ�م� ا م�وس�  ق�ال�وا ي�

ا ل�ق�ف� م� ين�ك� ت� م� ا ف�ي ي� أ�ل�ق� م� ل�ى، و� ت� ال�ع� ف� إ�ن�ك� أ�ن� ا ل ت�خ� ى، ق�ل�ن� يف�ة9 م�وس� ه� خ� س� ف� س� ف�ي ن� ج� ى، ف�أ�و� ع� ا ت�س� ه� م� أ�ن� ه� ر� ح�  س�
ث� أ�ت�ى ي� اح�ر� ح� ل�ح� الس� ل ي�ف� اح�ر� و� د� س� ي� وا ك� ع� ن� ا ص� م� وا إ�ن� ع� ن� .{ص�

لم تجاههم قالوا له إما أن تلقي قبلنا، وإما أن نلقي قبلك؟ Dلما اصطف السحرة ووقف موسى وهرون عليهما الس 
ل� أ�ل�ق�وا} أنتم وكانوا قد أخذوا حبال وعصيD فملؤها الزئبق وغيره من اللت التي تضطرب بسببها تلك  {ق�ال� ب�

 الحبال والعصي اضطرابا9 يخيل للرائي أنها تسعى باختيارها، وإنما تتحرك بسبب ذلك. فعند ذلك سحروا أعين
ال�ب�ون� ن� ال�غ� ا ل�ن�ح� ن� إ�ن� و� ع� ة� ف�ر� ز� .{الناس واسترهبوهم وألقوا حبالهم وعصيهم وهم يقولون {ب�ع�

{ ال�ك� ن� ل�ب�وا ه� ، ف�غ� ل�ون� م� ع� ان�وا ي� ا ك� ل� م� ب�ط� قV و� ق�ع� ال�ح� أ�ف�ك�ون، ف�و� ا ي� ل�ق�ف� م� ي� ت� ا ه� إ�ذ� اك� ف� ص� ى أ�ن� أ�ل�ق� ع� ا إ�ل�ى م�وس� ن� ي� ح� أ�و�  و�
ون� ار� ه� ى و� ب6 م�وس� ، ر� ين� ال�م� ب6 ال�ع� ا ب�ر� ن� ال�وا آم� ، ق� ين� د� اج� ة� س� ر� ح� أ�ل�ق�ي� الس� ، و� ين� ر� اغ� ل�ب�وا ص� انق� .{و�

 وذلك أن موسى عليه السلم لما ألقاها صارت حية عظيمة ذات عنق عظيم وشكل هائل مزعج بحيث أن الناس
 خافوا منها وهربوا سراعا9 وأقبلت هي على ما ألقوه من الحبال والعصي فجعلت تلقفه واحدا9 واحدا9 في أسرع ما

بون منها Dيكون من الحركة، والناس ينظرون إليها ويتعج.
حرة فإنهم رأوا ما هالهم وحيDرهم في أمرهم و لم يكن في خلدهم ول بالهم فعند ذلك أن� هذا ليس بسحر Dوأما الس 

 ول شعوذة ول خيال بل حق ل يقدر عليه إل الحق وكشف ا عن قلوبهم غشاوة الغفلة وأنارها وأنابوا إلى
وا له ساجدين وقالوا جهرة للحاضرين ولم يخشوا عقوبة فرعون Dربهم وخر

م� ك� ب�ير� ه� ل�ك� م� إ�ن� ن� ل�ك� ل� أ�ن� آذ� ت�م� ل�ه� ق�ب� ن� ى ق�ال� آم� م�وس� ون� و� ار� ب6 ه� ا ب�ر� ن� دا9 ق�ال�وا آم� ج� ة� س� ر� ح� �ل�ق�ي� الس� أ  كما قال تعالى {ف�
ا ر� إ�ن� ي� ، ق�ال�وا ل ض� ين� ع� م� م� أ�ج� ك� ن� ل6ب� ل�ص� ف� و� ن� خ�ل� م� م� ل�ك� ج� أ�ر� م� و� ك� ي� د� ن� أ�ي� ع� ل�م�ون� ل�ق�ط6 ع� ف� ت� و� ل�س� ر� ف� ح� م� الس6 ك� ل�م� ي ع�  ال�ذ�

ن�ين� م� ل� ال�م�ؤ� ا أ�و� ن� ا أ�ن� ك� ان� اي� ط� ا خ� ن� Vب ا ر� ف�ر� ل�ن� غ� ع� أ�ن� ي� م� ا ن�ط� ، إ�ن� ق�ل�ب�ون� ن� ا م� ن� ب6 .{إ�ل�ى ر�
البلء الذى انزله ا على فرعون و قومه

ه� ذ� ا ه� ة� ق�ال�وا ل�ن� ن� س� ه�م� ال�ح� ت� اء� ا ج� إ�ذ� ، ف� ون� ر� ك� ذ� ل�ه�م� ي� ات� ل�ع� ر� م� ن� الث� ق�ص� م� ن� ن�ين� و� ن� ب�الس6 و� ع� ا آل� ف�ر� ن� ذ� ل�ق�د� أ�خ�  قال تعالى: {و�
ا أ�ت�ن� ا ت� م� ه� ق�ال�وا م� ، و� ل�م�ون� ع� م� ل ي� ه� ر� ث� ن� أ�ك� ل�ك� � و� د� ا� ن� م� ع� ه� ائ�ر� ا ط� م� ه� أ�ل إ�ن� ع� ن� م� م� ى و� وا ب�م�وس� ي�ر� ̂ة ي�ط� ئ� ي6 ه�م� س� ب� إ�ن� ت�ص�  و�

ات� م� آي� الد� ع� و� ف�اد� الض� ل� و� ق�م� ال� اد� و� ر� ال�ج� وف�ان� و� Vم� الط ه� ل�ي� ا ع� ل�ن� س� ، ف�أ�ر� ن�ين� م� ن� ل�ك� ب�م�ؤ� ا ن�ح� ا ف�م� ا ب�ه� ن� ر� ح� ة� ل�ت�س� ن� آي�  ب�ه� م�
ين� م� ر� ا م�ج� م9 ان�وا ق�و� ك� وا و� ب�ر� ك� ت� لت� ف�اس� ف�ص� .{م�

 ولما تمادى أهل مصر على كفرهم وعتوهم وعنادهم متابعة لملكهم فرعون ومخالفة لنبي ا ورسوله وكليمه
 موسى بن عمران عليه السلم؛ وأقام ا على أهل مصر الحجج العظيمة القاهرة وأراهم من خوارق العادات ما

.بهر البصار وحير العقول، وهم مع ذلك ل يرعون ول ينتهون ول ينزعون ول يرجعون
 ولم يؤمن منهم إل القليل من قوم فرعون، والسحرة كلهم، وجميع شعب بني إسرائيل وإيمانهم كان خفية



لمخافتهم من فرعون وسطوته وجبروته وسلطته
 أوحى ا تعالى إلى موسى وأخيه هارون عليهما السلم أن يتخذا لقومهما بيوتا9 متميزة فيما بينهم عن بيوت

اتباع فرعون ليكونوا على أهبة من الرحيل إذا أمروا به ليعرف بعضهم بيوت بعض , و ليعبدوا ا فيها
{ ن�ين� م� ب�ش6ر� ال�م�ؤ� لة� و� أ�ق�يم�وا الص� ل�ة9 و� م� ق�ب� ك� ل�وا ب�ي�وت� ع� اج� ا و� ر� ب�ي�وت9 ص� ا ب�م� م� ك� م� أ�ا ل�ق�و� و� ب� أ�خ�يه� أ�ن� ت� ى و� ا إ�ل�ى م�وس� ن� ي� ح� أ�و� .{و�
 و استأذن بنو إسرائيل فرعون في الخروج إلى عيد لهم فأذن لهم وهو كاره، ولكنهم تجهزوا للخروج وتأهبوا

.له، وإنما كان في نفس المر مكيدة بفرعون وجنوده ليتخلDصوا منهم ويخرجوا عنهم
، إ�ن� ين� ر� اش� ائ�ن� ح� د� ن� ف�ي ال�م� و� ع� ل� ف�ر� س� ، ف�أ�ر� ون� ع� ب� ت� م� م� ك� ي إ�ن� اد� ب� ر� ب�ع� ى أ�ن� أ�س� ا إ�ل�ى م�وس� ن� ي� ح� أ�و�  قال ا تعالى: {و�

ق�ام� م� ن�وز� و� ك� ، و� ي�ون� ع� ات� و� ن� ن� ج� م� م� اه� ن� ج� ر� ، ف�أ�خ� ون� ر� اذ� ي̂ع ح� م� ا ل�ج� إ�ن� ، و� ون� ائ�ظ� ا ل�غ� ه�م� ل�ن� إ�ن� ، و� ل�يل�ون� ̂ة ق� م� ذ� ر� لء� ل�ش� ؤ�  ه�
، ك�ون� ر� د� ا ل�م� ى إ�ن� اب� م�وس� ح� ان� ق�ال� أ�ص� ع� م� ى ال�ج� اء� ر� ا ت� ل�م� ، ف� ق�ين� ر� م� م�ش� وه� ع� ب� أ�ت� ، ف� ن�ي إسرائ�يل� ا ب� اه� ن� ث� ر� أ�و� ل�ك� و� ذ� ، ك� يم� ر�  ك�

د� و� الط� ق� ك� ان� ك�لV ف�ر� ل�ق� ف�ك� ر� ف�انف� اك� ال�ب�ح� ص� ب� ب�ع� ر� ى أ�ن� اض� ا إ�ل�ى م�وس� ن� ي� ح� ين�ي، ف�أ�و� د� ه� ي� ب6ي س� ي ر� ع� ل إ�ن� م�  ق�ال� ك�
ان� ا ك� م� ة9 و� ي� ل�ك� ل� ، إ�ن� ف�ي ذ� ين� ر� ا الخ� ن� ق� ر� ، ث�م� أ�غ� ين� ع� م� ه� أ�ج� ع� ن� م� م� ى و� ا م�وس� ن� ي� ج� أ�ن� ، و� ين� ر� م� الخ� ا ث� ن� ل�ف� أ�ز� ، و� يم� ظ�  ال�ع�

يم� ح� يز� الر� ز� ب�ك� ل�ه�و� ال�ع� إ�ن� ر� ، و� ن�ين� م� م� م�ؤ� ه� ر� ث� .{أ�ك�
 أن فرعون لحقهم بالجنود فأدركهم عند شروق الشمس وتراءى الجمعان ورأى كلc من الفريقين صاحبه وتحققه

 ولم يبق إل المقاتلة فعندها قال أصحاب موسى وهم خائفون: إنا لمدركون، وذلك لنهم اضطروا في طريقهم
 إلى البحر، فليس لهم طريق ال سلوكه وخوضه. وهذا ما ل يستطيعه أحد ول يقدر عليه، والجبال عن يسرتهم

.وعن أيمانهم وفرعون قد واجههم
ين�ي د� ه� ي� ب6ي س� ي ر� ع� ل إ�ن� م� {فشكوا إلى نبي ا ما هم فيه مما قد شاهدوه , فقال لهم موسى {ك�

ونظر إلى البحر وهو يتلطم بأمواجه وهو يقول: هاهنا أمرت
.فيقولون لموسى عليه السلم: يا نبي ا أههنا أمرت. فيقول نعم

 فلما تفاقم المر وضاق الحال واشتد المر واقترب فرعون فعند ذلك أوحى الحليم العظيم القدير ربV العرش
الكريم إلى موسى الكليم

يم� ظ� د� ال�ع� و� الط� ق� ك� ان� ك�لV ف�ر� ل�ق� ف�ك� ر� ف�انف� اك� ال�ب�ح� ص� ب� ب�ع� ر� ى أ�ن� اض� ا إ�ل�ى م�وس� ن� ي� ح� {قال ا تعالى: {ف�أ�و�
 ويقال: إنه انفلق اثنتي عشرة طريقا لكل سبط طريق يسيرون فيه, وأمر ا تعالى موسى عليه السلم أن يجوزه

 ببني إسرائيل فانحدروا فيه مسرعين مستبشرين مبادرين فلما جازوه وجاوزوه وخرج أخرهم منه وانفصلوا
.عنه كان ذلك عند قدوم أول جيش فرعون إليه ووفودهم عليه

 فأراد موسى عليه السلم أن يضرب البحر بعصاه ليرجع كما كان عليه لئل يكون لفرعون وجنوده وصول
ر� ك� ال�ب�ح� ر� ات�  إليه، ول سبيل عليه، فأمره القدير ذو الجلل أن يترك البحر على هذه الحال كما قال تعالى {و�

ا} أي ساكنا على هيئته ل تغيره عن هذه الصفة و9 ه� . ر�
 فلما تركه على هيئته وحالته وانتهى فرعون فرأى ما رأى هاله هذا المنظر العظيم وتحقق من أن هذا من فعل

 رب العرش الكريم فأحجم ولم يتقدم ، لكنه أظهر لجنوده تجلDدا9 ، وحملته النفس الكافرة على ان يعبر بجنوده
مثل بنى اسرائيل

 فعند ذلك أمر ا تعالى كليمه فيما أوحاه إليه أن يضرب بعصاه البحر فضربه فارتطم عليهم البحر كما كان فلما
.ينج منهم إنسان


