قصة موسى عليه السلم
قال ال تعالى } :طسم ،تل'ك آيات ال'كت!اب( ال'مب(ين( ،ن!ت'لو عل!يك من ن!بإ #موسى وفرعون ب(ال'حق $ل#ق!وم يؤمنون،
إ#ن $فرعون عل في ال9رض( وجعل 9أ9هل!ها شيعا> يست!ضعف ط!ائ#ف!ة> من'هم يذ!ب($ح أ9بن!اءهم ويست!حي( نساءهم إ#ن!44$ه
4وار(ثين،
4م ال'4
ك!ان من ال'مف'سدين ،ونر(يد أ9ن ن!من $عل!ى ال!$ذين استضعفوا في ال9رض( ون!جعل!هم أ9ئ#م$ة> ون!جعل!ه4
ونمك$ن ل!هم في ال9رض( ونر(ي فرعون وهامان وجنودهما من'هم ما ك!انوا يحذ!رون{.
وملخص القصة } :إ#ن $فرعون عل في ال9رض( وجعل 9أ9هل!ها شيعا> {

4م
4يعا  ،أي قس4
أي تجبNر وعتا وطغى وبغى وآثر الحياة الدنيا ،وأعرض عن طاعة ال  ،وجعل أهلها ش4
رعيته إلى أقسام وف!ر(ق Pوأنواع  ،يستضعف طائفة منهم ،وهم شعب بني إسرائيل ،الذين هم من س44للة
نبي ال يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل ال ،وكانوا إذ ذاك خيار أهل الرض .وقد سلط عليهم ه44ذا
الملك الظالم الغاشم الكافر الفاجر يستعبدهم ويستخدمهم في أخس الصنائع والحرف وأرداها وأدناها ومع
هذا }يذ!ب($ح أ9بن!اءهم ويست!حي( نساءهم إ#ن!$ه ك!ان من ال'مف'سدين{.

4ن
4أثرونه ع4
وكان الدافع له على هذا الصنيع القبيح أن بني إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم م44ا ي4
إبراهيم عليه السلم من أنه سيخرج من ذريته غلم يكون هلك ملك مصر على يديه وكانت هذه البشارة
مشهورة في بني إسرائيل ووصلت إلى فرعون فذكرها له بعض أمرائه فأمر عند ذلك بقتل أبن44اء بن44ي
إسرائيل حذرا> من وجود هذا الغلم ولن يغني حذر من قدر.

وعن ابن مسعود وعن أناس من الصحابة أن فرعون رأى في منامه كأن نارا> قد أقبلت من نح44و بي44ت
المقدس فأحرقت دور مصر وجميع القبط ولم تضر بني إسرائيل .فلما استيقظ هاله ذلك فجم44ع الكهن44ة
والسحرة وسألهم عن ذلك؟ فقالوا :هذا غلم يولد من هؤلء يكون سبب هلك أهل مصر على يديه فلهذا
أمر بقتل الغلمان وترك النساء.

ولهذا قال ال تعالى } :ونر(يد أ9ن ن!من $عل!ى ال!$ذين استضعفوا في ال9رض( ون!جعل!هم أ9ئ#م$ة> ون!جعل!هم ال'44وار(ثين
ونمك$ن ل!هم في ال9رض( ونر(ي فرعون وهامان وجنودهما من'هم ما ك!انوا يحذ!رون{

4ى
4دورون عل4
4ل ي4
والمقصود أن فرعون احترز كل الحتراز أن ل يوجد موسى ،حتى جعل رجال> وقواب4
الحبالى ويعلمون ميقات وضعهن ،فل تلد امرأة ذكرا> إل ذبحه أولئك الذباحون من ساعته.

و لكن ال تعالى أراد أن يقول لفرعون  :يا أيها الملك الجبار المغرور بكثرة جنوده أن هذا المولود الذي
تحترز منه ،وقد قتلت بسببه من النفوس ما ل يعد ول يحصى ل يكون مرباه إل في دارك ،وعلى فراشك
ول يغذى إل بطعامك وشرابك في منزلك ،وأنت الذي تتبناه ثم يكون هلكك في دنياك وأخراك على يديه،
لتعلم أنت وسائر الخلق أن رب السماوات والرض هو الفعال لما .

وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن أعوان فرعون شكوا إلى فرعون قلة بني إس44رائيل بس44بب قت44ل
4و
4ان بن4
4ا ك4
4ون م4
4ذين يل4
4م ال4
ولدانهم الذكور وخشي أن تتفانى الكبار مع قتل الصغار فيصيرون ه4
إسرائيليعملون من اعمال الخدمة.

فأمر فرعون بقتل البناء عاما> ،وأن يتركوا عاما ،فذكروا أن هارون عليه السلم ولد في عام المسامحة
4ا
عن قتل البناء ،وأن موسى عليه السلم ولد في عام قتلهم ،فضاقت أمه به ذرعا> واحترزت من أول م4
حبلت ،ولم يكن يظهر عليها مظهر الحبل .فلما وضعت ألهمت أن تتخذ له تابوتا> ربطته في حبل وك44انت
4ر
4ي البح4
4لته ف4
4ابوت فأرس4
دارها متاخمة للنيل فكانت ترضعه فإذا خشيت من أحد وضعته في ذلك الت4
وأمسكت طرف الحبل عندها فإذا ذهبوا استرجعته إليها به.

قال ال تعالى } :وأ9وحين!ا إ#ل!ى أ\م( $موسى أ9ن أ9رضعيه ف!إ#ذ!ا خف'ت عل!يه ف!أ9ل'قيه في ال'يم( $ول ت!خ!افي ول ت!حزن44ي
إ#ن!$ا راد$وه إ#ل!يك وجاعلوه من ال'مرسلين ،ف!ال'ت!ق!ط!ه آل\ فرعون ل#يكون ل!هم عدوNا> وحزنا> إ#ن $فرعون وهام44ان
وجنودهما ك!انوا خ!اطئ#ين ،وق!ال!ت' امرأ9ة فرعون قر$ة عين ل#ي ول!ك ل ت!ق'تلوه عسى أ9ن ينف!عن!ا أ9و ن!ت!$خذ!ه ول!دا>
وهم ل يش'عرون{.

4ر
4ون وذك4
4ى دار فرع4
4ر عل4
فأرسلته ذات يوم ونسيت أن تربط طرف الحبل عندها فذهب مع النيل فم4
المفسرون أن الجواري التقطنه من البحر في تابوت مغلق عليه فلم يتجاسرون على فتحه حتى وض44عنه
بين يدي امرأة فرعون آسية بنت مزاحم
فلما فتحت الباب وكشفت الحجاب رأت وجهه يتلل بتلك النوار النبوية  ،فلما رأته ووقع نظرها علي44ه
أحبته حبا> شديدا> جدا>.

فلما جاء فرعون قال :ما هذا؟ وأمر بذبحه ،فاستوهبته منه ودافعت عنه
}وق!ال!ت' امرأ9ة فرعون قر$ة عين ل#ي ول!ك{
فقال لها فرعون :أما لك فنعم وأما لي فل ،أي ل حاجة لي به.
وقد أنالها ال ما رجت' من النفع .أما في الدنيا فهداها ال به ،وأما في الخرة فأسكنها جنته .

رد موسى الى امه
قال ال تعالى } :وأ9صبح فؤ9اد أ\م( $موسى ف!ار(غا> إ#ن ك!ادت' ل!تبدي ب(ه ل!ول أ9ن ربط'ن!ا عل!ى ق!ل'ب(ها ل#ت!ك44ون م44ن
ال'مؤمنين ،وق!ال!ت' ل\خ'ته قص$يه ف!بصرت' ب(ه عن جنب وهم ل يش'عرون ،وحر$من!ا عل!يه ال'مراضع م44ن ق!ب44ل\
ف!ق!ال!ت' هل أ9دل$كم عل!ى أ9هل( بيت Pيك'فلون!ه ل!كم وهم ل!ه ن!اصحون ،ف!رددن!اه إ#ل!ى أ\م$ه ك!ي ت!ق!ر $عينها ول ت!ح44زن
ول#ت!عل!م أ9ن $وعد الل!$ه حق_ $ول!كن $أ9ك'ث!رهم ل يعل!مون{.

قال ابن عباس اصبح فؤاد أم موسى فارغا> من كل شيء من أمور الدنيا ،إل من موسى حتى ك44ادت أن
تظهر أمره وتسأل عنه جهرة لول أن صبرها وثبتها ال تعالى  ,و قالت لخته وهي ابنتها الكبيرة اتبعي
أثره واطلبي لي خبره
44ذ
وذلك لن موسى عليه السلم لما استقر بدار فرعون أرادوا أن يغذوه برضاعة ،فلم يقبل ثديا> ول أخ4
طعاما> ،فحاروا في أمره واجتهدوا على تغذيته بكل ممكن فلم يفعل .كما ق44ال تع44الى }وحر$من!44ا عل!ي44ه
ال'مراضع من ق!بل\{ فأرسلوه مع القوابل والنساء إلى السوق لعلهم يجدون من يوافق رضاعته ،فبينما هم
4ى أ9ه 4ل(
وقوف به والناس عكوف عليه إذ بصرت به أخته فلم تظهر أنها تعرفه بل قالت} :هل أ9دل$كم عل!4
بيت Pيك'فلون!ه ل!كم وهم ل!ه ن!اصحون{.

4اء
4ك ،ورج4
4رور المل4
فلما قالت ذلك قالوا لها :ما يدريك بنصحهم وشفقتهم عليه؟ فقالت :رغبة في س4
منفعته.

44ذلك
فذهبوا معها إلى منزلهم ،فأخذته أمه ،فلما أرضعته التقم ثديها ،وأخذ يمتصه ويرتضعه ،ففرحوا ب4
4ا أن تك44ون
فرحا> شديدا> ،وذهب البشير إلى آسية يعلمها بذلك ،فاستدعتها إلى منزلها وعرض44ت عليه4
4ليه
4ذا ،إل أن ترس4
عندها ،وان تحسن إليها فأبت عليها ،وقالت إن لي بعل> وأولدا> ،ولست أقدر على ه4
معي ،فأرسلته معها وجعلت لها راتب ،وأجرت عليها النفقات والكساوي والهبات ،فرجعت به ،وقد جمع
ال شمله بشملها.
} ف!رددن!اه إ#ل!ى أ\م$ه ك!ي ت!ق!ر $عينها ول ت!حزن ول#ت!عل!م أ9ن $وعد الل!$ه حق_{$

