سبب خروجه موسى من مصر

} ولم6ا بلغ أش7د6ه* واستوى آتيناه* ح*كما 1وعلما 1وكذل.ك نجز"ي الم*حسنين ،ودخل المدينة على حين" غفلة من أهلها فوجد فيه ا
رج*لين" يقتتلن" هذا من شيعته وهذا من عد*و"6ه فاستغاثه* ال6ذي من شيعته على ال6ذي من عد*و"6ه فوكزه* م*وسى فقض ى علي ه
قال هذا من عمل" الش6يطان" إ.ن6ه* عد*و 6Fم*ضل 6Gم*ب"ين ،Fقال رب" 6إ.ن6ي ظلمت 7نفسي فاغفر ل.ي فغفر له* إ.ن6ه* ه*و الغف7ور* الر6حيم* ،ق ال

رب" 6ب"ما أنعمت علي 6فلن أك7ون ظه"يرا 1ل.لم*جر"مين{.
دخل موسى المدينة فوجد فيها رجلن يتضاربان ويتهاوشان أحدهما من شيعنه أي إسرائيلي و الخر من عدوه أي قبطي.
}فإستغاثه* ال6ذي من شيعته على ال6ذي من عد*و"6ه{
وذلك لن موسى عليه السلم كانت له بديار مصر صولة بسبب نسبته إلى تبني فرعون له وتربيته في بيته وك انت بن و
إسرائيل قد عزوا وصارت لهم وجاهة وارتفعت رؤوسهم بسبب أنهم أرضعوه وهم أخواله أي من الرضاعة فلما اس تغاث

ذلك السرائيلي موسى عليه السلم على ذلك القبطي أقبل إليه موسى }فوكزه*{ .أي طعنة بجمع كفه .وقيل  :بعصا كانت
معه }فقضى عليه{ أي فمات منها.
ولم يرد موسى قتله بالكلية وإنما أزاد زجره وردعه
} فأصبح في المدينة خائ.فا 1يترق6ب* فإ.ذا ال6ذي استنصره* ب"المس" يستصر"خ7ه* قال له* م*وسى إ.ن6ك لغو"ي 6Fم*ب"ين ،Fفلم6

يبطش ب"ال6ذي ه*و عد*و 6Fله*ما قال يا م*وسى أت7ر"يد* أن تقت7لني كما قتلت نفسا 1ب"المس" إ.ن ت7ر"يد* إ.ل أن تك7ون جب6ارا 1ف

ا أن أراد أن
ي الرض"

وما ت7ر"يد* أن تك7ون من الم*صلحين ،وجاء رج*ل Gمن أقصى المدينة يسعى قال يا م*وسى إ.ن 6المل يأXتمر*ون ب"ك ل.يقت7ل7وك فاخر*ج
إ.ن6ي لك من الن6اصحين ،فخرج منها خائ.فا 1يترق6ب* قال رب" 6نج"6ني من القوم" الظ6ال.مين{.
يخبر تعالى أن موسى أصبح بمدينة مصر خائفا - 1أي من فرعون وملئه  -أن يعلموا أن هذا القتيل الذي رفع إليه أم ره
إنما قتله موسى في نصرة رجل من بني إسرائيل فتقوى ظنونهم أن موسى منهم ويترتب على ذلك أمر عظيم.
فصار يسير في المدينة في صبيحة ذلك اليوم }خائ.فا 1يترق6ب*{ أي يلتفت فبينما هو كذلك إذا ذلك الرجل الس رائيلي ال ذي
استنصره بالمس يستصرخه أي يصرخ به ويستغيثه على آخر قد قاتله ،فعن\فه موسى ولمه على كثرة شره ومخاصمته،

قال له} :إ.ن6ك لغو"ي 6Fم*ب"ين.{F
ثم أراد أن يبطش بذلك القبطي الذي هو عدو لموسى وللسرائيلي فيردعه عنه ويخلصه منه فلما عزم على ذل ك وأقب ل
على القبطي } قال يا م*وسى أت7ر"يد* أن تقت7لني كما قتلت نفسا 1ب"المس" إ.ن ت7ر"يد* إ.ل أن تك7ون جب6ارا 1في الرض" وم ا ت7ر"ي د* أن
تك7ون من الم*صلحين{.

قال بعضهم إنما قال هذا الكلم السرائيلي الذي اطلع على ما كان صنع موسى بالمس
ولما بلغ فرعون أن موسى هو قاتل ذلك المقتول بالمس أرسل في طلبه وسبقهم رجل ناصح من طريق أقرب }وجاء رج*لG
من أقصى المدينة قال يا م*وسى إ.ن 6المل يأXتمر*ون ب"ك ل.يقت7ل7وك فاخر*ج إ.ن6ي لك من الن6اصحين{
توجه موسى الى مدين
} فخرج منها خائ.فا 1يترق6ب* قال رب" 6نج"6ني من القوم" الظ6ال.مين ،ولم6ا توج6ه تلقاء مدين قال عسى رب"6ي أن يهديني س واء

الس6ب"يل" ،ولم6ا ورد ماء مدين وجد عليه ̀أم6ة 1من الن6اس" يسق7ون ووجد من د*ونه"م امرأتين" تذ7ودان" قال ما خطب*ك7م ا قالت ا ل
نسقي حت6ى ي*صدر الر"6عاء* وأب*ونا شيخ bكب"ير ،Fفسقى له*ما ث7م 6تول6ى إ.لى الظ6ل" 6فقال رب" 6إ.ن6ي ل.ما أنزلت إ.لي 6من خير aفقير.{F
يخبر تعالى عن خروج عبده ورسوله وكليمه من مصر خائفا 1يترقب أي يتلفت خشية أن يدركه أحد من قوم فرعون وهو
ل يدري أين يتوجه ،ول إلى أين يذهب ،وذلك لنه لم يخرج من مصر قبلها  .حتى وصل مدين وكانت بئرا 1يستقون منها.
فوجد الرعاء يسقون منها و وجد أمرأتين أي تكفكفان عنهما غنمهما أن تختلط بغنم الناس.

فسألهما عن حالهما قالتا  :ل نقدر على ورود الماء إل بعد صدور الرعاء لضعفنا وسبب مباشرتنا هذه الرعي ة ض عف

أبينا وكبره قال ال تعالى }فسقى له*ما{.
قال المفسرون :أن الرعاء كانوا إذا فرغوا من وردهم وضعوا على فم البئر ص خرة عظيم ة فتج ئ هات ان المرأت ان
فيشرعان غنمهما في فضل أغنام الناس ،فلما كان ذلك اليوم جاء موسى فرفع تلك الصخرة وحده .ثم استقى لهما وسقى
غنمهما ثم رد الحجر .كما كان .قال أمير المؤمنين عمر وكان ل يرفعه إل عشرة وإنما استقى ذنوبا 1واحدا فكفاهما.
ثم تولى إلى الظل .قالوا :وكان ظل شجرة من السمر .أنه رآها خضراء ترف }فقال رب" 6إ.ن6ي ل.ما أنزلت إ.ل ي 6م ن خي رa
فقير.{F
فسمعته المرأتان فيما قيل فذهبتا إلى أبيهما فيقال إنه استنكر سرعة رجوعهما؛ فأخبرتاه بما كان من أمر موس ى علي ه

السلم ،فأمر إحداهما أن تذهب إليه فتدعوه

} فجاءته* إ.حداه*ما تمشي على استحياء قالت إ.ن 6أب"ي يدع*وك ل.يجز"يك أجر ما سقيت لنا فلم6ا جاءه* وقص 6عليه القصص ق ال
ل تخف نجوت من القوم" الظ6ال.مين ،قالت إ.حداه*ما يا أبت استأXج"ره* إ.ن 6خير من استأXجرت القو"ي* 6المين* ،قال إ.ن 6ي ̀أر"ي د* أن

̀أنكحك إ.حدى ابنتي 6هاتين" على أن تأXج*رني ثمانية حجج aفإ.ن أتممت عشر1ا فمن عندك وما ̀أر"يد* أن أش7ق 6عليك س تج"د*ني إ.ن
شاء الل6ه* من الص6ال.حين ،قال ذل.ك بيني وبينك أي6ما الجلين" قضيت 7فل ع*دوان علي 6والل6ه* على ما نق7و̀ل وكيل.{G
فلما جاءه موسى أضافه واكرم مثواه وقص عليه ما كان أمره بشره بأنه قد نجا ،فعند ذلك قالت إحدى البنتين لبيها }ي ا
أبت استأXج"ره*{ أي لرعي غنمك ،ثم مدحته بأنه قوي أمين.
قال عمر وابن عباس  :لما قالت ذلك قال لها أبوها وما علمك بهذا؟ فقالت إنه رفع صخرة ل يطيق رفعه ا إل عش رة.
وأنه لما جئت معه تقدمت أمامه فقال كوني من ورائي فإذا اختلف الطريق فاحذفي لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق.
عن عتبة بن الن7در ،أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال" :إن موسى آجر نفسه بعفة فرجه وطعام بطنه" .فلما وف ى
الجل ،قيل :يا رسول ال أي الجلين؟ قال" :أبرهما وأوفاهما".

