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 اإلهداء 
 

در   إلى حضرة والدي ال ة الق عزيز الذي وهبني للعلم والمعرفة إلى معلمتي األولى جليل

 . والدتي العزيزة

رزق       الى أن ي أل اهللا تع دعائهما وأس تجابة ل ق اس ذي تحق ير ال د اليس ذا الجه دي ه أه

 . والديَّ الخير الوفير والعمر الكثير



 

 آلمة شكر

هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين الحمد 

 .سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأتباعه إلى يوم الدين

فإنني أحب أن أذآر الذآر العظيم لربنا الكريم، وأشكره بالشكر الجزيل ألنه 

إنعامًا حسنًا وإنني أود أن أفتتح الذي من علّي نعمة العلم والفهم واإليمان والشكر 

جهدي هذا بذآر المولى سبحانه وشكره على نعمائه وأفضاله فقد من علّي بنعمة 

 .العلم والفهم وأعانني على أن أآمل هذا البحث، فله الحمد والشكر

ثم أتوجه بالشكر إلى الجامعة اإلسالمية العالمية بإسالم آباد التي منحتني 

العلم ويسرت لي سبل نيله، ويسرلي في هذا المقام أن الفرصة آي أحصل على 

أتوجه بجزيل الشكر لجميع أساتذة آلية اللغة العربية الذين ساعدوني في إآمال 

البحث على هذا الوجه وأعطوني تفكيرًا علميًا جيدًا وقدموا لي آل العون والمساعدة 

ؤالء األساتذة ولم يبخلوا علّي بنصائحهم القيمة وتوجيهاتهم السديدة ومن ه

 :المخلصين

. آمال عبدالعزيز، ود. عبدالجليل، ود. محمد عبدالعزيز عبدالدائم، ود. د

 .زبيدة. شعبان محمد مرسي، ود .رشوان، ود. عادل الكرات، ود. طلبة الهديمة، ود

وأخّص بالذآر هنا عميد آلية اللغة العربية السابق األستاذ الدآتور رجاء 

العربية والحضارة اإلسالمية الحالي األستاذ الدآتور محمود  جبر، وعميد آلية اللغة

 . -حفظه اهللا تعالى –عبدالسالم شرف الدين 

وأخيرًا أتوجه بالشكر إلى آل من ساعدني في إنهاء هذا البحث وأسأل اهللا  

 .تعالى أن يوفق الجميع إلى ما فيه مرضاته



 

 المقدمة
 :التصور العام للبحث المقترح

لم جديد مع فروعه ومناهجه المختلفة وهو يرّآز ويدرس اللغة، علم اللغة، ع

دراسة علمية منهجية، تقوم على أسٍس موضوعية عن طريق مستويات التحليل 

 .اللغوي وهي األصوات والصيغة والترآيب والمعجم والمعاني أو الداللة

من  وتمتاز اللغة العربية أنها قد آانت موضع االهتمام والعناية عند القدماء

 .حيث دراستها على مستوى النقد والبالغة وعلم القواعد وغيرها

وفي هذا العصر الحديث ال تتوقف دراسة النص العربي فقط على مستوى 

الصوت والنحو والصرف والداللة، بل أصبحت عملية إنتاجية مرآبة داخل اللغة 

 .العربية ودراسة لغوية لألبنية النصية لها

آتاب اهللا "ص القرآنية ألن القرآن الكريم وقد اخترت قصة من القص

عزوجل من أهم النصوص العربية ولهذا اخترت هذه القصة المهمة التي ذآرت في 

وتقوم دراستنا على " قصة موسى عليه السالم"معظم سور القرآن الكريم وهي 

ثالثة مستويات وهي دراسة بنية هذه القصة من حيث الموضوع والنحو والداللة، 

البنية النصية بقصة موسى عليه السالم "بحث المقترح آما يتضح من عنوانه وهذا ال

دراسة لنص قصة موسى عليه السالم من جميع سور القرآن " "في القرآن الكريم

الصوتية (الكريم التي وردت فيها، بتناول جملة من المباحث اللغوية المترابطة 

 ).والصرفية والنحوية والمعجمية والداللية

الترابط اللغوي الكامل بين أجزاء النص / أن نجد االتساق اللغوي ونريد 

 .لهذه القصة ألن لهذا الترابط، أهمية بالغة في أي نص في أي لغة ما

وقد دفعني إلى هذا الموضوع المراجعة الدائمة للقرآن الكريم وقراءة آتب 

 .المفسرين فضًال عن القراءة في دراسات نحو النص



 

. نحو النص/ جدا بإعتبار أنه دراسة في علم لغة النص وهذا الموضوع مهم 

ويقصد به هنا التحليل النصي لقصة سيدنا موسى عليه السالم من حيث موضوع 

 .القصة والعالقات الداللية والنحوية فيها

تعتمد دراسات لغوية حديثة خالل المصدر األول  ومحاولتنا في هذه الدراسة

المصادر والمراجع األخرى الكثيرة من التفاسير و) وهو القرآن الكريم(والمهم 

والكتب اللغوية وآتب البالغة والنقد أيضًا آما أن هذا الموضوع سيعتمد على 

األفكار القيمة المهمة في علم النص فحدوده تتمثل في أن هذه الدراسة النصية تلتزم 

 .نحو الجملةفي هذا الصدد بكثير من المسلمات التي انتهى إليها نحو النص وآذلك 

فبذلك يمكننا أن نقول أنها محاولة لدراسة آيات جميع السور التي وردت فيها 

قصة موسى عليه السالم، مثل سورة القصص واألعراف والشعراء وطه والنمل، 

ففيها ذآرت بصفة عامة في صورة مفصلة محيطة بجميع النواحي من حياة موسى 

/ جزة جزئية المتفرقة في صورة موعليه السالم وآما أنها ستحيط األحداث ال

مختصرة جدّا في بقية سور القرآن الكريم مثل سورة البقرة والنساء والمائدة 

 .واألنعام ويونس والكهف وإبراهيم والنازعات وغافر وغيرها

فتكتمل هذه الدراسة للقصة من خالل هذه السور ببيان العالقات المختلفة في 

 .ة واالهتمام بأحداث القصةآيات السور آلها من حيث العناي

" قصة موسى عليه السالم"والمالحظة المهمة عن اختيار موضوع رسالتي 

هي أنها قصة في غاية االهتمام والعناية من جانبه سبحانه وتعالى، هذه قصة 

طويلة، وأول شيء نالحظه في تناولها أن طريقة البيان لها تختلف من سورة إلى 

ومرة جاءت مفصلة ومرة جاءت في صورة حوار  أخرى فمرة جاءت مجملة جدا

ومرة جاءت في صورة حديث طويل ومؤجز عن قوم موسى ال عن موسى نفسه 

من يوم الميالد " القصص"وأآثر األحداث لهذه القصة، بصفة عامة قد ذآرت في 

إلى هالك فرعون، هذه قصة آاملة ولكن في سورة األعراف والنمل والشعراء 

 .وطه تكملة القصة



 

فهناك عالقة تكاملية بين ما ورد في سورة القصص وما ورد في سورة 

 .األعراف والشعراء وطه

 .وقد قّسمت هذا البحث إلى ثالثة فصول، مسبوقة بفصل أول تمهيدي

 .البنية الموضوعية -1

 .البنية النحوية -2

 .البنية الداللية -3

 :ويشتمل آل فصل على مباحث عديدة

 : ثة مباحث آما يليفالبنية الموضوعية تشتمل على ثال -1

 الرسول -1

 المرسل إليهم -2

 الرسالة -3

 :والبنية النحوية تشتمل على -2

 األساليب النحوية -1

 الربط النحوي -2

 :وأخيرًا تشتمل البنية الداللية على -3

 تكامل الداللة -1

 تقابل الداللة -2



 

 الخاتمة
البنية "هذا وقد اشتملت الخطة المبدئية لهذا المبحث على فصل عن 

لكني لظروف عملية، تخففت منه، وقد تفضل األستاذ الدآتور المشرف " التعبيرية

 .بالموافقة على هذا التخفيف فجزاه اهللا تعالى خيرا

آما أود أن أعترف للقارئ الكريم أن هذا البحث هو أول بحث في أية جامعة 

في باآستان سواء بالعربية أو اإلنجليزية يقدم في ضوء منهج نحو النص، ولذلك 

قبول إعتذاري أني ما استطعت تطبيق هذا المنهج التطبيق المرجو، وعسى  أرجو

 . أن يكون هذا قريبًا إن شاء اهللا تعالى

 ﴾َوِإَلْيِه ُأِنيُب َتَوآَّْلُتَوَما َتْوِفيِقي ِإلَّا ِباللَِّه َعَلْيِه ﴿

 صدق اهللا العظيم



 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 :التمهيد: الفصل األول -1

 :ألول التمهيديأفكار الفصل ا -

 علم اللغة ، فروعه ومناهجه -1

 علم النص/ علم لغة النص -2

تطور / مدخل تاريخي نقدي / علم النص، علم جديد متداخل اإلختصاصات  -3

 علم لغة النص

 مهام علم النص -4

 ما هو نحو النص؟ -5

 الجملة، النص، نحو النص -6

 موضوعات نحو النص -7

 :المستويات الثالثة -8

 عيةقواعد التحليل اللغوي التواض -1

 المستوى الداللي -2

 المستوى التداولي -3

 :المبادئ العامة الحاآمة للنمطين -9

 المبادئ العامة الحاآمة لنحو الجملة - أ

دور المعايير السبعة لتحقيق الترابط / المبادئ العامة الحاآمة لنحو النص  - ب

 داخل النص

 مالمح االتفاق واالختالف بين الجملة والنص -10

 الزاوية األولى - أ

 الزاوية الثانية - ب

 الخالف بين نحو الجملة ونحو النص -11

 "تحليل المكونات المباشرة: "الطريقة األولى - أ



 

 "تحليل المكونات اإلجمالية: "الطريقة الثانية - ب

 :الترابط النصي، أشكاله ووسائله -12

 :أشكال الترابط -1

 الترابط الرصفي - أ

 الترابط المفهومي - ب

 وسائل الترابط -2

 إعادة اللفظ - أ

 التضام - ب

 التعريف -ج

 اإلحالة -د

 الستبدالا -هـ

 الحذف -و

 الربط الرصفي -ز

 المستويات لتحليل النص القرآني -13



 

  :الفصل األول

 : التمهيد

 :أفكار الفصل األول التمهيدي

 :علم اللغة، فروعه ومناهجه -1

هو علم يرآز ويدرس اللغة دراسة علمية منهجية تقوم على أسس 

وهي موضوعية وهذه الدراسة يمكن عن طريق مستويات التحليل اللغوي 

األصوات والصرف والنحو أو الترآيب والمعجم والمعاني أو الداللة فعلم اللغة 

يرّآز على اللغة خاصة مع إشارات خفيفة إلى قيم ثقافية وتاريخية آما أنه يهتم للغة 

 .المتكلمة/ المنطوقة 

 :أما فروعه ومناهجه فهي ثمانية

 علم اللغة الوصفي -1

 علم اللغة التاريخي -2

 ارنعلم اللغة المق -3

 علم اللغة التقابلي -4

 علم اللغة النفسي -5

 علم اللغة االجتماعي -6

 علم اللغة الجغرافي -7

 علم اللغة التطبيقي -8

 .ولهذه المناهج دور مهم في إبراز الحقائق اللغوية

 :علم النص/ علم لغة النص -2

دراسة مستقلة بل آانت هذه ) عند القدماء(لم تدرس النصوص العربية 

قد والبالغة وعلم القواعد وغيرها وفي الحقيقة، درست الدراسة مقسمة بين الن

النصوص العربية صرفًا أو نحوًا وغيرهما في الزمن القديم على مستوى الجملة أو 

تتآل من الجمل لكن علم لغة النص الحديث ال يرى أن النص تتآل من الجمل الكثيرة 



 

فعلي من فالنص هو ليس بمجرد جانب من جوانب الواقع اللغوي بل هو جزء 

 .الواقع بلحمه ودمه

عند آلمات النص وتحليلها في مستويات " علم لغة النص"ولذلك ال يتوقف 

الدرس اللغوي صوتًا ونحوًا وصرفًا وداللًة فقط، بل يهتم أن ينفذ ما يكون وراء 

النص من جميع العوامل المعرفية والنفسية واالجتماعية ومن العمليات العقلية ألن 

فاعل جميع هذه العوامل ونجد أن علم لغة النص يرآز على العلوم النص حصيلة لت

 .األخرى أيضًا التي تهتم باالتصال اإلنساني مثل علم االجتماع وعلم النفس وغيرها

ولعلم لغة النص مالمح واضحة والقسمات فقد بنى لنفسه معايير تأسيسية 

منطوقات ويدرسان وتنظيمية وآالهما يساعدان في أن يتميز النص عن غيره من ال

 .جودة النص وفعاليته ومالئمته

في الدراسات اللغوية عند القدماء من " علم لغة النص"لم يظهر مصطلح 

بقراءة األفكار التي يقدمها / علماء اللغة العربية ولكننا نجد أنه بالغ األهمية بدراسة 

بق ألنه قدم المحدثون الغربيون بهذا الشأن وقد يستثنى عبدالقاهر من الحكم السا

 ". نظرية النظم"

تطور / مدخل تاريخي نقدي/ علم جديد متداخل اإلختصاصات : علم النص    -3

 .علم لغة النص

إن مفهوم علم النص ال يعد قديمًا فقد ظهر منذ عقود قليلة تقريبًا ويسمى في 

أما مصطلح تحليل النص ) Discourse Analysis: تحليل الخطاب (اإلنجليزية 

ير النص فهو مصطلح عرفناه بعد ظهور القرن التاسع عشر وبداية القرن أو تفس

 .العشرين

وأهداف علم النص متعلقة بأشكال النص الممكنة وبالسياقات المختلفة 

 .وبمناهج نظرية ووصفية وتطبيقية

وعلم النص علم مرتبط بظواهر ومشكالت تعالج في علوم أخرى مثل علم 

األسلوب وأخيرًا علم النص، وعلوم االجتماع وعرفنا  اللغة العام وعلم األدب وعلم



 

الذي يمكن أن  (Content Analysis)من علوم االجتماع منهج تحليل المحتوى 

 .يكون ضمن مجال علم للنص متداخل االختصاصات

والذي يكون في أآثر األحيان تخصيصًا لالتجاه األصلي من خالل تقسيم أو 

سواء فيما بينها أو عالقتها ) تخصصات عدةفي ( توزيع الموضوعات والشكالت 

بالعلوم المتآخمة ويصدق هذا على علم النص أيضًا ألنه قد حلل النصوص في 

 .تخصصات مختلفة بصورة متوازية

وقد تطور علم لغة النص قبل سنوات قليلة فإننا نجد اآلن المؤلفات الكثيرة 

 .في هذا الموضوع

طلح علم النص أن يكون في واقع أنه ليس بمقدور مص –يؤآد فان دايك "

األمر تسمية لنظرية مفردة أو لمنهاج محدد وإنما يدل على أي عمل في اللغة 

 )1(".مخصص للنص بإعتباره الهدف األول للبحث

ونحن نرى أن علم البالغة يشترك مع علم لغة النص في أمور آثيرة 

كن ما آانت والنصوص، منذ زمن طويل أصبحت موضوعًا للدراسات األدبية ول

 .الترآيز فيها قد اقتصر على بعض أقسام النصوص سوى غيرها

 :مهام علم النص -4

يمكن أن تلحظ من سرد سلسلة من العلوم النظرية باالجتماعية مدى امتداد 

أن علم النص، بوصفه موضوعًا / لعلم النص فنجد أنه / المجال الكلي المفترض 

 .وم األخرىلأهمية لهذا العلم بالنسبة للعوبوصفه بحثًا لالتصال النصي ال يكون 

ومن الممكن أن نقول أن مهمة علم النص ال يخفى في صياغة أو في حل 

المشكالت الخاصة بجميع العلوم النظرية واالجتماعية ولكن يدور في هذه 

التخصصات العلمية، أي األبنية واستعمال أشكال نصية لالتصال وتحليلها داخل 

 . خل االختصاصاتإطار متكامل ومتدا

                                                 
 : إلهام أبو غزالة. د )  1(



 

وفي الحقيقة، ال يتناول البحث المتداخل االختصاصات في اللغة والنص 

واالتصال إال جوانب محددة فحسب يتعلق بظواهر العلوم والمشكالت ولكن هذه 

 .الجوانب أساسية في أآثر األحيان

وإذا ما نظرنا لهذه العلوم المختلفة فسوف نجد أنه عدد آبير من أشكال 

لظواهر والمشكالت لها دور مهم بنسبة الدور الخاص لالتصال النصي، أخرى من ا

فنرى أنه . إلخ... وهذه مثل اللغة والسلوك والعمليات اإلدراآية والتأثيرية والمواقف

ليس بمستطاع علم النص أن يقدم من جانبه إال إسهامًا بسيطًا في بحث مالمح لهذه 

 .المختلفة/ الجوانب المتعددة 

 حو النص؟ما هو ن -5

هو إتجاه معاصر في دراسة النص اللغوي؛ " نحو النص"يمكننا القول بأن 

يشمل في نفسها آثيرًا من األشياء التي تخلو منها الكلمة ) نحو النص(ألن هذه المادة 

أو الجملة، فبذلك نقول أن النص يتجاوز جميع حدود المعيارية لنحو الجملة 

(Sentence Grammar) فسه من حدود آل عادات القراءة آما أنه يخرج ن

 .التقليدية وآذلك من طرق التحليل النحوي المعروفة

 .والدراسات اللسانية تزداد صعوبة إذا تجاوزنا في تحليلنا الجملة إلى النص

فنحو النص، إتجاه جديد، قد نتج من تفاعل لمجموعة من العلوم المختلفة، 

 .بعضها لغوي، وبعضها اآلخر غير لغوي

شكال متطورا للبحوث اللغوية التي دارت حولها دراسات "حو النص وآان ن

 .المدارس اللغوية المختلفة مثل المدرسة اللغوية األوربية ومثل المدرسة األمريكية

فان "وآان التطور على يد  Harrisوآانت إرهاصات نحو النص على يد 

وأصبح وهو الذي يعتبر مؤسس علم النص أو نحو النص  (Van Diyk)" دايك

 Robertآالحقيقة الراسخة على يد األمريكي، روبرت دي بوجراند " نحو النص"

de Beaugrande في القرن الثامن. 



 

يمكننا اآلن أن نعّرف الجملة، النص، النص والنحو، األبنية الكبرى 

 .أبنية النص ونحو النص في هذا الفصل/ للنصوص 

 : ، النص، نحو النصالجملة -6

د تكون عبارة عن فكرة تامة أو يمكن أن تكون من عناصر هي ق: "والجملة 

 )1(".سلسلة من المفردات المختارة تضم في وحدة" هي"القول أو 

 :ويمكن أن تعّرف الجملة بأن

الجملة وحده ترآيبية تؤدي معنى دالليا واحدا، واستقاللها فكرة نسبية "

 ".تحكمها عالقات اإلرتباط والربط واإلنفصال في السياق

قسمين للجملة ألنها بهذا التعريف يظهر / من هذا التعريف نجد مفهومين و

أن الجملة يقترب بها من اإلستقاللية الداللية مع إرتباطها بالسياق من جهة / أنها

 .ثانية

 :قسمان للجملة ومنها" جون لوينز"وعند 

 الجملة النصية - أ

 الجملة غير نصية - ب

 .فاألولى منها يستقل في داللتها داخل النص

والثانية هي عبارة عن جزء الجملة ونحكم عليها أنها جملة نصية عندما 

 .تعطى داللة آأنها نص أو إشارة إلى نص

إن النص هو وسيلة لنقل األفكار والمفاهيم إلى اآلخرين فهو طريق للخطاب 

سواء آان منطوقًا أو مكتوبًا وعندما نتحدث عن النص فمعنى ذلك أننا نرّآز على 

 . اللغة

 .متنوعة للنص/ جد تعريفات مختلفة ون

 :والمهتمون بلسانيات النص يعّرفونه بأن
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تستخدم في علم اللغويات لإلشارة إلى أي فقرة  (Text)" النص"آلمة "

مكتوبة أو منطوقة مع الرغم ذلك أنها طويلة أو قصيرة والشرط في هذا الصدد أنها 

 .تكون وحدة متكاملة

مجرد لغة وال إتصال وال آتابة وليس  ونختصر القول بأن النص ليس هو

هو تتابع لجمل مترابطة يراعى الظروف الخارجية أحداثًا وزمانًا ومكانًا فالنص 

يتكون من آل ذلك وأآثر ففي هذا األمر نحن ال نرى إلى ظاهر النص فحسب بل 

العالقات المتداخلة والمستويات والجوانب المتشابكة للنص أيضًا شاملة فيه في 

 .النص تكوين

وأخيرًا نقول أن النص هو عملية إنتاجية مرآبة داخل اللغة وليس هو 

 .مجموعة من الملفوظات النحوية والالنحوية

 :نحو النص -

هذا هو مصطلح من المصطلحات التي قررت لنفسها هدفًا واحدًا وهو 

الوصف والدراسة اللغوية لألبنية النصية، وآذلك هو تحليل المظاهر المتنوعة 

 .يع أشكال التواصل النصيلجم

، "علم النص"ويوجد هناك مصطلحان آخران في تحقيق هذا الهدف هما 

أآثر اقترابًا " نحو النص"، ولكن مصطلح "نظرية النص"، و"علم اللغة النصي"و

 .من تحقيق الهدف وتوضيح صور التماسك والترابط النصي

 :موضوعات نحو النص -7

خرى أو ببقية فروع علم اللغة فنجده أن بالعلوم األ" نحو النص"إذا نقيس 

نحو النص لم يستقر بعد على شكل نهائي فلذلك ال يمكن حصر موضوعاته بشكل 

 .نهائي لتطوره السريع

فبإختصار شديد، إن نحو النص يتناول آل أشكال األبنية وأنواع السياقات "

ج الهيكلية ومستويات اللغة، ودرجات الربط النحوي، والتماسك الداللي والنماذ

 ".المتنوعة، النظرية التطبيقية



 

 : المستويات الثالثة -8

توّسع في دراسته لنحو النص فجعله هذا التوسع أن " فان دايك"ونرى أن 

 :يقسم النحو إلى مستويات ثالثة

 :المستوى األول -1

 قواعد التحليل اللغوي التواضعية

 :المستوى الثاني -2

 المستوى الداللي

 :المستوى الثالث -3

 ستوى التداوليالم

 : المستوى األول -1

 :قواعد التحليل اللغوي التواضعية

يرّآز هذا المستوى على البنية الشكلية للنص وعلى وجود مجموعة من 

القوانين االختيارية التي استخلصت من النص ذاته ويكون في مقدار وافر على 

 .دراسة النص وتراآيبه وأبنيته ووظيفته بمعايير علمية

 :المستوى الداللي: انيالمستوى الث -2

يهتم بالمعنى سيظل ناقصًا، ولذلك نحس "في هذا المستوى نجد أن النحو 

ضرورة التطابق اإلحالي واإلشاري وغيرهما في هذا المستوى الداللي والهدف من 

ذلك أن يكون الترابط بين أجزاء النص من خالل عالقات داللية ويشمل هذا 

الزمني وتطابق المحموالت أو تعالقها ثم تعالق المستوى في نفسه للنص، الترتيب 

العوالم الممكنة ثم مفهوم محور الخطاب أو مفهوم اإلطار ثم عالقات الرؤية 

والتذآر واالسترجاع وصوال إلى البنية الكبرى، أو البنية الكلية، أو البنية الداللية 

 )1(".المجردة ووصوًال إلى المستوى الثالث
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 : المستوى الثالث -3

 ":ستوى التداوليالم"

ويراد به دراسة وصفية للنص من واقع النظر إلى آونه مقبوًال تداوليًا "

/ خالل السياق الذي أنجز فيه، وهو مستوى العمل، يعني هذا أننا لن نرى القول 

النص فقط بإعتبار بنيته الداخلية والمعنى المسند إليه بل نرى آل / الجملة/ الحديث

فلم تعد دراسة النص آافية من خالل "فعل المنجز بإنتاج هذه األشياء بإعتبار ال

وصف بنيته النحوية أو الداللية وإنما البد من دراسته على مستوى الخطاب، أي 

الحدث الكالمي وما يتطلبه من قيود ومعايير، وهذا المستوى يعيد مناسبة 

نحو في المنطوقات، أو الجمل الصغرى إلى السياق التواصلي الذي تنجز فيه، وال

مستواه األول يكون على مستوى نحو الجمل، وال يمنع تطبيقه على نحو النص 

بشكل أوسع، أما المستويان الثاني والثالث فهما يعبران عن مستوى نحو النص غير 

 ".بمفهوم النحو الضيق، والثالث بالمفهوم األرحب –أن المستوى الثاني 

ضوع مهم من موضوعات ويعتبر الترابط النصي مع أنواعه ووسائله مو

 .نحو النص

 المبادئ العامة الحاآمة للنمطين -9
 :المبادئ العامة الحاآمة لنحو الجملة .أ

 :المبادئ العامة آما يلي هذه

 استقالل النحو .1

 إخضاع آل الجمل المرآبة لمجموعة ثانية من التراآيب البسيطة .2

 االطراد .3

 المعيارية .4

 اإلطالق .5

 اإلقتصار .6



 

دور المعايير السبعة لتحقيق الترابط داخل / حاآمة للنص المبادئ العامة ال -ب

 :النص

قبل أن نبدأ الحديث عن تلك الصفات التي يستقل بها نحو النص سوف نقدم 

هنا صورة المبادئ العامة الحاآمة للنص أو المعايير السبعة التي تحكم النص 

ال بد من أن يكون بالنصية وهذه المعايير السبعة يكون بها الكالم نصا وإذا نقول أ

إنه حدث تواصلي فتكون فيه هذه المعايير السبعة التي إذا تتوافر فيسمى "النص 

 ".الكالم نّصًا

 :ومن هذا المعايير

 Cohesion)النحوي(السبك  -1

 Coherence) التماسك الداللي(الحبك  -2

 Intentionalityالقصد  -3

 Acceptabilityالقبول  -4

 Informativityاإلعالم  -5

 Situationalityلموقفية ا/ المقاصية  -6

 Intertextuality التناص -7

 :مالمح االتفاق واإلختالف بين الجملة والنص -10

إطالق جديد، توجد عالقة بين نوعي " نحو النص"وعلى الرغم من أن 

من زاويتين ونحن اآلن نتحدث عن العالقة ) نحو الجملة ونحو النص(النحو 

 ".نحو الجملة ونحو النص"بين 

إذا آان نحو الجملة يهتم ببيان العالقة النحوية والداللية : ألولىالزاوية ا - أ

بين آلمات الجملة فإن نحو النص يهتم آذلك ببيان العالقة النحوية 

والداللية بين جمل النص فكال النحويين قائمان على أساس تبين العالقة 

 .بين العناصر اللغوية

 :وجوه الشباه بينهما: الزاوية الثانية - ب



 

النص يستخدم آثيرًا من المسلمات التي انتهى إليها نحو الجملة نحو إن 

فنجد فيه حديثًا عن أسماء اإلشارة وأسماء الموصولة وغيرها من 

التواصل بين الجمل فإن أهم / الوسائل التي تساعد على تحقيق الترابط 

الشيء في نحو النص هو الحديث عن الروابط التي تربط الجمل بعضها 

 .ببعض

 :بين نحوالجملة ونحو النص الخالف

أما الخالف بينهما، فإن نحو النص يمكن أن يكون ثورة في إتجاهات 

التحليل النحوي فاللغويون على إختالف مدارسهم، آانوا يحللون اللغة 

 .تحليًال نحويًا بطريقتين

 ":تحليل المكونات المباشرة: "الطريقة األولى - أ

وهي " تحليل المكونات المباشرة"فالطريقة األولى هي ما آانوا يسمونها 

 .آلمات المفردة التي تكّون الجملة

 ":تحليل المكّونات اإلجمالية: "الطريقة الثانية - ب

قد يكون مثال الجملة عبارة عن مسند إليه ومسند، ثم يحللون المسند إليه إلى 

 .المكونات المباشرة ويتحدثون عن وظيفة آل آلمة في الجملة

 :كاله ووسائلهالترابط النصي، أش -12

لهذا الترابط أهمية بالغة في النص وعرفنا أن نحو النص يتعامل مع النص 

آأنه بنية آلية فلذلك يحصر موضوعنا هذا أن التحليل النحوي يكون عن طريق 

تحليل الخواص التي تؤدي إلى تماسك النص وهذه الخواص تعطى عرضًا "

دور /  لترابط ولوسائله حظ آبيرلمكوناته التنظيمية النصية فنحن نرى أن لهذا ا

 .آبير في مجال الدرس اللغوي الحديث

فالذي يظهر أن دراسة الروابط مع التأآيد على المزج بين المستويات 

اللغوية المختلفة، من أهم مالمح نحو النص وإن نحو النص يمزج بين جميع 



 

يمكن الفصل وال ) الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية والداللية(المستويات 

 .بينها

فمن هنا نجد أن اإلتساق يراد به تحقيق الترابط الكامل بين بداية النص 

وآخره بدون أن نفصل هذه المستويات اللغوية المختلفة، وهذا هو الذي يحتاج نحو 

 . النص إليه

والسؤال المهم في هذا الصدد هو في الحقيقة مهمة نحو النص، إنه يبحث 

 اآلخر أو اآلخر باألول؟ وآيف تجّسد هذا الحضور؟عن آيف ارتبط األول ب

عندما نقف حائرين أمام حشد من االتساق والسمات اللغوية والمعلومات "

فيجب أن نعلم أننا بدأنا نقيم عالقة حميمة مع النص وأن حيرتنا لن . التاريخية

تطول، سنرى النص فجأة وقد شمله نور منبعث من مصدر ما، وسيتبين لنا أن آل 

 ".لك الجزئيات قد تجمعت في نظامت

وهو الذي يخلق بنية " الترابط النصي"يمكن أن يطلق على هذا النظام 

 ...النص

من هنا يكون الترابط النصي أو التماسك النصي هو وجود عالقة بين أجزاء 

النص أو جمل النص أو فقراته، لفظية أو معنوية، وآالهما يؤدي دورًا تفسيريًا؛ 

 )1(".قة مفيدة في تفسير النصألن هذه العال

 :أشكال الترابط -أ

 :للترابط النصي شكالن

 الترابط الرصفي.1

 الترابط المفهومي. 2

 :وسائل الترابط -ب

 :أما وسائل الترابط النصي فهي
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 إعادة اللفظ  -1

 التضام -2

 التعريف -3

 اإلحالة -4

 اإلستبدال -5

 الحذف -6

 الربط الرصفي -7

 

 :آنيالمستويات اللغوية لتحليل النص القر  -13

قد عرفنا في السطور األولى أن االتساق اللغوي ال يمكن أن يكون معزًال 

لمستوى من مستويات النشاط اللغوي وآذلك ألداء اللغوي صحيحًا، البد من وجود 

 :مستويات لغوية آتية

 المستوى الصوتي -1

 المستوى الصرفي -2

 المستوى النحوي -3

 المستوى المعجمي -4

 المستوى الداللي -5

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 البنية الموضوعية: الثانيالفصل 

 

 

 :فيه ثالثة مباحث و 
 .الرسول -1

 .المرسل إليهم -2

 .الرسالة -3



 

 البنية الموضوعية :الثانيالفصل 

 :ثالثة مباحثفيه و

 .الرسول -4

 .المرسل إليهم -5

 .الرسالة -6

 :التمهيد

ا  نتكلم عن في هذا الفصل ه  (له قصة موسى عليه السالم من حيث إرس علي

ه   ،وإلى بني إسرائيل ،إلى فرعون وقومه) السالم ه  ع(ثم نتكلم عن طريقة تبليغ لي

 .لعالمينارب رسالة ربه الذي هو ) السالم

شيء نالحظه عند قراءة قصة موسى عليه السالم في القرآن الكريم، فأول 

ولكن الطريقة التي جاءت  ،هو أن هذه القصة وردت في أآثر سور القرآن الكريم

ى أخرى   عليها ة  فم  ،تختلف من سورة إل رة جاءت مفصلة    ،رة جاءت مجمل  ،وم

ومرة في صورة الحديث المستمر عن قوم موسى  ،وآذلك مرة في صورة الحوار

 .ال عن موسى نفسه ،عليه السالم

واحي ذه الن ع ه ن جمي ذه القصة م واء ،إذن، نحن نتحدث عن ه آانت  س

 .في صورة حوار أو في صورة الحديث ةمجملة أو مفّصل

رآن التي ذآرت    من سور   اذـأخ ،لموضوعاتشمل تلك اوهذا الفصل ي الق

 .وهي لم تكتمل في سورة القصص ،فيها القصة

ملو  ى الموضوعات تش يالد موس الم - م ه الس ث – علي ذار والبع ، واإلن

ه، ون وقوم ه  لفرع ع قوم ون م الك فرع ك  ،وه د ذل داث بع ن األح ن  ولك ي ع ه

 إلخ،.. معهم ه هارونأخا هوترآ م،ذا فعل معه، وماوقومه – عليه السالم - موسى

 .فهذه األشياء من سورة طه واألعراف والشعراء



 

ريم    ا مختلًفوآذلك الحظنا حدًث  رآن الك . ا لم يذآر في أي مكان آخر في الق

 ).في سورة الكهف(وهو مقابلة موسى عليه السالم للرجل الصالح 

 .ثالثة مباحث في الفصل ويأتي هذا

 .الرسول -1

 .المرسل إليهم -2

 .الرسالة -3

ه السالم    :سولالر -1 ذي    ،نتحدث في هذا المبحث عن موسى علي اب ال والكت

ا   أنزل عليه د اهللا به ه السالم   ، وآذلك نذآر المعجزات التي أم ، موسى علي

 .مما يتعلق بشخص الرسول موسى عليه السالم وغير ذلك

يهم -2 ذين  : المرسل إل ن ال ذا المبحث نتحدث ع ي ه ىف ل موس ه ( أرس علي

الم يهم  )الس و(إل ن فرع هم ه ،)ن وقوم الته لقوم ذلك رس و وآ ي ( ه بن

 .)إسرائيل

ذا المبحث   : الرسالة -3 ال   ونذآر في ه ك الرس واهي التي    تل ة أو األوامر والن

ا ي به الم أوح ه الس ى علي ا ،لموس له اهللا لّم الى – أرس وم  - تع ى الق إل

 .، وإلى بني إسرائيل أيًضاالفاسقين

اة موسى   وبذلك ه السالم   نستطيع أن نحيط جميع الجهات من حي ا   ،علي آم

 .في آتابه الكريم )سبحانه وتعالى(اهللا  يذآر لنا

 



 

 عليه السالم -سيدنا موسى / الرسول: المبحث األول

ى -1 الم(والدة موس ه الس اعه، )علي اؤه وإرض ه  وإلق د والدت يم بع ي ال  ،ف

 :والبشارة بالنبوة

ى   تمل قصة موس الم(تش ه الس ّدة عناصر  )علي ى ع ي   ،عل رت ف د ذآ وق

الى ( آثيرة من القرآن الكريم، فقد ذآر اهللامواضع  من   الجزء األول  )سبحانه وتع

 ".طه"و" القصص"حياة موسى بالتفصيل في سورتي 

ة  ي الحقيق ى    ،وف ة موس ت قص الم (آان ه الس د )علي ور    ق ي الس دأت ف ب

ة . األخرى ذه البداي ا به ان والمقصود هن ه  بي ي ذات ه ف بب هالآ ّرد س ين يتم ، وح

 .وتجعلهم الوارثين ،وتنقذ المستضعفين ،قدرةتدخل يد الالبغي ت

ا موسى      توآان د فيه ي ول ه السالم  (الظروف الت ا     )علي قاسية في ظاهره

ل آ   ؛بني إسرائيلى لع دم      ألن فرعون أمر بقت ا تق ود في بني إسرائيل آم  ،ل مول

﴿َنْتُلوا  )6-3("القصص"في بداية سورة آما ورد  ،واستبقى نساءهم ،همفذبح أبناء

َك ْوٍم ُيْؤمِ     َعَلْي اْلَحقِّ ِلَق ْوَن ِب ى َوِفْرَع ِإ ُموَس ْن َنَب وَن ِم الَ ) 3(ُن ْوَن َع ي  ِإنَّ ِفْرَع ِف

اَءُهْم     اَأل َتْحِيي ِنَس اَءُهْم َوَيْس َذبُِّح َأْبَن ْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشَيًعا َيْسَتْضِعُف َطاِئَفًة ِمْنُهْم ُي

ِديَن    َن اْلُمْفِس اَن ِم ُه َآ ى  َوُن) 4(ِإنَّ نَّ َعَل ُد َأْن َنُم ي األَ   ِري ِعُفوا ِف ِذيَن اْسُتْض ْرِض الَّ

َواِرِثيَن     ُم اْل ًة َوَنْجَعَلُه ْم َأِئمَّ ي   ) 5(َوَنْجَعَلُه ْم ِف َن َلُه ْوَن  اَألَوُنَمكِّ ِرَي ِفْرَع ْرِض َوُن

 .)1(﴾)6(َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهْم َما َآاُنوا َيْحَذُروَن

 ":قصص األنبياء"سيد الجميلي في الويقول الدآتور 

رآن، وذآر      " ة من الق رة متفرق قصة  الوقد ذآره اهللا تعالى في مواضع آثي

، تعالى ملخص القصة  و سبحانه في مواضع متعددة مبسوطة وغير مطولة، يذآر
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و       ه يتل ذآر أن ك، ف د ذل الحق، أي        ثم يبسطها بع ر موسى وفرعون ب ه خب ى نبي عل

 .)1("ومعاين له دعه مشاهبالصدق الذي آأن سام

 ":ظالل القرآنفي "سيد قطب في ويقول 

ذي    " وقبل أن يبدأ القصة يرسم الجو الذي تدور فيه الحوادث، والظرف ال

ه القصص  ري في ن    ،يج ي م داث، والت وءة وراء األح ة المخب ن الغاي ويكشف ع

ذ  وق ه ا يس ن    هأجله ة م ي طريق ة  القصص، وه ي للقص رض القرآن رق الغ . ط

 .)2(..."أهدافها في هذا الموضع من القرآنتساوق موضوعها و

ورة أن اهللا   ة الس ي بداي د ف ذلك نج الى( ول بحانه وتع ر أو )س ان ًال ذآ طغي

ي إسرائيل     فرعون وتجبره وظلمه  ه لشعب بن ة وظلم م من ساللة      ،وبغي ذين ه ال

 .)خليل اهللا(نبي اهللا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 

 :الصددويقول الدآتور السيد الجميلي في هذا 

ك ا      خيار أهل األرض، وآانوا إذ ذاك "...  ذا المل يهم ه د سلط عل الم  وق لظ

ا  دمهم في أخس الصنائع والحرف وأردئ  دهم ويستخبعالغاشم الكافر الفاجر، يست ه

 ".﴾ُيَذبُِّح َأْبَناَءُهْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساَءُهْم ِإنَُّه َآاَن ِمَن اْلُمْفِسِديَن﴿ومع هذا  ،وأدناها

ن لحامل له على هذا الصنيع القبيح أن بني إسرائيل آانوا يتدارسو وآان ا"

ك   فيما بينهم عن م   –غالم يكون هالك ملك مصر على يديه، وذل حين   –واهللا أعل

ى السوء         ا عل ه إياه ك مصر، من إرادت آان جرى على سارة امرأة الخليل من مل

بط   وعصمة اهللا لها، وآانت هذه البشارة مشهورة في بني إسرائيل، فتحدث بها الق

اورته         ه وأس ض أمرائ ه بع ذآرها ل ون ف ى فرع لت إل نهم، ووص ا بي م  ،فيم وه
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أمر ده، ف مرون عن رائيل؛   يس ي إس اء بن ل أبن ك بقت د ذل ذًر عن ذا  ا ح ود ه ن وج م

 .)1(!ذر من قدرالغالم، ولن يغني ح

اء  "وهناك سبب آخر ذآره الدآتور السيد الجميلي في   للقت " قصص األنبي

 .هم، واستحياء نسائني إسرائيلالذآور من ب

رة عن     " اس، وعن م وذآر السدي عن أبي صالح وأبي مالك، عن ابن عب

اس   ارً     : من الصحابة  ابن مسعود، وعن أن أن ن ه، آ د   اإن فرعون رأى في منام ق

بط       ع الق دس، فأحرقت دور مصر وجمي م تضر بني    أقبلت من نحو بيت المق ، ول

رائيل، ع إس ك، فجم ه ذل تيقظ هال ا اس ألهم عن  فلم ة والسحرة، وس ة والحذق الكهن

ه،        : ذلك، فقالوا ى يدي هذا غالم يولد من هؤالء، يكون سبب هالك أهل مصر عل

 .)2("أمر بقتل الغلمان وترك النسوان فلهذا

ات سورة القصص  ة  -وآي ن البداي ة -م ذه الحقيق ى ه ير إل األوضاع ( تش

 .)في مصر )عليه السالم(القاسية عند والدة موسى 

هولم ه علي د موسى خافت أم ه ،ا ول ا وعجزت عن إخفائ دخل، فهن د  تت ي

ترضعه، وخشيت  ، وهي وربطته في حبل ،اله تابوًت تخذت، وألهمت األم أن القدرة

ه      )عليه السالم(موسى  تضع، فوفرعون من عيون الملك ابوت وتلقي ك الت في ذل

 : بينما تكون الحب في يدها ،في النيل

 ":القصص"ورة فقال سبحانه وتعالى في س

هِ   ﴿ ِت َعَلْي ِإَذا ِخْف ِعيِه َف ى َأْن َأْرِض ى ُأمِّ ُموَس ا ِإَل َيمِّ َوال   َوَأْوَحْيَن ي اْل ِه ِف َفَأْلِقي

ِليَن   َتْحَزِني ِإنَّا َرادُّوُه ِإَلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلَتَخاِفي َوال ُه آ ) 7(ُمْرَس ْوَن  َفاْلَتَقَط ُل ِفْرَع

اِطِئيَن     ِلَيُكوَن َلُهْم َعُدو اُنوا َخ ا َآ اَن َوُجُنوَدُهَم ِت  ) 8(ا َوَحَزًنا ِإنَّ ِفْرَعْوَن َوَهاَم َوَقاَل

ْينٍ   رَُّة َع َك ال   اْمَرَأُة ِفْرَعْوَن ُق ي َوَل ًدا     ِل َذُه َوَل ا َأْو َنتَِّخ وُه َعَسى َأْن َيْنَفَعَن ْم ال   َتْقُتُل  َوُه
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ُعُروَن  َؤاُد ُأمِّ ُموَس) 9(َيْش َبَح ُف اَدْتَوَأْص ا ِإْن َآ ْوال ى َفاِرًغ ِه َل ِدي ِب ا َلُتْب  َأْن َرَبْطَن

ْؤِمِنينَ  ْت ألُ ) 10( َعَلى َقْلِبَها ِلَتُكوَن ِمَن اْلُم ٍب       َوَقاَل ْن ُجُن ِه َع َرْت ِب يِه َفَبُص ِه ُقصِّ ْخِت

 .)1(﴾)11( َيْشُعُروَن ال َوُهْم

ال في سورة     " طه "في سورة   - تعالى – قال اهللا ا ق  عن " صقص ال"مثلم

 :وإرضاعه –عليه السالم  -والدة موسى 

َرى    رًَّة ُأْخ وَحى      ) 37(﴿َوَلَقْد َمَننَّا َعَلْيَك َم ا ُي َك َم ى ُأمِّ ا ِإَل َأِن ) 38(ِإْذ َأْوَحْيَن

ي وَ       ُدوٌّ ِل ْذُه َع اِحِل َيْأُخ َيمُّ ِبالسَّ ِه اْل َيمِّ َفْلُيْلِق ي اْل ِه ِف اُبوِت َفاْقِذِفي ي التَّ ِه ِف ُه  اْقِذِفي ُدوٌّ َل َع

 .)2(﴾)39(َوَأْلَقْيُت َعَلْيَك َمَحبًَّة ِمنِّي َوِلُتْصَنَع َعَلى َعْيِني

الى ( فهذا هو آالم ادة       )سبحانه وتع ه زي ا قبل ر م  في  مستأنف مسوق لتقري

ه السالم  (توطين نفس موسى  القبول  )علي أن اهللا  ،ب الى  ( وآ د أن   )سبحانه وتع يري

نعم ا    ك ال ه بتل ابقة دعاء وطلب      يبين أنه أنعم علي ر س ة من غي ه   هم انعفإ ،لتام علي

 :والمراد بقوله تعالى بمثلها وهو يطلبه أحرى،

رة أخرى" ي وقت  :أي ،"م ه ف ى أم ام  -آخر أوحى إل ق اإلله أن  -بطري

ه  ، وتقذفتضع ابنها في التابوت ى خالق ى   أن ي في  ،ه في البحر متوآلة عل حافظ عل

 . بذاته )سبحانه وتعالى( التابوت

 :ل الزمخشري عن هذا الوحي إلى أم موسىويقو

 :على لسان نبي في وقتها، آقوله تعالىإما أن يكون  الوحي إلى أم موسى"

ى     ا أو يبعث إليها ملًك ،)وإذ أوحيت إلى الحواريين( ا بعث إل وة، آم على وجه النب

الى  ،مريم، أو يريها ذلك في المنام فتنبه عليه، أو يلهمها وأوحى ربك   ( :آقوله تع

ه  ا أي أوحينا إليها أمًر ،)لى النحلإ ه إال     ،ال سبيل إلى التوصل إلي م ب ى العل وال إل
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وحى ال  : فوجب أن يوحى وال يخل به، أي ؛بالوحي، وفيه مصلحة دينية هو مما ي

 .)1(..."وهو أمر عظيم، مثله يحق بأن يوحى ،محالة

ي الصابوني في      د عل ان من تفسير روح    "ويقول الشيخ محم وير األذه  تن

 ":البيان

ام    المراد من هذا الوحيو"...  ل اإلله اء، ب  ،ليس الوحي الواصل إلى األنبي

الى  ه تع ي قول ا ف ل ( :آم ى النح ك إل ة  ) وأوحى رب ا عزيم ي قلبه ع اهللا ف أن أوق ب

ابوت             ا جعلت في الت ذف، روي أنه ابوت والق ه من اتخاذ الت ا فعلت ى م جازمة عل

ه       ؛هو الزفت و ،ووضعته فيه، ثم أحكمته بالقير ،اقطًن اء، وألقت ه الم دخل في ئال ي ل

ه،      اء إلي ه الم ر، فدفع ى    في اليم، وآان يدخل منه إلى بستان فرعون نه ه إل أتى ب ف

أخرج       ا برآة في البستان، وآان فرعون جالسً   ه ف أمر ب زاحم، ف  ،مع آسية بنت م

اس وجًه و صبي أصبح الن إذا ه تح ف ماه افف د الشجر س يم عن ي ال ده ف ا وج ، ولم

ا "و ،هو الماء بالقبطية" مو"و ،موسى ه حبً    " س اد  ا شديدً ا هو الشجر، وأحب ال يك

ة   ) ألقيت عليك محبةو: (يتمالك الصبر عنه، وذلك قوله تعالى ة آائن ي (عظيم ) من

ذا أحبك عدو اهللا؛      ي القلوب، بحيث ال يكاد يصبر عنكقد زرعتها ف من رآك، ول

 .)2(..."حافظكسن إليك، وأنا مراعيك وويح ،بالحنو والشفقة لتربى

دأ ذ رويب ورة   آ ي س وحي ف ذا ال ا أن اهللا )11-7:القصص(ه الى أمره  تع

و عند الخوف من عدوه وعد ) في التابوت(أن تلقيه في اليم و ،هباإللهام أن ترضع

 .اهللا فرعون

ان سبب  لوآ اه من قب ا ذآرن اد هو م ام واإلرش ذا اإلله دآتور  ،ه ول ال يق

 :محمد محمود حجازي
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 ،ألمر أنها ولدت موسى في وقٍت شديٍد على بني إسرائيل  آان سبب هذا ا"

ك األم المسكينة؟ إن    ، فمانساءهم ، ويبقيفقد آان فرعون يقتل ذآورهم ذا تفعل تل

ه   بني إسرائيل  اهللا ينقذسوهو النبي الذي  ،ابنها سيكون له شأن ى يدب ل عل  ه، ويرس

ول أ        ن المعق ور، فم دى ون ا ه وارة، وفيه ه الت زل علي يهم، وتن ه  إل اه رب ن يرع

ه   ويحفظه حتى يؤدي رسالته، وقد آان ما أراد اهللا ، وصنعه على عينه، فلما ولدت

دها زمنً    ه    ،اأمه خبأته من عيون فرعون، فمكث عن ا خافت علي وخافت من    ،فلم

ذا    -ا على فلذه آبدها، وموضع أمله ؛ فيقضىانكشاف سرها المكتوم ا حصل ه  لم

ثم تضعه ا أن تضع له تابوًت –ادر على آل شيء وهو الق -أوحى اهللا إليها وألهمها 

 .)1("فيه، وتلقيه في البحر

ول أن         فت ًة للخوف؟ وهل من المعق اء في البحر نتيج فكر آيف يكون اإللق

 ؟امكروًهعليه إذا خافت تلقي األم ابنها من النافذة 

ا تلق  ، فنها عناية اهللا ورعايته تحوط بأنبيائه ورسلهإ: فاإلجابة تكون  يحينم

رق   أ ذي يغ ر ال ي البح ه ف ى ب ه م موس بان،   في ال والش ا،  الرج ه اهللا له م يحفظ ث

در ها وعده، ويردوه إليها؛ ألصدقوي ة، يكون      ،نه القادر المقت ه خافي وال تخفى علي

 .ًالعلى صدق موسى فيما يدعيه مستقب هذا دليًال

د   ذي نري ر ال ر اآلخ ه اآل  واألم ير إلي ى أم   أن نش وحي إل ذا ال و أن ه ن ه

ى م موس وةيك ل ي نب اد   ،ن وح ام وإرش ي إله و وح ل ه ال اهللا ،ب ا ق بحانه ( آم س

 ":النمل"في سورة  )وتعالى

ا   َجِر َوِممَّ َن الشَّ ا َوِم اِل ُبُيوًت َن اْلِجَب ِذي ِم ِل َأِن اتَِّخ ى النَّْح َك ِإَل ى َربُّ ﴿َوَأْوَح

وَن  بُ     ) 68(َيْعِرُش ُلِكي ُس َراِت َفاْس لِّ الثََّم ْن ُآ ي ِم مَّ ُآِل ِك ُذُل ُث ْن   ًالَل َربِّ ُرُج ِم َيْخ

 .)2(﴾...ُبُطوِنَها
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 :النسفي عن ناقًال ،"األساس في التفسير"ويقول دآتور سعيد حوي في 

ك   : قال النسفي " ار مل ا أو بإخب ريم    ،باإللهام أو بالرؤي ان لم ا آ يس   ،آم ول

 .)1("ًالهذا وحي رسالة، وال تكون األنثى رسو

ي  د عزام د أحم ول راش ة  (Rashad Ahmad Azami)ويق ترجم

(Translation) البن آثير ءقصص األنبيا: 

"The inspiration mentioned in the above verse is not the 

inspiration of prophethood. Rather it is the same kind that is 

mentioned in this verse regarding the bees" )2(  

ا آان      ابوت   وآان من أمر أّم موسى أنه ربط الت ل  ت ت ى    بحب اله إل د إرس بع

ابوت  ،البحر آلما دخل عليها أحد ى    ،وذات يوم وضعت موسى في الت لته إل وأرس

 .ووصل التابوت عند قصر فرعون ،وذهلت أن تربطه فذهب مع الماء ،البحر

ا  ُل ِفْرَعْوَن ِلَيُكوَن َلُهْم َعُدوا َوَحَزًنا ِإنَّ ِفْرَعْوَن َوَهَفاْلَتَقَطُه آ﴿ اَماَن َوُجُنوَدُهَم

 .)3(َآاُنوا َخاِطِئيَن﴾

ه     ،فأخذه آل فرعون ه ولرب م أعداء ل م يتسطي    ،وه وه أو  ولكن ل عوا أن يقتل

ب ا  ى طل ون يضروه عل رأة فرع ي  ،م الم"وف ه " ال ي قول الى - ف أويالت  - تع ت

 .ألنها تناسب الحدث الذي نتحدث عنه اآلن ؛هنابعضها نذآر مختلفة 

 : في قوله تعالى" تفسير القرآن العظيم" فيقول ابن آثير في

 .ُل ِفْرَعْوَن ِلَيُكوَن َلُهْم َعُدوا َوَحَزًنا﴾َفاْلَتَقَطُه آ﴿
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)2   (Stories of the prophets by Ibn Kathir:(Translated by Rashad Ahmad) 
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 .8: سورة القصص، اآلية)   3(



 

ل   : قال محمد إسحاق وغيره " ة، ال الم التعلي ا الم العاقب م    ؛الالم هن م ل ألنه

ى  بالتقاطه ذلك، وال يريدوا  شك أن ظاهر اللفظ يقتضي ما قالوه، ولكن إذا نظر إل

ل؛  نى السياق، فإنه تبقى  مع الم للتعلي الى قبضهم اللتقاطه     ال اه أن اهللا تع  ؛ألن معن

الى  ،الهم وحزًنا ليجعله عدًو ﴿ِإنَّ  :فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه، ولهذا قال تع

روي عن أمير المؤمنين عمر بن  وقد ،ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما َآاُنوا َخاِطِئيَن﴾

د  ز  عب ه  - العزي ه آتب آتابً   - رضي اهللا عن ذيبهم    ا أن ة في تك وم من القدري ى ق إل

م اهللا السابق لفرعون      :بكتاب اهللا وبأقداره النافذة في علمه السابق وموسى في عل

الى وعد ال اهللا تع اُنوا ﴿: وحزن، ق ا َآ ْنُهْم َم ا ِم اَن َوُجُنوَدُهَم ْوَن َوَهاَم ِرَي ِفْرَع َوُن

الى  اوناصرً ا م لو شاء فرعون أن يكون لموسى وليً   وقلتم أنت ،َيْحَذُروَن﴾ ، واهللا تع

 .)1()"ِلَيُكوَن َلُهْم َعُدوا َوَحَزًنا: (يقول

ق " (قصص األنبياء"ابن آثير في  هذآر والشيء نفسه ور السيد   : تحقي دآت

 ).الجميلي

هم "...  ال بعض ذه : ق ان متعلقً   ) الم(ه اهر إن آ و ظ ة، وه ها العاقب : بقول

ل متعلقً  ،)ُهَطَقَتاْلَف( ا إن جع و أن آل فرع  ا وأم الم، وه مون الك وا بمض ون قيض

ه دوً  ؛اللتقاط م ع ون له ره  ا وحزًنليك ه آغي الم معلل ارت ال م... ا، وص . واهللا أعل

ه      اني قول دير الث ذا التق وي ه ون وها: (ويق اإن فرع وء    ،)نم وزير الس و ال وه

ا( ا ) وجنودهم ابعين لهم اطئين(الت انوا خ انوا ع :أي ،)آ ى آ ، خالف الصوابل

 .)2("فاستحقوا هذه العقوبة والحسرة

 : نفسه الشيء شرييقول الزمخو

ي  " الم ف ون(وال ي ) ليك ي الم آ ك   ،ه ل، آقول ا التعلي ي معناه ك : الت جئت

واًء ي س واًء لتكرمن ا و  ،س ل فيه ى التعلي ن معن از دون ولك ق المج ى طري ارد عل
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 ).دآتور السيد الجميلي: تحقيق(، 285: قصص األنبياء، البن آثير، ص) 2(



 

ة   اوحزًنا ون لهم عدًوألنه لم يكن داعيهم إلى االلتقاط أن يك الحقيقة؛ ، ولكن المحب

 .)1(..."والتبنى

 ":أضواء البيان"ويقول محمد األمين بن محمد المختار في 

ق" م أن التحقي اء اهللا  - اعل ه   -إن ش ي قول الم ف دوً : (أن ال م ع ون له ا ليك

فة بالم آي، وذلك على سبيل الحقيقة ال المجاز، ويدل والمعر ،الم التعليل) اوحزًن

ك  ى ذل الىعل ه تع اُءوَن ِإالَّ﴿: قول ا َتَش ُه َوَم اَء اللَّ ه   ،﴾َأْن َيَش ك أن قول وإيضاح ذل

الى اُءوَن﴿: تع ا َتَش ُه ِإالَّ َوَم اَء اللَّ ي أن اهللا يصرف  صريح ﴾َأْن َيَش د ف يئة العب مش

ه          وقدرته ومشيئة فرعون اطهم موسى ليجعل ى التق يئته جال وعال، إل ه بمش وقوم

دًو م ع ا، فكأنا له ولوحزن يئتنا: ه يق ه بمش يهم التقاط درنا عل دوَّ ؛ق م ع ون له ا ليك

م عدوً  لي ؛قدرنا عليهم التقاطه بمشيئتنا :، فكأنه يقولاوحزًن ذا   ا كون له ا، وه وحزن

 .)2("، ال ليس فيه وال إشكال آما ترىمعنى واضح

م عدوً  إ :ويمكن أن يقال ل   ،اوحزنً ا نهم حين التقطوه لم يلتقطوه ليكون له ب

 .أراد به )سبحانه وتعالى( آما آان اهللا ،اوحزًنا عاقبة أمره عدًو ليكون في

 ":جامع البيان عن تأويل آي القرآن"يقول الطبري في 

ليكون موسى آلل فرعون : فيقول القائل ،)اوحزًنا ليكون لهم عدو(وقوله "

ل  ،)اوحزنً ا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدًو( :فالتقطوه، فيقالا وحزًنا عدو : قي

ال    ... إنهم حين التقطوه لم يلتقطوه لذلك د، ق ن حمي دثنا اب : ولكنه إن شاء اهللا آما ح

م عدو    (ثنا سلمة عن ابن إسحاق، في قوله   )اوحزنً ا فالتقطه آل فرعون ليكون له

رأة فرعون قالت    أنه ي    ( :لما أراد اهللا به، وليس لذلك أخذوه، ولكن ام رة عين ل ق

ة أَ   ا هو آائٌنَمِل) وحزناا ليكون لهم عدو(ى فكان قول اهللا تعال ،)ولك  ِهِرمْ في عاقب

نً          ه وهو يحسب محس ان فعل ل، آ ول اآلخر إذا قّرعه لفع ه،   ا لهم، وهو آق في فعل
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 .6/452: أضواء البيان، لمحمد األمين بن محمد) 2(



 

ه    فأداه فعله ذلك إلى مساءة ضد ماله على فعله، فعلت هذا الضر نفسك، ولتضر ب

ه راجيً  وقد آان الفاعل في حال فعله ذلك عند نفسه يفع. نفسك فعلت ر   ا ل ه، غي نفع

ذلك    الى  أن العاقبة جاءت بخالف ما آان يرجو، فك ه تع فالتقطه آل فرعون   : (قول

إنما هو) اوحزًنا ليكون لهم عدو :ى   فالتقطه آل فرعون ظن ا منهم أنهم محسنون إل

 .)1(هم على يديهأنفسهم، ليكون قرة عين لهم، فكانت عاقبة التقاطهم إياه منه هالُآ

  :"القصص"تعالى في سورة قال اهللا 

َذُه     ِلي َوَلَك َال َوَقاَلِت اْمَرَأُة ِفْرَعْوَن ُقرَُّة َعْيٍن﴿ ا َأْو َنتَِّخ َتْقُتُلوُه َعَسى َأْن َيْنَفَعَن

 .)2(﴾َيْشُعُروَن َوُهْم َال َوَلًدا

ه      - تعالى – هللاي الحقيقة، أراد اِفَف ى أم أوحى إل ل، ف أن ينقذ موسى من القت

ه    ،وأن ترضع وليدها ،ال تحزنأال تخاف و إذا خافت علي ا أن تضعه في     ،ف فعليه

ابوت، وأن تقذ لت ي نهر الني ه ف ى ف ين ، وهي آانت عل هبيق الى( أن بحانه وتع  )س

 .ويجعله من المرسلين ،سيرد إليها ابنها

ا أُ  ى آم ت أم موس ت(ت َرِمففعل ا وصل الصندوق  )ألهم ابوت(، فلم ) الت

الجوا آسره    م يقدروا عليه،فل ،وحاولوا فتحه ،ونأخذه العي، قصر فرعون قبالة ع

بنت مزاحم بن عبيد بن الريان  )3("آسية"والتي فتحته هي امرأة فرعون  ،فأعياهم

ل د، الذي آان فرعون مصر في زمن يوس     بن الولي ا آانت من بني      :ف، وقي إنه

 .بل آانت عمته، حكاه السهيلي :وقيل. إسرائيل من سبط موسى

ة   ا فرأت صبيويعد أن فتحته  ة والجالل آان وجهه يتألأل بتلك األنوار النبوي

ال  ،اشديًدا مرأة فرعون حب؛ فأحبته االموسوية ا رآه   إ: ويق ه  ن فرعون لم م بقتل  ؛ه

 .بني إسرائيل من من أن يكونا خوًف
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 :ويذآر الزمخشري في هذا الصدد

ه، فَ    : غواة من قومهل الفقا"...  ذي نحذر من ، ِهلِ ْتا في قَ نَ َل ْنَذْأهو الصبي ال

 .)1(.."بذلك فهمَّ

 :يقول دآتور محمد محمود الحجازي

ه     " ا علي ع نظره دما وق د   –فلما وصل إلى بيت فرعون قالت امرأته عن وق

ر        هذا الطفل ألم: قالت –ألقى اهللا عليه محبتها  ه تق ا سلوى، ب ه سيكون لن ه أن ح في

وه    ،عيوننا نا، فال تقتل ا فرعون   - وتسكن نفوس دً    عسى  - ي ا أو نتخذه ول ا أن ينفعن

 .)2("اه، قالوا هذا وهم ال يشعرون ما يضمره الغيب لهم بسبب ذلك الطفلنتبنَّ

َوَقاَلِت اْمَرَأُة ِفْرَعْوَن ُقرَُّة َعْيٍن : (عن قوله تعالى" أيسر التفاسير"وجاء في 

 ).َتْقُتُلوُهَال ِلي َوَلَك 

ا نتف    "...  ه لم ه وهو رضيع    قالت هذا حين هّم فرعون بقتل  ،موسى لحيت

ه    ،فتشاءم فرعون وأمر بقتله ،أخذ شعرات من لحيتهوتعلق به  ذرت آسية ل  ،فاعت

ت و  :فقال َك  (ه ي َوَل ْيٍن ِل رَُّة َع وُهَال ُق ون ،)َتْقُتُل ال فرع ا  : فق ا أن ِك أم ين ل رة ع ق

 .)3(...."فال

 :ويقول ابن آثير في تفسيره

هإ"...  ّم بقتل ا رآه ه رائيل،  اخوًف ؛ن فرعون لم ي إس ن بن ون م ن أن يك م

زاحم تخاص    ه     فشرعت امرأته آسية بنت م ه إلي ه وتحبب ذب دون ه وت  :، فقالت م عن

داها  َالي َفا ِلمَّ، وَأْمَعَنا لِك َفمََّأ: فقال فرعون ،)قرة عين لي ولك( ، فكان آذلك، وه

 .)4(..."وأهلكه اهللا على يديه ،اهللا بسببه
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 : الذي روي في حديث نفسه الشيء "الكشاف"نقل الزمخشري في 

داه اهللا     هو قرة ع : لو قال" ك، له ا هو ل ي آم داها  ين ل ا ه ى   ".  آم ذا عل وه

بيل الف دير، أيس ية  : رض والتق ه آآس ى قلب وع عل ر مطب ان غي و آ ل  ،ل ال مث لق

لمت ا أس لم آم ا، وألس ذا  ،قوله ديث  -ه ح الح م   -إن ص ه، واهللا أعل تأويل

 .)1("بصحته

 :مش عن هذا الحديث الذي نقله في الكشافويقول الزمخشري في الها

ل،    " ون الطوي ا في    هذا طرف من حديث الفت د ذآرن أن النسائي   "طه "وق

ال   ،قرة عين لي ولك: فقالت ،أتت فرعون :وفيه ،أخرجه من حديث ابن عباس فق

ي    مَّ َأَف ،يكون لك: فرعون ا فال حاجة ل ه  ا أن ال . في ه    - رسول اهللا  فق صلى اهللا علي

ا أقرت ا    ذي يحلفوال :- وسلم ه  به، لو أقر فرعون أن يكون له قرة عين آم مرأت

 .)2("ولكن اهللا حرمه ذلك ،لهداه اهللا آما هداها

ه التي    هو تشفع  )عليه السالم(فالسبب في عدم قتل موسى  امراة فرعون ل

 ،فإن اهللا أتى به من أرٍض أخرى، وليس هو من بني إسرائيل    ،"ال تقتلوه: "قالت

و ن أن يك لوىويمك ا س ًر و، أن لن ه خي ه  ،اَنوُنُيُع ِهِب رَُّقوَت ،انصيب من رح ب وتف

الى ألقى ع   ؛نفوسنا فال تقتلوه ه آل من شاهده        لألن اهللا تع ان يحب ة، فك ه المحب  -ي

 .عليه السالم

 :"ر التفاسيرسيأ"ي في ويقول الجزائر

 ،)اًدأو نتخذه ول( ،في حياتنا بالخدمة ونحوها) عسى أن ينفعنا(وقولها "... 

ابن     ،وذلك بالتبنى ره ُيعرف ب وهذا الذي حصل، فكان موسى إلى الثالثين من عم
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وأن هالك فرعون  ،بما سيكون من أمره :أي ،)ال يشعرون وهم: (، وقولهفرعون

 .)1("وجنوده سيكون على يده

دنيا   ،وحقق اهللا تعالى ما رجت من النفع ا في      أما في ال ه، وأم داها اهللا ب فه

 ":ظالل القرآنفي "قطب الشهيد في سيد ويقول . لها الجنة بسببهفقّدر  اآلخرة

به عليه لقد اقتحمت به يد القدرة على فرعون قلب امرأته، بعدما اقتحمت "

حصنه، لقد حمته بالمحبة، ذلك الستار الرقيق الشيفيف، ال بالسالح وال بالجاه وال 

ال،  ب  بالم ي قل اني ف ه بالحب الح راةحمت وة ،ام ه قس ه  تحدت ب ون وغلظت فرع

ذا    وهان فرعون على اهللا أن ي. وحذرهه وحرص ر ه حمي منه الطفل الضعيف بغي

 ".الستار الشفيف

ا عدو  –فيما عدا المرأة  - وهو الذي تدفع به يد القدرة إليهم ليكون لهم"... 

ه طوي      تخبئوهو الذي  ا،وحزًن ا حذروا من ه م درة    ،ًاللهم األقدار من ورائ ا للق في

 .)2("!لتي تتحداهم وتسخر منهم وهم ال يشعرونالقادرة ا

إن  ،فرعون آسية امراة وفي الوقت الذي تغمر فيه الفرحة قلب أم موسى   ف

 :آما جاء في قوله تعالى ،الهواجس قلبهاوغمرت الوساوس 

ا  َأْن َرَبْطَنا َعَلَال َوَأْصَبَح ُفَؤاُد ُأمِّ ُموَسى َفاِرًغا ِإْن َآاَدْت َلُتْبِدي ِبِه َلْو﴿ ى َقْلِبَه

 .)3(﴾ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن

ا صفرً   فبعد ل  ا أن ألقت أم موسى التابوت في البحر أصبح فؤاده  ،من العق

 ،ألنها سمعت بوقوعه في يد فرعون ؛ولم تستطع أن تفكر في أي شيء إال موسى

 ذي ثبت قلبهاال )سبحانه وتعالى( ، ولوال اهللاوطار علقها من فرط الجزع والدهش

                                                 
 . 383: أيسر التفاسير، ص) 1(

 . 20/2680: في ظالل القرآن، لسيد قطب الشهيد) 2(

 . 10: سورة القصص، اآلية) 3(



 

محمد محمود الحجازي في  . لكان من الممكن أن تكشف األمر، وقال د وصبرها،

 ":التفسير الواضح"

ا فارًغ  " بح فؤاده ا       ا أص ره، وانتابته ى وخب ن موس يء إال م ل ش ن آ م

ون  واجس والظن د          ،اله د فق زع عن ع والج ن الهل ر م ري البش ا يعت ا م واعتراه

و دتموه ه ذي وج ر أن ال ا أوشكت أن تخب ب، إنه ي الحبي ة. ابن ي رواي ادت  :وف آ

عليه، آادت تفعل ذلك لوال أن ربط اهللا على قلبها من شدة وجدها !! وا ابناه :تقول

ر اهللا  وألهم قر ألم كن ويتس يء ليس ى الش ربط عل ا ي ا الصبر، آم ن  ؛ه ون م ولتك

1("بقضاء اهللا وقدره، المصدقين بوعدها المؤمنين حق(. 

 :األنبياء البن آثير قصص) ترجمة(يقول راشد أحمد عزامي في 

Ibn Abbas, Mujahid and others said: And the heart of 

Moses' mother became void, "means it became void from 

everything concerning this world. She was so distressed that 

all she could think of, was about Moses, "… and she almost 

disclosed this case, She was about to disclose to people about 

what she had done, and start asking about Moses openly .)2(  

 ": التفسير المنير"يقول األستاذ الدآتور وهبة الزحيلي في 

ا وتصبيره    لوال تثبيت اهللا: والخالصة" ا لكشفت أم  قلبه ا، وباحت   إياه ره

ره      بسرها، وأظهرت أنه ا ا اهللا أن تتعرف خب فقة، فألهمه ة والش بنها، بحكم العاطف

 .)3("بأخته
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ه أن تَ  ر عِ بََّتوآان من أمر أم موسى أنها أمرت أخت ه     ي أث د إلقائ ابوت بع الت

ره     ؛في اليم ى خب ال  ،آي تقف عل ه       إ: وُيق ن أخت موسى آانت تقصه وتنظر إلي

 : سورة القصصفي  )سبحانه وتعالى( ولهذا قال اهللا ،وآأنها ال تريده

 .)1(﴾َيْشُعُروَنَال ْخِتِه ُقصِّيِه َفَبُصَرْت ِبِه َعْن ُجُنٍب َوُهْم َوَقاَلْت ُأل﴿

 :ويقول ابن آثير في تفسير القرآن العظيم

ا، فقال    "...  ال له ا يق ا  تأي أمرت ابنتها وآانت آبيرة تعي م  ،)قصيه : (له

 .)2("بلد، فخرجت لذلكاتبعي أثره، وخذي خبره، وتطلبي شأنه من نواحي ال :أي

 ": تفسير القرآن الكريم"دآتور مصطفى غالب في الويقول 

ه توقال" رةيالقو" ألخت يه" ،ة المفك ه   :، أي"قص دي حال ه، وتفق اتبعي

ة  ه عن    " ،بالحرآة في تصفح معانيه المعقولة وآماالته العلمية والعملي فبصرت ب

د    :"جنب ه عن بع ا ال   ؛أدرآت حال ى حده،    ألنه ي إل فته    ترتق ع عن مكاش وال تطل

ى   :أي" وهم ال يشعرون" ،وأسراره، وما يحصل من أنوار صفاته ال يطلعون عل

 .)3(وبلوغ شأوه ،لقصور جميع القوي النفسانية عن حّد المفكرة ؛اطالع أخته عليه

د على يالنظر من بع هوتالحق ،وآانت أخت موسى تمشي على شاطئ النيل

فعلمت  ،فرع الماء الذي دخل إلى قصر فرعونحتى أن رأته انتهى إلى  ،التابوت

 . قبهتعت أنه قد دخل القصر لم يشعر أحد أنها

الى  ( وآما ذآر  ة سورة     )سبحانه وتع ه رآد " القصص "في بداي موسى   أن

ى ه، إل ورة  أم ي س ر ف ا ذآ ه"وآم ا وَ  :"ط رَّ َعْيُنَه ْي َتَق َك َآ ى ُأمِّ اَك ِإَل َال ﴿َفَرَجْعَن

 .َتْحَزَن﴾
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ات  فنحن نستنتج  ذه اآلي ذآرها اآلن أن اهللا   ،من ه الى  ( التي ن  )سبحانه وتع

ا  األم ، حيث أعاد إلىا للطفل الرضيععظيًما دّبر تدبيًر ه   ابنه  ؛ آي ترضعه وتربي

 : مهد أمه، فقال تعالىى لإه ، ويسوقه القدر إلى إرجاعفتتابعه عناية اهللا ،في بيته

 .)1(َيْشُعُروَن﴾َال َعْن ُجُنٍب َوُهْم ْخِتِه ُقصِّيِه َفَبُصَرْت ِبِه َوَقاَلْت ُأل﴿

ل    ؛أن يغذوه برضاعة، وأرادوا وبعد أن استقر موسى بدار فرعون م يقب فل

 :يقول أبو بكر الجزائري في تفسيره. من المراضع) مرضعة( امراةالرضيع ب

ول  ،إنه بعد أن التقط آل فرعون موسى من النيل" ذا    : "ويق ى ه وا عل فوافق

تهم عل    رض ودل ي الع عً   ف ا مرض وا أن يجعلوه ه، فقبل ى   ا ى أم ى عل ه تتقاض ل

ًر نهما إرضاعه أج ه . م ى أم اد موسى إل ذلك ع ا   ،وب ي أحضانها، ونم ى ف وترب

ة ورجال     ع في بيت فرعون، ونشأ آما ينشأ أوترعر ة الكهن بناء الملوك في رعاي

 .)2("الدين

 :"طه"وقال اهللا تعالى في سورة 

رَّ   ﴿ِإْذ َتْمِشي ُأْخُتَك َفَتُقوُل  ْي َتَق َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى َمْن َيْكُفُلُه َفَرَجْعَناَك ِإَلى ُأمَِّك َآ

  .)3(﴾...َتْحَزَنَال َعْيُنَها َو

 ":تفسير القرآن العظيم"ويقول ابن آثير في 

ا،        "...  ه المراضع فأباه د آل فرعون عرضوا علي تقر عن وذلك أنه لما اس

الى ال اهللا تع ه المراضع ( :ق ا علي لوحرمن ن قب ه ،)م اءت أخت هل ( :توقال ،فج

ى أهل بيت يكفل م عل ه ناصحونوأدلك م ل م وه ه لك ي) ن ى من  :تعن م عل هل أدلك

ه يرضعه لكم باألجرة،  ه     ،فذهبت به وهم معها إلى أم ديها، فقبل ه ث  ؛فعرضت علي

ة     ،اشديًدا ففرحوا بذلك فرًح ببه سعادة ورفع واستأجروها على إرضاعه فنالها بس
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دن ي ال ة  يا وفي اآلخرة أعظم وأجزل،وراحة ف ي اآلي الى ف ه تع ى قول ذا معن وه

ل (): 12( ن قب ه المراضع م ا علي ه  :أي ،)وحرمن ه، وقول ى أم ل رده إل ْل ( :قب َه

ا أن    ،هذه أخته) َأُدلُُّكْم َعَلى َأْهِل َبْيٍت َيْكُفُلوَنُه َلُكْم َوُهْم َلُه َناِصُحوَن ا أمه وقد أمرته

ع أ و ،تقّص آثار موسى اره، تتتب ل المراضع       خب م يقب ا ل ا علمت أن أخاه وأن  ،فلم

ه   ،القصر في قلق من جراء عدم رضاع موسى تقدمت وقالت ما أخبر اهللا تعالى ب

الى ه تع ي قول ا ف مْ : (عنه ُه َلُك ٍت َيْكُفُلوَن ِل َبْي ى َأْه ْم َعَل ْل َأُدلُُّك عونه : )َه يرض

 .)1(..."ويحفظونه حتى تنتهي مدة رضاعته

ة ي الحقيق دبي ،وف ذا ت ل   ه دي آ يع رفض ث ى الرض ي أن موس  ر اهللا الخف

من ذلك، فحاروا في هذا األمر ا المراضع التي في دار فرعون، وأبى أن يقبل شيًئ

ه بكل ممكن    ا عرض      واجتهدوا على تغذيت دي آلم ه  وهو يرفض الث فكانت  . علي

رضاعه،  يتشاورون في أمر     هموهي آانت تسمع ،أخت موسى على مقربة منهم

ُه      :بل قالت ،ولم تظهر أنها تعرفه م،لت عليهأقبف ٍت َيْكُفُلوَن ِل َبْي ى َأْه ﴿َهْل َأُدلُُّكْم َعَل

 .)2(َلُكْم َوُهْم َلُه َناِصُحوَن﴾

 .)3("؟ولدها وتأخذ أجرهاأم موسى ترضع  أن مثلهل هناك خير 

اط آل فرعون    بأنوعده  )سبحانه وتعالى( فهكذا حقق رده إلى أمه بعد التق

 ":القصص"ا قال في سورة آم ،له

ا وَ ﴿ نَّ       َال َفَرَدْدَناُه ِإَلى ُأمِِّه َآْي َتَقرَّ َعْيُنَه قٌّ َوَلِك ِه َح َد اللَّ َتْعَلَم َأنَّ َوْع َزَن َوِل َتْح

 .)4(﴾َيْعَلُموَنَال َأْآَثَرُهْم 
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ن قال حي أنه آما وعدها برده إليها ورسالته :)سبحانه وتعالى( ومعنى قوله

ى صدق     ا هو يفه) َرادُّوُه ِإَلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِليَنِإنَّا ( :لها ل عل رده، وهو دلي

ا   )سبحانه وتعالى( اهللا وها هو حسن تدبير ،البشارة برسالته من أجل أن تقر عينه

ا ما ينبغي له طبًعبعاملته في تربيته ، فوسالمته عندها ،وتسر بوجوده لديها ،بابنها

 .القمن آمال األخا وشرًع

الى أما  رهم ال يعلمون   : (قوله تع اه )ولكن أآث اس ال     :، فمعن ر الن ولكن أآث

من الممكن أن  ف ،يعلمون حكم اهللا في أفعاله وعواقبها المحمودة في الدنيا واآلخرة

ة في      هولكن ،يكون هناك أمر آريه إلى النفوس في الظاهر ود العاقب قد يكون محم

 : رةفي سورة البق آما قال تعالى الحقيقة

رٌّ    ﴿ َو َش ْيًئا َوُه وا َش ى َأْن ُتِحبُّ ْم َوَعَس ٌر َلُك َو َخْي ْيًئا َوُه وا َش ى َأْن َتْكَرُه َعَس

 .)1(﴾َلُكْم

ده        الى، وألقت ول ا استسلمت ألمر اهللا تع ا في البحر،   فجزى أم موسى لم

ت د اهللا فألق ا   وصدقت بوع دها إليه رد ول د اهللا ف ر، وصّدقت بوع ي البح دها ف ول

 .آل محسن اهللا له العقل والحكمة والنبوة، آذلك يجزي، ووهب وهي آمنة

ه  ّن هذه اآليات بيان لما أنعم اهللاإ: وخالصة القول ه في صغره    ب من   ،علي

 .ا إلى بني إسرائيل والمصرييننبي هوجعل ،إنجائه من القتل والغرق في النيل
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 :تربية موسى في بيت فرعون/ بلوغ الرسول األشد  -2

 ":القصص"تعالى في سورة قال اهللا 

 .)1(﴾َتْيَناُه ُحْكًما َوِعْلًما َوَآَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَنا َبَلَغ َأُشدَُّه آَوَلمَّ﴿

ه السالم    فطام موسى   -وبعد فطامه  ى بيت فرعون، وتربي       -علي اد إل ع

 ":الشعراء"آما جاء في سورة  ،فيه

 .)2(﴾ِفيَنا ِمْن ُعُمِرَك ِسِنيَن َأَلْم ُنَربَِّك ِفيَنا َوِليًدا َوَلِبْثَت﴿

أن ﴾ اْلُمْحِسِنيَن... َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه ﴿: المهم الذي يتضح من قوله تعالى األمرو

ل         )سبحانه وتعالى( اهللا ا السالم قب ر يحيى وعيسى عليهم لم يؤت النبوة ألحد غي

ة والجس   بلوغ ذا في شأن    مية، وتحقي سن األربعين الذي تكتمل فيه قواه العقلي ق ه

ده  غ أش ا بل ه لم ّوه  أي - موسى، فإن ة نم نة -غاي ين س غ أربع اه اهللا  ،ونضج وبل آت

 . النبوة والحكمة قبل النبوة والعلم والفقه في الدين

سبحانه ( أربعين سنة فاهللاواألمر اآلخر هو أنه لم ُيبعث نبي إال على رأس 

الى ه     )وتع ر رب ى أم بره عل ه وص ى طاعت ى عل زى موس ل  وو ،ج ه العق ب ل ه

 .آل محسن اهللا والحكمة والنبوة آذلك يجزي

 ":قصص األنبياء"ويقول ابن آثير في 

ا،      " ه عليه ذلك وامتنان انه ب ا وإحس لما ذآر تعالى أنه أنعم على أمه برده له

ام الخَ     شرع في ذآر أنه لم  غ أشده واستوى، وهو احتك ، وهو سن   ِقلُ والُخ ِقلْ ا بل

وة  اوعلًما آتاه اهللا حكًماألربعين في قول األآثرين،  ان    و، وهو النب الة التي آ الرس

 .)3()ِإنَّا َرادُّوُه ِإَلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِليَن(: بها أمه حين قال بشر

 :سيد قطب عن قوله تعالى هذاويقول 
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وى   " ال الق د اآتم وغ األش وج     وبل ال النض تواء اآتم مية، واالس الجس

ون  و يك ي، وه ي  العضوي والعقل ل ظل موسى ف ين، فه والي سن الثالث ادة ح ع

ذه السن      ن َبَتُم، َواقصر فرعون ربيبً  غ ه ى بل ه ا  ى لفرعون وزوجه حت رق  أم أن فت

ك األوضاع اآلسنة       عنهما، واعتزل القصر، ولم تست اة في ظل تل  ،رح نفسه للحي

عليه السالم؟ وبخاصة أن    -التي ال تستريح لها نفس مصفاة مجتباه آنفس موسى 

ا  بد أن تكون قد ال أمه ه وم رى    عرفته من هو ومن قوم ه، وهو ي ام    ديانت آيف يس

اد       رى أبشع صورة للفس قومه الخسف البشع والظلم الشنيع، والبغي اللئيم، وهو ي

يم ائع األث يئً . الش م ش ذا يله د ه وادث بع ياق الح ن س ل ولك ن دلي دينا م يس ل ن ا ل م

ذلك    )ذلك نجزي المحسنين  وآ ( لتعقيب على إتيانه الحكمة والعلموا... هذا يشي آ

 .)1("بأنه أحسن فأحسن اهللا إليه بالحكمة والعلم

د الرضاعة     ه بع واألمر الذي تشير إليه هذه اآلية هو أن أم موسى جاءت ب

د   في قصره مثلما ُيَربَّىوتربى  ،إلى قصر الملك ك العه تعلم   ،أبناء الملوك في ذل ف

ذا بو ،اراقًيا موسى تعليًم ى ه ه موسى اإلضافة إل ذي عّلم ي ال م الراق ه (العل علي

الم ة    )الس دين والكهن ال ال طة رج اهبواس الى ( اهللا ، أعط بحانه وتع ن   )س ي س ف

 .الحكمة والنبوة والعلم والفقه األربعين

عن تربية موسى في بيت " اءقصص األنبي"الوهاب النجار في  عبد ويقول

 ":فرعون

د أن أتمت رضا    - طبعي أن تكون أم موسى"...  د أتت    - عتهبع ى   ق ه إل ب

وك في         اء المل ون أبن انوا يرب ا آ ه، آم بيت فرعون وتولى البالط الفرعوني تربيت

ذلك البيت في      ذلك العهد بواسطة الكهنة ورجال الدين بحسب التقاليد التي آانت ل

ا أفاضه اهللا    ،اراقًيا تلك األيام، وأن يكون موسى قد تعلم تعليًم ويضاف إلى ذلك م
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الى   آبرهعليه في  ه تع َتَوى    َوَلمَّ ﴿: من الحكمة والعلم الثابت في قول دَُّه َواْس َغ َأُش ا َبَل

 .)1(﴾َتْيَناُه ُحْكًما َوِعْلًما َوَآَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَنآ

  :من مصرالقبطي وخروجه  )عليه السالم(قتل موسى   -3

 :)21-15( "القصص"وقال اهللا تعالى في سورة 

ْن   َد ِفيَها َرُجَلْيِن َيْقَتِتالَة َعَلى ِحيِن َغْفَلٍة ِمْن َأْهِلَها َفَوَج﴿َوَدَخَل اْلَمِديَن َذا ِم ِن َه

ِشيَعِتِه َوَهَذا ِمْن َعُدوِِّه َفاْسَتَغاَثُه الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِه َعَلى الَِّذي ِمْن َعُدوِِّه َفَوَآَزُه ُموَسى  

يٌن     َفَقَضى َعَلْيِه َقاَل َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّْي لٌّ ُمِب ُدوٌّ ُمِض ُه َع ي   ) 15(َطاِن ِإنَّ اَل َربِّ ِإنِّ َق

رَِّحيُم    وُر ال َت    ) 16(َظَلْمُت َنْفِسي َفاْغِفْر ِلي َفَغَفَر َلُه ِإنَُّه ُهَو اْلَغُف ا َأْنَعْم اَل َربِّ ِبَم َق

ِذي    َفَأْصَبَح ِفي اْلَمِديَنِة) 17(َعَليَّ َفَلْن َأُآوَن َظِهيًرا ِلْلُمْجِرِميَن  ِإَذا الَّ ُب َف  َخاِئًفا َيَتَرقَّ

َفَلمَّا َأْن َأَراَد َأْن ) 18(ْمِس َيْسَتْصِرُخُه َقاَل َلُه ُموَسى ِإنََّك َلَغِويٌّ ُمِبيٌن اْسَتْنَصَرُه ِباَأل

َت نَ      ا َقَتْل ي َآَم ُد َأْن َتْقُتَلِن ا َيْبِطَش ِبالَِّذي ُهَو َعُدوٌّ َلُهَما َقاَل َيا ُموَسى َأُتِري األَ  ْفًس ْمِس ِب

ي األَ َال ِإْن ُتِريُد ِإ ِلِحيَن      َأْن َتُكوَن َجبَّاًرا ِف َن اْلُمْص وَن ِم ُد َأْن َتُك ا ُتِري ) 19(ْرِض َوَم

وَك     ألَوَجاَء َرُجٌل ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسَعى َقاَل َيا ُموَسى ِإنَّ اْلمَ  َك ِلَيْقُتُل ْأَتِمُروَن ِب َي

َن      ) 20(َك ِمَن النَّاِصِحيَن َفاْخُرْج ِإنِّي َل ي ِم اَل َربِّ َنجِِّن ُب َق ا َيَتَرقَّ َفَخَرَج ِمْنَها َخاِئًف

 .)2(﴾)21(اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن

 .)3(َوَقَتْلَت َنْفًسا َفَنجَّْيَناَك ِمَن اْلَغمِّ َوَفَتنَّاَك ُفُتوًنا﴾﴿ ":طه"قال تعالى في سورة و

من  )عليه السالم(ما أنعم به على موسى  )سبحانه وتعالى( فبعد أن بين اهللا

ة على يد فرعون، و من القتلا إنجائه صغيًر وة، ذآر    إيتائه الحكمة والعلم تهيئ للنب

ه من الخروج آمنً     ه قبطي     ا ما أنعم به علي د قتل ان سبب   امصري ا من مصر بع ، آ

 .خروجه من الديار المصرية إلى بالد مدين

                                                 
 قصص األنبياء، لعبدالوهاب النجار، ) 1(
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 . 40: سورة طه، اآلية) 3(



 

ل   ،وافر القوةا ًبآان شاموسى في بيت فرعون و شب وآان يعرف أنه دخي

ون   ت فرع ي بي ه و     ،ف ون وأهل نعم فرع ف ي ه آي ى بعيني و  ورأى موس قى بن يش

دوا  عم فرعون وأهلهنيإسرائيل؛ ل ر وال ويستخدمونهم   ،ب، ويعاملون معاملة الحمي

 .ويسومونهم سوء العذاب

ه   ،وآان موسى يرى ذلك صباح مساء ويسكت ولكن آان يغيظه إهانة قوم

 .ألنهم أبناء األنبياء وأبناء الكرام ؛تهوأسر

 ":التفسير الوسيط"دآتور وهبة الزحيلي في الويقول 

ى  " ى موس الم (قض ه الس ي   )علي باب ف د الش ه   عه ع قوم ر، م مص

ان ضجرً   ،مع فرعون وأتباعه شعااإلسرائيليين، و سوء الحال   لا متألمً ا ولكنه آ

ر، رافضً  ي مص ون، قلقً ا ف ة فرع تكبار ا ألوهي ن اس تعالئهم ي   ه واس ه بن وإذالل

ي   ة والبصيرة ف م والحكم ن العل اه اهللا م ا آت ب، بم رج القري رائيل، وينتظر الف إس

ون    وحدانيتإدراك  ه فرع ن تأل ية، م ارع اآلالم النفس ذا يص و به الى، وه ه تع

ات    ،للعبرة والعظة  وهذا ما وصفه لنا القرآن الكريم؛ وجبروته ومظالمه، في اآلي

 :اآلتية

ا وَ   َبَلَغ َأُشدَُّه َواْسَتَوى آا َوَلمَّ﴿ ا َوِعْلًم اُه ُحْكًم ِنينَ   َتْيَن ِزي اْلُمْحِس َذِلَك َنْج ) 14(َآ

ِتال   َوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلى ِحيِن َغْفَلٍة ِمْن َأْهِلَها َفَوَج ْيِن َيْقَت ا َرُجَل يَعِتِه    َد ِفيَه ْن ِش َذا ِم ِن َه

َتَغاَثُه الَّ  ُدوِِّه َفاْس ْن َع َذا ِم ى   َوَه َوَآَزُه ُموَس ُدوِِّه َف ْن َع ِذي ِم ى الَّ يَعِتِه َعَل ْن ِش ِذي ِم

ْيَطاِن    ِل الشَّ ينٌ    َفَقَضى َعَلْيِه َقاَل َهَذا ِمْن َعَم لٌّ ُمِب ُدوٌّ ُمِض ُه َع ي   ) 15(ِإنَّ اَل َربِّ ِإنِّ َق

رَِّحيمُ   َظَلْمُت َنْفِسي َفاْغِفْر ِلي َفَغَفَر َلُه ِإنَّ  وُر ال َو اْلَغُف َت    ) 16(ُه ُه ا َأْنَعْم اَل َربِّ ِبَم َق

 .)1(﴾)17(َعَليَّ َفَلْن َأُآوَن َظِهيًرا ِلْلُمْجِرِميَن

على ا خرج يوًم )عليه السالم(واألمر الواقع في قتل القبطي هو أن موسى 

ك ال  آان و ؛حين غفلة من أهل المدينة التي آان يسكنها فرعون ٍت   ذل دخول في وق
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ه،   ه في ة أي وقت ال  ال يتوقع دخول ار   ( قيلول رة   ،نصف النه اس   ،)وقت الظهي والن

 . أو ما بين المغرب والعشاء ،نيام

ة "، و"حين " :عن استخدام لفظي " الشيخ محمد بن عاشور"ويقول   ،"غفل

ل    : وحين الغفلة": ﴿َعَلى ِحيِن َغْفَلٍة ِمْن َأْهِلَها﴾ :قوله تعالىفي  ذي يغف هو الوقت ال

ا ا يجرى فيه ة عم ه أهل المدين روه ،في اس وتف تراحة الن وا  ،همغو وقت اس وخل

ل نهم، قي ق م ة: الطري ت القيلول ي وق ك ف ان ذل اًز ،آ ان موسى مجت ة ا وآ بالمدين

ة، والمقصود من         ؛ليلحق بفرعون :وحده، قيل ك المدين د مر بتل إذ آان فرعون ق

ه أحد          م يشعر ب ه القبطي ل ى أن قتل دً  ؛ذآر هذا الوقت اإلشارة إل د   ا تمهي ه بع لقول

ا قتلت نفسً     قال ي" د أن تقتلني آم األمس ا ا موسى أتري ات  .."ب ذآر    ،اآلي ة ل ومقدم

 .)1("خروجه من أرض مصر

َر ا دخل موسى ِمْص ونا ًيآِت فلم ن قصر فرع ين يتضاربان ، م د رجل وج

   ان إسرائيلي ه   ا ويتنازعان، أحدهما آ ه وجماعت قبطي مصري   ، واآلخر  من حزب

 .مخالف لموسى في العقيدة والدين

ه  )الذي آان من شيعة موسى(ث اإلسرائيلي فاستغا ى عدوه، فضربه     ب عل

ولم يعلم  ،راه التراباالقبطي وو تموسى بيده فكانت الضربة ضربة قاضية، وما

ه    ،بذلك األمر أحد إال الرجل اإلسرائيلي الذي نصره موسى ى فعل وندم موسى عل

وعرف أن هذا من عمل الشيطان ا،جد. 

 "The Message of Qura'n"يقول محمد أسد في 

"… it was the Israelite, and not the Egyptian, who had 

been in the wrong… apparently, Moses had come to the 

assistance of the Israelite out of an instinctive sense of racial 

kinship without regard to the rights and wrongs of the care; 
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but immediately afterwards he realized that he had 

committed a grave sin not only by killing however 

inadvertently, an innocent person, but also by baring his 

action on a mere tribal or, as would describe it today, racial 

or national prejudice .)1(  

ه  ، ولكن األجل وافق  موسى قتل القبطي ْدِرلم ُي ،الحقيقة يوف أ   ،وآزت ونش

ه ، أي من تزيين  فندم موسى واستغفر ربه من فعل الشيطان ؛عنها موته ، ه وإغرائ

داوة، ي   أ   هم في وقعوهو عدو مضل للناس ظاهر الع ى    ،الضالل والخط دفعم إل وي

 .ارتكاب المنكر

 ":قرآن الكريمتفسير ال"في بن عربي االدين  يويقول العالمة محي

ال  " قال هذا" ى    ، من عمل الشيطان    "االستيالء واالقتت الباعث للهوى عل

ل من عمل الشيطان؛     "ينإنه عدو مضل مب  " ،التعدى والعدوان ذا القت ألن  ، أو ه

عالج االستيالء باإلفراط ال يكون بالفضيلة التي هي العدالة الفائضة من الرحمن، 

ون بالرذيل   ا يك ل إنم الج    ب ريط، آع ب التف ن جان ا م ي يقابله الخ ة الت ر ب ، يرالش

 .)2("وعالج البخل بالتبذير، واإلسراف بالتقتير، وآالهما من الشيطان

رً     ه ظهي ه وأال يجعل وب علي ى اهللا أن يت ى إل م تضرع موس رمين ا ث للمج

ك ذنبً     ،ألهل الشرا وناصًر ّد ذل د ع ل ال يحل أص    ؛افق ك معروف    ،ًالألن القت وذل

ل ا لم يكن عمًدوإن هذا القتل  ،ائع األنبياء المتقدمينمن شر ان  ب ا     آ د به زة يري وآ

 ). قبل نبوة موسى(دفع ظلم القبطي 

 ":قصص األنبياء"ويقول ابن آثير في 
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افرً " ك القبطي آ ان ذل د آ رًآا وق ه  ا مش رد موسى قتل م ي يم، ول اهللا العظ ب

 :)1(موسى أراد زجره وردعه، ومع هذا قالبالكلية، وإنما 

 .َأُآوَن َظِهيًرا ِلْلُمْجِرِميَن﴾ ...﴿َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّْيَطاِن ِإنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمِبيٌن 

 ":في ظالل القرآن" في سيد قطب الشهيدويقول 

ي    " ل القبط د قت ن يقص م يك ه ل ياق أن ن الس دو م ن يب ى   ،ولك د إل م يعم ول

ه         ين يدي دة ب ة هام راه جث اد ي ا آ ه     حت القضاء عليه، فم ى فعلت دم عل ى استرجع ون

غراها إلى الشيطان وعوايته، فقد آانت من الغضب، والغضب من الشيطان، أو و

 . نفخ من الشيطان

زع      ،"هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين: "قال م استطرد في ف ث

ه     ى       مما دفعه إليه الغضب، يعترف بظلم وزر، ويتوجه إل ذا ال ا ه لنفسه أن حمله

ال رته وعفوه، مغفا ربه طالًب اغفر    : "ق ي  رب إني ظلمت نفسي ف واستجاب  "... ل

 .)2("اسيته، واستغفارهاهللا لضراعته، وحس

ه       ن قول يره ع ي تفس ري ف ي المظه اني الحنف اء اهللا العثم د ثن ول محم ويق

 ":هذا من عمل الشيطان: "تعالى

ار   ا إنما قال ذلك ألنه لم يكن مأموًر" ل الكف ٍذ بقت ان مأمو   ،حينئ ه آ ا نً أو ألن

ك   دَّوإنما عَ  ،لكونه خطًأ ؛لعصمها وهذا لم يكن منافًي ،فلم يكن له اغتيالهم ،فيهم ذل

ماه ظلمً    يطان وس ل الش ن عم ر م ي    ا األم ربين ف ادة المق ى ع ه عل تغفر عن واس

 .)3("استعظام محقرات صدرت منهم

 .وآذلك آل نبي ،فتاب موسى إلى اهللا وأناب
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 .)1(ي َفاْغِفْر ِلي َفَغَفَر َلُه ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم﴾﴿َقاَل َربِّ ِإنِّي َظَلْمُت َنْفِس

 ":التفسير الفريد للقرآن المجيد"المنعم الجمال في  ويقول محمد عبد

ل نفس ال يحل ق   ي :قال موسى" ا لتا رب إني ظلمت نفسي بقت اغفر  ،ه ي   ف ل

 .)2("ه أنه قد غفرلهوألهم ،فاستجاب اهللا له ؛وال تؤاخذني بما فعلت ،واستره ،ذنبي

لم يقصد أن  ؛ ألنهأن ربه عفا عنه وقبل توبته )عليه السالم(أحّس موسى و

 .ولكنها آانت القاضية ،يقتل القبطي، بل ضربه

الى   -فبعد أن تاب اهللا على موسى  اده     وهو سبحانه وتع رحيم لعب ور ال الغف

 ":القصص"آما جاء في سورة  ،بقوله شكره - التائبين المخلصين في توبتهم

 .)3(﴿َقاَل َربِّ ِبَما َأْنَعْمَت َعَليَّ َفَلْن َأُآوَن َظِهيًرا ِلْلُمْجِرِميَن﴾

ذي    )عليه السالم(موسى  َهحمد اللَّ د ال ام     في هذا العه ى نفسه إلنع أخذه عل

وبسبب  ،يا رب، اعصمني من الخطأ: اهللا تعالى عليه بفيض مغفرته، فقال موسى

دك   من الحكم  به ما أنعمت علي دك وتمجي ة بتوحي ن أآون معينً    ،ة والمعرف  وأا فل

 .للمعتدين األشرار من الكفارا ناصًر

 :عن عهد موسى هذا" في ظالل القرآن" في سيد قطب الشهيدويقول 

رً " راءة   ومعينً ا فهو عهد مطلق أال يقف في صف المجرمين ظهي ا، وهو ب

تحت تأثير ا دفاًعنآل صورة من صورها، حتى ولو آان امن الجريمة وأهلها في 

ه        نعمُة قٍَّحذلك ِبويظ ومرارة الظلم والغي، الغ م نعمت ه، ث ول دعائ ه في قب اهللا علي

 .)4("في القوة والحكمة والعلم التي آتاه اهللا من قبل

 :خوف موسى وقلقه وخروجه من مصر -4
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ل أن موسى    / وقلنا ه السالم  (ذآرنا من قب د ضرب    )علي القبطي ضربة   ق

ٌد،      قاضية في وقت ال ره أح م ي ة، فل ة أو وقت القيلول ه موسى في الرمل     غفل  ،ودفن

ا وجد   ه ولم ي  ه قوم ك      ، ًالقت ه ذل روا ل ى فرعون وذآ اءوا إل ال فرعون   ،ج م فق : له

ده ه ألقي وا قاتل ه وموسى يخاف م  اطلب وا يطلبون ه، فجعل ل ب ره لقت ن افتضاح أم

 .)19-18رقم اآلية  ": (القصص"آما جاء في سورة . القبطي

 ":قصص األنبياء"الوهاب النجار في  عبديقول  

ه التي           فلما آان" ة وهو يخاف افتضاح فعلت ى المدين اني خرج إل اليوم الث

في قصة والدة موسى   ًالطويا ًرخب –وذآر الطبري  بسنده إلى ابن عباس  –فعل 

ه  (أن المصرينن لما عثروا على قتيل موسى   ، جاء فيهإلى أن ذهب إلى مدين علي

من آل   سبق إلى فكرهم أن بني إسرائيل قد قتلوا رجًال ًاليعلموا له قات ولم )السالم

ا   خذ : قالوا لفرعونفرعون، ف ا بحقن ك     ،لن م في ذل ال  ،وال ترخص له وني  : فق ابغ

ه   ،قاتله تقيم أن ن  ومن يشهد علي ه ال يس ة وال ثبت    ؛ ألن ر بين ه    ،قضي بغي وا ل فطلب

 .)1("ذلك

ه  (موسى   أن "تفسير الوسيط  ال"دآتور وهبة الزحيلي في  الفي رأي و علي

ة؛      )السالم ه بسبب الحادث ق واضطرب قلب امي  مؤمنٍ  نفس  تألن نفسه آان   قل  ةس

 . صدر منه فعل خطأالخوف الدائم والقلق والضجر إذا ينتابه  ة،عالي

 :دآتور وهبة الزحيليالفيقول 

ق    " دائم والقل وف ال ا الخ ة، ينتابه امية العالي ة، والس وس المؤمن إن النف

اح،    ، وعكر السوء صفو   ضجر إذا بدر منها الخطأ وال ر وال ترت ا ال تق ها، وجعله

ل        )عليه السالم(وهكذا آان شأن موسى  ل خطأ، قب ة قت ببه حادث بعد أن وقعت بس

 .)2(..."انبي ًالأن يكون رسو
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ى   ان موس الم (فك ه الس قٍ      )علي ي طري ة ف ة القلق ذه الحال ي ه ا متخفًي ،ف

ذي ا  رى فوجد مرة أخ/ فرأى ،امنتشًر ى     ذلك اإلسرائيلي ال األمس عل ه ب ستغاث ب

د أن يسخره   ا آان يقاتل فرعونيً القبطي، و ه      ،آخر يري فصادف موسى وطلب من

ى  ال موس اعدة، فق ون والمس ابقة  –الع ه الس ى فعلت دم عل د ن ل  –وق للرج

 :اإلسرائيلي

رة شره ومخا   ،عنفه موسى :أي، "إنك لغوي مبين" مته، ص والمه على آث

ا رة فس دم إليه . ده وضاللهوآث يال وتق ؤدب القبطي قل ن أراد موسى أن ي اولك . م

رد أن يضربه    غاضب منه، وأنه )عليه السالم(ولكن اإلسرائيلي ظن أن موسى  ي

 .يموت بضرب موسىف ،مثل القبطي المقتول باألمس

 ": جامع البيان عن تأويل آي القرآن"ويقول الطبري في 

ه عدو مضل        ( :لندم بعد أن قتل القتيل، فقا"...  ذا من عمل الشيطان إن ه

ه موسى        : قال .)مبين ال ل ى قبطي آخر، فق ك اإلسرائيلي عل  :ثم استنصره بعد ذل

 .)1("فلما أراد أن يبطش بالقبطي ظن اإلسرائيلي أنه إياه يريد ،)إنك لغوي مبين(

  :فقال اإلسرائيلي آما جاء في القرآن الكريم

ي     ﴿َفَلمَّا َأْن َأَراَد َأْن َيْب ُد َأْن َتْقُتَلِن ا ُموَسى َأُتِري ِطَش ِبالَِّذي ُهَو َعُدوٌّ َلُهَما َقاَل َي

وَن   َأْن َتُكوَن َجبَّاًرا ِفي اَأل الَّْمِس ِإْن ُتِريُد ِإِباَأل َآَما َقَتْلَت َنْفًسا ُد َأْن َتُك ْرِض َوَما ُتِري

 .)2(ِمَن اْلُمْصِلِحيَن﴾

عن استغفار " قصص القرآن"في  ويقول المرحوم محمد أحمد جاد المولى

 :الخطأ، وما حدث بعد ذلك في اليوم القادمقتل البعد  )عليه السالم(موسى 

ى موسى، وحافزً     " ة عل ران نعم ه، وداعيً  ا ولقد آان الغف  ،لسالمه ا لرحمت

رً    ون ظهي اهللا أن يك تعاذ ب رمينا فاس ريته،     ! للمج ه بش ت علي ى تغلب ن موس ولك
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ى حواس وان ة اإلتصرت عل ر،   ه طبيع دبر األم إرادة م ه ب ق إرادت م يعل ان، فل نس

 ؛ا عزم على النجاة من غوائله، ولم يستثن مشيئة اهللا، فوقع فيمومصرف الكائنات

ه افرم  ؛يترقب، فإذا الذي استنصره باألمس يستصرخها إذ أصبح في المدينة خائًف

سالم يه اللأن موسى عموسى بالغواية والضالل، ولكنه اندفع إلى مظاهرته؛ فظن 

ا       (: ًالقائا يقصد قتله، فتقدم إليه مسترحًم َت َنْفًس ا َقَتْل ي َآَم ُد َأْن َتْقُتَلِن ا ُموَسى َأُتِري  َي

اَأل ُد ِإِب ي اَأل الَّْمِس ِإْن ُتِري اًرا ِف وَن َجبَّ َن َأْن َتُك وَن ِم ُد َأْن َتُك ا ُتِري ْرِض َوَم

 .)1()"اْلُمْصِلِحيَن

ا قال   مع القبطي م ا س را هفلم ي  اإلس ك القبط ل ذل ى قت م أن موس ، ئيلي عل

ى   ،فانطلق إلى فرعون، فأخبره بذلك، فأمر فرعون بقتل موسى ولم يكن ظهر عل

 .)2("قاتل القبطي حتى قال صاحب موسى ما قال

 :قول النسفي" األساس في التفسير"ونقل سعيد حوي في 

ا أفشى اإلسرائي       " ه، فلم لي وقتل القبطي باألمس قد شاع، ولكن خفي قاتل

ى   ى موس الم (عل ه الس ه   )علي اني أن قاتل ي الث م القبط ي األول - عل  – أي القبط

 .)3("فأخبر فرعون فهّموا بقتله ،موسى

ن أقصى     و ون م ن آل فرع ريف م ؤمن وش ل م اء رج ت ج ك الوق ي ذل ف

ل    ،لكي يخبر موسى بما آانوا يدبرون له من سوءٍ  ؛االمدينة مسرًع ؤامرة قت أي م

 .المؤمن أن ينجو نفسه بترك أرض مصرصحه ذلك الرجل نموسى ف

 ":القصص"وذآر اهللا تعالى في سورة  

َك    َأل﴿َوَجاَء َرُجٌل ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسَعى َقاَل َيا ُموَسى ِإنَّ اْلمَ   ْأَتِمُروَن ِب َي

 .)1(ِلَيْقُتُلوَك َفاْخُرْج ِإنِّي َلَك ِمَن النَّاِصِحيَن﴾
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  : عن هذا الحادث" ياءقصص األنب"وذآر ابن آثير في 

األمس       ول ب ك المقت ل ذل و قات ى ه ه أن موس ون بلغ ود أن فرع  ؛والمقص

ي طلب  ل ف رب،  فأرس ق أق ن طري ل ناصح م بقهم رج اعًي ه، وس ها س فًق ،إلي ا مش

 .)2(..."عليه

ن عاشور في    اليقول اإلمام الشيخ محمد  وير  "طاهر ب ر والتن من  " التحري

 ":الظالمين... وجاء رجل "قوله تعالى 

ذلك   ،ظاهر النظم أن الرجل جاء على حين محاورة القبطي مع موسى  " فل

 ....إذ حدث في خالله ما هو أهّم وأجدى في القصة ؛انطوى أمر محاورتهما

ان معجبً    ؛ولما علم هذا الرجل بذلك أسرع بالخبر لموسى  ه آ بموسى  ا ألن

تقامته ل. واس د قي رائيل :وق ي إس ذا الرجل من بن ان ه ل ،آ ان: وقي بط آ ن الق  ،م

ه      ا ولكنه آان مؤمًن اد الشرك بسالمة فطرت ة فس ه معرف  ،يكتم إيمانه، لعل اهللا ألهم

 .)3("وهيأه إلنقاذ موسى من يد فرعون

ى    رج موس ذلك خ الم (فل ه الس رى    )علي ى أرض أخ ر إل ن مص ي  ؛م آ

َرَج  ﴿: فجاء قوله تعالى عن هذا في سورة القصص . يصرف عنه آيد الظالمين َفَخ

 .)4(﴾اِئًفا َيَتَرقَُّب َقاَل َربِّ َنجِِّني ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِميَنِمْنَها َخ

ه السالم  (ولما خرج موسى    ان خائفً     )علي ى نفسه   ا من مصر آ يتلفت  عل

 .وهو ما آان يهتدي إلى طريق وال يعرفه. ويترقب متابعة أحٍد له

 ":تفسير القرآن"ويقول أبو بالل غنيم بن عباس بن غنيم في 
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الى ملكً     ا ًهأنه خرج متوجِّ َيِووُر" ذهب، فبعث اهللا تع دري أن ي حتى  ا ال ي

د  ا أنه خرج حافًي: هداه إلى الطريق، وفي بعض التفاسير ان بع ه     يثم يس مع ال ل لي

اس  تالء من اهللا لموسى     : زاد، قال ابن عب ه السالم  (وهو أول اب يسقط خف    )علي

 .)1("قدمه، وجعل يأآل البقل حتى آان يرى خضرته في بطنه

ال موسى   ه السالم (فق ة العصيبة  )علي ذه المحن ي من  " :في ه ا رب نجن ي

المين وم الظ ؤالء الق ون ومل"ه ن فرع اة م ه، أي النج رهم ئ ن ش ى م ، والحم

دين      ،دعاءه –سبحانه وتعالى  - فاستجاب اهللا ،"وسوئهم ة م ى جه ه إل ونجاه ووفق

راهيم      هي التي د إب ه من ول ة أقارب ان مل   ،مدين دين لغي   كوآ فوصل  . ر فرعون م

 ":طه"آما جاء في سورة . موسى في تلك المدينة بفضل اهللا وإحسانه إليه

مَّ        ﴿ ْدَيَن ُث ِل َم ي َأْه ِنيَن ِف َت ِس ا َفَلِبْث َوَقَتْلَت َنْفًسا َفَنجَّْيَناَك ِمَن اْلَغمِّ َوَفَتنَّاَك ُفُتوًن

 .)2(﴾ِجْئَت َعَلى َقَدٍر َيا ُموَسى

ي  دث ف ذا الح ن ه اء ع اوج ي حي ى ف  Encyclopedia ofة موس

International: 

After killing an Egyptian for smiting a Hebrew, Moses 

fled to the Sinai Peninsula, where he lived a Medianite 

nomad tribe in the desert… )3(  

؛ ألنه قدر له أراد اهللا تعالى أن ينجو موسى من شر الظالمين ،وفي الحقيقة

د أن ي ة العب ن عبودي اس م رج الن ادة / خ ى عب ون إل ه  اهللا فرع ريك ل ده ال ش  ،وح

 .فكيف يدرآه فرعون وقومه

 ":قصص النبيين"ويقول أبو الحسن علي الحسني الندوي في 
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ل القبطي    " م يقصد أن يقت ل ضربه ضربة آانت القاضية      ،إن موسى ل  ،ب

ون لموسى عذرً   بولكن فرعون وشرطته ال يسلمون  ّدر   . اذلك وال يقبل د ق إن اهللا ق

ي  ك فرعون على يد موسى، وأن يذهب مل ى   قّدر أن يكون خالص بن إسرائيل عل

الى          و. يد موسى  ادة اهللا تع ى عب اد إل ادة العب اس من عب ّدر أن يخرج موسى الن . ق

 !؟)1( "وآيف يكون ذلك إذا وصلت إليه يد الشرطة الظالمين

الى  وفي قصة موسى مع القبطي وخروجه من أرض مصر من قو     ه تع : ل

عبرة وهي أن اهللا  " قال رب نجني من القوم الظالمين" :إلى قوله" ولما بلغ أشده"

 .؛ آي يتمله األسباب والتدابير هيئي، وإذا أراد شيًئا يفعل ما يشاء

 ":التحرير والتنوير"طاهر بن عاشور في الويقول 

ه "  :ومحل العبرة من قصة موسى مع القبطي وخروجه من المدينة من قول

هو أن اهللا يصطفى من يشاء من عباده، وأنه أعلم حيث   ،إلى هنا" ولما بلغ أشده"

ه      بابه بقدرت ه أس أ ل ى    ،يجعل رساالته، وأنه إذا تعلقت إرادته بشيء هّي أبرزه عل ف

أتقن تدبير، وأن الناظر البصير في آثار ذلك التدبير يقتبس منها داللة على صدق  

ِه َأفَ   ﴿: قوله تعالىآما أشار إليه  ،الرسول في دعوته ْن َقْبِل َال َفَقْد َلِبْثُت ِفيُكْم ُعُمًرا ِم

 .)2(﴾َتْعِقُلوَن

أتمرون   ل المؤمن أن المأل من آل فرعون    أن علم موسى من الرج  فبعد  ي

ى    نصالل ى، قبخر، وأن عليه أن يخرج إلى أرٍض أعلى قتله رك مصر إل يحة وت

 .ىخرأرض أ

 :بها )معليه السال(أرض مدين ونزول موسى  -4

ه السالم  (هذه مرحلة جديدة في حياة موسى  ارً    ف )علي الده ف رك ب د أن ت ا بع

ال قاصدً    ا منهميترقب من المصريين الذين قتل واحًدا بنفسه خائًف اني لي ا ، سار ثم
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دين الد م ق ،ب ذ زاد الطري م يأخ م ي ول ًال، ول ي عج ه خرج ف ن ؛ ألن فر أعك د للس

ذا السفر الشاق     )سبحانه وتعالى( ولم يكن له معين وصاحب إال اهللا ،عدته  ،في ه

 :هذا الوضع الشديد يتضرع إلى ربه فهو في

 .)1(﴿َعَسى َربِّي َأْن َيْهِدَيِني َسَواَء السَِّبيِل﴾

الطريق لم يكن عالمً  هألن ؛وهداه إلى الصراط المستقيم ،فامتن اهللا عليه  ،ا ب

ة    ، فمشى حتى وصل مدين بعد السفر الطويل بعون اهللا وتأييده دآتور وهب ول ال يق

 ":التفسير الوسيط"الزحيلي في 

وبين مدين ومصر مسيرة ثمانية أيام، وآان ملك مدين لغير فرعون، قال "

ل    َيِوُر :السدي ومقاتل ه السالم  (أن اهللا تعالى بعث إلى موسى جبري : لي وق )علي

ة    ا ملًك ة، وحماي ة وعناي ك رعاي  وعصمة من   ،غيره، فسدده إلى الطريق، وآل ذل

 .)2("ليعده لتحمل عبء الرسالة، ومنصب النبوة، وأخذ التوراة اهللا لموسى؛

 .وانتهى ذلك السفر الطويل إلى ماء مدين

 :وآانت أحداث مدين آما يلي

 .حال الرعاء على الماء  -1
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ُم    ْن ُدوِنِه َد ِم ُقوَن َوَوَج اِس َيْس َن النَّ ًة ِم ِه ُأمَّ َد َعَلْي ْدَيَن َوَج اَء َم ا َوَرَد َم ﴿َوَلمَّ

ا َخْطُبُكَم اَل َم ُذوَداِن َق َرأَتْيِن َت ا اْم ْيٌخ َال ا َقاَلَت ا َش اُء َوَأُبوَن ِدَر الرَِّع ى ُيْص ِقي َحتَّ َنْس

 .)1(َآِبيٌر﴾

ا وصل موسى  الم(ولم ه الس ان مُ  )علي دين آ اء م ى م  ،اوًدُدْكَمَوا ًدْجَهإل

روءة   نفس ذات الم ه ال تريح إلي هد ال تس ى مش ع عل ذ اطل ليمةفحينئ رة الس ، والفط

نفس موسى  ه السالم(آ ذي رأى جم )علي ى ال وا عل اس ازدحم رة من الن اعة آثي

ورد ر / م يهمبئ قون مواش اء يس دم ان  /، ووج رأتين تمنع ؤالء ام ن دون ه رأى م

و  و ،لئال تختلط بأغنام الناس اآلخرين ؛أغنامهما عن الماء ى يخل م     حت ر ث ا البئ لهم

ت  )عليه السالم(تسقيان غنمهما لضعفهما، ولم يعجب موسى  ن بعد النساء ع  أن يس

ذا وهو     ؛ويتقدم للورود الرجال لقوتهم ،نالماء لضعفه ار    فكيف يتحمل ه رجل ث

 .على ظلم فرعون وطغيانه

رغم   ى ال نفعل افًر م ان مس ه آ دوًدا أن ان ينبغي أن يتسريحامك ه فإ ،، وآ ن

ا الغريب     ألهما عن أمرهم ال . تقدم للمرأتين يس اه أ   : ق ا؟ فأخبرت ا خطبكم ا ال نم  هم

قي، فه   ن الس وم م رغ الق ى يف قيان حت اتس وة وهم و ق ل فيضع م أول تان، وال رج

 .ن الضعيف، وهذا شأبير ال يقدر على أمر الرعي والسقيا شيخ آمعهما وأبوهم

 :لربه سقي موسى للمرأتين ومناجاته -2

 ":القصص"قال اهللا تعالى في سورة 

َت    ﴿ ا َأْنَزْل ي ِلَم اَل َربِّ ِإنِّ لِّ َفَق ى الظِّ َولَّى ِإَل مَّ َت ا ُث َقى َلُهَم ٍر  َفَس ْن َخْي يَّ ِم ِإَل

 .)2(﴾َفِقيٌر

ا     ا رحمهم ه   ،فلما سمع موسى قولهم ارت نخوت اة    ،فث  ،وطرد هؤالء الرع

ى إلى ظل الشجرة لوثم ت ،هما غنمهماوسقى ل ،وأقدم على البئر ينزع منهما بالدلو
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ان للراحة اه          ، فبدأ يناجي ربه وآ ه، فال ينس ذآره ويتضرع إلي ه ي م الصلة برب دائ

 ."نِّي ِلَما َأْنَزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْيٍر َفِقيٌرِإ": فقال ،لوقت الشديدا في هذا اأبًد

م      ،فبذل موسى جهده حتى أعانهما: "ويقول ا دون أن تنتظرا، ث وسقى لهم

يَّ  رب ": ذهب إلى مكان ظليل، وقال يتضرع إلى اهللا تعالى من   إني لما أنزلت إل

ه إال ويشعر     يوقد صدق فيما قال، فما من أحد يقع ف ،"خير فقير مأزق حرج مثل

 ."ورعايته ، بعطفهإلى معونة اهللا بحاجته الشديدة

ه  ..." إني لما أنزلت :والمراد بقوله تعالى ا تضرعً مهو أن موسى نادى رب

 .لدفع غائلة الجوع ؛يل أو الكثيرلإليه بأنه محتاج إلى الخير الق

 :الفرج بعد الشدة -3

 ":القصص"قال اهللا تعالى في سورة 

َجاَءْتُه ِإْحَداُهَما َتْمِشي َعَلى اْسِتْحَياٍء َقاَلْت ِإنَّ َأِبي َيْدُعوَك ِلَيْجِزَيَك َأْجَر َما ﴿َف

 .)1(﴾...َسَقْيَت َلَنا

ى    :ولعل المراد منه ،إيجاز بالحذفوفي هذه القصة  ان إل لما عادت المرأت

يخ  ا الش رتين  أبيهم ر   مبك ى غي ادة، عل بب ذل    الع ن س ألهما ع تغرب وس  ،كاس

ا فعل موسى  اه بم ه السالم(فأخبرت ا )علي احمن السقي لهم ا أت ودة  ، مم ا الع لهم

رتي  ا     ،نمبك ة أبيه دعوه لمقابل ه لت داهما إلي قيه    ؛فأرسل إح ى س ه عل ه ويكافئ ليجزي

 .لهما

ى   ةفاآلية الكريم اة   أنتشير إل ر مستحيية،  رائ الح َيشْ جاءت تمشي مَ  الفت

في أقصر لفظ وأخصره وأدله، يحكيه القرآن  دعوة أبيها متخمرة بخمارها؛ لتبلغه

 ".ِإنَّ َأِبي َيْدُعوَك ِلَيْجِزَيَك َأْجَر َما َسَقْيَت َلَنا: "بقوله

دعوة موسى       وفي الحقيقة، آانت دعوة الشيخ الكبير استجابة من السماء ل

 .الفقير
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رأى موسى  ه السالم(ف تجا )علي د اس ك، وأن اهللا ق ي ذل رج ف اءهالف  ب دع

اوت ،بسرعة ى بيت أبيه اة إل ع الفت ه ،ب يًئا لكي ال  ؛وهي آانت تسير خلف رى ش ي

ذين أعدهم اهللا   دشوآانت تر منها، ه الطريق، وفي الحقيقة، هذا من أدب الرجال ال

 .للنبوة

 :حديث األمان من الشيخ الكبير -4

 ":القصص"قال اهللا تعالى في سورة 

ا  َص َق ِه اْلَقَص صَّ َعَلْي اَءُه َوَق ا َج ْوِم َال َل ﴿َفَلمَّ َن اْلَق ْوَت ِم ْف َنَج َتَخ

 .)1(الظَّاِلِميَن﴾

رّحب  ، )شعيب عليه السالم(إلى ذلك الشيخ  )عليه السالم(لما جاء موسى 

 .اوقتل عنه سورة الجوع طبًع ،به وأآرمه

يخ موسى   أل الش م س الم(ث ه الس راب  )علي ام والش د الطع ه بع ن خطب  ،ع

ا    ون آله ع فرع ته م ى قص ه موس ن   أ ،فقص علي ع األدوار م ه جمي ي قص علي

ده   ،وتآمرهم على قتله ،والدته إلى أن قتل القبطي بغير عمد وسبب خروجه من بل

 :ًالفطمأنه ذلك الشيخ قائ مصر إلى مدين،

 ."َتَخْف َنَجْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِميَنَال "

 ":التحرير والتنوير"طاهر بن عاشور في اليقول محمد 

ه ومَ    آانت العوائد أن ي" ذلك قص   و ه،مِ ِدْقفاتح الضيف بالسؤال عن حال آ

سأله عن سبب  ا وذلك يقتضي أن شعيًب. موسى قصة خروجه ومجيئه على شعيب

أمن من أن       ،فطمأنه شعيب بأنه يزيل عن نفسه الخوف.. قدومه ه أصبح في م ألن

انيين    ؛يناله حكم فرعون ك الكنع ة لمل أس ونجدة     ،ألن بالد مدين تابع م أهل ب . وه

 ....معنى نهيه عن الخوف نهيه عن ظن أن تناله يد فرعونو
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المين    ون بالظ وم فرع ديًق ؛ووصف ق ى    ا تص ه موس ره ب ا أخب ه (لم علي

 .)1(..."عن قتل خطأا من رومهم قتله قصاًص )السالم

 :طلب البنت استئجار القوي األمين -5

 ":القصص"قال اهللا تعالى في سورة 

 .)2(﴾ِميُناَألاْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخْيَر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ  َقاَلْت ِإْحَداُهَما َيا َأَبِت﴿

ار في    ؛اآريًما وآان فتًي ،أت نفس موسى في بيت الشيخ الكريمهد فلذلك أث

يخ و س الش اب انف ار واإلعج ل اإلآب ه عوام ي   فق ،بنتي ر الت يخ الكبي ة الش ت ابن ال

ل يخ أرس هها الش دعوه إلي ا : لت ت،أي تأجره ل ب يتنا اس ا ش ي م ر   ؛رع دو خي ه يب ألن

تطيع ال ين، يس وي أم تأجر ق ؤونهااحفمس ام بش ية والقي ى الماش وال نخاف  ،ظ عل

 . خيانته

ي   ة ف ر رواي ن آثي ل اب اء"ونق د "قصص األنبي ألها تفي ا س ف: أن أباه  آي

 بأنه قوي أمين؟ عرفِت

 :فيقول ابن آثير

رو  " ال عم ادة وم    ق ك وقت و مال ريح القاضي وأب اس وش ن عب ن  ب د ب حم

ا قالت ذل   : إسحاق وغير واحد ا   لم ا أبوه ال له ذا   : ك، ق ا علمك به ه  : ت؟ فقال وم إن

ال       رة ال يطيق رفعها إال عشرة، وإني رفع صخ ه، فق دمت أمام ه تق ا جئت مع : لم

وني م ذ آ ق فأق ف الطري إذا اختل ي، ف ف  ن ورائ ا آي م به اة أعل ي بحص في ل

 .)3(الطريق

ة  ي الحقيق عيب    ،وف ة ش ول البن ذا الق الم (ه ه الس اطة   )علي ى بس دل عل ي

 . عندها وطهارة
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 : ويقول الزمخشري

ى   -آالم حكيم جامع ال يزاد عليه؛ ألنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان " أعن

ة  ة واألمان أمرك  - الكفاي ائم ب ي الق رغ ف د ف تغنت    ، فق د اس رادك؛ وق م م ك وت بال

ة أن  ل، والحكم ياق المث ياقه س ذي س الم ال ذا الك ولبإرسال ه ه  :تق تأجره لقوت اس

 .)1(..."وأمانته

م يكن قويً     ،اأميًنا البد لألجير والخادم أن يكون قوًينه فمعنى قولها أ إذا ل ا ف

 .لم تنفعنا قوته مع خيانتها وإذا لم يكن أميًن ،ضعف عن العمل

 ":محاسن التأويل"ـتفسير القاسمي المسمى بوجاء في 

اروق " ه   - وما أحسن ما أخذ الف ال  ،ذا المعنى ه  - رضي اهللا عن أشكو  : فق

الى أن       ،وخيانة القوي ،إلى اهللا ضعف األمين ففي مضمون الشكاية سؤال اهللا تع

يستعين به على ما آان بصدده رضي   ،اأميًنا يتحفه بمن جمع الوصفين، فكان قوًي

 .)2("اهللا عنه

 :للشيخ/ )عليه السالم(مصاهرة موسى لشعيب  -6

 :قضاء موسى مدة استئجاره -7

 ":القصص"هللا تعالى في سورة قال ا

ٍج      اِنَي ِحَج ْأُجَرِني َثَم ى َأْن َت ﴿َقاَل ِإنِّي ُأِريُد َأْن ُأْنِكَحَك ِإْحَدى اْبَنَتيَّ َهاَتْيِن َعَل

َن            ُه ِم اَء اللَّ َتِجُدِني ِإْن َش َك َس قَّ َعَلْي ُد َأْن َأُش ا ُأِري ِدَك َوَم ْن ِعْن َفِإْن َأْتَمْمَت َعْشًرا َفِم

ُعْدَواَن َعَليَّ َواللَُّه َعَلى َما َال َجَلْيِن َقَضْيُت َفاَألَقاَل َذِلَك َبْيِني َوَبْيَنَك َأيََّما . ِحيَنالصَّاِل

 .)3(َنُقوُل َوِآيٌل﴾
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ا   احديث  / لما سمع الشيخ آالم   ل اقتراحه ه أراد أن يقب أن     ؛بنت ع ب ه اقتن ألن

لعل اهللا   :في نفسه   َركَّوَف ،الشيخفأصبح قول ابنتها هوى  ،موسى رجل قوي أمين

، فعرض على موسى أن يزوجه  اا ووزيًرليكون لي صهًر ؛هذا الفتى قد ساق إليَّ

اني سنين   / تيه مقابل أن يخدمه ويرعى ماشيتهإحدى ابن ه ثم ى     ،غنم ا إل و زاده ول

ار في أي       ،منه ال يلزم به ًاليكون تفضيسنين، فعشر  ه بالخي ى أن فقبل موسى عل

 .األجلين

 ":قصص القرآن"حوم محمد أحمد جاد المولى في ويقول المر

اآنً ًالمّر حديث الفتاة إلى أذن أبيها، فلم ينبه غاف" ان   ا، ولم يحرك س ل آ ، ب

ي صًد ان يج ا آ ع م اء، أَ  ى يرج ر ورج ن أم يخ م ي صدر الش د َمَمش ف  َقزَّا وق

د    اَبجَ ِح اِةَتالَف اُسَمِتاْل رى يق       استقر السكوت، فق م انب ا في مجلسه، ث ا  : ولأبوه ي

يَّ َدحْ في أن أزوجك إِ  ٌباِغَري َلموسى، ِإنِّ اتين  ى ابنت ى أن تكون عونً    ،ه ي  ا عل ل

انيَ  ا أجيًرا وظهيًر ا  ٍججَ ِح ترعى الغنم، وتقوم بنصرتي ومساعدتي ثم ، وإن زدته

ك إن شاء اهللا      منة جليلة، أرجوها منك، وال أحتِّماثنتين فتلك  ك، وسأآون ل ا علي ه

ا    يٌدِعسَ إني لَ  :وانطلق لسانه يقول للشيخ" ... األوفياء المخلصين من بصحبتك أيه

 .)1("يد الكريم، قوي بمناصرتك، عزيز بمؤازرتكالس

ك   هاوبعد ى ذل ه       وافق موسى عل ذي تفضل علي الى هو ال م أن اهللا تع ، وعل

ذاب ل ه ا  ،ك دين وأرس  آم ى م اقه إل ذي س و ال ه ه يخ هلأن ى الش بحانهو ،إل و س  ه

 .سيبارك في ذلك

اح  ب وتمت دة النك ا الشيخ من       ين موسى والشيخ معاه م يتحرج فيه ي ل ، الت

ه      ه وأمانت ا رأى من قوت ه؛ لم ول سيد قطب الشهيد في       .عرض ابنته علي في  "يق

 ":ظالل القرآن
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ول اهللا  " د رس ى عه ال عل ى الرج اتهم عل اء يعرضون بن ان اآلب د آ  - ولق

ه    - بيعرض نفسها على النبل آانت النساء ت - صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا علي

ة وأدب    هذا آان ،ي تزويجهن منهمأو من يرغب ف - وسلم يتم في صراحة ونظاف

يم  و ،بيوته نيبوالوضاءة سار المجتمع اإلسالمي يوبمثل هذه البساطة ... جميل يق

 .)1("ما تلعثم وال جمجمة وال تصنع وال إلتواء آيانه في غير

ا   -ه بقول فأجابه موسى )المعليه الس(موسى هذا آان بين الشيخ وومثل  آم

ْيُت فَ   اَأل﴿َقاَل َذِلَك َبْيِني َوَبْيَنَك َأيََّما : -جاء في سورة القصص  ْيِن َقَض ْدَواَن  َال َجَل ُع

 .)2(َعَليَّ َواللَُّه َعَلى َما َنُقوُل َوِآيٌل﴾

عيب  ول موسى لش ى ق الم( ومعن ه الس ذ هأن )علي ذي حسب ه اق ال ا االتف

ه، دنا علي رأقض تعاق اني أو العش ا ،ي الثم أآثر منه البني ب ال تط بحانه ( واهللا ،ف س

 .عليه ما تعاقدناشاهد وسامع ل )وتعالى

ذي قضاه موسى          ك األجل ال رة عن ذل ات آثي ه السالم  (وهناك رواي  )علي

ر  "وهبة الزحيلي في  . وقد ذآر د السالم،عليه  شعيب/ عند صهره " التفسير المني

 :-  عليه وسلمصلى اهللا - رواية عن رسول اهللا
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ه   - روى ابن جرير وغيره عن ابن عباس"  أن رسول اهللا  - رضي اهللا عن

لم - ه وس ال - صلى اهللا علي ل: "ق ألت جبري ال :س ين قضى موسى؟ ق : أي األجل

 )1(."أتّمها وأآملها

 :في هذا الصددا حديًث "تفسير القرآن العظيم"ذآر اإلمام ابن آثير في 

ه  : قال - هللا عليه وسلمصلى ا - أن رسول اهللا"...  إن موسى آجر نفسه بعف

ه ا َو ،فرج ه، فلم ة بطن ل ىفَّوطعم ل، قي ول اهللا: األج ا رس ال ،ي ين؟ ق  :أي األجل

 )2( ...."أبرهما وأوفاهما

الى ( موسى اهللاوجعل  ي / اشاهدً  )سبحانه وتع ه    ًالوآ دتهما بقول ى معاه : عل

 ".واهللا على ما نقول وآيل"

في   عند شعيب )عليه السالم(مدة مكث موسى  )لىسبحانه وتعا( وذآر اهللا

 : في قوله تعالى "طه"في سورة " مدين"

 .)3(﴾َفَلِبْثَت ِسِنيَن ِفي َأْهِل َمْدَيَن ُثمَّ ِجْئَت َعَلى َقَدٍر َيا ُموَسى﴿

ذآر أن التوراة لم ت القرآن الكريم  وفيالموقف في التوراة الفرق بين هذا و

تئجار مو   يخ اس ة الش ب ابن ىطل داءً     ،س تئجاره ابت ب اس يخ طل ر أن الش ل ُذآ  ،ب

ه   )عليه السالم(موسى ، وعلى أية حال، اطمأن اوالخطب سهٌل جًد ، في بيت حمي

ذا َأ عيب     َنِموهك د ش نوات عن ر س ى أن قضى عش ده إل ون وآي ن فرع ه (م علي

 ".في مدين )السالم

د   أن نذآره هنا هو أن ما ذآرناه ولكن األمر المهم الذي نريد ة مكث  عن م

ريم في تفاسيرهم      ما قاله مفسروهو ، عند الشيخ )عليه السالم(موسى  رآن الك الق
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عليه (لم يبين عدد السنين التي أقامها موسى ف ،حسب األحاديث النبوية، أما القرآن

 .بعد انتهاء األجل )السالم

تحدث عن مكث " قصص األنبياء"الوهاب النجار في آتابه  ونرى أن عبد

ا ال نستطيع أن نحدد    في مدين بالتفصيل )لسالمعليه ا(موسى  يََّن أنن الضبط  ب ، وَب

د صهره        التي قضاها  مدةال ام عشر سنين عن د إتم ل   موسى بع ، وال يوجد أي دلي

ور   عاد إلى مو/ على أنه خرج - ال في القرآن وال في التوراة -قاطع  ى الف طنه عل

 .بعد المدة المحددة

 : فهو يقول

رين "...  ر المفس ونوأآث ون موسى ويقول د انقضاء األجل إ: يتعجل ه بع ن

ك السنة   ، وإن حماه جعل له أراد العودة إلى مصر ه تل فحملت الماشية    ،نتاج غنم

 ".آلها

ى م" ودة إل ا ال أظن أن موسى يتعجل الع اء األجلصوأن  ؛ر بمجرد انته

ه   ر ب ردى   ألنه يعلم أن بمصر من ينتظر الظف وارد ال ورده م د أَ ؛ لي  ْمِهْيَدلَ  َتبَ ْث، وق

 ُتْلَتَقَو( :ويدل على ذلك قوله ه،أمرمنهم عقب افتضاح  ُهُبَرالجريمة َه أنه مقترُف

 .)1()"وِنُلُتْقَي ْنَأ اُفَخَأَف ٌبْنَذ يََّلَع ْمُهَلَو( :وقوله ،)وِنُلُتْقَي ْنَأ اُفَخَأا َفًسْفَن ْمُهْنِم

 : االوهاب النجار أيًض ويقول عبد

ي أن " ان السبب ف ا آ ون وربم ه السالم(أن موسى بالمفسرين يقول  )علي

ِه آ      ﴿: جل قوله تعالىسار عقب انتهاء األ اَر ِبَأْهِل َل َوَس ا َقَضى ُموَسى اَألَج َس  َفَلمَّ َن

 .)2("اوال تعقيًبا وقد فاتهم أن الواو ال تفيد ترتيًب ،ِمْن َجاِنِب الطُّوِر َناًرا﴾

رآن   ننا ال نجد إ :اوآما قلنا سابًق مضت السنوات العشر التي     آيف   في الق

 .في القرآن الكريم آله ذلك لم ُيذآرف )عليه السالم(تعاقد عليها موسى 
                                                 

 . 173: قصص األنبياء، لعبد الوهاب النجار، ص) 1(

 . 173: قصص األنبياء، لعبد الوهاب النجار، ص) 2(



 

 :في الوادي المقدس )عليه السالم(بعثة موسى  -8

 ":القصص"قال اهللا تعالى في سورة 

ِه آ﴿َفَلمَّ اَر ِبَأْهِل َل َوَس ى اَألَج ِبا َقَضى ُموَس ْن َجاِن َس ِم اًرا َق َن وِر َن اَل الطُّ

ي آ  وا ِإنِّ ِه اْمُكُث ي َألْهِل اًرا َلَعلِّ ُت َن ْم    آ َنْس اِر َلَعلَُّك َن النَّ ْذَوٍة ِم ٍر َأْو َج ا ِبَخَب يُكْم ِمْنَه ِت

ْن شَ   ) 29(َتْصَطُلوَن وِدَي ِم َواِد األَ َفَلمَّا َأَتاَها ُن َن      اِطِئ اْل ِة ِم ِة اْلُمَباَرَآ ي اْلُبْقَع ِن ِف ْيَم

اَلِمينَ     الشََّجَرِة َأْن َيا ُمو ُه َربُّ اْلَع ا اللَّ ي َأَن ا َرآ   َوَأ) 30(َسى ِإنِّ اَك َفَلمَّ ِق َعَص ا  ْن َأْل َه

ْل وَ   ى َأْقِب ا ُموَس ْب َي ْم ُيَعقِّ ْدِبًرا َوَل ى ُم انٌّ َولَّ ا َج زُّ َآَأنََّه ْفَال َتْهَت َن  َتَخ َك ِم ِإنَّ

يَناآل اءَ  ) 31(ِمِن ُرْج َبْيَض َك َتْخ ي َجْيِب َدَك ِف ُلْك َي َك    اْس ُمْم ِإَلْي وٍء َواْض ِر ُس ْن َغْي ِم

ا            اُنوا َقْوًم ْم َآ ِه ِإنَُّه ْوَن َوَمَلِئ ى ِفْرَع َك ِإَل ْن َربِّ اِن ِم َذاِنَك ُبْرَهاَن َجَناَحَك ِمَن الرَّْهِب َف

 .)1(﴾)32(َفاِسِقيَن

د أن قضى    )عليه السالم (مباشرة أن موسى  )سبحانه وتعالى( فذآر اهللا بع

ه ع األجل  دً سار بأهل ى مصر    ا ائ دين إل ق هو  من م ق  ، والطري ذي   نفسه  الطري ال

ى ع  اطريًدا وحيًدسلكه قبل عشر سنوات  ة  ، وتختلف رحلته األول ه الثاني  ،ن رحلت

ه ب      )عليه السالم(ببال موسى ولم يخطر  ه ويكلف يناديه ويكلم ه س ة  أن رب أداء مهم

اهُ  الر ا َوَق ن أجله ي م ة الت الة العظيم ه/ س اه ،حفظ ت  ،ورع ذوآان ة ه ي مهم ه ه

ى فرعون ومل الة إل هالرس ذي ،ئ روا  نال ونأجب ة فرع ى عبودي رائيل عل ي إس  ،بن

ه      َقِللكي ُيْط ،ه إليهملوأراد اهللا أن يرس ربهم الحقيقي ال يشرآون ب بني إسرائيل ل

ة  ن نعمةمو ،اأحًد م  أن هذه العبودي الى  ( يجعله األرض التي   ارثي َو )سبحانه وتع

دهم ل ون وع ا ويك م فيه زي يمكن له ا  الخ ان ولجنودهم ون وهام زن لفرع ، والح

 .اكون نهايتهم على يديه آما وعد اهللا حًقوست
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 :على موسى قبل النبوة ينعم اهللا الثمان -9

ي    ف قل د أن نق ة نري ة العظيم ذه الرحل تعراض تفاصيل ه ل اس ام  ًالوقب أم

ه السالم  (لموسى  )سبحانه وتعالى( تدبير اهللا ان رضيعً    )علي ذ أن آ د  في  ا من المه

 )سبحانه وتعالى( قال اهللا. )عليه السالم(إلى أن قضى السنوات العشر عند شعيب 

 :قبل البعثة )عليه السالم(نعمه على موسى يذآر " طه"في سورة 

َرى     ) 36(َقاَل َقْد ُأوِتيَت ُسْؤَلَك َيا ُموَسى ﴿ رًَّة ُأْخ َك َم ا َعَلْي ِإْذ ) 37(َوَلَقْد َمَننَّ

َيمُّ         ) 38(مَِّك َما ُيوَحى َأْوَحْيَنا ِإَلى ُأ ِه اْل َيمِّ َفْلُيْلِق ي اْل ِه ِف اُبوِت َفاْقِذِفي ي التَّ ِه ِف َأِن اْقِذِفي

ي             ى َعْيِن َنَع َعَل ي َوِلُتْص ًة ِمنِّ َك َمَحبَّ ُت َعَلْي ُه َوَأْلَقْي ُدوٌّ َل ي َوَع ُدوٌّ ِل ِبالسَّاِحِل َيْأُخْذُه َع

رَّ        ِإْذ َتْمِشي ُأْخُتَك َفَتُقوُل) 39( ْي َتَق َك َآ ى ُأمِّ اَك ِإَل ُه َفَرَجْعَن َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى َمْن َيْكُفُل

ِل       َال َعْيُنَها َو ي َأْه ِنيَن ِف َت ِس ا َفَلِبْث اَك ُفُتوًن َتْحَزَن َوَقَتْلَت َنْفًسا َفَنجَّْيَناَك ِمَن اْلَغمِّ َوَفَتنَّ

 .)1(﴾)41(َواْصَطَنْعُتَك ِلَنْفِسي  )40(َمْدَيَن ُثمَّ ِجْئَت َعَلى َقَدٍر َيا ُموَسى 

 ":القصص"في سورة  جاء هو تلخيص لما" طه"فكأن ما جاء في 

ة ففي هذه اآليات نجد أن  الى  ( اهللا عناي ت موسى خطوة   شمل  )سبحانه وتع

 .في المهد حتى اصطفائه للنبوةا منذ أن آان رضيًع ،خطوةب

باسمه   –عليه السالم   -ينادي موسى  )سبحانه وتعالى( أن اهللاا ونرى أيًض

اَل( َتوِتُأ ْدَق َق ها إيناًس ؛)ىوَسا ُمَي َكَلْؤُس ي عاًر ،ل ه وحظا وإش ن رب ه م ه بقرب وت

ده تجاب اهللا لموسعن اءه، واس تمكن وأع ،ى دع ه؛ لي ا طلب ع م اه جمي غ  ط ن تبلي م

ل   بوذآره  ،بخطاٍب آخر )سبحانه وتعالى( ثم خاطبه ،رسالته ه قب نعمه السالفة علي

 ).منذ والدته وصباه(ا نبًيأن يكون 

ه إعداًدوآان هذا التذآير لموسى  ة    ا ل الة العظيم ذلك تربى    ،لتحمل الرس فل

 .لكي يكمل تربية بدنه وقلبه ؛الًءتباله وا امتحاًن ؛في بيت فرعون
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ي   ة الزحيل ة       - ويذآر دآتور وهب ات الكريم ذه اآلي سورة  في  في ضوء ه

 : قبل النبوة، فيقول )عليه السالم( على موسى ينعم اهللا تعالى الثمان - "طه"

ا أمك"  -1 اذك من فرعون - حين ألهمن ابوت  - إلنق ي ت أن تضعك ف

ابوت في البحر، أي     ،)صندوق من خشب أو غيره( ثم تلقي هذا الت

زل فرعون،     ة من نهر النيل، ثم أمر اهللا النيل بإلقائك على الشط قبال

 .وسيصير عدوك في المستقبل ،فأخذك فرعون عدو اهللا

راك أحد إال            -2 اد، ال ي وب العب ة مني في قل ة آانئ وألقيت عليك محب

ة آانت من اهللا         ك المحب ية، وتل ، أحبك فأحبك فرعون، وزوجه آس

ك  بب حيات ت س ة  ، ووآان راد بالمحب وى أن الم راجح األق ول ال القب

ك حظ موسى  ان ذل اده، وآ ار عب ي األرض لخي ذي يضعه اهللا ف ال

 .)1(")عليه السالم(

 .)39: طه( "ولتصنع على عيني" :هللا تعالىثم قال ا

ذا       ه ه ه فعل مع الى أن ه تع د المحب في ظل       ؛ومعنى قول آي يصبح الولي

ه وحفظه اًب ؛رعايت ون ش ها آي يك ن ل ي يمك ة الت ى الهيئ الة اهللا عل ى رس  أن يتلق

ريم في آل         عليها، ة والحفظ والتك ى العناي دل عل وهذه العبارة في اآلية الكريمة ت

 .آها هذا الوليد الكريم إلى ربهحرآة يتحر

رَّ  " ِإْذ َتْمِشي ُأْخُتَك َفَتُقوُل َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى َمْن َيْكُفُلُه َفَرَجْعَناَك ِإَلى ُأمَِّك َآْي َتَق

 ).40: طه..."(َتْحَزَن َال َعْيُنَها َو

أخت  وجخر إلى وقت )سبحانه وتعالى( وفي هذه اآليات الكريمة أشار اهللا

ى تم  ي  موس ل،   ش ر الني اطئ بح ى ش ا  عل ابوت بنظراته ابع الت رف  تت ي تع ؛ آ

قصر   أن التابوت استقر عندنها وجدت قصيه، حتى إ: آما قالت لها أمها مستقره،
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عن المرضعات    آسية يطلبان له مرضعة؛ حيث امتنع وفرعون وامرأته ،فرعون

 .وترضعه فوافقوا على ذلك تربيه ة، فعرضت أخت موسى عليهم امرأآلهن

الى  ( فكذلك حقق اهللا  ه سيرجع  بوعده   )سبحانه وتع ا  هأن ا   لليحص  ؛إليه له

 .شديًداا السرور برجوع ولدها إليها بعد أن ألقته في البحر، وحزنت عليه حزًن

ه   )عليه السالم(عند قتل موسى  والمنة األخرى هي القبطي حين استغاث ب

ا حيث   ،اإلسرائيلي الى  ( اهللا هنج م   )سبحانه وتع ه  وأل من الغ ى أرض   هم رار إل الف

 .مدين للنجاة من الحبس والعقوبة

ا اهللا ي ذآره رى الت ة األخ الى( والمن بحانه وتع ه )س ي قول اك " :ف وفتن

ذا أن اهللا ، "افتوًن الى  ( ومعنى ه ى موسى    )سبحانه وتع ه السالم  (ابتل تالءً  )علي ا اب

 ، فما هذا اإلبتالء أو االمتحان؟اشديًد

رآن     "ي يقول إبراهيم شمس الدين ف  ان في تفسير الق ذا    "مجمع البي عن ه

 :سبحانه وتعالىه القول ل

ارً  "...  اك اختب اه  ،اأي اختبرن ى     :ومعن ر حت ة المختب اك معامل ا عاملن إن

ه       ر نعم ذا من أآب ان ه الة، وآ الى  ( خلصت لالصطفاء بالرس ه،   )سبحانه وتع علي

في السنة التي   آانتومنها أن والدته حنة، حنة بعد ِممن ِم اَكَنْصلَّمعناه وَخ: وقيل

اؤ  آان ف م إلق ه من الرضاع إال من        رعون يذبح األطفال فيها، ث م منع يم، ث ه في ال

دّ      دل ال رة ب ه الجم م تناول درأ  ة، رَّثدي أمه، ثم جره لحية فرعون حتى هّم بقتله، ث ف

ا ب شيعته يسعى ليخ  ثم مجيء رجل من  ،ذلك عنه قتل فرعون ه    ره بم وا علي عزم

 .)1(..."اتخليًص ِنَحمن الِم اَكَنْصلَّوَخ :كون المعنىفعلى هذا ي. من قتله

د  رً  موسى تحوالً  خروج   وفي الحقيقة، يع ه   اآبي ر في     في حيات م ي ه ل ؛ ألن

اال  كانف ،بتالءحياته الغم أو اال وة     بتالء واالمتحان يجب أن يفتن ب حتى يتلقى النب

 .والرسالة من ربه الكريم
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يشير إلى مكث موسى  "ل مدينأه فلبتث سنين في: "سبحانه وتعالى هوقول

نتقل من قصر  هذا الجزء من حياته ا وفي ،عدة سنين مع أهل مدين )عليه السالم(

ة  م  ،ملك إلى البادي ا  ث ين           ه ر ب رق آبي اك ف ة، وهن نم لسنوات طويل هو يرعى الغ

 .الحياتين

الى   ه تع راد بقول ى     " :والم ا موس در ي ى ق ت عل م جئ بحانه ( أن اهللا" ث س

يً  ؛ ليهيئهبالفتون المختلفة )عليه السالم(أن يبتلي موسى أراد  )وتعالى دنيً ا نفس ا وب

نم     لغنم شعيب مدة عشر سنينا راعًي فلذلك عاش ،اوخلقًي تعلم من رعي الغ ؛ آي ي

ه آيف يكون رءوف اءهم   ،عفاءهم، فيرعى ض  ا بقوم ى    ،ويالطف أقوي ربيهم عل وي

لم  - نبينا محمد ما آانمثل ،الصبر ة يرعى غنمً   - صلى اهللا عليه وس لتكمل   ؛ا بمك

ه أه   و ،صناعته على عين اهللا تعالى ة تجعل رة    ًالحتى ينشأ نشأة قوي لمسؤولية آبي

 .الرسالة حملي ه

ذا  آان عمره أربعين سنةإلى وطنه  )عليه السالم(د موسى وعندما عا ، وه

 .الرسالة في هذا العمر/ تلقى موسى الوحي، وفيه األنبياء هو السن الذي ييعث

 ": التفسير الوسيط"بة الزحيلي في دآتور وه ويقول

ك نبي          ثم أتيَت" دري ألآلمك وأجعل ذا  في وقت سبق في قضائي وق ا، وه

ا موسى   : "معنى قوله تعالى در ي ك برساالتي وبكالمي     ،"ثم جئت على ق واخترت

والً   ك رس ي، وجعلت ة حجت ي   إلقام ين خلق ي وب دين  ؛بين غ ال ى   ،لتبلي ة إل والهداي

 .)1(..."ع القويمالتوحيد والشر

الى    - اهللا التي خاطب  المرة الخامسة هي وهذه ا   موسى  –سبحانه وتع فيه

ا إيناسً  ؛)ىوسَ ا ُميَ  ٍرَدى قَ لَ َع َتئْ ِج مَّثُ (في هذا الموقف في الوادي المقدس اسمه ب

داء  اهللا ما يداخل قلب موسى من األنس بربه الكريم حين سم  وال يعلم إال  ،له ع الن

 .باسمه
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ا و الىقأم ه تع ي: "ول طنعتك لنفس يص  "واص ب والتخص ه التقري ، ففي

اه موسى من        :أي ،صطفائيةواإلآرام واال ة يتلق ة مبارآ ريم ومنزل هذا هو مقام آ

 .ربه وهو خير المنزلين

ول   د الويق د عب ي   ا دآتور محم ال ف نعم الجم د "لم ير الفري رآن  التفس للق

 : "المجيد

ك من    ،جاتيواخترك لكالمي ومنا ،واصطفيتك لرسالتي" فصرت بما آتيت

 .)1("وموضع اإلحسان واإلآرام ،للكرامة آرامة النبوة وجليل النعمة أهًال

الى  ( التي أنعم بها اهللا ي،وبعد أن ذآرنا تلك النعم الثمان ى   )سبحانه وتع عل

ر منذ والدتموسى  د شعيب    ه إلى أن قضى عشر سنوات أو أآث ه السالم  (عن  )علي

 .في مدين

ة موسى   " القصص"ء في سورة نرجع إلى ما جا والسور األخرى عن بعث

 . في الوادي المقدس )عليه السالم(

األجل الذي تعاقد عليه مع صهره شعيب   )عليه السالم(ولما قضى موسى 

ا يترقب  وطنه الذي خرج منه خائًف –إلى مصر ا سار مع أهله عائًد )عليه السالم(

ه السالم    -موسى  وفي الحقيقة، نسي – اه  وأ –علي الى  ( أنس الخطر   )سبحانه وتع

آمر مع المأل       في موطنه هالذي آان ينتظر ذي يت اك فرعون ال ان هن من   ؛ حيث آ

رة   ل م اه آ ل خط درة تنق د الق ه، في ه لقتل رة  هولعل ،قوم ذه الم ي ه ادف ل  انق بالمي

ا ورُ   ؛الخطر ، ونسيالفطري إلى األهل والعشيرة ق له َي عِ ليؤدي المهمة التي خل

 .منذ والدته

ه مع زوج      )عليه السالم (وعلى أية حال، ها هو موسى  د في طريق ه، عائ

ان الوقت  ًالضل الطريق لي هنإ: ويقال ،ر نحو الجنوب، حتى طور سيناءئسا  ، وآ

تاًء ديًد ش رد ش اًر ا،والب ذلك أراد موسى أن يجد ن ا، ا ول دي به ا ويهت ليصطلي به
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ه موسى مع زوج   يلعن رح "قصص القرآن"ويقول محمد أحمد جاد المولى في 

 :في تلك الليلة الباردة المظلمة

ى           " ذهب مع زوجه إل ه، واستعد لي أ رحل جمع موسى أشتات متاعه، وهي

يخ وداًع ا الش ًنا مصر، فودع و  حس ارا نح م س داد، ث التوفيق والس ا ب ا لهم ا، ودع

وى       ره والت ق، فحار في أم الجنوب، حتى طور سيناء، وهناك ضل موسى الطري

 .رجاؤه عناية اهللا أدرآته، فلم يخب ضياؤه، ولم ينطفئولكن . ليه قصدهع

 ا َهوُنُيُع َكْتَظَحَال ُةاَيَنا الِعَذِإَو

  )1(اُنَمَأ نَُّهلُُّآ ُفاِوَخالَمَف ْمَن

ة    في  )عليه السالم(موسى  زوجن إ: رويات تقولالوهناك بعض  ك الليل تل

دفء   آانت في  ى ال أن  )ه السالم علي (فحاول موسى    ،االصطالء وأشد الحاجة إل

 . اناًرلها يجد 

ول  دالويق رزوق عب ار م ي  دآتور مخت رحيم ف ل "ال ورة النم ير  –س تفس

 ":ودراسة

ى   ".. ات أن موس ذآر بعض الرواي الم(ت ه الس ه   )علي ار بزوج ا س حينم

اردة      ،أدرآها المخاض عند جبل الطور اتية ب ة ش اد     ،فوضعت في ليل د ح ان ق وآ

 :وقد أصبح بحاجة إلى أمرين ،ىاهللا تعال ؛ ألمر شاءهعن الطريق

 . بها أهله ليستدفئ ؛اأن يوقد ناًر: أحدهما

د   أن يهتدي إلى الطريق الموص: يهماوثان ه، وق ل إلى مصر بعد أن حاد عن

ارً  حيث أظهر اهللا  ؛أدرآته عناية اهللا وهو في حيرته هذه ه ن دٍ  ل ى بع ل من    ا عل قلي

 )2( ...."الطور
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ه السالم  (بعثة موسى  قصة )سبحانه وتعالى( وذآر اهللا ان في    ف )علي و آ ه

واد دس يال تدفاء ؛المق ار لالس ه بن ان أهل كإلتي ر ذل ر ، ذآ ي أآث يسور من ف  ة ف

 :القرآن الكريم

راء ورة اإلس ه ،)3-2( :س ورة ط ، )47-42(، )36-17(، )16-9: (وس

و ان  ،)35-29( ،)46-45( :القصص ةروس ورة الفرق ورة  ،)36-35( :وس وس

عراء ل  ،)16-12( :الش ورة النم جدة  ،)12-7( :وس ورة الس  ،)25-23( :وس

 ).19-15: (وسورة النازعات

 ":القصص"فقال اهللا تعالى في سورة 

ِه آ ﴿ اَر ِبَأْهِل َل َوَس ى اَألَج ا َقَضى ُموَس ِبَفَلمَّ ْن َجاِن َس ِم اَل  َن اًرا َق وِر َن الطُّ

ي آ  وا ِإنِّ ِه اْمُكُث ي َألْهِل اًرا َلَعلِّ ُت َن يُكْم ِمآ َنْس ْم    ِت اِر َلَعلَُّك َن النَّ ْذَوٍة ِم ٍر َأْو َج ا ِبَخَب ْنَه

 .َتْصَطُلوَن﴾

عشر  ترك مدين بعد أن أآمل )عليه السالم(وآما ذآرنا من قبل أن موسى 

ى مصر   ،سنوات ارً     ،وخرج إل ق أراد أن يجد ن ه ا وفي الطري ارً   ،ألهل ا فأبصر ن

ار   ،على ُبعد من ناحية جبل الطور ى الن ه  و ،فأسرع وحده إل ال ألهل وا : "ق ... امكث

 .)29: القصص" (تصطلون

د األعظم في      وفي الحقيقة، آان هذا هو  اة موسى   التحول الجدي ه  (حي علي

 .جبل الطور ألن ربه آلمه على )السالم

ن   ة م ات الكريم ذه اآلي ن ه ورة القصص أن موسى ويتضح م ه  -س علي

د،     جاء لما –السالم  ا من بعي ه     إلى مكان وجود النار التي رآه اد وهو رب اداه من ن

ة   ،وجد فيها النار وهي ال تطفأمن تلك الشجرة العليقة ولما اقترب  ،الكريم والعليق

 .ال تشتعل

 ":قصص األنبياء"ويقول ابن آثير في 



 

ارً      " ٍد ن ذلك إذ أبصر عن بع أجج في جانب الطور     ا فبينما هو آ هو  و –ت

ه  ،"ااًرنَ  ُتسْ ي آَننِّ وا ِإُثُكاْم ِهِلْهَأل اَلَق"الجبل الغربي منه عن يمينه؛ فـ واهللا  - وآأن

ه لكل             - أعلم ة، وال يصلح رؤيت ور في الحقيق ار هي ن ذه الن م، ألن ه ا دونه رآه

 .)1(..."أحد

ي    وري ف دين المرم يخ ناصر ال ول الش رآن "ويق اب الق ير رح ن " تفس ع

 : النور الذي رآه موسى في الشجرة الخضراء

اًر" ار فوجدها ن رب موسى من الن اًر ااقت وهج من شجرة خضراء، ن ا تت

دة تضيء وال تحرق، فهي شدي    ا اإلضاءة حتى وضع يديه على عينيه، ناًر ةشديد

أله تعجبً      التوهج، والشجرة شديدة الخضرة   ذي أدهش موسى وم من  ا ، الشيء ال

 .)2("هذه النار، ولوال أن اهللا ثبته لصرع من الدهشة

ادى اهللا الى ( ون بحانه وتع ى  )س ال (موس ه الس وادي    )معلي ب ال ن جان م

ن رب، آ ،األيم ة الغ ن ناحي ى م ين موس ن يم ورة أي ع ي س الى ف ال تع ا ق م

 )46-44": (القصص"

يِّ ِإذْ   ﴿ ِب اْلَغْرِب َت ِبَجاِن ا ُآْن ى األَ   َوَم ى ُموَس ْيَنا ِإَل َن    َقَض َت ِم ا ُآْن َر َوَم ْم

اَوَل َعلَ    ) 44(الشَّاِهِديَن ا َفَتَط ْأَنا ُقُروًن لِ      َوَلِكنَّا َأْنَش ي َأْه ا ِف َت َثاِوًي ا ُآْن ُر َوَم  ْيِهُم اْلُعُم

ِلينَ    َمْدَيَن َتْتُلو َعَلْيِهْم آ ا ُمْرِس ا ُآنَّ ا َوَلِكنَّ ا      ) 45(َياِتَن وِر ِإْذ َناَدْيَن ِب الطُّ َت ِبَجاِن ا ُآْن َوَم

ْن َقبْ   ِذيٍر ِم ْن َن اُهْم ِم ا َأَت ا َم ِذَر َقْوًم َك ِلُتْن ْن َربِّ ًة ِم ْن َرْحَم ْم َوَلِك َك َلَعلَُّه ِل

 .)3(﴾)46(َيَتَذآَُّروَن

 )10-9": (طه"وأما قوله تعالى في سورة 
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الَ . َوَهْل َأَتاَك َحِديُث ُموَسى﴿ اًرا       ِإْذ َرَأى َناًرا َفَق ُت َن ي آَنْس وا ِإنِّ ِه اْمُكُث َألْهِل

 .)1(﴾ِتيُكْم ِمْنَها ِبَقَبٍس َأْو َأِجُد َعَلى النَّاِر ُهًدىَلَعلِّي آ

الى في سورة      ا القول أيًضفهذا  ه تع ا قال ى    ،"القصص "ُيطابق م دل عل وي

يل حقي البروسوي   وآونهم تاهوا عن الطريق، يقول الشيخ إسماع  ،وجود الظالم

 ":تنوير األذهان من تفسير روح البيان"في  ،)محقق الصابوني(

ار  ا راجًي"...  ن الن ئكم م علةبأن أجي ن    ،ش بس م ب مقت ه له يء في أي بش

ذي رآ : قال أآثر المفسرين. ارمعظم الن ارً    إن ال م يكن ن ور     ،اه موسى ل ان ن ل آ ب

ارً  ؛الرب تعالى، ذآر بلفظ النار ام  األن موسى حسبه ن ال اإلم ارً  : ، وق ه رأى ن ا إن

 .)2(..."في خبره، إذ الكذب ال يجوز على األنبياءا ليكون صادًق

رت الم وذآ ار  الك ة الن ه عن حدث رؤي ي / نفس الى ف ور اهللا تع جرة ن الش

 ).7":(النمل"الخضراء، في سورة 

الى ( ثم ناداه ن، في      من  )سبحانه وتع وادي األيم ة   الشاطئ ال ة المبارآ بقع

ثم هذا هو  ... منذ هذه اللحظة" مبارآة"وهذه البقعة المبارآة  –من ناحية الشجرة 

ى       ي لموس وي اآلت داء العل ه بالن اوب جنبات ه تتج ون آل الم (الك ه الس ن " )علي م

 .ولعلها آانت وحيدة في هذا المكان )3( "الشجرة

 : قال اهللا تعالى

َواِد األَ َفَلمَّا َأَتاَها ُن﴿ َجَرِة       وِدَي ِمْن َشاِطِئ اْل َن الشَّ ِة ِم ِة اْلُمَباَرَآ ي اْلُبْقَع ِن ِف ْيَم

 .)4(﴾َأْن َيا ُموَسى ِإنِّي َأَنا اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِميَن

 ":القرآن في ظالل" في سيد قطب الشهيديقول 
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ك    ا تلقاه وحيًد ،"النداء المباشر"تلقى موسى ق، في ذل في ذلك الوادي العمي

اه   اآن، تلق ل الس ماوات         اللي ه الس ئ ب ه، وتمتل ن حول ون م ه الك اوب ب يتج

وعن أي طريق تلقاه ملء الكون   ،وبأية جارحة ،ه ال ندري آيفان، تلقواألرضو

أ     ؛يهآيانه آله، تلقاه وأطاق تلق َءْلمن حوله، وِم ألنه صنع على عين اهللا حتى تهي

داء    ،لهذه اللحظة الكبرى ك الن ة    وسجل ضمير الوجود ذل وي، وبورآت البقع العل

ي، ووقف موسى    ذالجالل، وتميز الوادي الذي آرم به التي تجلى عليها ذو ا التجل

 .)1(..."في أآرم موقف يلقاه إنسان

بعض المعجزا    )سبحانه وتعالى( واهللا ادة ة ق ت الخاراختص آل نبي ب  ،للع

ة  ،على صدقهم ًالوهذه المعجزات أصبحت دلي وبعضها   ،وبعضها معجزات مادي

 . معنوية أدبية

بمعجزات مادية  )عليه السالم(موسى  )سبحانه وتعالى( وآذلك اختص اهللا

ة  ة أدبي زات أن اهللا   ،ومعنوي ذه المعج ن ه الى ( وم بحانه وتع زة   )س اه معج أعط

 .في الوادي المقدس طوى ،في عالم الدنيا هه تعالى آلمنوهي أ ،خاصة

ون موسى  ه السالم(وصفة آ يم اهللا هي صفة عظ )علي دير اهللا آل ة بتق يم

ئ  يًئا يهي د ش دما يري داده؛ ألن اهللا عن انه وإع باب وإحس ه األس ل اهللا  ،ل ذلك فع وآ

 .بموسى لما أعطاه النبوة في جبل الطور

 )16-11": (طه"قال اهللا تعالى تعالى في سورة 

ى  ﴿ ا ُموَس وِدَي َي ا ُن ا َأَتاَه اْلَواِد  ) 11(َفَلمَّ َك ِب َك ِإنَّ اْخَلْع َنْعَلْي َك َف ا َربُّ ي َأَن ِإنِّ

وَحى   ) 12(اْلُمَقدَِّس ُطًوى  ا ُي ُه    ) 13(َوَأَنا اْخَتْرُتَك َفاْسَتِمْع ِلَم ا اللَّ ي َأَن َه إِ َال ِإنَِّن  الَِّإَل

الَأَن ِم الصَّ ْدِني َوَأِق ِذْآِري َةا َفاْعُب اَعَة آ) 14( ِل لُّ ِإنَّ السَّ َزى ُآ ا ِلُتْج اُد ُأْخِفيَه ٌة َأَآ ِتَي

                                                 
 . 19/2692: في ظالل القرآن، لسيد قطب الشهيد) 1(



 

َعى    ا َتْس ٍس ِبَم ْن   َال َف) 15(َنْف ا َم دَّنََّك َعْنَه ْرَدى    َال َيُص َواُه َفَت َع َه ا َواتََّب ْؤِمُن ِبَه ُي

)16(﴾)1(. 

 ":النمل"في سورة  )سبحانه وتعالى( وآذلك ذآر

ِه َربِّ         َفَلمَّا َجاَءَها نُ ﴿ ْبَحاَن اللَّ ا َوُس ْن َحْوَلَه اِر َوَم ي النَّ ْن ِف وِرَك َم وِدَي َأْن ُب

 .)2(﴾َيا ُموَسى ِإنَُّه َأَنا اللَُّه اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم. اْلَعاَلِميَن

 )16-15": (النازعات"وقال اهللا تعالى في سورة 

 .)3(﴾َواِد اْلُمَقدَِّس ُطًوىِإْذ َناَداُه َربُُّه ِباْل. َهْل أَتاَك َحِديُث ُموَسى﴿

الى( اهللا ها قالمفم بحانه وتع ى    )س ة موس ن بعث ور ع ذه الس ي ه ه (ف علي

حيث أوحى    ،اتصال موسى بالنور اإللهي  في الوادي المقدس، يتضح لنا )السالم

اب   يرجو أن ُيْلَقى وأن يعرف الوحي يك ما أوحى ولماهللا إليه أول  ه الكت ذا  إلي ، وه

الى  ( تلطف  .اء والرسل جميع األنبي حال  ه     )سبحانه وتع ى موسى طول حيات ، عل

ن مصر خائًف فموسى ذي خرج م ن فرعون وملا ال نينم ل س ه قب ع ، ئ اآلن يرج

ى اهللا  الى  ( متوآال عل ق األرض     )سبحانه وتع ذي أضله عن طري دي    ؛ال لكي يهت

 ".يا موسى" :لنار يناديه ربه، فعند اقترابه من اإلى طريق السماء

 ":التفسير الوسيط"وهبة الزحيلي في  دآتور ويقول

ين           " ن أربع ة اب ك الليل ذي رآه، وهو في تل ك الضوء ال فلما أتى موسى ذل

ان ال  َئبِّسنة، ُن ذي        بالنبوة، حيث نودي في مك وادي ال ٍد، من جانب ال ور من بعي ن

ة           هو اليمن، في البقع وادي وصف ب ة الغرب، أو أن ال عن يمين موسى من ناحي

                                                 
 . 16-11: سورة طه، اآليات) 1(
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المين (اء النداء من جهة الشجرة وابتد ،المبارآة  ،)أن يا موسى إني أنا اهللا رب الع

 .)1("وهذا تعريف بالمنادي المتكلم، وهو اهللا رب جميع العوالم من اإلنس والجن

مه   داء باس أتي الن ته   ؛في ة وحش ه وإزال رف     ،إليناس م يع داء ل ر أن الن غي

ماذا يقول هذا يع جوارحه، ومن جميع الجهات، فآان يسمعه من جم، وقد مصدره

 ":القصص"آما جاء في سورة  -تبارك وتعالى  - آان من قبل الربالنداء؟ 

ْيَمِن ِفي اْلُبْقَعِة اْلُمَباَرَآِة ِمَن الشََّجَرِة َأْن َيا ُموَسى وِدَي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد اَأل﴿ُن

 .ِإنِّي َأَنا اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِميَن﴾

الى ( فيقول له ك ويكلمك ويخاطبك      ي  :)سبحانه وتع ذي ينادي ا موسى إن ال

ويقول الشيخ أبو علي الفضل بن حسن بن فضل الطبرسي  ،هو ربك الكريم عليك

 ":في مجمع البيان في تفسير القرآن

ة    " ى طريق دعاء عل داء ال الن "والن ا ف ن     ،"ي ف م تح األل ن ف ي(فم  ،)أن

ودي  :فالمعنى َرَسَآ ْنوَم ،نودي بأني :فالمعنى ل  ،ن ذي خلقك      إني  :فقي ا ربك ال أن

ل  ،نودي من الشجرة: قال وهب. ودبرك ا موسى   :فقي دري   ا فأجاب سريعً   ،ي ا ي م

ال  ،هاادمن ن ال    ،إني أسمع صوتك وال أرى مكانك     :فق ت؟ فق أين أن ا فوقك  : ف  ،أن

ه  ،وأقرب إليك من نفسك ،وخلفك ،وأمامك ،ومعك  - فعلم أن ذلك ال ينبغي إال لرب

الى لمعجز         وإنما  ،وأيقن به - وجل عز ل اهللا تع داء من قب ك الن م موسى أن ذل عل

) يَنِماَلالعَ  بَُّر ُها اللَّ َني َأنِِّإ( :آما قال في موضع آخر )سبحانه وتعالى( أظهره اهللا

 .)2()اَكَصَع ِقْلَأ ْنَأَو) (30: القصص(

ع   ؛ألنه بالوادي المقدس طوى ؛بخلع نعليه )سبحانه وتعالى( اهللا هوأمر فخل

ه  دما عَ  ، وموسى نعلي الى  ( اهللا َفرَّعن ذي     موسى بنفسه،   )سبحانه وتع ه ال ه رب أن

 ،يملك أمره آله، ربه الذي اجتباه ليسمع آالمه ووحيه ،والذي ناصيته بيده ،خالقه
                                                 

 . 3/1915: التفسير الوسيط، للدآتور وهبة الزحيلي) 1(

 . 9،  7/8: مجمع البيان في تفسير القرآن، للطبرسي) 2(



 

ة التي    د   فما أشبه هذه الكلمة بالكلم ا محم ا نبين لم    - تلقاه ه وس من   - صلى اهللا علي

 :جبريل أول ما ُأْلِقَي إليه الوحي

 .)1(﴾ْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَقاْقَر﴿

الى  ( ربه فكذلك خوطب موسى من جانب ه    )سبحانه وتع ع نعلي َر بخل  ؛وُأِم

ه         أدب، وإن ريم وحسن الت ى التشريف والتك ألن ذلك أبلغ في التواضع، وأقرب إل

يناء  ) ىًوطُ (بالوادي المطهر المسمى   ه  من أرض س ان مخاطب ك   ، وآ ك المل  ،مال

راء    َفِلي هذا العالم َأفف ،رب العالمين وك واألم د المل  ،الناس أن يخلعوا نعالهم عن

 !يدي رب العالمين؟ نيوهو في الحضرة القدسية بفكيف ال يخلع موسى نعليه 

 :البن آثير" قصص األنبياء"ويقول راشد أحمد عظامي في ترجمة 

Moses was in a valley called "Tuwa" and Moses was 

standing facing the Qiblah. That tree was on the right side 

from the west direction. Then his Lord called him out in this 

valley. Hs first commanded him to take his shoes off to 

shaow his respect to that palace" .)2(  

د بخلع نعليه موسى اهللا تعالى رمأما أ ه ورد ، فق وال م  ت في ة أق ا   ختلف ذآره

 ":مجمع البيان في تفسير القرآن"في  الطبرسي

ار ميت     : أحدها"...  د حم ا من جل ة   ( أنهما آانت ، وروى عن آعب وعكرم

ولكنه أمر بخلعها  ،آانتا من جلد بقرة ذآية أنهما :وثانيها ،")ع"ذلك عن الصادق 

سعيد عن الحسن ومجاهد و(المقدس  يفتصيبه برآة الواد ،ليباشر بقدميه األرض

ريج  ن ج ر واب ن جبي ا)ب ات: ، وثالثه ن عالم اء م ان التواضع أن الحف ذلك آ ، ول

ه السالم  (أن موسى  : ، ورابعها)عن األصم(حفاة  ونطوفالسلف ي بس    )علي ا ل إنم
                                                 

 . 1: سورة العلق، اآلية) 1(

2)( Stories of the Ptophets, Page: 338. 



 

اًء ل اتق اس وخوفً  النع ن األنج راتا م ن الحش اف  ،م ا يخ ه اهللا مم ه  ،فأمن وأعلم

 .)1(")عن أبي مسلم(بطهارة الموضع 

 :لمحمد محمود حجازي ،"التفسير الواضح"جاء في  نفسه والمفهوم

داء   ؛ونودي من قبل اهللا أن يا موسى" ذا الن ، وشك في مصدره،    فارتاع له

اك        : له على سبيل التوآيدفقال اهللا  ذي خلقك وسواك وعدلك، ورب ك ال ا رب إني أن

ذا الوقت      ،في بيت عدوك ى ه ه إل ه ورعايت اخلع نعليك احترامً    ؛ولحظك بعنايت  اف

 .)2("طوى :المقدس المطهر الذي يقال له يإنك بالواد ؛اوتعظيًم ًال، وإجالاوتقديًس

ة للخَّ " ىًوُط ِسدََّقالُم ياِدالَوِب َكنَِّإ": إذن قوله تعالى أمور   ِعلْ يبين الحكم الم

ه ه       ،ب ر رب يم اهللا أم ى آل ذ موس د نف ها، وق ة وقدس رف البقع ى ش ارة إل ع اإلش م

 .فخلعهما

رآن الك ي الق الم وف ى أن الك دل عل ي ت ة الت ات الكريم ن ريم وردت اآلي م

ك      ر واسطة المل رب من غي ال في سورة      ،جانب ال ا ق  َكبُّ ا َرنَ ي َأنِّ ِإ :"طه "مثلم

روح        :أي ،"ىًوُط...  ْعَلاْخَف ر واسطة ال ذي أآلمك، أي من غي إني أنا اهللا ربك ال

الى       )عليه السالم(األمين جبريل  ه تع ا جاء في تفسير قول ى وسَ ُم ُهاللَّ  َملَّ َآَو: "آم

 ".ايًمِلْكَت

ة  ؛آرر ضمير المتكلم راد   ،لتأآيد الدالل ق الم ا     ،وتحقي وإماطة الشبهة، آم

 ":النمل"جاء في سورة 

 .)3(﴾َيا ُموَسى ِإنَُّه َأَنا اللَُّه اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم﴿

 ":القصص"وآما قال تعالى في سورة 
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 .)1(َربُّ اْلَعاَلِميَن﴾ ﴿َيا ُموَسى ِإنِّي َأَنا اللَُّه

 ":التفسير الوسيط"وجاء في 

ه سبحانه      " ا، إال أن ا آله ه به وال تعارض بين اآليات الكريمة، فقد ناداه رب

ه  ريم، أي أن داء الك ك الن ه ذل تمل علي ا اش ورة بعض م ل س ي آ بحانه ( حكى ف س

ذ          )وتعالى ا ه ي اشتملت عليه اني والصفات الت ذه المع د ه ا يفي ه خاطب موسى بم

ا أعطى آل سورة جانبً     ةمتفرقة، فلما تكررت القصة في سور متعددالنصوص ال

ا؛ ارة  منه ي العب رار ف ع التك م( لمن بحانه آل)واهللا أعل ر س همي، وأم ع نعلي  ؛ه بخل

ة ت  دس؛     ليباشر بقدميه األرض المقدسة، فتصيبه برآ وادي المق اه في ال يم اهللا إي  كل

اء َأ ن    ُلَصْووألن الحف ع وحس ي التواض الح    ف لف الص ان الس ذلك آ األدب، ول

 .)2("يطوفون حفاة

، "وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى" :)عليه السالم(ثم قال اهللا تعالى لموسى 

لناس أنه اصطفاه من اب )عليه السالم(موسى  حانه وتعالىفي هذا القول يبشر سبو

لما   ع هوفعليه أن يستم ؛للنبوة والرسالة )الزمن(في ذلك الوقت ) من سائر خلقه(

الى  ( هقول للعمل بما يقتضيه، وذلك معنىإليه ويتقبله ويتأهب  ُأوِحَي  )سبحانه وتع

 ":األعراف"في سورة 

 .)3(ِمي﴾نَّاِس ِبِرَساالِتي َوِبَكال﴿ِإنِّي اْصَطَفْيُتَك َعَلى ال

اس      ب )عليه السالم (ففي هذا القول بشارة لموسى  ع الن ى جمي ر عل ه اختي أن

ين ،هالموجودين في زمان   م يب الى ( ث ه  )سبحانه وتع ا أراد أن يوحي ى موسى  م إل

 .في هذه المكالمة القدسية )عليه السالم(

 :فقال اهللا تعالى
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 .)1(َة ِلِذْآِري﴾ا َفاْعُبْدِني َوَأِقِم الصَّالَأَنَال ِإَلَه ِإَال ﴿ِإنَِّني َأَنا اللَُّه 

ذي م ال ر المه داء األول  واألم و أّن الن ا ه ان  )َكبُّا َرَني َأنِِّإ(نالحظه هن آ

دً  ،...)ُها اللَّ نَ ي َأنِ نَِّإ(، ثم ناداه باسم األلوهية باسم الربوبية داءين مؤآ ؛ ليوضح  ا الن

ين    ،به –سبحانه وتعالى  - أخبره أهمية الخبر الذي ى المكلف ، وهذا أول واجب عل

 .أن يعلموا أنه ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وهو

ه السالم  (وإثباته في نفس موسى  وبعد إقرار التوحيد  أمره  )علي سبحانه  ( ي

الى   )وتعالى ه تع دني : (بالعبادة، والفاء في قول ا     لترتيب  ) فاعب ى م ه عل أمور ب الم

ا ات تخصيص       ،قبله ن موجب بحانه م ه س ة ب ك أن اختصاص األلوهي ى ذل فمعن

ارة هو  رله، والم العبادة ال     اد بالعب ة والطاعة واالمتث د وهي ق   ،الخضوع والمحب

 .لجميع النعم لرب العالمينا تكون شكًر

اني لموسى  م الث ا الحك ه السالم(أم ة )علي ذه اآلي ي ه و أداء الصالة ف ،ف ه

 ؛مره به، مستكملة األرآان والشروطأعلى النحو الذي  )سبحانه وتعالى( اهللا لذآر

اءً  دعوه دع ا وي ذآره فيه ا خص ا خالًص لي ه، وهن الى( إلي بحانه وتع الصالة  )س

 .لكونها أشرف طاعة وأفضل عبادة ؛بالذآر

 :دآتور وهبة الزحيليل، ل"التفسير الوسيط"وجاء في 

ول واستعداد ووعي     " وأنا الذي اخترتك للرسالة والنبوة، فاستمع سماع قب

ري، فَ   ه غي ي ِتاَدبَ ِعِب ْمقُ ي َوِنْدحِّ َولما ينزل عليك من الوحي، إنني أنا اهللا الذي ال إل

 .اص األلوهية به سبحانه موجب لتخصيصه بالعبادةألن اختص من غير شريك؛

ى - دِّوَأ ا موس ة ال - ي الة المفروض ان  الص ة األرآ ا آامل أمور به م

ذآر  يََّلِإا خالًص لتذآرني فيها، وتدعوني دعاًء والشروط؛  ؛، وخص الصالة هللا بال

 .)2("لكونها أشرف طاعة وأفضل عبادة
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ر  ي الوذآ ي ف ة الزحيل رالتفسير ال"دآتور وهب ديًث" مني ذي ح ا رواه الترم

 : عن أبي هريرة قال وابن ماجه

ال رسول اهللا" لم - ق ه وس ن نسي صالة فليصلها إذا : "- صلى اهللا علي م

 .)1("وأقم الصالة لذآري: "ذآرها، فإن اهللا قال

ل           ي آ دين ف ود ال بحت عم د أص ة ق الة فريض ى أن الص ة عل ه دالل وفي

المين  ُيذآر فيها ربُّ لها أن ُةوَعوالهيئة المشُر ،الشريعة ذلك في الشريعة     ،الع وآ

ة،  لوات المحمدي ت الص راج    فرض راء والمع ة اإلس س ليل ن الخم بع   م وق س ف

ماوات ا أن، وس م هن تم إال بالصالة نعرف أن المه دين ال ي اؤال وم بن ه إال ، وال يق

 .عليها

ى  و ر لموس ر اآلخ الم(األم ه الس ة   )علي ات الكريم ذه اآلي ي ه ى (ف لموس

ا    ) للناس جميعهمخاصة و واالستعداد   ،هو أال يصرف عن ذآر الساعة ومراقبته

ربهم       هألن ؛لها بالعمل الصالح روا ب ذين آف ا إال ال ا ومراقبته ال يصرف عن ذآره

 .يهلك معهم يتبع هواهم منو ،بل يتبعون هواهم بتكذيبها ،فال يصدقون بها

ه السالم  (ى لموس ا إن آان هذا النهي ظاهرً  :وفي األصل ه    )علي المراد ب ف

ه رين  ،أمت ن المفس ر م ال آثي ا ق لم ال يصرفه عن  : "آم ه وس ه صلى اهللا علي فإن

 .)2("الساعة والعمل لها صارف بموجب عصمته

 :المنعم الجمال ويقول الدآتور محمد عبد

ة   " ة ال محال ة آتي اره      لكني  ،واعلم أن القيام ا وعدم إظه ة توقيته د تعمي  أري

وم  في الوقت  لكم، وستفاجئون بها  ا آسبت        ؛المعل ى م ه آل نفس عل  ،لتحاسب في

 .)3("ى الجزاء الذي تستحقهفََّووُت
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 ":التفسير الوسيط"دآتور وهبة الزحيلي في الويقول 

لذا أعقب اهللا تعالى  د البشرية والبشر هو يوم القيامة؛وملتقى جميع الجهو"

ذآر أن  إعالن التوحيد وإيجاب الصالة باإلخبار عن مجيء الساعة، أي القيام ة، ف

ة الا ة، وآائن ة ال محال اعة قائم د لس ا  ب ي، فكيف يعلمه ن نفس ا م اد أخفيه ا أآ منه

غيري، فاعمل لها الخير، من عبادة اهللا والصالة، وألن مجيء الساعة أمر حتمي  

ا واهللا    َزْجالزم، ألجزي آل عامل بعمله، ولُت ه من أعماله ى آل نفس بما تسعى في

اٍط، وال     أخفى الساعة، أي القيامة، و أخفى أجل اإلنسان، ليعمل اإلنسان بجد ونش

ارب، ) أآاد أخفيها(يؤخر التوبة، ويترقب الموت آل لحظة، فكلمة  اد (و أي أق ) أآ

 .)1("عة آتية أخفيها لحكمة تقتضي ذلكإن السا :، أيزائدة

ك   ا ي يقينا في موسى علمً   )سبحانه وتعالى( وفي أثناء ذلك، خلق اهللا أن ذل ب

الى،  سمأنه و –سبحانه وتعالى  - اهللا آالمالكالم هو  ال من الشجرة،   عه من اهللا تع

ى  الى موس د اهللا تع م يؤي الم  -ث ه الس زتين –علي ورة  ،بمعج ي س اء ف ا ج آم

 ":القصص"

َها َتْهَتزُّ َآَأنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدِبًرا َوَلْم ُيَعقِّْب َيا ُموَسى ْن َأْلِق َعَصاَك َفَلمَّا َرآَوَأ﴿

وٍء     . ِمِنيَنِإنََّك ِمَن اآل َتَخْفَال ْقِبْل َوَأ ِر ُس ْن َغْي اَء ِم اْسُلْك َيَدَك ِفي َجْيِبَك َتْخُرْج َبْيَض

ْم       ِه ِإنَُّه ْوَن َوَمَلِئ ى ِفْرَع َك ِإَل َواْضُمْم ِإَلْيَك َجَناَحَك ِمَن الرَّْهِب َفَذاِنَك ُبْرَهاَناِن ِمْن َربِّ

 .)2(﴾َآاُنوا َقْوًما َفاِسِقيَن

ه   ئدة تكليمهالكون لمامن رب  رؤية النار استدعاًء توآان رب العزة وإيتائ

ة   عز اهللا آالم –عليه السالم  -فبعد أن سمع موسى  ،النبوة والرسالة وجل في بقع

ن أصفياء اهللا عزوجل   الم م ذا الك دس، صار به وادي المق ة من شاطئ ال مبارآ

                                                 
 . 2/1513: التفسير الوسيط، للدآتور وهبة الزحيلي) 1(

 . 32-31: سورة القصص، اآليتان) 2(



 

الة إال بعد أمر  ًالألنه ال يصير رسو ؛ومن رسله ده      ،ه بالرس ذي جاء بع واألمر ال

 .يعني من المرسلين ،"إنك من اآلمنين"هو 

تمر داء تس الى ( ات اهللان بحانه وتع ا  )س ي ج ن   الت ة م ة مبارآ ي بقع ءت ف

وادي المقدس   د    ،شاطئ ال ى عب دما  وهو أن يلقي عصاه    ،التكليف  هويلقي إل ، فعن

ى عصاه  ي سرعة صارتألق دب ف ة ت ة ،حي وى ،وتتحرك في خف آصغار  وتتل

ه السالم  (فبذلك أدرك موسى  ،وهي حية آبرى ،الحيات ذي     )علي ه أن ال وتحقق ل

ول للشيء  ذي يق و ال ه ه ه ويخاطب ن: يكلم ون،آ ا موسى  ، فيك دما رآه ن عن ولك

ى لَّث االهتزاز والحرآة، ال من حيث المقدار، َوجان، من حيآأنها  )عليه السالم(

ورا هارًب ى الف ي  ؛عل أة الت ا المفاج ةألنه ع الطبيع ا م تعد له م يس ة ل م  ،االنفعالي فل

 . حسب طبع البشر الذي ينفر من ذلك هيلتفت إلى ما وراء

ذه المعجزات   وة لموسى     ؛وجاء ذآر ه د النب ه السالم  (لتأيي في سور    )علي

 :)12-10( "النمل"فنرى قوله تعالى في سورة  ،لقرآن الكريمآثيرة في ا

ا ُموَسى   َها َتَوَأْلِق َعَصاَك َفَلمَّا َرآ﴿ َال ْهَتزُّ َآَأنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدِبًرا َوَلْم ُيَعقِّْب َي

وٌر  َال ِإ. َيَخاُف َلَديَّ اْلُمْرَسُلوَنَال َتَخْف ِإنِّي  َمْن َظَلَم ُثمَّ َبدََّل ُحْسًنا َبْعَد ُسوٍء َفِإنِّي َغُف

يٌم اَء مِ . َرِح ُرْج َبْيَض َك َتْخ ي َجْيِب َدَك ِف ْل َي ِع َوَأْدِخ ي ِتْس وٍء ِف ِر ُس ى آْن َغْي اٍت ِإَل َي

 .)1(﴾ِفْرَعْوَن َوَقْوِمِه ِإنَُّهْم َآاُنوا َقْوًما َفاِسِقيَن

 ، فبعد أن منحه)22-17( "طه"ء ذآر هذه المعجزات في سورة جاوآذلك 

ين أراد اهللا الى( المعجزتين العظيمت بحانه وتع ة خوف موسى )س أمره ،إزال  أن ف

ا وجد من الخوف       ؛على صدره هيديضع  ه م ذهب عن ل في أي أمر من      ،آي ي ب

ك   فعل، فإذا ضم إليه يدهي أن إذا خاف من شيء إن عليه: قال تعالى له ،األمور ذل

 .ذهب ما طرأ عليه من الخوف

 : ويقال
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ربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل االقتداء، فوضع يده على فؤاده، فإنه "

ا يجده    ه م ه، إن شاء   يزول عن الى، مع   أو يخيف ة  اهللا تع ه  الثق ن     ب ال اب سبحانه، ق

 .)1("إذا وضع يده على صدره، زال خوفهآل خائف : عباس

ت ذا الوق ي ه ى وف ا تلق ى موسى م ات   ،تلق ن آي اهد م ا ش ذلك م اهد آ وش

ة هللا الى خارق بحانه وتع اهدة   ،س ة المش ي بداي ّدأه   فف م ه دة ث عّر جل ارتجف واقش

 .مقصود الحقيقي من وراء اآلياتال ، واآلن عرفنفسه تفاطمأن ،تعالى

ا من    ّد له ان يع ي آ ة الت الة العظيم اء الرس ه أعب ي علي ه  ذواآلن يلق طفولت

 :الباآرة ليتلقاه، فنرى قوله سبحانه وتعالى

 .)2(﴾َفَذاِنَك ُبْرَهاَناِن ِمْن َربَِّك ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه ِإنَُّهْم َآاُنوا َقْوًما َفاِسِقيَن﴿

درة اهللا   أي أن العص ى ق ان عل ان دالت ان خارقت ا آيت د البيضاء آليهم ا والي

إذن هو المرسل بها إلى  ،في الوقت نفسه )عليه السالم(نبوة موسى  تعالى وصدق

ون ومل هفرع ده ،ئ الى ( ويؤي بحانه وتع ة   )س د المقابل زتين عن غ  / بمعج د تبلي عن

راء   من الرؤ  ،جبر وقومهمتربه العظيم إلى فرعون الطاغي والرسالت  ساء والكب

انوا جديرين       ،ألنهم قوم خرجوا عن طاعة اهللا  ؛واألتباع ه، فك ره ودين الفوا أم وخ

 .بهاتين المعجزتينا إليهم مؤيًد )عليه السالم(بإرسال موسى 

ى    الة موس ي رس ين ف ر الب الم(واألم ه الس و   )علي ه ه ون وقوم ى فرع إل

 .طفل الرضيعوهو  تحقيق الوعد الذي تلقته أم موسى

 .)3(﴾ا َرادُّوُه ِإَلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِليَنِإنَّ﴿

دة الوعد اليقين الذي مضت عليه  فهنا تحقق إن اهللا ال يخلف    ،سنون العدي ف

 .وهو أصدق القائلين ،الميعاد
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 :همنقصة قارون وموقف موسى  -10

وم موسى   ن ق ارون م ان ق الم(آ ه الس ي   )علي ن بن ربين م يرته األق وعش

رزق    ،رة في األموالوهو الذي آتاه اهللا وف، إسرائيل ، حتى  وبسطة في العيش وال

 .ن مفاتيح آنوزه ال يحملها إال عصبة قوية من الرجالإ

 :ويقول الزمخشري

و      : ونرقا" ف، ول ة والتعري م ينصرف للعجم اسم أعجمي مثل هارون، ول

 .)1("من قرن النصرف ًالآان فاعو

ورة    ي س الى ف ر اهللا تع ة" القصص"وذآ ى   قص ع موس ارون م ه (ق علي

 :)83-76: اآليات( )السالم

ِتْلَك الدَّاُر  ...َتْيَناُه ِمَن اْلُكُنوِز ُموَسى َفَبَغى َعَلْيِهْم َوآ ِإنَّ َقاُروَن َآاَن ِمْن َقْوِم﴿

 .)2(﴾ْلُمتَِّقيَنَفَساًدا َواْلَعاِقَبُة ِلَال ْرِض َوُيِريُدوَن ُعُلوا ِفي اَألَال ِخَرُة َنْجَعُلَها ِللَِّذيَن اآل

د موسى   ن قاهث، ج ن يصهب ب ارون ب و ق ه السالم(وه ن )علي و اب ، فه

 : جرير ابن قول" قصص األنبياء"عمه، ونقل ابن آثير في 

 .)3("أهل العلم، أنه آان ابن عم موسىوهذا قول أآثر : 

وراة       رأ وأحفظ بني إسرائيل للت ارون أق ان يسمى    ،وآان ق ور "وآ  ؛"المن

ألن النبوة أعطيت  )عليه السالم(لموسى ا ولكن آان حاسًد ،لتوراةلحسن صوته با

 :ويقول الزمخشري. وال وآثرة الرزقبينما هو ذو حظ عظيم من األمله، 

ال  ،وآان أقرأ بني إسرائيل للتوراة، ولكنه نافق آما نافق السامري"...  :وق

 "؟)4(فما لي ،هارون، والمذبح والقربان ل)عليه السالم(إذا آانت النبوة لموسى 
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د أن َب  الى ( اهللا َنيَّوبع بحانه وتع رائيل     أن  )س ي إس ى بن ى عل ارون بغ ق

ر ّين  وتجب يهم ب ورة القصص     - عل ي س ة ف ات التالي ي اآلي بعض  -) 83-79(ف

افق والحاسد    ،قارون وآبريائه مظاهر بغي ه المن  ،وأشار إلى طريقة عيشه وطبع

رزق  رى آثرة ماله وبس، والذي آان يالمال الكثيرب الناس وفخره على ، طته في ال

 : آما قال تعالى ،آتاه اهللا من المال والثروة آان يتمنى أن يرزق مثله مما

َل     ا ِمْث َت َلَن ﴿َفَخَرَج َعَلى َقْوِمِه ِفي ِزيَنِتِه َقاَل الَِّذيَن ُيِريُدوَن اْلَحَياَة الدُّْنَيا َيا َلْي

 .)1(ِظيٍم﴾َما ُأوِتَي َقاُروُن ِإنَُّه َلُذو َحظٍّ َع

اهر ق فلما  الي   اصدً اخرج على بني إسرائيل في زينة عظيمة وتجمل ب التع

ان  ظهًر، معلى الناس اس، آ المولعون   َنتََفْ أن ُي اطبيعيًّ  ا العظمة واألبهمة أمام الن

دنيا  ا وبال ا وزينته ل  زخارفه وا مث روات      ؛ فتمن وال والث ن األم ده م ان عن ا آ م

 .بها مثله واتمتع؛ آي يواألوضاع

 : قالوا، آانوا أهل البصر والحكمة والعلم بعد النظرآخر، و وثمة فريق

ْن   ...﴿ ٌر ِلَم ِه َخْي َواُب اللَّ ْم َث اِلًحا وَ آَوْيَلُك َل َص َن َوَعِم ا ِإَال َم َال ُيَلقَّاَه

 .)2(﴾الصَّاِبُروَن

ارون األموال والثروات  لماذا تتمنون هذه: يعني ذ وهو مع    مثل ق ذي  ه ا ال

اده  ؛ألن جزاء اهللا ومثوبته ليس له نصيب في اآلخرةثروة الوافرة أعطيه من ال لعب

 .المؤمنين الصالحين في الدار اآلخرة خير مما ترون وما تتمنون

وزه   واعتاد قارون االفتخار ب ه وآن ه ورزق اس     ؛مال أال ب فنصحه هؤالء الن

اه  ا أعط ر بم المين يتبط نرب الع ي ع ي األرض  ، وأن ينته اد ف ر واإلفس ، التجب

انوا ينصحونه بيل اهللا ب وآ ي س ه ف ق مال اته ،أن ينف ب مرض ه  ؛حس ي مال ألن ف

يًب ع   نص ه أن ينف اجين، فعلي راء والمحت در    ا للفق دنيا بق الح ال ي مص ه ف ه بمال نفس
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اد في األرض     ، والكفاية ة اهللا في طرق اإلفس ذا سيغضب   ؛ال يصرف نعم  ألن ه

الى ( اهللا بحانه وتع ن أن يزي  )س ذي يمك ه ال ه عن ؤالء   ،ل نعمت ارون ه أعطى ق ف

ال     إلى ما نصحوه ، فلم ينصتصماءا الناصحين والمثيرين أذًن ل استكبر وق به، ب

 : عن ماله

 .)1(﴾َقاَل ِإنََّما ُأوِتيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدي﴿

 ":قصص األنبياء"وقال ابن آثير في 

ى  ستماعالأنا ال أحتاج إلى ا :يعني" رتم، وال    إل ا ذآ ه أشرتم،    م ا إلي ى م  إل

ذا  فإن اهللا ه أن  ؛أعطاني ه ه       ن ي أستحقه، وأن ن لعلم ي حبيب إلي وال أن ه، ول ي أهل ل

 .)2("عنده لما أعطاني ما أعطاني يٌِّظوَح

ا  عن أن فضته وذهبه لن ولكنه ذهل ه  يغني يئً   عن لى األن اهللا تع  ؛امن اهللا ش

ه  ا أشدوآانو ،من المتجبرين المتكبرين من أمثاله في األمم الغابرة كثيرببطش   من

 يعاقب ، وعندماعدم شكرهموفقد أهلكهم اهللا بكفرهم  ،ًالأو ماا قوة وأآثر منه جمًع

ا   ومقدارها أيا منهم ال يسألهم عن أنواع ذنوبهم –سبحانه وتعالى  - يم به ه عل  ؛ ألن

 : آما قال

 .)واهللا بما تعملون عليم(، )واهللا خبير بما تعملون(

 ":الرحمن"سورة في  - تعالى – اآلية قوله هذه ونظير

 .)3(﴾َجانٌَّال ُيْسَأُل َعْن َذْنِبِه ِإْنٌس َوَال َفَيْوَمِئٍذ ﴿

 ":سبأ"آذلك قوله تعالى في سورة و
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َواُلُكْم َو﴿ ا َأْم ى إِ  َأْوالَال َوَم َدَنا ُزْلَف رُِّبُكْم ِعْن الَِّتي ُتَق ْم ِب ْن آَال ُدُآ َل َم َن َوَعِم َم

 .)1(﴾َصاِلًحا

 ":المؤمنون"في سورة  - تعالى – وقال اهللا

ينَ      اٍل َوَبِن ْن َم ِه ِم دُُّهْم ِب ل      . ﴿َأَيْحَسُبوَن َأنََّما ُنِم َراِت َب ي اْلَخْي ْم ِف اِرُع َلُه َال ُنَس

 .)2(﴾َيْشُعُروَن

وذآر اهللا تعالى بعد  ،وأمثاله فلهم عقاب شديد في الدنيا واآلخرةأما قارون 

 ":القصص"سورة في اآلية التالية في " عقاب قارون" ذلك

ا    َوِبَداِرِه اَأل ﴿َفَخَسْفَنا ِبِه ِه َوَم ْن ُدوِن اللَّ ْرَض َفَما َآاَن َلُه ِمْن ِفَئٍة َيْنُصُروَنُه ِم

 .)3(َآاَن ِمَن اْلُمْنَتِصِريَن﴾

، المال جة لكبره بسببنتي ؛قارونما حدث لإن اهللا تعالى ذآر في هذه اآلية 

داره األر   حيث إ ه وب زل ب ا    ؛ضن اهللا تعالى زل ه وغاب فيه بطره  لجزاًء   ؛فابتلعت

 .اأو معيًنا ولم يجد له ناصًر ،وآبره وتجبره

ي    ر ف ن آثي ل اب اء "ونق ديًث" قصص األنبي اري عا ح ديث  ن البخ ن ح م

 :قال )صلى اهللا عليه وسلم(عن النبي  ،عن أبيه ،عن سالم ،الزهري

ا رجل يجر إزاره" ه ،بين و ي ،إذ خسف ب ومفه ى ي ي األرض إل  تجلجل ف

 .)4("القيامة

ٍذ رت فحينئ ر   ظه ة األم ارون حقيق ال ق ونين بم الواف ،للمفت بحان اهللا  :ق س

 ليسوالمال  ،ءويضيقه على من يشاء من خلقه ، الذي يبسط الرزق لمن يشاتعالى
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وع عن        ،عن صاحبه - تعالى – اهللارضى  على يًالدل ا جاء في الحديث المرف آم

 :أبي مسعود رضي اهللا عنه

م" م أ  إن اهللا قس ا قس م آم نكم أخالقك ن  بي ال م م، وإن اهللا يعطي الم رزاقك

 ".ب ومن ال يحب، وال يعطي اإليمان إال من يحبحي

الوا أيًضو الى( ن اهللاإ :اق بحانه وتع ا أعطى  )س ا مثلم م يعطن ا فل  لطف بن

 .آما حدث لقاروناليوم خسف بنا األرض ، إذن للقارون

ل    ال يحقق الفوز  )سبحانه وتعالى( فإن اهللا ذبين مث افرين والمك والنجاح للك

 .ابل يعاقبهم في الدنيا ويعاقبهم في اآلخرة أيًض ،قارون
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 :)عليه السالم(إظهار براءة موسى  -12

 ": األحزاب"قال اهللا تعالى في سورة 

اَن    آ َتُكوُنوا َآالَِّذيَنَال َمُنوا الَِّذيَن آ َيا َأيَُّها﴿ اُلوا َوَآ ا َق َذْوا ُموَسى َفَبرََّأُه اللَُّه ِممَّ

 .)1(﴾ِعْنَد اللَِّه َوِجيًها

 ":الصف"في سورة  - تعالى – وقال اهللا

ْيُكْم  ﴿ َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه َيا َقْوِم ِلَم ُتْؤُذوَنِني َوَقْد َتْعَلُموَن َأنِّي َرُسوُل اللَِّه ِإَل

 .)2(﴾َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَنَال َزاَغ اللَُّه ُقُلوَبُهْم َواللَُّه َفَلمَّا َزاُغوا َأ

ه السالم  (هذه اآليات تشير إلى ما فعل بنو إسرائيل بموسى   د ذآر    )علي فق

 :وأولهما ،قصتين" قصص األنبياء"الوهاب في  عبد

وا  رائيل اتهم ي إس البرص أن بن األدرة أو ب الوا ،موسى ب ا ه عيًبإن ب: وق

اء ليستحم  جسميا، و د أن وضع لباسه   ذات يوم، نزل موسى في الم من   اقريبً  ، بع

ه  الحجر، فج ع بني    حتى  رى الحجر بثوب موسى فجرى موسى خلف وصل مجتم

 .أن موسى بريء من هذا العيب الذي يتهمونه به فرأوا إسرائيل،

د ي رأي عب ي  وف ار ف اب النج اء"الوه بحانه ( أن اهللا" قصص األنبي س

ال و   )ىوتع تالء وه ذا االب ى به ى موس وه ب ابتل رائيل اتهم ي إس ه مصاب أن بن أن

ه السالم  (به موسى  لم يكن األمر الذي أوذيولكن هذا  ،األدرةب ذا ال  )علي ؛ ألن ه

 : ذلك قوله لهماهللا إليهم، آما يشير إلى علمهم بأنه رسول  ينافي

 .َرُسوُل اللَِّه ِإَلْيُكْم﴾ ﴿َيا َقْوِم ِلَم ُتْؤُذوَنِني َوَقْد َتْعَلُموَن َأنِّي

ه موسى  ذي أوذي ب ك أن ال ى ذل ه السالم(فمعن ذاًء )علي ان إي ن أ آ ر م آب

 .االتهام باألدرة
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ي   ر ف ن آثي ل اب اء"ونق ديًث )1("قصص األنبي ي ا ح ام أب ن اإلم د ع اهللا  عب

 :البخاري

د  " و عب راهيم     : ارياهللا البخ  قال اإلمام أب ن إب دثنا إسحاق ب ن   ح ن روح ب ب

ال    عباد رة ق ي هري ال رسول   : ة، عن عوف عن الحسن ومحمد وخالس، عن أب ق

ده   ال يُ  ،اا ستيرً حيي  إن موسى آان رجالً : ")صلى اهللا عليه وسلم(اهللا  رى من جل

ما يستتر هذا التستر إال : منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا شيء استحياًء

ا آ  ة من عيب بجلده، إما برص، وإما أدرة، وإم ه   . ف وإن اهللا عزوجل أراد أن يبرئ

ا وحده، فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ مما قالوا لموسى، فخال يوًم

ب          اه وطل ى عص ذ موس ه، فأخ دا بثوب ر ع ذها، وإن الحج ه ليأخ ى ثياب ل عل أقب

ر ول ،الحج ل يق ي    : فجع ن بن أل م ى م ى إل ى انته ر، حت وبي حج ر، ث وبي حج ث

الحجر  إلى أحسن ما خلق اهللا، وبرأه اهللا مما يقولون، وقاما فرأوه عرياًن ،إسرائيل

ا  " :فذلك قوله عزوجل ،فأخذ ثوبه فلبسه ا َأيَُّه ِذيَن آ  َي وا  الَّ ِذيَن آ  َال َمُن وا َآالَّ َذْوا َتُكوُن

 ."ِعْنَد اللَِّه َوِجيًها... 

اء  "الوهاب النجار في     ولكن في رأي عبد ك   أن "قصص األنبي ذاء  اإلذل ي

؛ ألن في  ا بمسألة الحجرلم يكن متعلًق )عليه السالم(وذي به نبي اهللا موسى الذي أ

 .رافضي شيعي" عوف"اسمه  رواية الحديث راٍو

 ":قصص األنبياء"في : فيقول

ه    ل إلي ذين أمي رائيل     وال ي إس ذاء بن ألة إي ي مس ىلف و موس ره   ه ا ذآ م

ة     ير آي ي تفس اوي ف زابالبيض ي ، واألاألح يره لوس ي تفس ن ا ،ف ي  واب ر ف ألثي

وعبارة ابن األثير أوسع، ذلك أن موسى طلب الزآاة من قارون، فشحت  ،تاريخه

 :أن تقول عن موسى  امراةنفسه بالمال، وأراد أن يكيد لموسى ليرجمه، فاتفق مع 

رجم      :بها، ولما أصبح قال لموسى نه زنى إ ي ي يس من الشريعة أن الزان ال . أل : ق
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ال ى، ق ة  :بل ت بفالن د زني ك ق اءت   وي ،فإن ا ج ك، فلم ك لنرجم لم نفس جب أن تس

دعي    المرأة أخبرت  ا أن ت ارون لقنه أن ق ريء        ب ى موسى وهو ب دعوى عل ذه ال ه

أن تحمل بوهذا هو الالئق  ،)ااهللا مما قالوا وآان عند اهللا وجيًه فبرأه(، وبذلك منها

 .)1("عند اهللا تعالىا ال يكون وجيًها ألن من آان زانًي ؛عليه اآليات

ال الزم ريوق ورة   - خش ة س ير آي ي تفس زاب"ف وه  ارًضاع، "األح الوج

 : فقال ية عن إيذاء موسى من بني إسرائيل،نزول هذه اآلسبب الثالثة التي تشرح 

ا     : )عليه السالم(في أذى موسى  وقيل"...  ي أراده هو حديث المومسة الت

ى  عهاتهامهم إياه بقتل هارون، وآان قد خرج م: قارون على قذفه بنفسها، وقيل  إل

ل ة   ،الجب ه المالئك اك، فحملت ات هن يهم ميتً   ،فم ه عل روا ب ى   ،اوم روه حت فأبص

ول   ر مقت ل . عرفوا أنه غي اه اهللا : وقي راءة موسى     ؛أحي أخبرهم بب ه السالم  (ف  )علي

ه     فوه بعيب في جسده من برص ذق: وقيل ريء من ه ب ى أن أو أدرة، فأطلعهم اهللا عل

ه   جاٍه ومنزلة عنده، فلذلك ذا): اوجيًه( يط عن دفع األذى ويحافظ     آان يم تهم، وي ال

ة       ، آما يفعل ، وال يوصف بنقيصةيلحقه وصم لئالَّ عليه؛ ده قرب ه عن ك بمن ل المل

 .)2("ووجاهة

ى موسى     رى عل ه السالم  (واألمر الواضح أن قارون افت ه هو    )علي واتهم

ر    ، فذلكنبي اهللا بالزنىوأضرابه ل ذاء األآب ه موسى، ف  هو اإلي اهللا  عاقب ، أوذى ب

اس إل      شديًدا،ا تعالى قارون عقاًب ع الن رة لجمي ة  وأصبح عب وم القيام  وهو أن  ،ى ي

داره األرض  بهخسف  )سبحانه وتعالى( ه      ،وب وه ب ا اتهم ّرأ موسى مم ه  ،وب : بقول

د اهللاإ ه عن ه وجي وا أزان ذين زاغ وبهم، وال ًر ،غ اهللا قل ون ناص ن يك وم ا ول م ي له

 .ألنهم قوم فاسقون ؛القيامة
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 :)عليه السالم(الخضر / مع العبد الصالح )عليه السالم(قصة موسى  -13

ة    ؛ثالثة قصص" الكهف"في سورة  )سبحانه وتعالى( ذآر اهللا رر حقيق ليق

ال والسلطان       رة الم رتبط بكث و ال ت زة والعل ل أن الحق والع ان   ، ب دة واإليم  ؛بالعقي

 .آي يعرف المشرآون تلك الحقيقة

ذه القصة لموسى  ه الس(وه ة،   )المعلي د الصالح، هي قصة ثاني ع العب م

رآن إال ، ولم ُتذآر في أي موضع آخر من ا "الكهف"ُذآرت في سورة  ذه   في  لق ه

 .السورة

ه السالم    -آي يفهم المشرآون أن موسى   )سبحانه وتعالى( وذآرها  –علي

، العبد الصالح بتصرفات علم وعمله، ما آان عندهمع آثرة علمه  ،آليم اهللا ،النبي

م ا فل درك آنهه زى، ،ي ا مغ م يعرف له أمره ول الى( ف ه  )سبحانه وتع تعلم من أن ي

ر    ،العلم ر من الكب ذه القصة هي قصة      ،وهذا الشيء يدل على أن التواضع خي فه

 . التواضع في طلب العلم

دراسات في التفسير الموضوعي  "دآتور أحمد جمال العمري في الويقول 

 ":للقصص القرآني

ة        هي قصة التواضع في " ار الغيبي ا جرى من األخب م، وم سبيل طلب العل

د الصالح    ا نبي    ،"الخضر "التي اطلع عليها ذلك العب م يعرفه اهللا موسى حتى    ول

 .)1("أعلمه بها الخضر

 ":مع أعالم المفسرين"ويقول الشيخ محمد علي الصابوني في 

م،        لخصر قصة موسى مع ا" ا  هي قصة التواضع في سبيل طلب العل وم

د الصالح    خبار جرى من األ ك العب م   ،"الخضر "الغيبية التي اطلع اهللا عليها ذل ول
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ا   )عليه السالم(يعرفها موسى  فينة، و   ."الخضر "حتى أعلمه به ة  آقصة الس حادث

 .)1("قتل الغالم، وبناء الجدار

ه السالم  (ن هذه القصة من سيرة موسى  إ: وآما قلنا من قبل ذآر    )علي م ُت ل

ذآر     ،)82-60(الموضع من سورة الكهف    في القرآن آله إال في هذا  م ُت ذلك ل فك

 .آتاب سماوي إال القرآن الكريم في

 ":الكهف"في سورة " الهندسة اإللهية"فقد ذآر محمد عادل القلقيلي في 

ل  " وهي من روائع القصص القرآني التي لم ينزل بها آتاب سماوي من قب

ة     – اة اليومي راض ا ، وأحيانً )ب والتساؤالت ائ العج(هي قصة أحداث الحي : االعت

الي  موت ذا تصيب المصائب الناس، حتى المؤمنين منهم، فتفجعهم بلما العزيز الغ

ا،  ي يملكونه والهم الضئيلة الت ي أم اآين ف اء؟ أو تصيب المس ال األبري ن األطف م

إلى فقرهم؟ القصة الحكيمة تبين أن هللا تعالى حكمة في آل حدث من ا فتزيدهم فقًر

دنيا، وأ ر أحياًنأحداث ال د تظه ة ق ة اإللهي ذه الحكم ا ،ان ه د لكنه ي أحياًن ق ا تختف

م عل اإلنسان بعمله؛ ف نَّرََّتْغالضئيل المحدود، فال َيوتغيب عن علم اإلنسان  ،أخرى

 .)2("اهللا وحكمته فوق آل علم وحكمة

ك القصة من         ه تل ذي وقعت في اريخ ال وال يبين القرآن الكريم الوقت أو الت

ا   ،"التيه"، وربما وقعت بعد ذهاب بني إسرائيل في )ه السالمعلي(حياة موسى  آم

ي  اء ف ديني "ج ى (القصص ال ة األول اء –الحلق ل ) قصص األنبي ى والرج موس

 ".الصالح

تفرق بنو إسرائيل في الصحراء، بسبب عصيانهم ألوامر اهللا، وتاهوا في "

ال ا موسى فسار ومع ،الرم ه، أم ان أخي نهم يعرف مك د أحد م م يع ى من فل ه فت

                                                 
 . 29: مع أعالم المفسرين، للشيخ الصابوني، ص) 1(

 . 18،  17: ، لمحمد عادل، ص"الكهف"الهندسة اإللهية في سورة ) 2(



 

ه   ان يتابع ه، آ ي قض  ادائًم قوم اعده ف ه   ، ويس ير طعام ه، وتحض اء حوائج

 .)1("وشرابه

 :وهي ،األحاديث الصحيحةفيه وردت وسبب القصة 

أي الناس  :في بني إسرائيل، فسئلا آان خطيًب – )عليه السالم(أن موسى "

أوح  دَُّرإذ لم َي ؛فعتب اهللا عليه ،أنا: لم؟ فقالأع ه  ى اهللالعلم إليه، ف دً  : إلي ي عب ا إن ل

ال ! يا رب: قال موسى. هو أعلم منك بمجمع البحرين تأخذ معك   : فكيف لي به؟ ق

ل   ،احوًت دت الحوت فهو ثَ       ،فتجعله في مكت ا فق ه في   ا فأخذ حوتً  . مَّفحيث م فجعل

حتى إذا أتيا الصخرة وضعا    –يوشع بن نون  - ثم انطلق وانطلق معه فتاه ،مكتل

ا، سهمءور لا، فنام ي المكت ر، واضطرب الحوت ف ي البح ه فسقط ف ، فخرج من

ه        اواتخذ سبيله في البحر سربً    اء، فصار علي ة الم ، وأمسك اهللا عن الحوت جري

ل الطاق الحوت ،مث ره ب تيقظ نسي صاحبه أن يخب ا اس ا فلم ة يومهم ا بقي ، فانطلق

 .)2("وليلتهما

و   ة ه ة العظيم بب الرحل ه اهللا إذن س الى ( تنبي بحانه وتع ى  ل )س ه موس نبي

ذا  إ )عليه السالم( ه ه رُ    ،لى خطئ م ي ه ل ى اهللا   دَّبأن م إل ه أن    . العل ا أوحى اهللا إلي ولم

طلب موسى من اهللا أن    ، عنده من العلم ما ليس عند موسى ،من عبادها يلتقي عبًد

 .يدله عليه حتى يستزيد من العلم

 ":الكهف"الهندسة اإللهية في سورة "وجاء في 

ه  فأراد موسى أن"...  ى تواضع     . يجتمع بهذا العبد ليتعلم من ذا يشير إل وه

 .)3(..."الذي يصيب الكثير من الناس ،األنبياء وبراءتهم من الغرور
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ة هي من أعظم         )عليه السالم(عرف موسى  م فريضة وقرب أن طلب العل

ى اهللا  رب إل ه   ؛الق ول علي ب الحص ة     فرغ قة العظيم بيله المش ي س د ف و تكب ، ول

 .قةوالمسافة الشا

 ":إيجاز البيان في سور القرآن"ويقول محمد علي الصابوني في 

ا     "...  ة فيم م، الماثل ب العل ي طل ة قصة التواضع ف ورة الكريم ذآر الس ت

و    –فإن موسى  ،"الخضر"العبد الصالح و )عليه السالم(جرى بين موسى  مع عل

ة من    لم يتكبر –شأنه  ى مكان د   عن تحمل المشاق في سبيل العلم، دون نظٍر إل يري

اء اهللا      ،التعلم منه، فموسى نبي اهللا وآليمه، والخضر ليس بنبي ا هو من أولي وإنم

يم في قطع المسافات الشاشعة؛       الصالحين،  رّدد موسى الكل ليلتقي   ومع ذلك لم يت

 .)1("الذي وهبه اهللا إياه ّينُِّدويستفيد من علمه اللَّ ،بالعبد الصالح

ذا    ب )عليه السالم(موسى  )سبحانه وتعالى( وقبل الرحلة أخبر يلقى ه ه س أن

ريم     ،"مجمع البحرين  "الرجل الصالح عند  رآن الك ا سماه الق ال  ،آم ذا  إ: ويق ن ه

 .المكان في الجهة التي يلتقي فيها البحر األحمر بالترعة الخارجة من فرع النيل

ذه سبيله في احياءه واتخوأن إ رجح آذلك أن هذا الحوت آان مطبوًخا،واأل

 .)عليه السالم(ا، آان آية من آيات اهللا تعالى لموسى البحر سرًب

جلسا طة التقاء البحرين، قإلى ن –يوشع بن نون  –فلما وصل موسى وفتاه 

ا  وم و    آي يستريحا فنام تيقظا من الن ا اس ك الرجل       ، ولم م يجد ذل انتظر موسى فل

الم الح الع رين    ،الص ع البح ن مجم دا ع ى ابتع ان حت ك المك اوزا ذل ّس  ،ج م أح ث

 . وطلب من فتاه غداًء ،الجوع والتعبب )عليه السالم(موسى 

 .)2(ِتَنا َغَداَءَنا َلَقْد َلِقيَنا ِمْن َسَفِرَنا َهَذا َنَصًبا﴾َقاَل ِلَفَتاُه آ﴿
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دما أوى   لحوت عند الصخرة، أي ففي ذلك الوقت تذآر الفتى أنه نسي ا عن

إذن اهللا دبت    هألن  ؛تسرب إلى البحر ، فرآه يإلى الصخرة ووضع الحوت بجانبه ب

ذلك     هولكن  ،فاتخذ سبيه في البحر   ،فيه الروح ر موسى ب ا نسي    ،نسي أن يخب آم

ه     ،ألنه صاحب األمر  ؛موسى أن يسأل الفتى عند استئناف السير ان يجب علي وآ

 :فقال الفتى أن يهتم به،

وتَ     ﴿ يُت اْلُح ِإنِّي َنِس ْخَرِة َف ى الصَّ ا ِإَل َت ِإْذ َأَوْيَن اَل َأَرَأْي اِنيُه إِ  َق ا َأْنَس َال َوَم

 .)1(﴾الشَّْيَطاُن َأْن َأْذُآَرُه َواتََّخَذ َسِبيَلُه ِفي اْلَبْحِر َعَجًبا

د    ": فكر في نفسهموسى هذا  بعد أن سمع ى أن اهللا يري دل عل هذا النسيان ي

ده ب  هأنب ، حيث أخبره اهللا"نرجع إلى مجمع البحرينأن  د الصالح  سيلتقي عن  ،العب

 ). علم خاص من عند اهللالذي عنده (

 :فقال موسى

 .)2(﴾َثاِرِهَما َقَصًصاَعَلى آ َقاَل َذِلَك َما ُآنَّا َنْبِغ َفاْرَتدَّا﴿

رجل  وجدا ذلك ال، فلما وصال عند الصخرة، "مجمع البحرين"فرجعا إلى 

الى  ( وهو الذي أرشد اهللا ،طيب القلب، الرحيم العالمالصالح  موسى   )سبحانه وتع

 ":قصص األنبياء"وذآر ابن آثير في  ،لقائهإلى  –م عليه السال -

إذا رجل مُ        "...  ى الصخرة، ف ا إل ا حتى انتهي ى جسَ فرجعا يقصان آثارهم

ال الخضر    ال     :بثوب عليه موسى، فق ي بأرضك السالم؟ ق ا موسى   :وأن ال . أن : ق

 .)3(...انعم، أتيتك لتعلمني مما علمت رشًد: موسى بني إسرائيل؟ قال

ان سرَّ       والحوار ال ه آ دو أن اء يب ك اللق د ذل  ذي دار بين موسى والخضر عن

 .ألن يوشع بن نون لم يطلع عليه حتى لقياه ؛موسى وحده مع ربه
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دما يج   أنه ولذلك نرى ين موسى والخضر     عن رد ري الحديث ب  موسى  ينف

 : آما جاء في قوله تعالى ،به

ى َأْن ُتَعلِّمَ       َك َعَل ْل َأتَِّبُع ُه ُموَسى َه ًدا   ﴿َقاَل َل َت ُرْش ا ُعلِّْم َك   . ِن ِممَّ اَل ِإنَّ ْن  َق َل

 .)1(﴾َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبًرا

ى  أل موس ر فس ة التلطف واألدب  - الخض ي غاي م   - ف ن العل ه م أن يعلم

 .للحكمة التي أرادها ؛بالقدر الذي أراده ،طلعه اهللا عليهالذي أ اللدني بالغيب

 :"الكهف"الهندسة اإللهية في سورة "وجاء في 

ه الخضر، وهو   . ليتعلم منه ؛فأعلمه موسى بأنه يريد مصاحبته"...   فقال ل

ى  ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبًرا " :بدخائل النفوس البشريةالعارف  َوَآْيَف َتْصِبُر َعَل

 .)2("َما َلْم ُتِحْط ِبِه ُخْبًرا

الي     :يعني ى أفع راه مني   ولن تستطيع أن تصبر عل ا ت يس  ؛ ألن علمي  م ل

ى   ، ولن يكون عندك طاقة لقريب النتائج، واضح األسبابالعلم البشري  لصبر عل

وآل منا  ،ألنها قد تصطدم بالمنطق البشري العقلي وباألحكام الظاهرة ؛تصرفاتي

 .على علم من علم اهللا دون صاحبه

ا سير   ا يكون بمشيئة اهللا صابًرسأنه  على ولكن موسى أصّر ى م ى من  عل

 : فقال ،)عليه السالم( األمور من الخضر

 .)3(َأْعِصي َلَك َأْمًرا﴾َال ﴿َقاَل َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء اللَُّه َصاِبًرا َو

ا قال  هي   )عليه السالم(والمالحظة المهمة في هذا القول لموسى  د   هم محم

 ":الهندسة اإللهية في سورة الكهف"عادل القلقيلي في 
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 ،"إن شاء اهللا" :فقال ،مع ربه تأدب هنا )عليه السالم(ونالحظ أن موسى "

ه في أصل القصة، حين        مر إلى اهللا، وذلك بعد أن تعلمفأرجع األ اب اهللا ل من عت

 .)1("جع األمر إلى علم اهللاْرظن أنه أعلم من في األرض، ولم ُي

 : وأجاب الخضر آما جاء في قوله تعالى

 .)2(﴾َحتَّى ُأْحِدَث َلَك ِمْنُه ِذْآًرا َتْسَأْلِني َعْن َشْيٍءَال َقاَل َفِإِن اتََّبْعَتِني َف﴿

ه السالم  (الخضر   )عليه السالم(فوعد موسى  ٍر     )علي ى أم أال يعترض عل

 .فعلها الخضرمن األمور التي ي

 – )82-71(جاء ذآرها في سورة الكهف   و -فعلها الخضر  واألمور التي

 :عليها وأال يسأله عن سببها هي ع موسى أن يسكتطلم يست التيو

 .ة السفينةقص -1

 .قصة الغالم -2

 .قصة الجدار -3

 : قصة السفينة: ًالأو

 :)73-71(قال اهللا تعالى في سورة الكهف 

ْد  ﴿ ا َلَق ِرَق َأْهَلَه ا ِلُتْغ اَل َأَخَرْقَتَه ا َق ِفيَنِة َخَرَقَه ي السَّ ا ِف ى ِإَذا َرِآَب ا َحتَّ َفاْنَطَلَق

ًرا   ْيًئا ِإْم َك     . ِجْئَت َش ْل ِإنَّ ْم َأُق اَل َأَل ْبًرا    َق َي َص َتِطيَع َمِع ْن َتْس اَل  . َل ا   َال َق ْذِني ِبَم ُتَؤاِخ

 .)3(﴾ُتْرِهْقِني ِمْن َأْمِري ُعْسًراَال َنِسيُت َو

ر أجر  يملكها مساآين يعملون في البحر  سفينة رآب موسى والخضر  ،بغي

د الصالح بال مسوغ ظاهر      سارت بهم السفينة في وسط البحر    ولما ا العب  ،خرقه

اًحأخرج لو :أي ن ألواحه ا ،ا م م رقعه ذا ،ث ا وه راض موسى  م ار اعت ه (أث علي
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ذ        ،فلم يسكت )السالم ه من د قال ان ق ا آ ذآره بم وقال له الخضر في صبر ولطف ي

 :البداية

 .﴿َقاَل َأَلْم َأُقْل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبًرا﴾

ه  ى بقول ذر موس يُت َوَال ﴿: فاعت ا َنِس ْذِني ِبَم ِري َال ُتَؤاِخ ْن َأْم ي ِم ُتْرِهْقِن

 .ُعْسًرا﴾

 ":تفسير رحاب القرآن"في وجاء 

ى مخاطًب"...  ا موس ارات يقوله ن  ا عب ف وحس ا التلط ه، فيه ا معلم به

ه    ه معلم االعتذار، وليس فيها أدنى شيء من المعارضة والتنطع، ولذلك سكت عن

 .)1(..."ا عنه آأن لم تقع مخالفةعافًي ،لها عاذًر

 .)2("اى من موسى نسياًنوَلآانت اُأل: ")لى اهللا عليه وسلمص(وقال الرسول 

 :قصة الغالم: اثانًي

ا غالمً  ، لقياوبعد أن خرج موسى والخضر من السفينة فسارا على الساحل

، وهذا ما أثار إنكار قتله الخضريلعب مع األطفال األخرى، فوهو  ،ظاهر البراءة

ة أيًض ىسمو رة ثاني ال للخضر ،ام لإ: وق ه قت ر حقئيا برنفًس ن ذا ال  ،ة بغي وه

ى   ب فذآره الخضر وعده  . يجوز حسب الشريعة اإللهية واإلنسانية أال يعترض عل

 . تصرفاته

على شيء   تعترضلو ا: فلذك قال ؛فعرف موسى أنه خالف الوعد مرتين

ك  ،الفعل من جانبك/ يحدث بعد هذا العمل ذا الكالم     ،فال تصاحبني بعد ذل دل ه وي

ديًدا، و      )سالمعليه ال(لموسى  دًما ش دم ن ه ن ى أن ق      عل ى نفسه الطري ذلك قطع عل ل

 .للعذر بعد ذلك

 : قال )صلى اهللا عليه وسلم(وقد ورد في الحديث أن الرسول 
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لرأى العجب، ولكنه أخذته من رحمة اهللا علينا وعلى موسى لوال أنه عجل 

 .)1("صاحبه ذمامة

 :قصة الجدار: اثالًث

ره ذي ذآ الى( والحادث الثالث ال بحانه وتع ي سورة الكهف )س ذي و ،ف ال

ه السالم  (حدث مع الخضر وموسى   دم   )علي ا من      هو عن ة وطلب ى قري ا وصال إل

 .لضيافةواجب ا لهما ، ولم يؤدواذلك، ولكنهم رفضوا امأهلها إطعامه

 :قول ابن عباس" مع أعالم المفسرين"نقل الصابوني في 

ا طعامً  هي أ: قال ابن عباس" ا لئامً   و ،انطاآية فطلب ان أهله ال يطعمون  ا آ

 ".ا أو إطعامهمام، فامتنعوا عن إضافتها، وال يستضيفون ضيًفاجائًع

ة   )عليهما السالم(والخضر  موسىوآان  دا جدارا    ،يسيران في المدين فوج

اه : فمسحه الخضر بيده فاستقام، وقيل ،ينهدم أو يسقط وآاد ،ًالمائ  ،إنه هدمه ثم بن

 . ال يسقطا فأصبح الجدار متيًن ،اوآان موسى يساعده ساآًت

في  بال ثمن  رممت هذا الجدار : "للخضر )عليه السالم(فحينئٍذ قال موسى 

 على هذا العمل؟ا نا ، أال تطلب أجًروطعمرفض أهلها أن ي تلك القرية التي

ا  اموقًف –عليه السالم  -موسى  فكان موقف ة ال     طبيعي ام مفاجآت متوالي أم

 .اعلم لها سًري

 :الخضر لموسىفقال 

 .)2(﴾ْم َتْسَتِطْع َعَلْيِه َصْبًرا﴿َقاَل َهَذا ِفَراُق َبْيِني َوَبْيِنَك َسُأَنبُِّئَك ِبَتْأِويِل َما َل

ى    ول أن موس ذا الق ى ه الم (ومعن ه الس و     )علي ه ل ه أن ى نفس ترط عل اش

د   ي اال الخضر ، فمن حق   ما للخضر بعد قتل الغالم اعترض على فعٍل صاحبه بع

 .ذلك
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 :السبب لألمور الثالثة/ تأويل ال

ال الح ن الإ :يق د الص ر / عب الم (الخض ه الس س    )علي المعلم، وجل س آ جل

ة التي      ة العجيب ال الثالث موسى أمامه آالتلميذ، فأخذ الخضر يشرح سر هذه األعم

 .هاأن يعرف الحكمة من )عليه السالم(قام بها ولم يستطع موسى 

 :تأويل خرق السفينة: أوال

 : له تعالىجاء في قو

اَن   ﴿ ا َوَآ َأَرْدُت َأْن َأِعيَبَه ِر َف ي اْلَبْح وَن ِف اِآيَن َيْعَمُل ْت ِلَمَس ِفيَنُة َفَكاَن ا السَّ َأمَّ

 .)1(﴾َوَراَءُهْم َمِلٌك َيْأُخُذ ُآلَّ َسِفيَنٍة َغْصًبا

فينة  )عليه السالم(أن الخضر  السابق فمعنى قوله تعالى ا   ؛خرق الس ليعيبه

ان    ألنها آانت ملك  ا، وآ ون منه جماعة من المساآين، يعملون في البحر، ويرتزق

ة      ر معيب فينة غي  ؛دون حق ، أي يغتصبها  في طريقهم ملك جبار ظالم يأخذ آل س

دواًنا ظلًم ل اوع ذا عم ا   ، فهك غير فيه رر الص ر   ؛الض رر الكبي اًء للض و  اتق وه

 .من الملك الغاصب غصبها

 :تأويل قتل الغالم: اثانًي

 : قوله تعالى

ًرا    اْلُغال َوَأمَّا﴿ ا َوُآْف ا ُطْغَياًن يَنا َأْن ُيْرِهَقُهَم ا  . ُم َفَكاَن َأَبَواُه ُمْؤِمَنْيِن َفَخِش َفَأَرْدَن

 .)2(َأْن ُيْبِدَلُهَما َربُُّهَما َخْيًرا ِمْنُه َزَآاًة َوَأْقَرَب ُرْحًما﴾

ا م  )عليه السالم (في رأي موسى  )عليه السالم(والغالم الذي قتله الخضر 

ألنه بريء ؛لقتللا آان مستحق. 

تقبل   اهللا نإ: لموسى –عليه السالم  -فقال الخضر  ك   قد أطلعني عن مس ذل

ه الغالم  افًرسأن ؤمنين ،ايكون آ واه م ان أب ه  ،وآ رّد والدي ان من الممكن أن ي فك
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ان   ،رف المؤمنين إلى طريق الك ذا الغالم    فك ل ه ه   ا عطفً إذن قت ى والدي فقة عل  ،وش

ذنوب   ا وصالحً ا منه ديًنا خيًرا ولًد منه زقهما اهللا بدًالوبعد ذلك ر ارة من ال  ،وطه

 .وأقرب رحمة لوالديه

 :تأويل إقامة الجدار: اثالًث

 :قوله تعالى 

اَن       َأمَّا اْلِجَداُر َفَكاَن ِلُغال﴿َو ا َوَآ ٌز َلُهَم ُه َآْن اَن َتْحَت ِة َوَآ َمْيِن َيِتيَمْيِن ِفي اْلَمِديَن

ا  َأُبوُهَما َصاِل ًحا َفَأَراَد َربَُّك َأْن َيْبُلَغا َأُشدَُّهَما َوَيْسَتْخِرَجا َآْنَزُهَما َرْحَمًة ِمْن َربَِّك َوَم

 .)1(َفَعْلُتُه َعْن َأْمِري َذِلَك َتْأِويُل َما َلْم َتْسِطْع َعَلْيِه َصْبًرا﴾

ائ ا أقام جداًر )عليه السالم(الخضر  أن وتأويل الحادث الثالث الذي فيه  ًالم

م، هو أن إصالح   ألهل القرية البخيلة التي لم تطعم الخضر وموسى عليهما السال

ه دون  دار وإقامت ان ل الج ة آ ة البخيل ك القري ي تل رة ف دين صغيرين صالح أج ول

أراد  ا صالًحوآان أبوهما  ،وآان تحت ذلك الجدار آنز لهما ،يتيمين ساآنين فيها ف

ذي  سقط الجدار لظهر هذا الكن  ولو ،نزأن يخفى ذلك الك )سبحانه وتعالى( اهللا ز ال

ه ول يتحت ا، وس ة منهم ه أهل القري ى بنهب ه حت ز تحت ويين صيقى الكن ابين ق يرا ش

 .به ويخرجا الكنز وينتفعا

ول الخضر     ة، ق ه السالم    -وفي النهاي ه عن أمري    " –علي ا فعلت دل  " وم ي

أمر اهللا      ة آانت ب ال الخضر الثالث الى  ( على أن أفع م تكن حسب    و )سبحانه وتع ل

 .هاجتهاده ورأي

ا الخضر     ل اهللا وم ن فع ائع م ذه الوق الم (وإن ه ه الس بب )علي ين  إال س ب

دهم ، وإلتنفيذ أمر اهللا تعالى ؛الناس نه  ،ن اهللا يصنع للناس أشياء آثيرة تفي د   مولك ق

ايجهلون ال ضارة  ه ا أعم ون أنه ال   ،ويظن ة آأعم ون نافع ة تك ي الحقيق ا ف ولكنه

 .ينة وقتل الغالمخضر من خرق السفلا
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 .آشف الخضر الستر عن حكمة تلك التصرفاتفهكذا 

 :ثناء اهللا تعالى على موسى وهارون عليهما السالم

د موسى           اريخ بني إسرائيل في عه ريم ت رآن الك ات الق علمنا في ضوء آي

الم ا الس ارون عليهم ا أيًض، ووه الم  ا علمن ا الس ارون عليهم ة موسى وه معالج

 . )الشعب المشاغب(لشؤون بني إسرائيل 

الى  ( وأثنى اهللا ى موسى    )سبحانه وتع ارون عل ا السالم    - وه في   -عليهم

 .مواضع آثيرة من القرآن الكريم

ريم    ورة م ور س ذه الس ن ه راف )53-51( وم ورة األع ، )144( ، وس

 .)122-114( ، وسورة الصافات)54-53( سورة غافر"و

 ":قصص األنبياء"ويقول ابن آثير في 

رً    )عليه السالم (هللا تعالى موسى وقد ذآر ا" رآن آثي ه  افي الق  ،، وأثنى علي

رارً    ز م ه العزي ي آتاب ته ف رً اوأورد قص ا آثي وطة  ، وآرره ة ومبس ا، مطول

 ."ابليًغ ومختصرة، وأثنى عليه ثناًء

من   هلما تحمال  ؛)عليهما السالم(موسى وهارون على ا وأثنى اهللا ثناًء طيًب

ا ت قومهم دي ؛عن ا عب ا آان ول   ألنهم ه، ويق ريك ل ده ال ش ا وح ن مخلصين لربهم

 ":في التفسير المنير"الدآتور وهبة الزحيلي 

دة       " ة، وخصائص فري زم إال بمقومات عالي ي الع لم يبلغ رسول مرتبة أول

اره       ه واخت ه رب فاته، أخلص ى وص ائص موس ذه بعض خص ة، وه ان  ،رفيع فك

دً  ا مخلًص ه، بعي ه     ا هللا في عبادت اء، وجعل اب    ًالرسو عن الشرك والري بشرع وآت

اه من جانب الطور، في            ا ونبًي ر وحي، وناج ه من غي ه رب من الصالحين، وآلم

ى مصر،     ،البقعة المبارآة عند الشجرة عن يمين موسى دين إل ... حين أقبل من م

ن  )عليه السالم(ه بجعل أخيه هارون ءسؤاله ودعاا وأنعم عليه مجيًب ا األآبر منه س

ونبي ك ن، وًالا ورس وين، إذ آز تل ى األخ رى عل ة آب ا عم ا ببعضهما وجعلهم رهم



 

ي    اونين ف دين متع ي       "متعاض ى بن ه وإل ون وآل ى فرع ة إل الة اإللهي غ الرس تبلي

 .)1("إسرائيل

ماوي   اب الس وراة "والكت ذي أنزل   ،"الت ى     هال ه موس ى نبي ه  (اهللا عل علي

الى سبحانه وت( بل لما ذآر ،اهو الذي جاء ذآره في القرآن آثيًر )السالم اب   )ع آت

 ":البقرة"آما قال في سورة  ،اذآر معه التوراة أيًض) صلى اهللا عليه وسلم(محمد 

ِذيَن ﴿ َن الَّ ٌق ِم َذ َفِري ْم َنَب ا َمَعُه دٌِّق ِلَم ِه ُمَص ِد اللَّ ْن ِعْن وٌل ِم اَءُهْم َرُس ا َج َوَلمَّ

 .)2(﴾َيْعَلُموَنَال ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِآَتاَب اللَِّه َوَراَء ُظُهوِرِهْم َآَأنَُّهْم 

الى في   وآ ام  "ذلك قوله تع ران   )92-91( سورة األنع  ، وفي سورة آل عم

 .)155 ،154(األنعام ، وفي سورة )48،  47،  44(المائدة ، وفي سورة )1-4(

 معها مدح، والتوراة على )سبحانه وتعالى( ففي جميع هذه السور أثنى اهللا 

وهو   ،ا على سائر الكتب السماوية  حاآًم هعلجإال أنه  ،اعظيًما القرآن الكريم مدًح

 . ريف والتبديل من جانب أهل الكتابمصدق ومبين ما وقع فيها من التح

الى   )عليهما السالم(وبالجملة، آان موسى وهارون   ،نبيين مخلصين هللا تع

ى   ريعة موس الم (وش ه الس ة  )علي ت عظيم ا  . آان ال اهللا تع ا ق ورة  آم ي س لى ف

 :)50-58( "األنبياء"

 

ينَ   َوَلَقْد آ﴿ ًرا ِلْلُمتَِّق َياًء َوِذْآ ْوَن   . َتْيَنا ُموَسى َوَهاُروَن اْلُفْرَقاَن َوِض ِذيَن َيْخَش الَّ

ِفُقونَ       اَعِة ُمْش َن السَّ ْم ِم ِب َوُه ْم ِباْلَغْي ُه      . َربَُّه َأْنُتْم َل اُه َأَف اَرٌك َأْنَزْلَن ٌر ُمَب َذا ِذْآ َوَه

 .)3(ُمْنِكُروَن﴾

                                                 
 . 16/116: دآتور وهبة الزحيليالتفسير المنير، لل) 1(

 . 101: سورة البقرة، اآلية) 2(

 . 50-48: األنبياء، اآليات ةسور) 3(



 

 :المرسل إليهم: يالمبحث الثان

 :موسى يحاجُّ فرعون في ربوبية اهللا تعالى -1

ه   أن فرغ موسى من قوله طلب من  بعد فرعون أن يرسل بني إسرائيل مع

اد انلعب ون آ ن فرع ده، ولك ه بها ،اا عاتًيحاآًم ة اهللا وح يط نفس ان يح ن وآ ة م ل

ا   رية فحينم ة المص ديس لألم أم    التق الم ب ا الس ارون عليهم ى وه اءه موس ٍر ال ج

 ؛الربوبية نفسه أنهما يحاوالن إنزاله عن عرش يظنآان ، ويرضاه على اإلطالق

المين ا تنفيًذ ذلك  لحكم رب الع دأ فرعون يحاور موسى     ، ول ه السالم  (ب ى   )علي عل

 . إثر ذلك

: ا في قولهثبت نفسه ربأآما أنه  ،اوتجبًرا تكبًر ؛فسألهما سؤال إنكار للرب

 .)1(َوِليًدا َوَلِبْثَت ِفيَنا ِمْن ُعُمِرَك ِسِنيَن﴾ ﴿َأَلْم ُنَربَِّك ِفيَنا

راه أنه  ا السالم أخب ارون عليهم إن موسى وه ك ف ن ذل رغم م ى ال اوعل  م

ه الذي يريد إطالق بني إسرائيل لع ،رسوالن من اهللا تعالى ع   ،فقط  وحده  بادت ورف

ألة  ،العذاب عنهم ه ال يرعوي عن غي     فعدل فرعون عن هذه المس ا أن ه ، وأعلمهم

ي ا ه ف ةوتمادي اء الربوبي أخبراهدع ذاب  ، ف دى، والع ع اله ن اتب ى م أن السالم عل

 ":طه"قوله تعالى في سورة  في آما جاء. وتولى َبذَّعلى من َآ

 .)2(﴿ِإنَّا َقْد ُأوِحَي ِإَلْيَنا َأنَّ اْلَعَذاَب َعَلى َمْن َآذََّب َوَتَولَّى﴾

الى  ( أي أوحى اهللا ا    )سبحانه وتع ى موسى وه ا السالم  (رون إل أن  )عليهم

في ا أليًما اليوم اآلخر، فقد أعد له عذاًببرسله وبمن أعرض عن اإليمان به وآذب 

 .الدارين

ة الرسول  ت طريق ذلك آان لم(وآ ه وس ان ف) صلى اهللا علي ا أراد أن آك لم

 :يبدأ آما جاء في تفسير ابن آثير إلى من يدعوه إلى اإلسالميكتب رسالة 
                                                 

 . 18: الشعراء اآلية) 1(

 . 49: سورة طه، اآلية) 2(



 

ل عظي   بسم اهللا الرحم"بـ ى هرق روم،  ن الرحيم، من محمد رسول اهللا إل م ال

 ..سالم على من اتبع الهدى

 .)1(...."أما بعد

 :قال ابن آثير

ا السالم لفرعون    " ى من   (ولهذا قال موسى وهارون عليهم ... والسالم عل

ولى  ذاب    ،)وت وم أن الع وحي المعص ن ال ا م اه إلين ا أوح ا اهللا فيم د أخبرن أي ق

ى   ﴿ :ت اهللا وتولى عن طاعته، آما قال تعالىمتمحض لمن آذب بآيا ْن َطَغ ا َم  .َفَأمَّ

ى  ﴿: وقال تعالى .﴾َفِإنَّ اْلَجِحيَم ِهَي اْلَمْأَوى. َثَر اْلَحَياَة الدُّْنَياَوآ اًرا َتَلظَّ َال . َفَأْنَذْرُتُكْم َن

ْن  . َصلَّىَال دََّق َوَصَال َف﴿: وقال تعالى .﴾الَِّذي َآذََّب َوَتَولَّى. ْشَقىاَأل الََّها ِإَيْصال َوَلِك

 .)2("أي آذب بقلبه، وتولى بفعله ،﴾َآذََّب َوَتَولَّى

 ":التحرير والتنوير"ويقول ابن عاشور في 

ل حصوله     تعريض إلنذاره " اَنْيَلِإ َيوِحُأ ْدا َقنَِّإ" :وقوله" ذيب قب ى التك وعل

حتى ال يجابهه  ؛ر رأي فرعون في ذلكوليبلغ الرسالة على أتم وجه قبل ظه ؛منه

ه  ذي       . بعد ظهور رأيه بتصريح توجيه اإلنذار إلي ين ال ول الل ذا من أسلوب الق وه

 .)3("أمرهما اهللا به

ة   د  ف ،"ىلََّوتَ َو َبذَّآَ  ْنى مَ لَ َع اَبَذالعَ  نَّا َأنَ ْيَلِإ َيوحِ ُأ ْدا قَ نَّ ِإ"أما هذه اآلي ق

 .ِها ِبَرِمه ما ُأبيان ما حدث من فرعون بعد أن أتياه وأبلغاجاءت في سياق 

 ":التفسير الوسيط"وهبة الزحيلي في  الدآتور ويقول

ة   " هذه المهام في رسالة موسى وأخيه هارون إلى فرعون وقومه، في غاي

إن ، واوربا الوسطية واالعتدال، والتبنيه إلى الواقع، فإن فرعون لم ولن يكون إلًه

                                                 
 ) .م1992/ هـ1413(، مكتبة دار السالم، 3/172: تفسير ابن آثير) 1(

 .والصفحة نفسها  ،المرجع نفسه) 2(

 . 230: وير، البن عاشورالتحرير والتن) 3(



 

الذي ال  ،ح، وسيكون هو الخاسرالظلم منه لبني إسرائيل لن يحالفه النجا استمرار

 .)1("يجد فرصة أخرى بغير اإليمان لجبر خسارته، والنجاة بين يدي ربه

ذاب   وف الم والع الق الس ة إط ة َمِلي الحقيق ع الغواي ون ن اتب دنيا   يك ي ال ف

ا جاء   ،تعميم للبشارة والنذارة وفي ذلك ء،واآلخرة على السوا الى    في  آم ه تع قول

 ":النازعات"في سورة 

 .)2(﴾ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة ِلَمْن َيْخَشى. وَلىَواُأل ِخَرِةاآلَفَأَخَذُه اللَُّه َنَكاَل ﴿

موسى  ما إذا آان سورة طه أننا ال نعرفواألمر المهم في هذه اآليات من 

ا هو    هاالما ق  ؛ ألنَّقد أآمال التبليغ )عليهما السالم(وهارون  ان   لفرعون إنم لإليم

ا       ،إطالق بني إسرائيل   باهللا تعالى و ألهما ويناقشهما عن صميم دعواهم دأ يس  ،فب

زء    ول ة التغطرس واله ي غاي ؤال ف ة والس ي المناقش ه ف ت طريقت ن آان وء و ك س

 :األدب في حق اهللا تعالى، فقال لهما

 .)3(﴾َقاَل َفَمْن َربُُّكَما َيا ُموَسى﴿

 ":التحرير والتنوير"يقول ابن عاشور في 

ك         الذي أمروهذا آله آالم اهللا" ى ذل دل عل ا ي ى فرعون، آم ه إل هما بتبليغ

ي   ا ف ه آم الىتعقيب ه تع ى " :قول ا ُموَس ا َي ْن َربُُّكَم اَل َفَم ة   ،"َق لوب حكاي ى أس عل

 .)4("وما ذآر من أول القصة إلى هنا لم يتقدم في السور الماضية. المحاورات

ا  واألمر الذي نلحظه م    هن ألهما من     أمر مه ا س ا   وهو أن فرعون لم ربهم

ه ال يعترف أو ال    د أن ي ير الذي أرسلهما إليه، فهو بسؤاله هذا على هذا النحو آأن

ه أيًض ا السالم هو رب ارون عليهم أن رب موسى وه رف ب ي ا يعت ه ف اال ل ا ق آم
                                                 

هـ، نيسان 1422، الطعبة األولى، محرم 1524، 2/1523: التفسير الوسيط، للدآتور وهبة الزحيلي) 1(

 ) .لبنان –بيروت (م، دار الفكر المعاصر 2001) أبريل(

 . 26-25: سورة النارعات، اآليتان) 2(

 . 49: سورة طه، اآلية) 3(

 . 23: /رالتحرير والتنوير، البن عاشو) 4(



 

ى  أأن فرعون  ُظِحَالُنَف ،"َكبَِّر وَالُسا َرنَِّإ": البداية ضاف الرب إليهما ولم يضفه إل

ه؛ ه نفس د ألن رف باماقهال يص رد أن يعت م ي ل ل ة، ب ة الحق بحانه (هللا  لربوبي س

 .)وتعالى

ون   " ن فرع ف م ذا الموق ذآِّرنا وه ي    ُي رآين ف ف المش لح "بموق ص

ةال د   ،"حديبي ين محم ب ب اق ُيكت ان الميث دما آ لم(عن ه وس فير  )صلى اهللا علي وس

لم   (فلما قال رسول اهللا   ،"سهيل"قريش  ه وس ذا "اآتب  : للكاتب ) صلى اهللا علي  ه

ى    " سهيل "ترض اع" من محمد رسول اهللا...  ور عل ى الف ة  عل ذه الجمل ال  ،ه  :وق

 .ما صددناك عن البيت وال قاتلناك رسول اهللا نا نعلم أنكلو آ واهللا

ة ففرعون أضا   الموقف مثل موقف فرعون من موسى، فهذا  هللا ف الربوبي

اك   كون ي أن ال يتصور ، وآأنهآأنه متنكر للقول من أساسه ،إلى موسى وأخيه هن

 .غيره رب

 : لما زعم أنه اإلله) 24-23" (النازعات"وجاء قوله تعالى في سورة 

 .)1(﴾ْعَلىَفَقاَل َأَنا َربُُّكُم اَأل .َفَحَشَر َفَناَدى﴿

ر ذلك ذآ الى( وآ بحانه وتع ورة  )س ي س ى ف ع موس ون م ة فرع محاج

 ": القصص"

 .)2(﴾ُت َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْيِريَما َعِلْم ُألَوَقاَل ِفْرَعْوُن َيا َأيَُّها اْلَم﴿

 : )عليه السالم(ولكن لما سأل فرعون موسى 

 .)3(﴾َقاَل ِفْرَعْوُن َوَما َربُّ اْلَعاَلِميَن﴿

 ):عليه السالم(فكانت إجابة موسى 

                                                 
 . 24-23: سورة النازعات، اآلية) 1(

 . 38: سورة القصص، اآلية) 2(

 . 23: سورة الشعراء، اآلية) 3(



 

وِقِنينَ   َواَأل﴿َقاَل َربُّ السََّماَواِت  ُتْم ُم ا ِإْن ُآْن ْن َحْولَ   . ْرِض َوَما َبْيَنُهَم اَل ِلَم ُه َق

ْم َوَربُّ آ   .َتْسَتِمُعوَنَال َأ اَل َربُُّك اِئُكُم  َق ينَ اَألَب ْيُكْم      . وَِّل َل ِإَل ِذي ُأْرِس وَلُكُم الَّ اَل ِإنَّ َرُس َق

 .)1(َقاَل َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَما َبْيَنُهَما ِإْن ُآْنُتْم َتْعِقُلوَن﴾. َلَمْجُنوٌن

 :"طه"في سورة  )تعالى(وقال اهللا 

مَّ         ) 49(َقاَل َفَمْن َربُُّكَما َيا ُموَسى ﴿ ُه ُث ْيٍء َخْلَق لَّ َش ِذي َأْعَطى ُآ ا الَّ اَل َربَُّن َق

ُروِن األُ   ) 50(َهَدى  اُل اْلُق ا َب ى  َقاَل َفَم اٍب       ) 51(وَل ي ِآَت ي ِف َد َربِّ ا ِعْن اَل ِعْلُمَه َال َق

ي َو لُّ َربِّ ُم) 52(ى َيْنَسَال َيِض َل َلُك ِذي َجَع بُ اَأل الَّ ا ُس ْم ِفيَه َلَك َلُك ًدا َوَس  ًالْرَض َمْه

تَّى   اٍت َش ْن َنَب ا ِم ِه َأْزَواًج ا ِب اًء َفَأْخَرْجَن َماِء َم َن السَّ َزَل ِم ْوا ) 53(َوَأْن وا َواْرَع ُآُل

اٍت ألُ   َأْن َك آلَي ي َذِل ى   َعاَمُكْم ِإنَّ ِف ي النَُّه ُدآُ    ) 54(وِل ا ُنِعي اُآْم َوِفيَه ا َخَلْقَن ا  ِمْنَه ْم َوِمْنَه

 .)2(﴾)55(ُنْخِرُجُكْم َتاَرًة ُأْخَرى 

الى في سورتي     )عليه السالم(موسى  فردُّ " الشعراء "و" طه "في قوله تع

 .من صفات اهللا تعالى تدبيرالو نشاءاإلو اعبدصفة اإلعلى  مشتمٌل

ذي ُيعرف بصفاته        ا فرعون هو ال ه    ،فإلهنا وإلهك ي وال نستطيع أن ندرآ

ة     وهو الذ نبذاته ادة الوظيف فكل شيء   . لكل شيء  ي وهب الصورة والجسم والم

ؤدي    ؛االهتداء الطبيعي الفطري   ه، منحسبحانه وتعالىه مخلوق ل ة  لكي ي الوظيف

 . لهامن أج التي خلقه

ا  ون  أم ا فرع ت ي ث  - أن ن حي ك م وق إن الى ( هللا مخل بحانه وتع ال ف )س

و  ف ،تستطيع أن تساويه في أمر من األمور  ذا الكون  ه غ     رب ه ذي ال يبل ل ال الهائ

 .إليه سلطانك يا فرعون وال علمك

المين   )عليه السالم(وآأن جواب موسى  ة رب الع ى   و ،بيان لحقيق ه عل تنبي

ماوات واألرض   ي الس النظر ف د يحصل ب الق الواح ات الخ ى ثب تدالل عل أن االس
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ا  ا بينهم ًر ،وم ى ا ا نظ ؤدي إل زة   ي د المتمي رب الواح ة ال م بحقيق ائق   لعل ن حق ع

 .مخلوقاتال

 :سبحانه وتعالى عن هذه الصفة هللاسيد قطب الشهيد ويقول 

ى      " ن موس ريم ع رآن الك ه الق ذي يحكي ذا الوصف ال الم (وه ه الس  )علي

ود  ذا الوج دبرة له ة الم ة الخالق ار األلوهي ل آث ص أآم ل . يلخ ود لك ة الوج هب

 .)1(..."موجود

ى   أن موس الم (فك ه الس ول )علي ك  ك نإ: أراد أن يق ان مثل اإنس ا  - مثلن ي

ون ت  - فرع ق اهللا   وأن ن خل ق م ه اهللا ... خل ه وهب وده  ل ة ت هيئ، ووج  ،ة الخاص

ي خلق توظيفو ا هة الت ة؟   له ذه الوظيف ا ه رف    ، إذن فم ي أن يعت ة ه ذه الوظيف ه

 .رك معه غيره، وال يشبربوبية اهللا وحده ال شريك له

المين خاف       ة رب الع أثر  أن  ولما أخبر موسى فرعون عن حقيق اس  اليت ن

ى   ول موس الم (بق ه الس ه   ،)علي ا يّدعي روا م و وينك ة     ه ر اآلله ه مظه ن آون ع

 .األخرى في مملكة مصر

  :الخوف شرع فرعون يحتج بسؤال آخر فبسبب هذا

 .)2(﴾وَلىَقاَل َفَما َباُل اْلُقُروِن اُأل﴿

ى موضوع آخر       ؛جاء هذا السؤال من جانب فرعون ل الحوار إل  ،آي ينق

ه أ    ،نه ربهمالناس، يزعم أ حتى ال يظهر عجزه أمامو ان ينبغي ل ال يسأل عن   وآ

 . دون أن يتكبربالحق أن يسلم بل آان عليه  ،األجيال الماضية/ القرون األولى

 .)3(َيْنَسى﴾َال َيِضلُّ َربِّي َوَال ﴿َقاَل ِعْلُمَها ِعْنَد َربِّي ِفي ِآَتاٍب 
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ه  (موسى   )الىسبحانه وتع ( اهللا وهذا الجواب الحكيم القاطع قد ألهم به علي

ى  ،)السالم ال    ،فأجابه عن إثبات اإلله بأوجز عبارة وأحسن معن ذلك ق م  ب فل أن عل

ذي بعثني    تأحوال القرون الماضية يخ  ه ربي ال يًئا    ص ب ه  ش م عن ا ال أعل إال  ، وأن

و     به ما أخبرني ربيمقدار ب ن من أمور الرسالة، فالزمن الماضي الخافي عن عي

م     ،اوال هو ينسى شيًئ ،شيءعلمه  عن ربي وال يفوت هيعرفالناس  ذي يعل وهو ال

والغيب هللا  ،فعلم اهللا محيط بكل شيء ،في ماضيها ومستقبلها الماضية، شأن األمم

 . والتصرف في شأن المخلوقات هللا تعالى ،تعالى

 )سبحانه وتعالى( اهللا محفوظة عند –ا أو شًرا خيًر –فأعمال األمم السابقة 

 .إنسان بما صنع في هذا العالم وسيجازي آل ،في آتاب

ون ويمكن أن ال  يك ه أعم ذي ُيكتب في ا هو المسجل ال اب هن راد بالكت الم

 ":سورة ق"في  )سبحانه وتعالى( آما ذآر ،ا، ويحصيها علًمالمخلوق

 .)1(َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد﴾َال ﴿َما َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل ِإ

 :"اإلسراء"في سورة  )تعالى(وآما قال اهللا 

اُه    ﴿ ا َيْلَق ِة ِآَتاًب ْوَم اْلِقَياَم ُه َي ِرُج َل ِه َوُنْخ ي ُعُنِق اِئَرُه ِف اُه َط اٍن َأْلَزْمَن لَّ ِإْنَس َوُآ

 .)2(﴾َمْنُشوًرا

د  ى  وبع اب موس الم (أن أج ه الس ن  )علي ون ع ن  لفرع ؤاله ع رب  س

 على )عليه السالم(ا عرضه موسى ا استطراديبياًن" طه"نجد في سورة ، العالمين

 . فرعون، عن آثار تدبير اهللا في الكون

ى      الم موس ن آ ه م ورة ط ة لس ات التالي ذه اآلي ون ه ن أن تك ه (ويمك علي

ام فرعون )السالم داًء، وأم ون ابت ن أن تك الى( اهللا من جانب يمك بحانه وتع  ؛)س

 . د نعمه على عباده في العالملتعدي
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 .)54-53( "طه"آما قال اهللا تعالى في سورة 

ام فرعون    )عليه السالم (ي ذآرها اهللا تعالى على لسان موسى فالنعم الت أم

اآلتي ي آ ار ه ر الجب ا ،المتكب ي آم ي  ه يط"ف ير الوس ة ل "التفس دآتور وهب ل

 :الزحيلي

ود   " ى وج ة خاصة عل ة أدل ر موسى ثالث م ذآ ون أن ث ن لفرع اهللا ال يمك

 :وهي يدعيها لنفسه،

دً (: األول  م األرض مه ل لك ذي جع ل  إن : أي ،)اال ذي جع و ال ي ه رب

رارً األرض مم هولة، وق ا بيسر وس الفراس، تعيشون فيه دة آ ا ا ه تقرون عليه تس

 .وتنامون على أجزائها

لكونها،  وجعل اهللا لكم في األرض طرًق :)وسلك لكم فيها سبًال: (الثاني ا تس

 .لتعيشوا فيها براحة وأمان ؛لكم اَهَلهَّوَس

 .)1()...."وأنزل من السماء ماًء: (الثالث

ه موسى   في هذه اآليات على  )سبحانه وتعالى( فالنعم التي ذآرها لسان نبي

ذين  ، هي )عليه السالم( دي براهين عظيمة للناس ال ول سديدة  ل أملون   ، هم عق ا يت به

ذي أعطى      ،هذا النظام العجيب دبر ال فيطلعون فيه على آياٍت تدل على الخالق الم

 .آل شيء خلقه ثم هدى

الى ( بينوالسماء وبعد ذآر منافع األرض  ة     )سبحانه وتع ر مطلوب ا غي أنه

  :فقال اهللا تعالى ،بل آلها وسائل إلى منافع اآلخرة ،لذاتها

 .)2(﴾ِمْنَها َخَلْقَناُآْم َوِفيَها ُنِعيُدُآْم َوِمْنَها ُنْخِرُجُكْم َتاَرًة ُأْخَرى﴿

دأ  هي أن هذه األرض )سبحانه وتعالى( هفمعنى قول ذا اإل  مب ه   ؛نسان ه ألن

ا،  ن مادته وق م وت  مخل د الم ى  ، وتإلى األرض مصيرهفوبع زاؤه حت رق أج تف
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اإلنسان بعد الموت من    )سبحانه وتعالى( ويخرج ،اتصير من جنس األرض تراًب

 .األرض مرة أخرى

 ":األعراف"ونظير هذه اآلية قوله تعالى في سورة 

 .)1(﴾ِفيَها َتْحَيْوَن َوِفيَها َتُموُتوَن َوِمْنَها ُتْخَرُجوَن﴿

 ":اإلسراء"وآما قال اهللا تعالى في سورة 

 .)2(﴾ًالَقِليَال َيْوَم َيْدُعوُآْم َفَتْسَتِجيُبوَن ِبَحْمِدِه َوَتُظنُّوَن ِإْن َلِبْثُتْم ِإ﴿

ى     ه تعل اآم  ": وفي الحقيقة الغرض من قول ا خلقن رب    ..." منه ه ال هو تنزي

ه   نفسه ا     ، وتذآير فرعون بأصله بمعنى أن ا هو إال بشر ع راب    م ق من ت دي، خل

 .يغتر بدنياه وملكه ينبغي له أال يتكبر أوف ،ودفن فيه

 ":ظالل القرآنفي "الشهيد في  سيد قطبويقول 

ة     " ون الطاغي ع فرع وار م هد الح ي مش بة ف ا مناس األرض هن ذآير ب وللت

وهو شيء ! المتكبر، الذي يتسامى إلى مقام الربوبية، وهو من هذه األرض وإليها

 .)3("تي خلقها اهللا في األرض وهداها إلى وظيفتهامن األشياء ال

 )عليه السالم (ويخبرنا القرآن الكريم عن موقف فرعون عند دعوة موسى 

ك   )28-23(قوله تعالى في سورة الشعراء  ، فيإلى اإليمان باهللا تعالى له ، ففي تل

ل  " األعلى الرب"هو  ه ليسأنب )عليه السالم(فرعون  اآليات نرى موسى يحاج ب

و ى ه رب األعل ياء " ال ع األش ماوات واألرض وجمي الق الس المين وخ ، "رب الع

 .فهو ربنا ورب األجيال الماضية ،رب الخلق في آل زمان ومكان وهو
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ول موسى        ولم يستطع فرعون أن يمنع اس عن تصديق ق وب الن ه  (قل علي

الجنون  )عليه السالم(موسى  ، ولذلك اتهمبتهكمه )السالم ر مقا   ب ل أث ه ؛ آي يزي  لت

 .التي تضر مكانة فرعون السياسية والدينية ،)عليه السالم(

ذي مضى  )عليه السالم(موسى ل اولكنه لم ينجح في هذه المحاولة خالًف  ، ال

 .فال يزلزله المتكبرون والجبارون ،)سبحانه وتعالى( في طريقه يصدع بكالم اهللا

لى التفكير عاهم إود ،أثار مشاعر الناس قد )عليه السالم(أن موسى نرى و

  :بعد أن قال لهم

 .)1(﴾َقاَل َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَما َبْيَنُهَما ِإْن ُآْنُتْم َتْعِقُلوَن﴿

ي   )عليه السالم (أن موسى  على ويدل هذا القول ار دل ا إل ؛اقاطعً  ًالاخت ت ثب

اعهم         ،آلمة الحق  ه وعدم اقتن م فرعون وقوم د أن رأى سوء فه ة اهللا  بفبع وحداني

ن يشككوا   قرواانتقل إلى ما البد لهم أن ي ،تعالى ذا    في  به، ول ه، وهو مشاهدتهم له

هد باًح المش ب ص اًءالعجي رتين  ا ومس وم م ل ي ول آ وا أصحاب العق إن يكون / ، ف

 .أن يدرآوا ما يقال لهم العقالء يستطيعوا

   م جد ذي  ،اواألمر اآلخر المه ا هو     ال ين  النجده هن ل ب ا قال   تماث موسى   هم

 . للنمروذ )عليه السالم(إبراهيم  هوما قال ،لفرعون )السالم عليه(

ة  على وجود اهللا باإلحياء  )عليه السالم(فلما استدل إبراهيم / فعندما واإلمات

التوى رود ف ام النم رود أم ى النم اء   عل ى اإلحي ة معن ةوحقيق ل  ،اإلمات ذلك انتق فل

ال    ،إبراهيم إلى االستدالل بطلوع الشمس ين اهللا تع ا ب ذه القص  آم رآن   ى ه ة في الق

 :قائًال الكريم

َراِهيمَ    اجَّ ِإْب ِذي َح ِه َأْن آ   ﴿َأَلْم َتَر ِإَلى الَّ ي َربِّ َراِهيُم      ِف اَل ِإْب َك ِإْذ َق ُه اْلُمْل اُه اللَّ َت

 ِبالشَّْمِس  َربَِّي الَِّذي ُيْحِيي َوُيِميُت َقاَل َأَنا ُأْحِيي َوُأِميُت َقاَل ِإْبَراِهيُم َفِإنَّ اللََّه َيْأِتي
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 .)1(﴾...ِمَن اْلَمْشِرِق َفْأِت ِبَها ِمَن اْلَمْغِرِب َفُبِهَت الَِّذي َآَفَر

وآذلك نرى موقف فرعون من محاجة موسى وهارون عليهما السالم في   

 ).37-36(آيات سورة القصص 

اج  ا ح ارون   فلم اه ه ى وأخ الم (موس ا الس ة   )عليهم ي الربوبي ون ف فرع

و     ذ ه اطعة أخ ج س ا      بحج ابرة والعن رون المك ه يظه ن قوم أل م ه أو الم د وقوم

ات  يهم،      / واالفتراء واالتهام بأن اآلي ا إل ا بهم ذين أتي ين المعجزتين، الل سحر   اآليت

ه    إننا لم نسمع بما دعوتم: وقالوا ،مختلق فقط ا إليه من عبادة اهللا وحده ال شريك ل

ة   من أسالفنا إال أنهم ا وآذلك لم نجد أحًد ،أيام أسالفنا دون آله آانوا يشرآون ويعب

 .آثيرة مع اهللا تعالى

رغم من  آأنهم أرادوا أن يتمسكوا بتقليد دين آبائهم اك     ، على ال يس هن ه ل أن

 . على صحة ما آانوا يعملون قاطع لدلي

ول   ذا الق ل ه د   هقال ومث رآون لمحم لم  (المش ه وس لى اهللا علي ي ،)ص  وف

ول مرات   دة   الحقيقة قيل مثل هذا الق ا و عدي ا عجز    اجه الحق الباطل   آلم إذا م ، ف

ال الباطل عن الجواب   ّدعى    : ق ا ي ذا م رى    –إن ه وال يستطيعون أن   –سحر مفت

 .آبائهم األولين سمعوا به منيناقشوا بحجة إال أنهم لم ي

 الرفيع في  واألدبحسن الفكانت في غاية  ،)عليه السالم(أما إجابة موسى 

ادي     بأ فهو لم يقل ،الخطاب والجدل والمناظرة ول أو هو المحقق اله نه صادق الق

ألن ربه أعلم  ؛ل عن الصراط المستقيملصراط المستقيم وغيره المبطل الضاإلى ا

دقه دقون الح   ،بص ذين يص ه  فال ون ب ة  ق ويؤمن ة وعظيم ة آريم م عاقب ا له ، أم

ا المون الض ون الظ ة ال يفلح ي النهاي م ف ى  ،لون فه واب موس الم(وج ه الس  )علي

 :للمشرآين) هللا عليه وسلمصلى ا(آجواب محمد 
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 .)1(﴾ٍل ُمِبيٍنُآْم َلَعَلى ُهًدى َأْو ِفي َضالَوِإنَّا َأْو ِإيَّا﴿

 ":التفسير المنير"وهبة الزحيلي في  الدآتور ويقول

الطين         " اظرة للس دال والمن ة والج ي اإلجاب ة ف تعمال الحكم ن اس د م الب

في اللين، واإلذعان   وتأمًالمن األذى، ا توقًي الحكام الجبابرة، آفرعون الطاغية؛و

ا   ا لذا آان جواب موسى حكيًم للحق؛ م بمن ج اد من  ء بالرش حين أعلن أن اهللا أعل

تحق ل     ن المس بحانه، وم ده س هم     عن المون أنفس ر الظ ه ال يظه زاء، وإن دار الج

 .)2("بالشرك والكفر والمعصية بشيء عند اهللا وفي اآلخرة

ة ّدعى األلوهي هوي ،فرعون يتجاهل اهللا وي اء صرح يصعد ب ى  أمر ببن إل

 :)39-38( "القصص"قال اهللا تعالى في سورة . السماء

اُن         ألَقاَل ِفْرَعْوُن َيا َأيَُّها اْلَم﴿ ا َهاَم ي َي ْد ِل ِري َفَأْوِق ٍه َغْي ْن ِإَل َما َعِلْمُت َلُكْم ِم

 .)3(﴾َلَعلَُّهْم َيَتَذآَُّروَن... َعَلى الطِّيِن 

ون ة فرع د أن لزمت الحج ة الحق اتج فبع تطع مجابه م يس و ل ى ، وه ه إل

ا    ي دعوتهم الم ف ا الس ارون عليهم ه موسى وه ا قابل ان لم ات بي ذه اآلي ه، فه قوم

 .القوية إلى توحيد اهللا تعالى

ات التي تتحدث عن       في / ويقول سيد قطب الشهيد في هذا الصدد ذه اآلي ه

ابر، المنكر ل      )عليه السالم(مقابلة موسى  وجود سبحانه   مع فرعون الطاغي الج

 :وتعالى

ي    " حرة الت ة الس ل بالضربة القاضية؛ ويختصر حلق ا يعج ياق هن إن الس

ال   يختصرها ليصل من التكذيب مباشرة       ،تذآر في سور أخرى بتفصيل أو إجم

ى اآلخرة      ،ثم ال يقف عند األخذ في الدنيا. إلى اإلهالك ة إل ابع الرحل ل يت ذا   ،ب وه
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دخل  . تجاه القصة في السورةسق مع افي هذه الحلقة مقصود، متنااإلسراع  وهو ت

ل اهللا         ى يعج ون حت ى فرع ه موس ا إن يواج ر، فم ن البش تار م ال س درة ب د الق ي

ة أو         ي المواجه يل ف ال تفص مة، ب ربتها الحاس درة ض د الق رب ي ة، وتض بالعاقب

 .)1("تطويل

ى    في  لما ألّح على فرعون )عليه السالم(وآذلك نرى أن موسى  دعوة إل ال

ان  ع   اإليم ون م ان فرع ا آ الى بينم اهللا تع ألالب ن م ه م اف ،قوم ذه  وخ ن أن ه م

امهم زيل هيبته ورتبته الدعوة ست رد  ،أم ه السالم  (موسى   ف م بمن    ( )علي ي أعل رب

ة ...) ء بالهدىجا ان رّد  ، ورّد مهذب فيه نصيحة واضحة، مليئة بالثقة والطمأنين آ

ة ادعاءً    ذه الثق ؛ إذ وسخرية ا ، وتهكمً العبً ، ووتطاوالً  فرعون على هذا األدب وه

 ...." ما علمت لكم من إله غيري" :قال

اه ون تج أظهر فرع المينلا امت ًالف اجر   ،رب الع ول الف ّد ق ه يع ان قول فك

ما آان  ن المأل من قومه لن يصدقواوآان إظهار التجاهل بسبب أنه أراد أ ،الكافر

ه يقول ة اإلل ليم بحقيق ن التس م موسى م د ه له ى ا ،الواح رغمعل ن ل رون  م م ي أنه

 .عتراض، ولكنهم يعترفون بربوبيته دون امثلهما فرعون بشًر

ه السالم  (موسى   بدأ فرعون يلهو ويسخر منثم  د   ظاهر  وبت )علي ه يري بأن

 : فقال ،إله موسى/ أن يعرف حقيقة رب

 .)2(﴾...َصْرًحا َلَعلِّي َأطَِّلُع ِإَلى ِإَلِه ُموَسى ﴿

ره ه ون وزي ر فرع اءأم ان ببن اول الصعود واال ام ى صرح ليح اء إل رتق

ة األخرى  ا ًملرؤية إله موسى، توهُّ ؛السماء ، ولهجة  منه أنه جسم آاألجسام المادي

ان يشك في صدق موسى      فرعون تدل على  ه السالم  (أنه آ ذا     ،)علي ولكن مع ه

ة    ى الحقيق ال   ،الشك يريد أن يبحت وينقب للوصول إل ذلك ق ي ألَ ﴿: فل َن   َوِإنِّ ُه ِم ُظنُّ
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د أن موسى    :يعني. )1(﴾ْلَكاِذِبيَنا ا    إني أعتق ان في قولهم اه آاذب اك رب  : وأخ ا إن هن

 ":غافر/ المؤمن"آما جاء في سورة  ،آخر غيري

ِن ِل     ﴿ اُن اْب ا َهاَم ْوُن َي اَل ِفْرَع ُغ األَ   َوَق ي َأْبُل ْرًحا َلَعلِّ َبابَ ي َص َباَب  . ْس َأْس

ُظنُُّه َآاِذًبا َوَآَذِلَك ُزيَِّن ِلِفْرَعْوَن ُسوُء َعَمِلِه َسى َوِإنِّي َألِإَلى ِإَلِه ُمو السََّماَواِت َفَأطَِّلَع

 .)2(﴾ِفي َتَباٍبَال َوُصدَّ َعِن السَِّبيِل َوَما َآْيُد ِفْرَعْوَن ِإ

ه "آأنه متجاهل   ،ن فرعون تظاهر أمام الناس بكالمهإ: وقلنا من قبل " اإلل

دعو  ذي ي ه ال ه ،الرسوالنإلي ي ظن ه  فف و أن ىه رب األعل ر ،ال ى فظه ع  عل جمي

ة  فهو يستطيع أن يتخذ الوسيلة في ا ،مصر في اآللهة أن ب ّدعائه األلوهية والربوبي

ا السالم    ارون عليهم ره     ،يصعد إلى السماء لرؤية رب موسى وه ذلك أمر وزي فل

ه  ي زمان ى صرح ف اء أعل ان ببن اس اتلبيًس ؛هام ى الن ر عل ذلك أراد أن يظه ، فب

الجهل بدرجة أن يأمل    في رأينا ما آان فرعون من  هألن ؛رسولينب اللرعيته آذ

وم      ولكنه أراد ،لى السماءأنه يستطيع الصعود إ وههم الق ذا األمر فقط أن ي أن ب  به

ان       اأيًض ، وهو يستطيعالصعود إلى السماء أمر تناله قدرته و آ ه ول ة آل إل منازل

 .في السماء

لتصفية الحساب   إله موسى  ربة لمحاه لكي يظهر استعداد ؛وربما أمر بهذا

ان صادقً       أنه و ،بينه وبينه ا آ اس أن موسى م ام الن ه  ا يستطيع أن يثبت أم  في قول

 .ا سوى فرعونأن له إلًهب

ب اهللا الى ( فعاق بحانه وتع ه  )س ون وقوم انهم  / فرع بب طغي وده بس جن

رهم ة  ،وآب وم القيام ي ي ذاب مضاعف ف دنيا وع ي ال اب عاجل ف م عق م  ،فله وله

 .نيا وذل اآلخرة بما آانوا يعملون في الدنياخزي الد

  :)42-39" (القصص"في سورة  )سبحانه وتعالى( فقال اهللا
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 .﴾ُهْم ِمَن اْلَمْقُبوِحيَن... َواْسَتْكَبَر ُهَو َوُجُنوُدُه ﴿

ابهم   فبعد أن ذآر اهللا تعالى التمرد والطغيان من جانب فرعون وقومه وعق

ر في   رة، ذآ دنيا واآلخ ي ال ا بع ف ورة  م ي س ده   " القصص"د ف ى عب م عل ا أنع بم

 :آما أنه قال ،بإنزال التوراة )عليه السالم(ورسوله موسى الكليم 

دِ  َوَلَقْد آ﴿ ْن َبْع ُروَن األُ    َتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب ِم ا اْلُق ا َأْهَلْكَن اِس    َم اِئَر ِللنَّ ى َبَص وَل

 .)1(﴾َوُهًدى َوَرْحَمًة َلَعلَُّهْم َيَتَذآَُّروَن

عنى قوله تعالى أنه نجى موسى وبني إسرائيل بإنزال التوراة التي آانت فم

 . ورحمة للمؤمنين بها، يهتدون بها ،للقلوبا وأنوًر ،إشعاع للحياةمصدر 

اب أُ  إ: وُيقال ام      تلَ ِزْنن التوراة هي أول آت رائض والحدود واألحك ه الف في

وط  مثل قوم نوح ،بعد إهالك األمم السابقة التي آذبت رسلهم . وعاد وثمود وقوم ل

آانوا في حاجة إلى تشريع وربما يكون السبب في إنزاله في ذلك الوقت أن الناس 

 . شؤون حياتهمجديد ينظم لهم 

هو أن هذه المرحلة، ووشيء آخر في هذه اآليات الكريمة لسورة القصص 

ان  داث، فك ا من أح ا حدث خالله ي إسرائيل من مصر، وم ة الخروج ببن مرحل

 .، وآانت عاقبته عاقبة آريمةاوسى عظيًمنصيب م

 :الشهيد سيد قطبيقول 

أن األمن ال   . وهكذا تنتهي قصة موسى وفرعون في هذه السورة" شاهدة ب

ى أن         يكون  ك إل د عن اهللا، ذل ة ال تكون إال في البع إال في جانب اهللا، وأن المخاف

ة يعجز عن    تدخل يد القدرة سافرة متحدية للطغيان والطغاة، حين تصبح القو ة فتن

صّدها الهداة، وهي المعاني التي آانت الجماعة المسلمة الصغيرة المستضعفة في 

ى       . مكة في حاجة إلى االطمئنان إليها ان المشرآون المستكبرون في حاجة إل وآ

ان    ا آ تدبرها، وهي المعاني المتجددة الدائمة حيثما آانت دعوة إلى الهدى، وحينم
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ة للنفوس     و. طغيان يقف في وجه هدى ادة تربي رآن م هكذا يجيء القصص في الق

 .)1("لعلهم يتذآرون"وتقرير لحقائق وسنن في الوجود 

ه السالم  (موسى   َتبََّث )سبحانه وتعالى( فإن اهللا  ،في محاجة فرعون    )علي

ه د إغراق فرعون وقوم ة بع ة ورحم وراة هداي اه اهللا الت اب  ؛وآت ك الكت ون ذل ليك

ر   ر  مصدر هداية ونور وتبصُّ دبُّر وتفكُّ ارة       و ؛وت ه للعمل الطيب وإن لكي يرشد ب

دون بسبب    ،لقلوبا فيميز الحق من الباطل ويتذّآر الناس به ويتعظون وآذلك يهت

 .هذا الهدى واإلرشاد

 :صرارهم على الكفرتمادي فرعون وقومه في إ -2

اَل اْلَم  ُه ِلُيفْ     أل﴿َوَق ى َوَقْوَم َذُر ُموَس ْوَن َأَت ْوِم ِفْرَع ْن َق ي األَ ِم ُدوا ِف ْرِض ِس

َذَرَك َوآ اِهُرونَ َوَي ْوَقُهْم َق ا َف اَءُهْم َوِإنَّ َتْحِيي ِنَس اَءُهْم َوَنْس ُنَقتُِّل َأْبَن اَل َس َك َق اَل . ِلَهَت َق

اِدِه      اَأل ُموَسى ِلَقْوِمِه اْسَتِعيُنوا ِباللَِّه َواْصِبُروا ِإنَّ ْن ِعَب اُء ِم ْن َيَش ا َم ْرَض ِللَِّه ُيوِرُثَه

ْم       . اْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقيَنَو اَل َعَسى َربُُّك ا َق ا ِجْئَتَن ِد َم َقاُلوا ُأوِذيَنا ِمْن َقْبِل َأْن َتْأِتَيَنا َوِمْن َبْع

 .)2(﴾َفَيْنُظَر َآْيَف َتْعَمُلوَن ْرِضِفي اَأل َأْن ُيْهِلَك َعُدوَُّآْم َوَيْسَتْخِلَفُكْم

 :)27-23( "غافر"في سورة  )سبحانه وتعالى( وقال 

ى ِبآ  ﴿ ْلَنا ُموَس ْد َأْرَس يٍن   َوَلَق ْلَطاٍن ُمِب ا َوُس اَن   ) 23(َياِتَن ْوَن َوَهاَم ى ِفْرَع ِإَل

اَء         ) 24(َوَقاُروَن َفَقاُلوا َساِحٌر َآذَّاٌب  وا َأْبَن اُلوا اْقُتُل ِدَنا َق ْن ِعْن اْلَحقِّ ِم اَءُهْم ِب ا َج َفَلمَّ

َتْحيُ   آ الَِّذيَن ُه َواْس وا َمَع اِفِريَن إِ    َمُن ُد اْلَك ا َآْي اَءُهْم َوَم ي َضال  َال وا ِنَس اَل  ) 25(ٍل ِف َوَق

نَ  ي   ِفْرَعْوُن َذُروِني َأْقُتْل ُموَسى َوْلَيْدُع َربَُّه ِإنِّي َأَخاُف َأْن ُيَبدَِّل ِدي َر ِف ُكْم َأْو َأْن ُيْظِه

ٍر    َوَقاَل ُموَسى ِإنِّي ُعْذُت ِبَربِّي َوَر) 26(ْرِض اْلَفَساَد اَأل لِّ ُمَتَكبِّ ْن ُآ ْؤِمُن  َال بُِّكْم ِم ُي

 .)3(﴾)27(ِبَيْوِم اْلِحَساِب
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ي  ات ف ذه اآلي ورتي ه افر"و" األعراف"س ى بي" غ تمل عل ال تش ان إجم

دعوة     الذي جرى بين موسى و ام بال د القي نهم بع فرعون وقومه أيام إقامة موسى بي

الته جاء     ؛يلوإلى أن يطلق فرعون بني إسرائ  ،إلى ربوبية اهللا تعالى ام رس وإلتم

 ".العصا"و" اليد"موسى إليهم باآليات البينة التسع التي أهمها 

ع موسى     ت م ك الوق ي ذل داث ف ن األح ان م ذي آ ين ال ل أن نب ي ووقب بن

 :ن نتحدث ونقف وقفة قصيرة عند شيء، وهوفيمكن أ ،إسرائيل

ارون،   إدراك فرعون ومل" المين رب موسى وه  ئه إيمان السحرة برب الع

ٍب     ظام ملكهم وحكمهم، وأدرآوا فخافوا على ن ع في قل حقيقة أنه ال يمكن أن يجتم

ٍد أن اهللا    اٍم واح الى  ( واحٍد وفي بلٍد واحٍد وفي نظ المين   )سبحانه وتع  ،هو رب الع

 .غيره سلطان أآبر في حياة الناسلوأن يكون 

وبهم أثبت    هو وشيء آخر  أن إيمان السحرة بعد إشراق نور اإليمان في قل

ة   ه معرآ ين فرعون وملئ نهم وب ة بي دةأن المعرآ ث ،عقي ى ح حي ون عل ّث فرع

 . ربوبية فرعون الكاذبة ؛ ألن هذا اإليمان يهدد بزوالاالنتقام منهم

ل أن ا من قب ا ذآرن ا الس هفكم ارون عليهم د انتصار موسى وه ي بع الم ف

ان السحرة اراة وإيم ر موسى . المب ه السالم(م ون فرعون و )علي ام عي هملأم ، ئ

رك فرعون ة ت افوا عاقب ه السالم(موسى  فخ ر )علي ي مصرا مطلًقا ح ث  ،ف حي

 .من بني إسرائيلا مئة ألف تقريًب تبعه ستا

آ دءوا يت اإلثم والتحريضفب اجون ب ة  ،مرون ويتن ي معرآ ذلوا ف د أن خ بع

آما جاء في    ،واتهموا موسى بأنه ساحر آذاب ،اإليمان الحقيقي والباطل الطاغي

 ":افرغ"سورة 

ْلَنا ُموَسى ِبآ  ﴿ ينٍ   َوَلَقْد َأْرَس ْلَطاٍن ُمِب ا َوُس اُروَن     . َياِتَن اَن َوَق ْوَن َوَهاَم ى ِفْرَع ِإَل

 .)1(﴾َفَقاُلوا َساِحٌر َآذَّاٌب
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ر ا ذآ الى( وهن بحانه وتع ت  )س ي أعطي ع الت ه التس ى لآيات ه (موس علي

ا    ،)السالم  د "ومن أهمهم ذآير   ". العصا "و" الي ذا الت المراد به الى   ف ا أن اهللا تع هن

ه   ه وحجج له بآيات ة الأرس حةالقوي ة واض ه رس  الدال ى أن ده عل ن عن ى ول م ، إل

ة    نهم آانوا ألوأخصهم بالذآر . فرعون ووزيره هامان وقارون داوة وبقي دار الع م

 .هم في األمر، وبعض من بني إسرائيل، يتابعونالقبطيين/ المأل والناس

ي المقا    وا ف ذلوا وهزم زوا وخ ا عج حرة و  فلم ين الس ة ب ى بل ه (موس علي

 .اتهموه بالسحر والكذب، )السالم

أ  م يعب ذاول ولهم ه الى  ،موسى بق اهللا تع ان ب ى اإليم اس إل دعو الن ام ي  ،وق

ذلك   ؛فخاف قوم فرعون من إيمان الناس بموسى وبما جاء به من الحق اجوا  أول ه

 :فقالوا له ،فرعون على موسى ومن آمن معه برب العالمين

اَل  ي       ألاْلَم﴿َوَق ُدوا ِف ُه ِلُيْفِس ى َوَقْوَم َذُر ُموَس ْوَن َأَت ْوِم ِفْرَع ْن َق اَألْرِض ِم

 .)1(﴾...ِلَهَتَكَوَيَذَرَك َوآ

هو وا مع ذين آمن ر موسى وال ي أم ه ف ا في لطان،  م ة والس ن ضياع الهيب م

المين  ة اهللا للع ي ربوبي دة ف دة الجدي راء العقي رك موسى   ،باستش ن أن يت ل يمك فه

وا للمصريين عجز   ويظهر  )مصر (آمنين آي يفسدوا في األرض ا حراًروقومه أ

 .مع السحرة الذين آمنوا فرعون،  إذن فعليه أن يعاقبهم عقوبة شديدة مثلما فعل

 :ففرعون يجيبهم بالتكبر والغرور

 .)2(﴿َقاَل َسُنَقتُِّل َأْبَناَءُهْم َوَنْسَتْحِيي ِنَساَءُهْم َوِإنَّا َفْوَقُهْم َقاِهُروَن﴾

 ": غافر"لى في سورة اوجاء قوله تع
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ِذينَ    ﴿ اَء الَّ وا َأْبَن اُلوا اْقُتُل َتْحُيوا    آ َفَلمَّا َجاَءُهْم ِباْلَحقِّ ِمْن ِعْنِدَنا َق ُه َواْس وا َمَع َمُن

ْل ُموَسى َوْليَ   . ٍلِفي َضالَال ِنَساَءُهْم َوَما َآْيُد اْلَكاِفِريَن ِإ ْدُع َوَقاَل ِفْرَعْوُن َذُروِني َأْقُت

 .)1(﴾اْلَفَساَد اَألْرِضَربَُّه ِإنِّي َأَخاُف َأْن ُيَبدَِّل ِديَنُكْم َأْو َأْن ُيْظِهَر ِفي 

ه السالم  (فبعد اإلغراء والتحريض من جانب المأل لقتل موسى  رد )علي  ، ي

ا  ئيل واستحياء النساء  عليهم فرعون بأنه سيأمر خدامه بتقتيل أبناء بني إسرا  ، آم

 .اوالدته وبعده أيًض فعل من قبلآان ي

ان   نفسه بنو إسرائيل العذابوآأن فرعون أراد أن يعاني  ذي آ ه  واال  يعانون

الكريم هذا الرأي لفرعون وقبلها، وسمى القرآن  )عليه السالم(وقت والدة موسى 

ل بني إسرائيل    ؛"آيد"وملئه بـ د المشاورة    وقت  ،ألنهم تآمروا على قت ل موسى بع

 .م بذلك موسى والذين آمنوا معهدون أن يعلفيما بينهم، 

ي   "ن قول فرعون إ :اويقال أيًض افر ..."(وقال فرعون ذرون دل  ) 26: غ ي

ي إسرائيل    فرعون لم يعمل بإشارة الذين أشاروا علي  على أن  اء بن ل أبن ل   ،ه بقت ب

أقطع   ن قتله سيكونأل ؛من قتل المؤمنين معه ًالرأى أن األجدر أن يقتل موسى بد

 .لفتنتهم في مصر

اءهم ( :أما قوله تعالى م   ،)127 :األعراف ... )(قال سنقتل أبن د النص   فل يف

ا قال  القرآني في هذا الصدد ما إذا آان فرعون قد نفذ  ه أم ال، ولكن الكالم    م ه لملئ

بني  يدل على أن فرعون بدأ يكرر مع) 129، 128(األعراف الذي جاء في آيتي 

ائهم واس    ،إسرائيل تعذيبه السابق ل أبن ه   أي قت ة، وقول ا  " :تحياء نساءهم للخدم وإن

تلهم      "فوقهم قاهرون ا ق ه ال يهمن ى أن دل عل ك لتطي    ،ي ل نفعل ذل ا   ي ب وبكم أيه ب قل

 .وإسكان ما في نفوسكم من االضطراب والطيش ،المأل

ي إسرائيل       ذيب لبن ه السابق من التع ى    ، ولما بدأ ينفذ عمل افوا وشكوا إل خ

ى  الم (موس ه الس ن ال    )علي م م ل به ا ح ف مم م(حي ون   )الظل ب فرع ن جان  ،م
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ة ال الفتن ة ،فأوصاهم موسى باحتم ى البلي ب ط، ووالصبر عل الى ل ة اهللا تع معون

ده ذهوتأيي د إال ااألرض ال يملكه ؛ ألن ه الى ( اهللا أح بحانه وتع ده )س و  ،وح وه

 .المؤمنين المتقين المخلصين له في العبادةفيها ويورثها من يشاء من عباده  ُنِكْسُي

اء قو الى( هلفج بحانه وتع ورة  )س ي س راف"ف ذآر حث موسى " األع لي

 .ستقامة في سبيل اهللاقومه على اال

ه ال موسى لقوم ِبُروا ِإنَّ :ق ِه َواْص َتِعيُنوا ِباللَّ ْن اَأل ﴿اْس ا َم ِه ُيوِرُثَه ْرَض ِللَّ

 .)1(َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقيَن﴾

راده  الم(وم ه الس مأن )علي و َت ه الص هللا  وا واُربََّصل ان الخ ع اإليم وا م تق

فسيمكنهم في األرض ويورثها بإقامة شرعه وأمره والمسير على سننه في العالم، 

على الضعيف آما مر   وانتصاره بقاء القوي لهم، فال يكون األمر آما توهموا من

ذه  ولكن آانت    ،اسابًق ة  ه ر   " النبي "رؤي ائق الوجود الكبي و  "ه ولكن قوم   ،لحق بن

يه   وافهموا أن يعيستط، فلم يإسرائيل ظلوا هم بنو" إسرائيل ول نب م ي ق ّدر م ول  وه،ق

 :فقالوا

َك        ْم َأْن ُيْهِل اَل َعَسى َربُُّك ا َق ا ِجْئَتَن ﴿َقاُلوا ُأوِذيَنا ِمْن َقْبِل َأْن َتْأِتَيَنا َوِمْن َبْعِد َم

 .)2(َآْيَف َتْعَمُلوَن﴾ َفَيْنُظَر اَألْرِضَعُدوَُّآْم َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِفي 

ه السالم  (وعلى الرغم من أن موسى   ،أوصى بني إسرائيل بالصبر     )علي

وا     أو البليةاالستعانة باهللا عند المصيبة  منهم وطلب م يستطيعوا أن يتحمل إنهم ل ، ف

و ابقع م الس ائهم ،دة الظل تحياء نس ائهم واس ل أبن ن قت ى موسى  ،م كوا إل ذك ش فل

م فرعون       هم لبأن )عليه السالم( اذهم من ظل اله إلنق يًئا؛  م يستفيدوا من إرس فهو  ش

 .م ويظلمهم بعد مجيئه إليهم آما آان يظلمهم من قبل مجيئهيؤذيه
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س         ات اآلي ا آلم دو آأنه رائيل تب ي إس ن بن ات م ذه الكلم ة ه ي الحقيق وف

ا المهزوم نفسيله نهاية الذي طال عليه األذى حتى ما تبدو ،اوالمظلوم جسمي. 

ويوصيهم  ،باهللا تعالى )عليه السالم(يذآرهم موسى  -مرة أخرى  -ئٍذ فحين

وب ي األرض    اأن يرج تخالفهم ف دوهم واس الك ع م ه ن فضل ربه م ين ،م ر ث ظ

ف ت بحانه آي ي األرض  س تخلفكم ف د أن يس الكم بع ون أعم ل(ك ذه  ه كرون له تش

 ).النعمة أو تكفرونها

وأال يكذبوا  ،األعماليجب من يترآوا ما  الََّئِل ؛هنا" عسى"واستخدم تعبير 

 .ئه من قومهب األذى والذل من جانب فرعون وملنبيه بسب

 :مار بموسى لقتلهتئاال

 ):35-28" (غافر"سورة  في قال اهللا تعالى

َي    ًالِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِإيَماَنُه َأَتْقُتُلوَن َرجُ آَوَقاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن ﴿ وَل َربِّ َأْن َيُق

 .﴾َمُنوا َآَذِلَك َيْطَبُع اللَُّه َعَلى ُآلِّ َقْلِب ُمَتَكبٍِّر َجبَّاٍرَوِعْنَد الَِّذيَن آ ...اللَُّه 

 ):46-38(نفسها في السورة ا أيًضوقال 

اِد     َوَقاَل الَِّذي آ﴿ ِبيَل الرََّش ِدُآْم َس وِن َأْه ومُ  ... َمَن َيا َقْوِم اتَِّبُع ْوَم َتُق اَعُة   َوَي السَّ

 .﴾ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب َلَأْدِخُلوا آ

ة اهللا وحده     " غافر"نحن نرى في آيات سورة  ان بربوبي ى إيم أن الدعوة إل

دافع مى بل ال بد لها ًدال شريك له، ال تذهب ُس د األعداء     من ي رد آي ا، وي في   عنه

 .مجتمع الكافرين والكائدين

ذلك  ا موسى     وقد وقع آ ا دع ه السالم  (بينم ى اهللا   )علي سبحانه  ( فرعون إل

ه في نفسه    ا حق  مؤمن  لآل فرعون رج/ إذ وجد في قوم ،)وتعالى تم إيمان م   ،يك فل

رف  د أن يع تطع أح ي   يس المين، وف رب الع وا بموسى ل ذين آمن ع ال ؤمن م ه م أن

؛ ألنه استطاع أن المؤمن ذو مكانة عظيمة في آل فرعونذلك الرجل  آان الحقيقة

ع أعداء    حاو من أنه إذالرغم على ا ،رأيه أمام فرعون والمألب يجهر ل أحد أن يقن



 

حدث مع  ما ، آفي سبيله من المشاآل أو يؤذىا واجه آثيًر، يإليمان بهاهللا تعالى با

اء    م ج س آ ؤمن آل ي ورة   م ي س س "ف ة    ،"ي ل قري ى أه لون إل اء المرس إذ ج

م يق   عن لدفاعلفقام رجل مؤمن  ،فكذبوهم لين فل ه   تهؤالء المرس ه بقول ع قوم ل  ن ، ب

 .بسبب دفاعه عن المرسلينقتلوه 

م   ،أنه آان من آل فرعون صريح في أنه من القبطبفوصف ذلك الرجل  ول

الى  ،يكن من بني إسرائيل ي        ﴿: آما في قوله تع اِهِريَن ِف ْوَم َظ ُك اْلَي ُم اْلُمْل ْوِم َلُك ا َق َي

 .)1(﴾َفَمْن َيْنُصُرَنا ِمْن َبْأِس اللَِّه ِإْن َجاَءَنا اَألْرِض

 . رائيل لم يكن لهم ملك هنالكألن بني إس

دلي    ،المؤمن من قرابة فرعونإذن آان الرجل  م يخش أن ي ه  ب ولذلك ل رأي

 .لم ُيقتل أو ُيعاَقب من جانب فرعون، وعن موسى وربه

الى  ( أن اهللا"سورة غافر فالذي يظهر من اآليات الكريمة في   )سبحانه وتع

دافع ألهم هذا الرجل   ل       ،اقوي ا رسوله دفاعً   عن  أن ي ا شاع توعد فرعون بقت ولم

ه  ا جاء إلى فرعون ناصحً   )عليه السالم(موسى  ال ل ه يجب أال  : فق ل رج   إن  ًاليقت

ه ال   ،هو رب السماوات واألرضالذي و ،يؤمن باهللا الذي خلق آل شيء فإن إيمان

ه رسول من           ا يصلح سبًب ى أن ات والحجج الواضحة عل ا بالبين د أن جاءن ل بع للقت

؛ أتباعه، وال نعجل بقتله هو أو نظر في آياته الدالة على صدقهأن ن ، فعليناعند اهللا

يمكن أن يصيبنا   ا صادقً  ولو آان ،يضرنا آذبه نا أنه آاذب فإننا لنفرضألنه لو ي

ه  دنا ب ذي توع د ال ى   ؛بعض الوعي دى موس الى ه الم(ألن اهللا تع ه الس ى  )علي إل

 .الحق

 : عارضه بقولهفبعد أن سمع فرعون هذا الكالم 

 .)2(﴾َسِبيَل الرََّشاِدَال َما َأَرى َوَما َأْهِديُكْم ِإَال َقاَل ِفْرَعْوُن َما ُأِريُكْم ِإ﴿
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ل موسى    نيبين فرعون أ ه السالم  (سبب عزمه على قت ه نفعً   )علي  ا،أن في

 .هذا هو سبيل الرشاديدعي أن و ،غير ذلك وال يستصوب عمًال

ة   رك    ،وفي الحقيق ى  ًالمدخ  الرجل المؤمن  لنصيحة  أراد فرعون أال يت إل

 .على قتل موسى اعدتهسينصرفوا عن مف ،ئهنفوس مل

اًال،  نصيحته ذلك الرجلللم يترك ف ه    مج ل أآمل خطاب فاستأنف الرجل    ،ب

ه السالم  (أال يكذبوا موسى  بالمؤمن خطابه لقومه  م ا ، محذِّرً )علي أس اهللا   من  له ب

ذه     –في أمم عاد وثمود وقوم نوح وغيرهم تعالى ووقعاته  ؤمن ه يذآر الرجل الم

ام وعذاب      ؛األمم ا حل من انتق الى  ( اهللا ألن القبط آانوا على علم بم  )سبحانه وتع

ديهم       ا صنعت أي ود بم اد وثم وح وع وم ن ه    –بق ا قوم ذآِّر هن أن دعوة موسى  ب في

ائهم       ألن  ؛ليست بجديدة )عليه السالم( ى آب يهم وإل ل موسى جاء إل يوسف   ه من قب

ن اهللا لن يبعث إ: قالوا، فلم يصدقوه حتى إذا هلك بينات الواضحةبال )عليه السالم(

و   ده رس ن بع ن اهللا ،ًالم الى ( ولك بحانه وتع ل    رء )س ال يهم اده ف يم بعب وف رح

يئات نات والس الى( وإن اهللا ،الحس بحانه وتع م )س اد ال يظل اس  ،العب ن الن ولك

 .وتعرضهم لهم بالسوء ،بتكذيبهم األنبياءأنفسهم يظلمون 

دنيا   إنني أخاف عليكم  :ال الرجل المؤمنثم ق در في ال  ،عذاب العزيز المقت

ا  عمل سيئة  نَم، حيث إن يوم القيامة عذابه وآذلك أخاف عليكم ال يجزى إال مثله

 .وهو مؤمن فله الجنة - أو أنثىا ذآًر –ا ومن عمل صالًح ،في ذلك اليوم

ادوا ولما رأ دوا أن   ى ذلك الرجل المؤمن أن قومه تم ن    وجه ى دي ردوه إل ي

م  قومه يهم والمه ى  ، غضب عل ك؛  عل م       ذل م السعادة وه د له ه يري ه    بأن دون ل يري

الكاذبة التي  ي إلى النار بالدعوة إلى عبادة اآللهة ال تدعون: ، فقال لهمالشقاء الدائم

رة ي اآلخ فع ف تطيع أن تش دنيا وال تس ي ال ع ف تطيع أن تنف ة  ،ال تس ونحن ال محال

ى    ،ولذلك أفوض أمري إلى اهللا ،)حانه وتعالىسب( اهللا نرجع إلىس يأتي عل وأنه س

 .فرعون وآله وقت يذآرون فيه نصحه إياهم



 

 :استطراد -4

" سورة غافر "يمكن لنا أن نذآر هنا أن الرجل المؤمن الذي ذآر في آيات 

الى  " سورة القصص"هو غير الرجل المذآور في  ه تع ْن    ﴿: في قول ٌل ِم اَء َرُج َوَج

 )عليه السالم (آانت قبيل خروج موسى ألن تلك القصة ؛ )1(﴾ِديَنِة َيْسَعىَأْقَصى اْلَم

 .مصر )عليه السالم(من مصر، أما هذه القصة فكانت في مبدأ دخول موسى 

بأنه ) في سورة القصص(أنه لم يوصف هنالك  هو شيء آخر هناك وآذلك

ه من آل فرعون     ي إسرائيل     ،مؤمن وال بأن ان هو من بن ل آ ا هو    ،ب الظاهر آم

 . سفر الخروجفي ا صريًح

ًال   "سورة غافر "أما الرجل الذي جاء ذآره في  ان رج ا نظارً ا صالحً  ، فك

ه         ،في أدلة التوحيد ى وجه ه عل ان في قلب تقر اإليم ة اس د أن سمع    ،وفي الحقيق بع

إن      )عليه السالم(دعوة موسى  ه، ف ى اهللا وحده ال شريك ل الى،    إل اهللا سبحانه وتع

 .حماة عند الشدائد في سبيل اهللالصالحين يقيض ل

 :عن مقام ذلك الرجل المؤمن" تفسير التحرير والتنوير"وجاء في 

ؤمن آل فرعون       " ام م ي بكر الصديق مق ام أب النبي    ؛وقد شابه مق إذ آمن ب

ويوم جاء عقبة بن أبي  ،ولم يكن من آله ،حين سمع دعوته )صلى اهللا عليه وسلم(

ه  -والنبي بفناء الكعبة -)  وسلم صلى اهللا عليه(معيط إلى النبي  ل   ،يخنقه بثوب فأقب

 : له وقال ،ودفعه ،أبو بكر فأخذ بمنكب عقبة

م  ًالأتقتلون رج" ي  ق  ."أن يقول ربي اهللا وقد جاءآم بالبينات من ربك ال عل

ب  ي طال ن أب ون؛  واهللا لي" :ب ؤمن آل فرع ن م ر م ر خي ي بك ؤمن آل  وم أب إن م

ه، وإن أب   تم إيمان ل يك ون رج ه فرع ر إيمان ان ُيظه ر آ ه  ،ا بك ه ودم ذل مال " وب
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تم     ؛من مؤمن آل فرعونا آان أبو بكر أقوى يقيًن: وأقول ألن مؤمن آل فرعون آ

 .)1("إيمانه وأبو بكر أظهر إيمانه

 :بموسى ويباهي )2(فرعون يستخف -5

ورة  وق ي س الى ف راف"ال اهللا تع ي  ﴿ :)54-51( "األع ْوُن ِف اَدى ِفْرَع َوَن

ا  ِه َق ْيسَ  َقْوِم ْوِم َأَل ا َق ِذِه األَ    َل َي َر َوَه ُك ِمْص ي ُمْل ي َأَف    ِل ْن َتْحِت ِري ِم اُر َتْج َال ْنَه

يٌن وَ   ) 51(ُتْبِصُروَن َو َمِه ِذي ُه ينُ  َال َأْم َأَنا َخْيٌر ِمْن َهَذا الَّ اُد ُيِب وْ ) 52(َيَك َي  َال َفَل ُأْلِق

اُعوُه  ) 53(ِئَكُة ُمْقَتِرِنيَنالَأْو َجاَء َمَعُه اْلَم َعَلْيِه َأْسِوَرٌة ِمْن َذَهٍب َفاْسَتَخفَّ َقْوَمُه َفَأَط

 "النازعات"في سورة  )سبحانه وتعالى( قال اهللاو .)3(﴾54(ِإنَُّهْم َآاُنوا َقْوًما َفاِسِقيَن

َعى﴿ ):22-26( َر َيْس مَّ َأْدَب اَدى) 22(ُث َر َفَن ُم اَأل) 23(َفَحَش ا َربُُّك اَل َأَن ىَفَق ) 24(ْعَل

 .)4(﴾)26(ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة ِلَمْن َيْخَشى) 25(وَلىَواُأل ِخَرِةاآلَذُه اللَُّه َنَكاَل َفَأَخ

دأ يحاول إها     آما يظهر م ة أن فرعون ب ات الكريم ه  (موسى   ةن ن اآلي علي

الم اهى)الس اآم أرض بمصر   ، ويتب ك وح ه مال ه بأن ه و ،أمام وأن اس  ه رب الن

دأ يقول   ،األعلى وليس هناك معبود إال هو ا وآل هذه الكلمات ب د أن نصر   ه  اهللا بع

الى ( المين،  )سبحانه وتع رب الع وا ب ذين آمن ى سحرة فرعون ال ده موسى عل عب

رة أخرى    مستهينين بعذاب الدنيا الى      ، فدعا موسى فرعون م اهللا تع ان ب ى اإليم إل

 .وإطالقه بني إسرائيل

م    ّد ول ود   وزاد فرعون عن الح د تع ع أمرً  يكن ق دا ألأن يطي ان   ؛ح ه آ ألن

رأى  ،هطاعتهم ل ا وأصبح معتاًد ،يأمر الناسا دائًم ذا األمر   ف ل   عظيم  أن ه أن يقب

روة       ،ويتبع دينه )عليه السالم(دعوة موسى  زة والث ك الع ان يمل ه آ فغلبت   ،مع أن
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ك فاستهزأ   على نفس فرعون وفرة  ال والمل ه السالم  (بموسى   الم ا    )علي ه آم بقول

 ":الزخرف"جاء في سورة 

 .)1(َيَكاُد ُيِبيُن﴾َال ْم َأَنا َخْيٌر ِمْن َهَذا الَِّذي ُهَو َمِهيٌن َو﴿َأ

ه   آذب) فأراه اآلية الكبرى(العصا واليد  وبعد أن رأى معجزتي أيًضا؛ ألن

ا أتى     ،)عليه السالم(على صدقه  الدالة اآلية الكبرى ال تقنعه ل مم فطلب ما هو أق

ات   ات البين ال  ،به موسى من اآلي ه أسورة من ذهب أو جاء       فل ( :وق وال ألقى علي

ه آذب            ،)معه المالئكة مقترنين ات هو أن ذه اآلي ة ه د رؤي ه فرعون بع ذي فعل فال

 .موسى وعصى أمر اهللا بعد ظهور تلك المعجزات

 .)2(﴾َفَحَشَر َفَناَدى. ُثمَّ َأْدَبَر َيْسَعى﴿

ار وا  ،رتقى من التكذيب والعصيان إلى ما هو أشدا: يعني لسعي  وهو اإلدب

ذه  ا ل شيًئ، فخاف إن لم يقوآذلك بعد أن فّكر في نفسه ،واّدعاء اإللهية لنفسه في ه

ف اس ،الموق ين الن وة موسى ب روج دع ا ت دافع عن نفسهفربم أراد أن ي عن / ، ف

ه ه،  ربوبيت اس من ذر الن ة، ويح ى  المزعوم وة موس ن دع رض ع ذلك أع  ،ول

اس آالم موسى       ى أال يسمع الن ي (وحرص عل ـ  يمكن   :يعن راد ب ر "أن ي ه  " أدب أن

انا يسعى خوًف ن الثعب ه   ،م دبر ل دأ يسعى لي ه ب ر أن ذا التعبي راد به ن أن ي أو يمك

دة في جمع السحرة    ه السالم (لمعارضة معجزات موسى   ؛أوامر المكي ؛ إذ )علي

 : آما قال تعالى ،اها سحًربسح

 .)3(﴾َفَتَولَّى ِفْرَعْوُن َفَجَمَع َآْيَدُه ُثمَّ َأَتى﴿

 :وقال
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 .)1(﴾َفَأْرَسَل ِفْرَعْوُن ِفي اْلَمَداِئِن َحاِشِريَن﴿

 :وآما جاء في موضع آخر في هذه السورة

 .)2(﴾َيْأُتوَك ِبُكلِّ َسحَّاٍر َعِليٍم. َقاُلوا َأْرِجْه َوَأَخاُه َواْبَعْث ِفي اْلَمَداِئِن َحاِشِريَن﴿

على لفرط حرصه  ؛وأعلن فرعون هذا القول لهم آي يحضروا على الفور

 .إنه إلههمبوذّآر قومه بهذا النداء  ،إبالغ ذلك إليهم

 .)3(ْعَلى﴾َفَقاَل َأَنا َربُُّكُم اَأل﴿

 :ن فرعون أذنب ذنبينإ: ويقال

 ).فكذب وعصى(باآليات الواضحة ) موسى(لما جاء إليه رسول اهللا 

 أنا ربكم األعلى،: فقاللعصيان اجترأ على مقام األلوهية، وبعد التكذيب وا

 .وصف نفسه بالرب األعلىأي 

أطاعوه معرضين عن الحق   ف ،آافية الستخفافه قومه فكانت أقوال فرعون

دى ادين واله م أصبحوا معت و أراد؛ ألنه ا ه ره آم ة أوام ذا  ،إطاع ره ه ذلك ج ول

ر ى األم ائ   إل رى ق بالد األخ واحي مصر وال ن ن اس م ر الن م  :ًالأن يحش ا ربك أن

ا   طاعاألعلى؛ آي يخصوه بالعبادة وال ارون عليهم ة دون أن يعبدوا إله موسى وه

 .السالم

 .)4(﴾ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة ِلَمْن َيْخَشى. وَلىَواُأل ِخَرِةاآلَفَأَخَذُه اللَُّه َنَكاَل ﴿

ذيب موسى    / ما فعل فرعون من ادعاء الربوبية فكل ة تك ارون  األلوهي وه

دنيا واآلخرة   أن ي ، وعصيانه وآيده، آانت نتيجته)السالم ماعليه(  ،أخذه اهللا في ال
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ه     فإغراقه وإغراق جنوده،  فأما عذاب الدنيا د موت ه عذاب اآلخرة بع  ،وبعد ذلك ل

 : آما قال اهللا تعالى

ومُ " وا آ   النَّاُر ُيعَرُضْوَن َعَلْيَها ُغُدوا َوَعِشيا َوَيْوَم َتُق اَعُة َأْدِخُل ْوَن  السَّ َل ِفْرَع

 )1(".َأَشدَّ اْلَعَذاِب

ن    أيو رة وم تقيم الفط ان مس فاته إنس ه وص قاء  أخالق ى الش ي أن يخش  ف

 .)عليه السالم(فله عبرة في حديث موسى  ،العذاب من رب العالمين

 :)عليه السالم(آيات اهللا على فرعون وقومه لما آذبوا موسى  -6

 ": األعراف"قال اهللا في سورة 

ذَّآَُّرونَ   َل ِفْرَعْوَن ِبالسِِّنيَن َوَنآ ﴿َوَلَقْد َأَخْذَنا ْم َي َراِت َلَعلَُّه ) 130(ْقٍص ِمَن الثََّم

ُه أَ       ْن َمَع ُروا ِبُموَسى َوَم يَِّئٌة َيطَّيَّ ْبُهْم َس َال َفِإَذا َجاَءْتُهُم اْلَحَسَنُة َقاُلوا َلَنا َهِذِه َوِإْن ُتِص

ْن آ     َوَقاُلوا) 131(َيْعَلُموَنَال ِإنََّما َطاِئُرُهْم ِعْنَد اللَِّه َوَلِكنَّ َأْآَثَرُهْم  ِه ِم ا ِب ا َتْأِتَن ٍة  َمْهَم َي

لَ   ) 132(ِلَتْسَحَرَنا ِبَها َفَما َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمِنيَن َراَد َواْلُقمَّ اَن َواْلَج  َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الطُّوَف

َع  ) 133(ٍت َفاْسَتْكَبُروا َوَآاُنوا َقْوًما ُمْجِرِميَنَوالضََّفاِدَع َوالدََّم آَياٍت ُمَفصَّال َوَلمَّا َوَق

َز          ا الرِّْج ْفَت َعنَّ ِئْن َآَش َدَك َل َد ِعْن ا َعِه َك ِبَم َعَلْيِهُم الرِّْجُز َقاُلوا َيا ُموَسى اْدُع َلَنا َربَّ

َراِئيلَ  ٍل       ) 134(َلُنْؤِمَننَّ َلَك َوَلُنْرِسَلنَّ َمَعَك َبِني ِإْس ى َأَج َز ِإَل ْنُهُم الرِّْج ْفَنا َع ا َآَش َفَلمَّ

 .)2(﴾)135(َباِلُغوُه ِإَذا ُهْم َيْنُكُثوَن ُهْم

 ":اإلسراء"في سورة  )سبحانه وتعالى( قال اهللا

الَ      ِتْسَع آ َتْيَنا ُموَسىَوَلَقْد آ﴿ اَءُهْم َفَق َراِئيَل ِإْذ َج ي ِإْس َأْل َبِن اٍت َفاْس ُه   َياٍت َبيَِّن َل

ي ألَ  ُحوًرا    ِفْرَعْوُن ِإنِّ ا ُموَسى َمْس َك َي اَل  . ُظنُّ دْ َق ُؤال     َلَق َزَل َه ا َأْن َت َم َربُّ  الَِّء ِإَعِلْم

 .)3(ُظنَُّك َيا ِفْرَعْوُن َمْثُبوًرا﴾َوِإنِّي َأل َبَصاِئَر اَألْرِضالسََّماَواِت َو
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 ":طه"قال اهللا تعالى في سورة 

 .)1(﴾َياِتَنا ُآلََّها َفَكذََّب َوَأَبىَوَلَقْد َأَرْيَناُه آ﴿

 ":النمل"رة في سو )سبحانه وتعالى( وقال

ينٌ    آَفَلمَّا َجاَءْتُهْم ﴿ ْحٌر ُمِب َذا ِس اُلوا َه َتْيَقَنْتَها    . َياُتَنا ُمْبِصَرًة َق ا َواْس ُدوا ِبَه َوَجَح

 .)2(﴾َأْنُفُسُهْم ُظْلًما َوُعُلوا َفاْنُظْر َآْيَف َآاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن

 ":القصص"وقال اهللا تعالى في سورة 

َذا إِ  ْم ُموَسى ِبآَجاَءُه َفَلمَّا﴿ ا َه مِ    َال َياِتَنا َبيَِّناٍت َقاُلوا َم ا َس ًرى َوَم ْحٌر ُمْفَت ْعَنا ِس

ا األَ  ينَ ِبَهَذا ِفي آَباِئَن ْن           . وَِّل ِدِه َوَم ْن ِعْن َدى ِم اَء ِباْلُه ْن َج ُم ِبَم ي َأْعَل اَل ُموَسى َربِّ َوَق

 .)3(﴾لظَّاِلُموَنُيْفِلُح اَال َتُكوُن َلُه َعاِقَبُة الدَّاِر ِإنَُّه 

 ": الزخرف"وقال اهللا تعالى في سورة 

ى ِبآ﴿ ْلَنا ُموَس ْد َأْرَس وُل َربِّ َوَلَق ي َرُس اَل ِإنِّ ِه َفَق ْوَن َوَمَلِئ ى ِفْرَع ا ِإَل َياِتَن

ٍة إِ آَوَما ُنِريِهْم ِمْن ) 47(َياِتَنا ِإَذا ُهْم ِمْنَها َيْضَحُكوَنِبآ َفَلمَّا َجاَءُهْم) 46(اْلَعاَلِميَن  الََّي

ونَ  اِحُر     ) 48(ِهَي َأْآَبُر ِمْن ُأْخِتَها َوَأَخْذَناُهْم ِباْلَعَذاِب َلَعلَُّهْم َيْرِجُع ا السَّ ا َأيَُّه اُلوا َي َوَق

ُدوَن ا َلُمْهَت َدَك ِإنََّن َد ِعْن ا َعِه َك ِبَم ا َربَّ ْم ) 49(اْدُع َلَن َذاَب ِإَذا ُه ْنُهُم اْلَع ْفَنا َع ا َآَش َفَلمَّ

 .)4(﴾)50(ُكُثوَنَيْن

 ":القمر"وقال اهللا تعالى في سورة 

اَء آ﴿ ْد َج ُذُرَوَلَق ْوَن النُّ ذَُّبوا ِبآ .َل ِفْرَع ٍز َآ َذ َعِزي ْذَناُهْم َأْخ ا َفَأَخ ا ُآلَِّه َياِتَن

 .)5(ُمْقَتِدٍر﴾

 ":النازعات"وقال اهللا في سورة 
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 .)1(﴾َفَكذََّب َوَعَصى .َيَة اْلُكْبَرىَفَأَراُه اآل﴿

سبحانه  ( أمر اهللا  في عصيان   ستهان فرعون بموسى وزاد عن حده    اما ل

الى اوز ،)وتع ذلك تج ذيب موسى وآ ي تك ده ف رائيل ح ي إس ذاء بن رك إي م يت ، ول

 . وإهانتهم

ا  نبيه أن ُيْعِلَم فرعون وقومه بوقوع أمر اهللا تعالى ا  العذاب من اهللا تع لى بم

 .ني إسرائيلعن إطالق ب اعمتنآانوا يفعلون من تكذيبه واال

إنهم أما فرعون وقومه المنكرون دون موسى با   ، ف اهللا وإطالق    يع ان ب إليم

يم  ، بعد أن يعلن وقوع بني إسرائيل من عبودية فرعون ون    عذاب أل يهم، فيطلب عل

 .كشف العذاب عنهميلمنه أن يدعو ربه 

ا  انهمولم ى طغي ادوا إل نهم ع ذاب ع الى الع وا وعدهم ،آشف اهللا تع . ونس

الى  (ه نهم رأوا اآلية الكبرى ل، حتى إعتادين لفعلهم هذاوأصبحوا م  ،)سبحانه وتع

وده في البحر    و    ،وهي إغراق فرعون مع جن ا بن ذلك نج إسرائيل من فرعون     وب

 . وعذابه

لها اهللا   و ي أرس ات الت الى  ( نذآر في السطور التالية اآلي ى   )سبحانه وتع عل

ا السالم    ،فرعون وآله ارون عليهم م     ،لما آذبوا موسى وه ة الظل فأخذهم اهللا بعاقب

ان اس       ،والطغي ه ورب الن الى رب ي اهللا تع اءه ف ه ورج ى لقوم د موس ق وع وحق

 .جميعهم في العالم

ل       وحسب رأي عبد ي أرس ات الت د اآلي ا أن نع ى  ت إالوهاب النجار، يمكنن ل

 ":اإلسراء"األعراف، وسورة "آما جاء في سورة  ،فرعون وقومه

 :آلتيآا هانعدف

 .دبالج/ السنون -1
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 .النقص من الثمرات -2

 .الطوفان -3

 .الجراد -4

 .القمل -5

  .الضفادع -6

 .الدم -7

 .الطمس على أموالهم -8

 .اليد -9

نون )1 ي اللغ : الس ق ف ة ُتطل ذه الكلم ط،  ه دة والقح ني الجدب والش ى س ة عل

راد بهو اة  اي ي الحي ة ف ك. ضيق المعيش ى ذل ى   ومعن اء عل دب ج أن الج

 .همرواء أرض، وقصر عن إالنيل فرعون وآله، إذ قل ماء

 .بالجوائح تصيبها، وبعدم صالحيتها وذلك: النقص من الثمرات )2

ة  : الطوفان )3 ا طاف بالشيء وغشية     :معناه في اللغ ان     ،م وغلب في الطوف

اء ماء أو األرض ،الم ن الس ان م واء آ ن ،س ه ويمك راد ب ون الم  أن يك

 .األمطار المغرقة المتلفة للزرع والثمار به

 ،الجراد على بالد مصر )انه وتعالىسبح( هو معروف، أرسل اهللا: الجراد )4

 .فأآل الزرع والثمار

أقض القمل  ، حيث "القمل"بدل " البعوض"جاءت في التوراة آلمة : القمل )5

 .وأتعبهم أيما تعب ،مضاجعهم

 . حيوان يوجد في المياه والمستنقعات وهيهي جمع ضفدعة، : الضفادع )6

اء  أو تح  ،قد يكون دم رعاف أو نزيف و ،والدم معروف: الدم )7 اء  (ول الم م

 .)عليه السالم(آية لموسى  ،إلى دم عبيط في أوانيهم وأفواههم )الشرب

 .وأهلكها ،أموالهم )سبحانه وتعالى( اهللا محق :أي الطمس على أموالهم، )8



 

ا  تكو ، حيث)عليه السالم(ُيراد به يد موسى : اليد )9 ن يده في جيبه ثم يخرجه

 .بيضاء من غير سوء

ه  (موسى  )سبحانه وتعالى( لتي أرسل بها اهللاهذه اآليات التسع اذآرنا  علي

 : في قوله تعالىا وقد جاء هذا واضًح ،إلى بني إسرائيل )السالم

الَ      ِتْسَع آ َتْيَنا ُموَسىَوَلَقْد آ﴿ اَءُهْم َفَق َراِئيَل ِإْذ َج ي ِإْس َأْل َبِن اٍت َفاْس ُه   َياٍت َبيَِّن َل

 .)1(ُحوًرا﴾ُظنَُّك َيا ُموَسى َمْسِفْرَعْوُن ِإنِّي َأل

ذا في سورة  رهحيث " اإلسراء"ه ا  افّس ات أرسل به ا آي البيضاوي بأنه

ا     وفي األصل  ،موسى إلى بني إسرائيل روا باألخذ به ام أم اب    ،هي أحك ات عق آي

د      ه أوردها ، وهو أحد وجوعوقب بها فرعون وجنوده ل عب د نق ة، وق ذه اآلي  في ه

 ":األنبياءقصص "الوهاب النجار ذلك النص عن ابن آثير في 

قمل  العصا واليد والجراد وال  :هي) ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات"... (

ق البحر  من الحجر،   والضفادع والدم وانفجار الماء ى بني      ،وفل وشق الطور عل

رة   : إسرائيل، وقيل ثالث األخي ان ال وعن   ،الطوفان والسنون ونقص الثمرات، مك

اهللا  : "فقال ،عنها )عليه وسلم صلى اهللا(سأل النبي ا صفوان أن يهودي ال تشرآوا ب

يًئ الحق وال  اش رم اهللا إال ب ي ح نفس الت وا ال وا، وال تقتل رقوا، وال تزن ، وال تس

حروا  ه  تس لطان ليقتل دى س ريء ل وا بب ا، وال تمش أآلوا الرب ذفوا . وال ت وال تق

ي السبت محص دوا ف ود أال تع يكم خاصة اليه ن الزحف، وعل روا م  ،"نة، وال تف

 .)2("ل اليهودي يده ورجلهفقب

، لو أراد أحد  )عليه السالم(نبيه موسى لهذه اآليات البينات التي آتاها اهللا و

 .كانت واحدة منها آافية لإليمان به والتصديق برسالتهأن يؤمن ل
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ه       ات اضطرب فرعون وقوم ذه اآلي وا من    ،تضايقوا ووبعد رؤية ه وطلب

نهم ا   )عليه السالم(موسى  ع اهللا ع ذاب حتى  أن يرف ه   لع وا ب نهم نقضوا    ،يؤمن ولك

ذاب  ام اهللا المؤقت ال  فحان األجل   ،العهد بعد رفع الع الى  ( نتق نهم  )سبحانه وتع ؛ م

الى ( فأغرقهم اهللا ،العهدبسبب نكث  ا جاء في سورة     . في البحر   )سبحانه وتع آم

 ":األعراف"

ا ُموَسى اْدُع لَ     اُلوا َي ُز َق ِئْن       ﴿َوَلمَّا َوَقَع َعَلْيِهُم الرِّْج َدَك َل َد ِعْن ا َعِه َك ِبَم ا َربَّ َن

َفَلمَّا َآَشْفَنا َعْنُهُم الرِّْجَز . َآَشْفَت َعنَّا الرِّْجَز َلُنْؤِمَننَّ َلَك َوَلُنْرِسَلنَّ َمَعَك َبِني ِإْسَراِئيَل

ونَ    ْم َيْنُكُث اِلُغوُه ِإَذا ُه ْنُهْم َفَأْغَرْقنَ   . ِإَلى َأَجٍل ُهْم َب ا ِم َأنَُّهمْ   َفاْنَتَقْمَن َيمِّ ِب ي اْل ذَُّبوا   اُهْم ِف َآ

 .)1(َياِتَنا َوَآاُنوا َعْنَها َغاِفِليَن﴾ِبآ

 ":النمل"في سورة  )سبحانه وتعالى( وقال

ينٌ    آ﴿َفَلمَّا َجاَءْتُهْم  ْحٌر ُمِب َذا ِس اُلوا َه َتْيَقَنْتَها    . َياُتَنا ُمْبِصَرًة َق ا َواْس ُدوا ِبَه َوَجَح

 .)2(ُعُلوا َفاْنُظْر َآْيَف َآاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن﴾َأْنُفُسُهْم ُظْلًما َو

ز اهللا  د أوج الى ( وق بحانه وتع ة   )س ة قص ى بقي الم (موس ه الس ع  )علي م

ى     ل إل ه وانتق رة من   فرعون وقوم ه    العب ات بتكذيب فرعون وقوم م    ؛اآلي آي يفه

 .)مصلى اهللا عليه وسل(بذلك حال الكفار في مكة الذين آذبوا بآيات محمد 

ات  اءت آي ا ج الى( اهللا أي لم بحانه وتع ه ورأو إ )س ون وقوم ى فرع  ال

ز ةالمعج ى   ات الدال دق موس ى ص الوا، عل ين   :ق حر مب ذا س ا   :أي ،ه ذبوا به آ

ذه       ،عن اقتناع أو شبهة ال وأنكروا داللتها ،بألسنتهم تيقنت أنفسهم أن ه د اس ل لق ب

د اهللا   ن عن ه موسى حق م اء ب ا ج ات وم ن ،اآلي ت ألس وبهمفخالف رو ،تهم قل  اوآف

 .بسبب العناد والكفر
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ه     ان تبع ولقد عبر القرآن الكريم عن لحظة النهاية الرهيبة لفرعون ومن آ

الى في سورة      يلما خرجوا خلف موسى وبني إسرائيل ل ال اهللا تع ا ق فتكوا بهم، آم

 ":الشعراء"

ِرِقينَ  َأْتَبُعوُهْم ُمْش ا  ) 60(﴿َف اِن َق َراَءى اْلَجْمَع ا َت ا  َفَلمَّ ى ِإنَّ َحاُب ُموَس َل َأْص

َفَأْوَحْيَنا ِإَلى ُموَسى َأِن اْضِرْب ) 62(ِإنَّ َمِعَي َربِّي َسَيْهِديِنَال َقاَل َآ) 61(َلُمْدَرُآوَن

) 64(َخِريَناآلَوَأْزَلْفَنا َثمَّ ) 63(ِبَعَصاَك اْلَبْحَر َفاْنَفَلَق َفَكاَن ُآلُّ ِفْرٍق َآالطَّْوِد اْلَعِظيِم

 .)1(﴾)66(َخِريَنُثمَّ َأْغَرْقَنا اآل) 65(ِعيَنْيَنا ُموَسى َوَمْن َمَعُه َأْجَمَوَأْنَج

ال اهللا ذلك ق الى( وآ بحانه وتع ورة  )س ي س ة " القصص"ف  ،)37، 36(آي

حين   - أن فرعون وقومه رفضوا وأنكرواب) 50-47(آية " الزخرف"وفي سورة 

ا اهللا   - )عليهما السالم (عرض موسى وهارون  ا آتاهم اهرة    م  ،من المعجزات الب

ذهم الى ( فأخ بحانه وتع ون  )س م يرجع ذاب لعله ا   ،بالع ن لم نهم  ولك آشف اهللا ع

ذاب ود  الع وا العه وا نكث ي يؤمن رات وم آ ي   ،راتم رقهم ف نهم وأغ انتقم اهللا م ف

 .البحر

 ،)56" (طه "آلل فرعون في سورة    هعذاب )سبحانه وتعالى( وقد ذآر اهللا

ورة  ر"وس ورة  و ،)42، 41" (القم ي س ات"ف و ،)21، 20" (النازع أن اهللا  وه

ذاب      ه الع ى فرعون وقوم زل عل ارون      ؛تعالى أن ذبوا موسى وه م آ ا  (ألنه عليهم

 .اونقضوا العهود مراًر ،)السالم

 :يعبدونها اتخاذ بني إسرائيل العجل إلًه -7

ل ن قب ا م ي نإ: وقلن ة المصريين  بن وا وثني د ألف رائيل ق ي  ،إس دوهم ف وقل

تهم وبهمو ،وثني ان في قل دخل اإليم م ي رتل م ت ان، أو ل م  ،ض أنفسهم باإليم ل إنه ب

ة  د آانوا ذوي جهال ان  ، فق ذين عاشوا في مصر، ي     ال آ وم ال ادة   بصحة  رونق ق عب

 ".أبيس"المصريين للعجل 
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، حيث  "السامري "للوثنية مسّهلة للرجل الماآر فهمهم فلذلك آانت بساطة 

ه  ة موسى إن اء غيب ي أثن ه السالم(ف م )علي ل الطور صنع له ي جب ًال ف  اإلًه عج

 . يعبدونه

ودً  رة "جاءت في سورة    ا فقصة اتخاذ بني إسرائيل العجل معب ، 54" (البق

 ). 98، 84" (طه"وفي سورة  ،)154-148" (األعراف"وفي سورة  ،)93، 92

الم(فموسى  ه الس ه )علي ات رب ه لميق ل ذهاب ين قب رائيل  ب ي إس د لبن أن م

ين يومً  ال تكون أآثر مغيبته  ق   ا ن ثالث افة الطري ل      ،مع مس ى جب ى أن يصل إل إل

الى موسى  ،الطور ر اهللا تع ا أم ه السالم(فلم ت )علي اٍم أن يس أنف صوم عشرة أي

 .بني إسرائيل طالت غيبته على

ك فرصته ل فوجد السامري  ي ذل ي إسرائيل ف ا ذهب موسى يضل بن ، فلم

م عج  عنهم صن ي    ًالع السامري له ذهب والفض  (من الحل  نساء  هاتالتي أخذ   ،)ةال

ار     ،إسرائيل من المصريات قبل الرحيل نيب وجعل   ،ثم وضعها السامري في الن

م  " :وقال لهم ،آالثور/ ، أي آان يصوت آالبقرله خوارا جسًد ًالمنها عج هذا إلهك

 ".وذهب لمالقاته في الغيبة الطويلة ،وإله موسى وترآه موسى هنا

ارون   حاول، وفبدأ بنو إسرائيل يعبدون العجل ه السالم  (ه ردهم   )علي أن ي

وم   ،عن عبادة هذا العجل ه   وأفهم الق وا ب م فتن اد  ألن العجل  ؛أنه م وال   جم ال يكلمه

 .إدراك الحقيقة عنهم ولكن الجهل والعمي حجب ،يرشدهم إلى الخير

 :روى اإلمام أحمد وأبو داود عن أبي الدرداء قال

 ."الشيء يعمي ويصم حبك: ")صلى اهللا عليه وسلم( قال رسول اهللا

 :ضاللهما وقال تعالى مؤآًد

 .)1(﴾اتََّخُذوُه َوَآاُنوا َظاِلِميَن﴿
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ذوه إلًه  ان ا أي اتخ ل وال بره ال دلي رهم،    ،ب د لغي ل وتقلي ن جه ل ع ب

ا    ؛في الحقيقة ظلموا أنفسهمهم آالمصريين الذين يعبدون العجل، و دوا م ألنهم عب

 : لىوهذا آقوله تعا ،ال ينفعهم وإنما يضرهم

 .)1(﴾َنْفًعاَال َيْمِلُك َلُهْم َضرا َوَال َو ًالَيْرِجُع ِإَلْيِهْم َقْوَال َيَرْوَن َأَال َأَف﴿

آي ينظر في مصالحهم   ؛الذي ترآه موسى فيهم )عليه السالم(أما هارون 

ادة العجل  / ، فلم ينجحفي أمور دينهم ، ويرشدهموشؤونهم  ،يفلح في ردهم عن عب

 ":طه"تعالى في سورة قوله  في آما جاء

رَّْحَمُن     ﴿ ُم ال ِه َوِإنَّ َربَُّك ُتْم ِب ا ُفِتْن ْوِم ِإنََّم ا َق ُل َي ْن َقْب اُروُن ِم ْم َه اَل َلُه ْد َق َوَلَق

 .)2(﴾َقاُلوا َلْن َنْبَرَح َعَلْيِه َعاِآِفيَن َحتَّى َيْرِجَع ِإَلْيَنا ُموَسى. َفاتَِّبُعوِني َوَأِطيُعوا َأْمِري

د أن   ،من الميقات بعد قضاء مدة الصوم  )عليه السالم(وسى ولما عاد م بع

ه عن        ، وقد آلم ربه وأعطاه األلواح ا أعجل ى الطور، عم الى وهو عل سأله اهللا تع

ة شديدة      بقومه فأجاب موسى  ه رغب اة رب ه    ،أنه رغب في مالق ذلك أعجل إلي ، ول

 ، حيث أضلهم غيبتهفي ا العجل معبوًدخبره اهللا تعالى باتخاذ بني إسرائيل أ فحينئذ

 : آما قال اهللا تعالى ،"السامري"

 .)3(﴾َقاَل َفِإنَّا َقْد َفَتنَّا َقْوَمَك ِمْن َبْعِدَك َوَأَضلَُّهُم السَّاِمِريُّ﴿

ه السالم (فكانت عودة موسى    ر في حال     )علي ذا الخب د سماع ه  نحزبع

والضالل   في الغّي ينالحزن لما رأى قومه واقعهذا واشتد هذا الغضب و ،أسفو

 .لعجلبعبادة ا

ى   )عليه السالم(موسى  من فكان أول سؤال ا إل ارون    موجًه ه ه ه  (أخي علي

فالمه على تقصيره   ر إلى تعنيفه للحال السيئ الذي أصبح فيه القوم،فباد ،)السالم
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ده     هن ، حتى إ في النصح  واح من ي ه       ،طرح األل ه يجره إلي وأخذ بشعر رأس أخي

ه  ه ه هللاغضب ؛ بسبب شدة  بذؤابت ه، وفعل موسى   ل وحميت ه السالم (دين ذا )علي  ؛ه

ارون قَ  ي إسرائيل،      َرصَّ ألنه ظن أن ه ى بن ه عل م يَ  في خالفت ادة    ْمهُ فَُّكول عن عب

 .إلى جبل الطور ه بهمبل آان ينبغي أن يتبع ،العجل

ادة العجل    ه  ، وفاعتذر هارون بأنه نصحهم ونهاهم عن عب  ؛استضعفه قوم

 .يقتلوه ، بل آادواهفلم ينفذوا أمر ،اواحًدا ًدألنهم وجدوه فر

ه السالم  (فدعا موسى  ،قلبه رق لهخيه أل هفبعد اعتذار رة    )علي دعاء المغف

اه  ما وقع منه من قول أو فعل فيهملنفسه وألخيه  ه ما غلظة وجفوة تج فطلب   ،أخي

اه،     المغفرة )عليه السالم(موسى  ه ليرضي أخ ر اهللا    من ربه لنفسه وألخي د غف وق

 . لهما

اب موسى   عد ذآر وب ه السالم  (عت ارون    )علي ه ه ه السالم  (ألخي م  )علي ، ث

 :نأتي إلى استغفاره لنفسه وألخيه

 ؟ ومن هو السامري؟ما حقيقة العجل الذي عبده بنو إسرائيل -8

و إسرائيل        التوراة علماء اختلف المفسرون و ده بن ذي عب ذا العجل ال في ه

 :على قولين

 لحٍم ودم له خوار، ذا ًالعجنه آان إ: فبعض المفسرين يقولون

ال أيًض ان عجإ :اويق ه آ ائغه  ًالن م س اغه له ب ص ن ذه ي  م ن حل م

 .المصريات

ان   ،اسمه األصلي موسى    من ُيحكى حكاية مفادها أن السامري وهناك وآ

ه   ،من سفاح، ورباه جبريل بأمر ربه وهو يقوم بمصالحها مولوًد فكان جبريل يأتي

 فأخذ  ،ايصير حيء يلمسه حافر فرس جبريل ى فرس، وآان يالحظ أن آل شيعل

ه من أثر الحافر فلما صاغ العجل من الحلي اتراًب فصار   ، ألقى ذلك التراب في فم

 .له خوار



 

د   ل عب د نق اء "الوهاب النجار في   وق و " قصص األنبي عن البيضاوي  ًالق

 :يقول حيث

 .صوت البقر –ذا لحم ودم له خوار ا جسًد ًالن الذهب صار عجإ"

ة خاصة تجعل      ،اإنه آان صائًغ :ال بعضهموق  ره بطريق ريح إذا  وقد دب لل

 .)1("مرت من دبره وخرجت من فمه صوت البقر

اب أن ي نفس الكت د ف ه  ونج يََّن مؤلف ة عن َب ل أن الحكاي امري وجبري الس

تدبر     ب القاضي بل القول اآلخر ،ليست بصحيحة أن السامري صاغه بحيث إذا اس

ر  الريح خرجت الريح من ف ول أقرب    –وهو الخوار    –مه ولها صوت البق  هو ق

ذ  ؛ًالبل ال يوجد غرابة في هذا أص ،من ذلك إلى الصحة د  لول ول عب الوهاب   ك يق

ه  ي آتاب اء"ف ا يتحدث عن الم "قصص األنبي ذي بقصود حينم الى ال ه تع ي قول ف

 :السامري على لسان" طه"سورة 

ِه فَ     ﴿ ُروا ِب ْم َيْبُص ا َل ْرُت ِبَم ْذُتَها       َقاَل َبُص وِل َفَنَب ِر الرَُّس ْن َأَث ًة ِم ُت َقْبَض َقَبْض

 .)2(﴾َوَآَذِلَك َسوََّلْت ِلي َنْفِسي

 :الوهاب في تفسير اآلية يقول عبد

ى   -ناه فمع ،)فقضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها(أما قول السامري " عل

ي جاء  أحكام التوحيد الت ، أي تعليمه نه قبض قبضة من أثر الرسولأ -ما اخترت 

ذتها  – )عليه السالم(وهو موسى  –بها الرسول  ا  فنب ا وأهملته ذلك   ،؛ أي ألقيته وآ

 .)3("سولت لي نفسي

اء    هن لعجل الذي عبده بنو إسرائيل فهو أأما مصير ا  ،احرق وذري في الم

دني ا كان عقاًبف الدنيا، وأما عقاب السامري في ه إذا مسه أي إنسان     وهو  ،اب في  أن
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وله موعد لن يستطيع أن  ،"اسمس ال"  :هلذلك يقول لكل امرئ يلقايتألم ، و حياته

 . يخلفه

ة رسولهم موسى        د غيب ه بع ه السالم  (وأما الذين عبدوا العجل آاإلل  ،)علي

يم في       واواستمر ،وبقوا على تأليهه م عذاب أل على عبادته آالسامري وأتباعه فله

دنيا  اة ال ي سورة    ،الحي ذآور ف رة"والم الى ( أن اهللا" البق ى   )سبحانه وتع أوحى إل

توبة بني إسرائيل لن تقبل حتى يقتلوا أنفسهم، فيقتل آل شخص أقرب     موسى أن

اس ه الن ك ،إلي و ذل ل األخ أواألب أو نح ل بعضهم بعًض ،مث ا ،اأي يقت م عف اهللا  ث

 ":البقرة"آما قال اهللا تعالى في سورة  ،اعظيًما عنهم بعد أن قتلوا من أنفسهم عدًد

وا          ﴿َوِإْذ َق َل َفُتوُب اِذُآُم اْلِعْج ُكْم ِباتَِّخ ُتْم َأْنُفَس ْم َظَلْم ْوِم ِإنَُّك ا َق ِه َي اَل ُموَسى ِلَقْوِم

وَّ           َو التَّ ُه ُه ْيُكْم ِإنَّ اَب َعَل اِرِئُكْم َفَت َد َب ْم ِعْن ٌر َلُك ْم َخْي اُب ِإَلى َباِرِئُكْم َفاْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم َذِلُك

 .)1(الرَِّحيُم﴾

اد  ياء      ومن ع ذآر األش ه ي ريم أن رآن الك أتي بأضدادها   ة الق م ي ا ُذآر   ث ، فلم

المين،  زاء الظ يئات ج وا الس د أن عمل ابوا بع ذين ت ل لل اب األم تح ب تقاموا  ،ف واس

إن اهللا  ،اخالصً ا وآمنوا إيماًن ،على منهج ربه الى  ( ف وبهم   )سبحانه وتع  ،سيغفر ذن

ذنوب ، وستار لرحيم؛ ألنه غفور اٍقَفأو ِن ٍكْرأو ِش ٍرْفمن ُآ ل     ،ل ى القلي افئ عل ويك

 .بالجليل الكثير

ارة        ذه بش ة، وه ران بالتوب ة للغف فهذه اآلية تدل على أن جميع السيئات قابل

 .عظمى للمذنبين

رآن أن موسى  ذآر الق ه السالم(وي اد م )علي ا ع ه لم ن الطور ووجد قوم

ه   ا شديدً ا غضب غضبً يعبدون العجل  ى أخي يهم وعل د أعطاه اهللا   ،عل سبحانه  ( وق

الى دوده  )وتع ه وح ىفأحكام وراة عل واح صورة ي الت ي األل م ف د أن رآه ، وبع
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باعها وبقى      ،ولما ألقاها تكسرت ،ألقى األلواح/ الضاللة طرح ا ستة أس فرفع منه

 .وفيما بقى الهدي والرحمة ،تفصيل آل شيء في الذي رفعو ،منها سبع واحد

ين قسمين من    ى حال الغضباهللا تعالى ما آان من موس َنّيفبعد أن َب ، ثم ب

ه تغفرين ( قوم ذنبين والمس كوت الغضب       َنيََّب ،)الم ن س ى م ن موس ان م ا آ م

نفس وهَ   ال  ِةدَأوسكون ال ه السالم  (ألن موسى   ؛الب اد      )علي ان سريع الغضب ح آ

وعودة   ،ومع ذلك آان سريع العودة إلى الحلم عند عدول الظالم عن ظلمه ،الطبع

 .الحق إلى نصابه

ي عن صفات     ويق ة الزحيل دآتور وهب ه السالم  (موسى   ول ال د أن   )علي بع

 .شديدة التأثير وتقلبات زمانية في حياته أحواًال واجه

ه السالم  (الحلم سيد األخالق، فحينما هدأت نفس موسى " اد )علي ى   ، وع إل

ان الحق من الضالل       التوراة، فوجد  أناته وحلمه أخذ يتدارس ما آتب في ا بي فيه

ق           من والهدى اد وسلوك طري ان وجه الرش ذاب ببي ة من الع االنحراف، والرحم

 .الخير والصالح، لمن آان يخاف ربه ويخشى عقابه

ا من حدود     ا،        ووفي ضوء ما وجد فيه ا فيه ى م ه إل ام أخذ يرشد قوم أحك

ا  ل به ى العم م عل رة    ؛ويحمله ي فت ك ه رائيل، وتل ي إس ريعة اهللا لبن ا ش ألنه

ات وأحوال شديدة        االستقرار في حياة موسى عل د أن مر بتقلب ا، بع ى ما يظهر لن

ى النصح      سببالتأثير، آاد ب ه إل وال عودت د، ل ها يخسر إيمان قومه برسالته إلى األب

 .)1("واإلرشاد بما نزل في التوراة

 :نتق الجبل فوق بني إسرائيل -9

ورتي     ي س ل ف ق الجب ر نت اء ذآ رة"ج راف"و" البق ك"األع  أن اهللا ، وذل

 رؤوس بني إسرائيل بحيث أصبح     فوق/ رفع جبل الطور على )عالىسبحانه وت(

ة يهم آالظل ه عل ي صحراء التي يهم ،ف يقع عل ه س وا أن ر،وظن ذلك األم وا ب  ، وأيقن
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ر و الى ( اهللاأم بحانه وتع ي      )س ام ف ن األحك اهم م ا آت ذوا م رائيل أن يأخ ي إس بن

 .نقص وأ دون زيادةلن يفعلوا إال ما أمروا به  يعاهدوا على أنهمو ،التوراة بقوة

 ":األعراف"وسورة  ،"البقرة"وقصة نتق الجبل مذآورة في سورة 

 :في سورة البقرة )سبحانه وتعالى( فقال اهللا

ا آ  ﴿َوِإْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم َوَرَفْعَنا َف ُذوا َم ا     ْوَقُكُم الطُّوَر ُخ ُروا َم وٍَّة َواْذُآ اُآْم ِبُق َتْيَن

وْ . َنِفيِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقو َن       َال ُثمَّ َتَولَّْيُتْم ِمْن َبْعِد َذِلَك َفَل ُتْم ِم ُه َلُكْن ْيُكْم َوَرْحَمُت ِه َعَل ُل اللَّ َفْض

 .)1(اْلَخاِسِريَن﴾

ذّآر ات ي ذه اآلي ي ه الى( فف بحانه وتع رائيل ب )س ي إس زال بن ي إن الهم ف ح

يهم اب عل ذآر ،الكت الى( في بحانه وتع ي إ  )س ن بن اق م ذ الميث ه أخ ا أن رائيل هن س

ه من األوامر       افكان وقت هذا الميثاق وقًت ،ألحكام الشريعة ا في ينبغي أال ينسوا م

اد وحزم وعزم عل         ،والنواهي ا أشد محافظة بجد واجته ى أن وأن يحافظوا عليه

 .سبحانه وتعالى يتحملوا المشاق والتكاليف  التي آلهم بها اهللا

ذآرو     رائيل أن ي ي إس ي لبن ان ينبغ ه بال فك ا في وه   ا م ه، وأال يترآ ل ب عم

 ،أنفسهم في قبائح األعمال ورذائل األخالق بهم أال يلقوا من مرجوٌّآالَمْنِسيِّ؛ ألنهم 

ذا  اقهم ه ن ميث نهم ،وأال يعرضوا ع وا   ولك ه ونقض وا عن اقأعرض وال  ،الميث فل

ه بأن   يهم ورحمت الى ( هفضل اهللا عل بحانه وتع م )س ى وّفقه وا إل ي ؛أن يتوب ال  آ

 .في الضالل ينوالمتخبط ،المعاصيسرين الواقعين في يكونوا من الخا

ول  يد قطبويق ي  س هيد ف ي "الش رآنف اق " ظالل الق ذا الميث ذآر عن ه ي

 ":األعراف"قوله تعالى في سورة  في ما جاءا مفسًر

ل     َذخِ ُأ! في ظرف ال ينسى   َذِخإنه ميثاق ال ينسى، فقد ُأ" ق اهللا الجب د نت وق

ه و     وا أن ة، وظن ه ظل م  فوقهم آأن ع به ا عن إعطاء       ! اق انوا متقاعسين يومه د آ ولق

ك من              ،الميثاق د ذل أن تعصمهم بع ة آانت جديرة ب ة هائل أعطوه في ظل خارق ف
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روا د أم اس، ولق ة  - االنتك ة القوي ك الخارق ي ظل تل وة  - ف اقهم بق ذوا ميث أن يأخ

اونوا وال         اذلوا وال يته رامة، وأال يتخ دة وص ي ش ه ف كوا ب ة، وأن يستمس وجدي

ق  يتر اقهم الوثي ي ميث وا ف ع      ،اجع وبهم تخش ل قل ه، لع ا في رين لم وا ذاآ وأن يظل

سرائيل نقضت الميثاق، وتتقي، وتظل موصولة باهللا ال تنساه، ولكن إسرائيل هي إ

ا       ونسيت اهللا ه، وحق عليه ، ولجت في المعصية، حتى استحقت غضب اهللا ولعنت

م     القول، بعد ما اختارها اهللا على العالمين في زمانها اه، فل ا من عطاي ، وأفاء عليه

 .)1(..."للعبيدولم تذآر الميثاق، وما ربك بظالم تشكر النعمة، ولم ترع العهد، 
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 الرسالة: المبحث الثالث

 وتكذيب فرعون له) عليه السالم(نبوة هارون  -1

ر اهللا  د أن أخب الى  -بع بحانه وتع ه –س ْن ﴿: موسى بقول اِن ِم َذاِنَك ُبْرَهاَن َف

هِ َربِّ ْوَن َوَمَلِئ ى ِفْرَع انين أن اهللا   )1(﴾َك ِإَل ذين البره ى به رف موس بحانه  –، ع س

ذآر موسى الخطأ        -وتعالى ا يت ه، وهن قد اصطفاه ليكون رسوًال إلى فرعون وملئ

ى   دين (الذي فعله قبل سنين، وهو قتل القبطي، ويتذآر خروجه إل أن    ) م م ب ا عل لمَّ

ه؛     ) سىمو(هناك مؤامرة لقتله، فما آان منه  اط لدعوت ى أن يحت إال أن حرص عل

 : وخاف أن يقتل؛ فتنقطع رسالته؛ وفي ذلك قال تعالى

  )2(َوَمِن اتََّبَعُكَما اْلَغاِلُبوَن﴾... ﴿َربِّ ِإنِّي َقَتْلُت ِمْنُهْم َنْفًسا َفَأَخاُف َأْن َيْقُتُلوِن 

الة، وال  ذر عن حمل الرس د أن يعت ان يري ا آ ه م ى أن دل عل ات ت أن  واآلي

ه     ا في طريق يتقاعس أو ينكص، بل آان يريد أن يحتاط للدعوة، وأن يكون مطمئًن

ى  ا رأى موس الة، فحينم الم(ألداء الرس ه الس ة ) علي ف والكرام ه اللط ن رب م

ة    ذه المهم ى أداء ه ذلك عل وى ب ه ليق رم اهللا وعنايت ي آ ع ف طفاء؛ طم واالص

ٍر      من  ) عليه السالم(الصعبة، وآيف ال، وقد آان يدعوه  ل وحقي د آل جلي ل عن قب

 !! من أمور الحياة؟

 ":التفسير الوسيط"في  وهبة الزحيليويقول الدآتور 

ى  " ا أصبح موس الم(حينم ه الس ون   ) علي ى فرع ه إل د رب ن عن وًال م رس

وملئه، أحّس بمخاوف أخرى، ومحاذير قديمة، لتذآره أنه قتل في شبابه قبطًيا من 

ه السالم  (انته بجعل أخيه هارون قوم فرعون، فطلب من ربه تأييده وإع ا  ) علي نبي

  )3(..."ورسوًال معه، يؤازه ويصدقه خشية تكذيبه، فأجاب اهللا تعالى طلبه
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ي   : عن قوله تعالى" التحرير والتنوير"ويقول ابن عاشور في  اَل َربِّ ِإنِّ ﴿َق

 .َقَتْلُت ِمْنُهْم َنْفًسا َفَأَخاُف َأْن َيْقُتُلوِن﴾

فهذا آاالعتذار، وهو . يذآروا قتلي القبطي؛ فيقتلونيفأخاف أن : والمعنى"

يعلم أن رسالة اهللا ال يستخلص منها بعذر، ولكنه أراد أن يكون في أمن إلهي من    

 .)1("ومقدمة لطلب تأييده بهارون أخيهأعدائه، فهذا تعريض بالدعاء، 

ة جواب   ) 35-33": (القصص"إذن قوله تعالى في سورة  يخبرنا عن آيفي

داهللا ى   عب ه موس وله وآليم الم (ورس ه الس ه )علي ل (، لرب ز وج ره  )ع ين أم ، ح

 . بالذهاب إلى عدوه فرعون وملئه

ال  ذلك ق الى(وآ بحانه وتع ه أن   ) س ه، ودعائ ى اهللا لنفس اء موس ذآر دع ي

ى فرعون، فجاء       ) عليه السالم(يجعل هارون  ذهاب إل ره بال د أن أم وزيًرا له، بع

 ":طه"قوله تعالى في سورة 

ى   اْذَه﴿ ُه َطَغ ْوَن ِإنَّ ى ِفْرَع ْدِري   ) 24(ْب ِإَل ي َص َرْح ِل اَل َربِّ اْش ) 25(َق

 . )2(﴾)28(َيْفَقُهوا َقْوِلي ) 27(َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِني ) 26(َوَيسِّْر ِلي َأْمِري 

 :ويذآر ابن آثير في تفسير هذه اآليات

ه  "...  ا، فادعه   اذهب إلى فرعون ملك مصر، الذي خرجت فاًرا من وهارًب

 ...إلى عبادة اهللا وحده ال شريك له

رة، فأخذ         رة والجم ه التم غ حين عرض علي وذلك لما آان أصابه، من اللث

زول       ... فوضعها على لسانه الجمرة، ل بحيث ي ة، ب ك بالكلي زول ذل وما سأل أن ي

زال،          ع ل و سأل الجمي در الحاجة، ول ه، وهو ق العي، ويحصل لهم فهم ما يريد من

األنبياء ال يسألون إال بحسب الحاجة، ولهذا بقيت بقية، قال اهللا تعالى إخباًرا  ولكن
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أي يفصح  ) وال يكاد يبين أم أنا خير من هذا الذي هو مهين،(عن فرعون إنه قال 

 .)1("الكالم

 ):عليه السالم(ثم قال موسى 

اُروَن َأِخي  ) 29(﴿َواْجَعْل ِلي َوِزيًرا ِمْن َأْهِلي ُددْ ) 30(َه ِه َأْزِري  اْش ) 31(ِب

ا   ) 34(َوَنْذُآَرَك َآِثيًرا) 33(َآْي ُنَسبَِّحَك َآِثيًرا) 32(َوَأْشِرْآُه ِفي َأْمِري َت ِبَن ِإنََّك ُآْن

 . )2(﴾)36(َقاَل َقْد ُأوِتيَت ُسْؤَلَك َيا ُموَسى) 35(َبِصيًرا

تنتج أن موسى        ات نس ذه اآلي ع ه ه السالم  (فبعد قراءة جمي ه   ) علي ا رب دع

دآتور  لألم ور الثمانية تقريًبا، أربعة منها وسائل، وأربعة أخرى غايات، ويقول ال

 ":التفسير الوسيط"في وهبة الزحيلي 

رة، وعجائب   " لكل نبي في بدء بعثته، نبًيا أو رسوًال، ظروف وأحوال مثي

التكليف        ة ب ة النبوي ز البعث ه، وتتمي يش في ذي يع ع العصر ال ب م ة، تتناس مدهش

م ف  ي الحاس ي    اإلله ادة اهللا، فه ى عب ه إل ه، ودعوت الة رب ول رس ل رس غ آ ي تبلي

ة،    صميم الرسالة وجوهر الدعوة، وفي هذه البداية طلب موسى من ربه في الجمل

ارون     : أربعة أمور ه ه انه، وجعل أخي شرح صدره، وتيسير أمره، وحل عقدة لس

ي ذآ     ارآته ف ه، ومش ي أداء مهمت ه ف ه مع ره، وتعاون ة أم ه، لتقوي ًرا ل ر اهللا وزي

 . )3(..."وعبادته، وصار مطلوب موسى بالتفصيل ثمانية أمور

ين حين    ) سبحانه وتعالى(فنرى أن اهللا  منَّ على موسى باالستجابة والتطم

 ":القصص"، وآما قال في سورة "قد أوتيت سؤلك يا موسى: "قال له
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ْلَطاًنا فَ     ﴿ ا ُس ُل َلُكَم َك َوَنْجَع ا بِ  َقاَل َسَنُشدُّ َعُضَدَك ِبَأِخي ُلوَن ِإَلْيُكَم ا  آَال َيِص َياِتَن

 . )1(﴾َأْنُتَما َوَمِن اتََّبَعُكَما اْلَغاِلُبوَن

 ":مريم"وآذلك قال اهللا تعالى في سورة 

 . )2(﴾َوَوَهْبَنا َلُه ِمْن َرْحَمِتَنا َأَخاُه َهاُروَن َنِبيا﴿

 ":الفرقان"وآما قال في سور 

ًرا    َتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَبآَوَلَقْد ﴿ اُروَن َوِزي اُه َه ى    . َوَجَعْلَنا َمَعُه َأَخ ا ِإَل ا اْذَهَب َفُقْلَن

 . )3(َياِتَنا َفَدمَّْرَناُهْم َتْدِميًرا﴾آاْلَقْوِم الَِّذيَن َآذَُّبوا ِب

 ":يونس"آما قال اهللا تعالى في سورة 

ْوَن َوَملَ     ﴿ ى ِفْرَع اُروَن ِإَل ِدِهْم ُموَسى َوَه ِه بِ ُثمَّ َبَعْثَنا ِمْن َبْع َتْكَبُروا   آِئ ا َفاْس َياِتَن

 . )4(َوَآاُنوا َقْوًما ُمْجِرِميَن﴾

 ":األنبياء"وقال اهللا تعالى في سورة 

 . )5(﴾َتْيَنا ُموَسى َوَهاُروَن اْلُفْرَقاَن َوِضَياًء َوِذْآًرا ِلْلُمتَِّقيَنآَوَلَقْد ﴿

 ":المؤمنون"وآما قال تعالى في سورة 

اُروَن بِ  ُثمَّ َأْرَسْلَنا ُموَس﴿ اُه َه يٍن    آى َوَأَخ ْلَطاٍن ُمِب ا َوُس ْوَن   ) 45(َياِتَن ى ِفْرَع ِإَل

 . )6(﴾َوَمَلِئِه َفاْسَتْكَبُروا َوَآاُنوا َقْوًما َعاِليَن

 ":الصافات"وقال اهللا تعالى في سورة 

 . )7(﴾َوَلَقْد َمَننَّا َعَلى ُموَسى َوَهاُروَن﴿
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ده،     والحظنا في جميع هذه اآليات الكريمة أن اهللا تعالى استجاب رجاء عب

 ).عليه السالم(موسى 

 ":في ظالل القرآن"ويقول الشهيد سيد قطب في تفسير 

اه       " ا رج ى م ه، وزاده عل ده بأخي د عض اءه، وش ه رج تجاب رب د اس ولق

ين  ارة والتطم لطاًنا(البش ا س ل لكم ى فرعون  )ونجع ذهبا مجردين إل ن ي ا ل ، فهم

زودي  ه م ذهبان إلي ا ي ار، إنم لطان، وال  الجب ي األرض س ه ف ف ل لطان ال يق ن بس

ا (تنالهما معه آف طاغية وال جبار  ا من سلطان اهللا     )فال يصلون إليكم ، وهو لكم

ة             ا الغلب ذا الحد، ولكنه د ه ه حصن ومالذ، وال تقف البشارة عن ا من ياج، ولكم س

وة،  للحق، الغلبة آليات اهللا التي يواجهان بها الطغاة، فإذا هي وحدها السالح وال   ق

 . )1()بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون(وأداه النصر والغلبة 

ه  (بعثة أخيه هارون ) عليه السالم(ويقال عند السلف عن طلب موسى  علي

ارون      ): السالم اك أحد أعظم من ه ه السالم  (إنه ليس هن ه موسى    ) علي ى أخي عل

الم ( ه الس ى )علي الم (؛ ألن موس ه الس ت   ) علي ى اس ه، حت ي حق فع ف ه ش جاب رب

نبًيا ورسوًال ) عليه السالم(، وجعل هارون )عليه السالم(دعاءه ) سبحانه وتعالى(

ه   الى  (معه إلى فرعون وملئه؛ ولذلك نقرأ في الكتاب المجيد قول في  ) سبحانه وتع

 . )2(﴿َوَآاَن ِعْنَد اللَِّه َوِجيًها﴾): عليه السالم(مدح موسى 

ذآر عن : "م عن ابن أبي حاتم قولهونقل ابن آثير في تفسيره للقرآن العظي

ا خرجت     : ابن نمير حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة أنه

ول     ًال يق ان في   : فيما آانت تعتمر، فنزلت ببعض األعراب، فسمعت رج أي أخ آ

فقلت في نفسي في     : أنا واهللا أدري، قالت : ال ندري، قال: الدنيا أنفع ألخيه؟ قالوا
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موسى حين سأل   : يستثني، إنه ليعلم أي أخ آان في الدنيا أنفع ألخيه، قالحلفه ال 

 . )1("صدق واهللا: ألخيه النبوة، فقلت

 :وأضاف ابن آثير إلى هذا بقوله

وآان ): (عليه السالم(وِمن هذا قال اهللا تعالى في الثناء على موسى : قلت"

 . )2()"عند اهللا وجيها

 ".قوى من نبي واحد وآية واحدةإن نبيين وآيتين أ: "وقال السدي

 :بيان ما هو القصد من هذا الدعاء" التفسير الوسيط"وجاء في 

غ      " ي تبلي اونين ف الى متع ا اهللا تع دعاء، أن يجعلهم ذا ال ن ه ود م والمقص

اس       . الرسالة إلى فرعون وقومه، وإلى بني إسرائيل ن عب اتم عن اب ي ح أخرج أب

ا ( ا     ) رضي اهللا عنهم ه تع ال في قول ه ق ارون   ): وأشرآه في أمري   : (لىأن ئ ه ُنّب

 ).عليه السالم(ساعتئٍذ حين ُنّبَئ موسى 

ة اهللا   ) عليه السالم(أنه ُنبَِّئ هارون بدعوة أخيه موسى : أي في وقت مكالم

ه   ه آل ة دعائ ه بإجاب ره رب ى بش د حت ذي امت ه، ال اس... ل ن عب ال اب ذا ق َئ : فله ُنِب

 . )3("آان موسى فيه قد ُنبَِّئ هارون حين ُنبَِّئ في وقت المكالمة الذي

ه " طه"وآان ختام دعاء موسى بما حكاه اهللا في سورة  بَِّحَك   : بقول ْي ُنَس ﴿َآ

 . )4(ِإنََّك ُآْنَت ِبَنا َبِصيًرا﴾. َوَنْذُآَرَك َآِثيًرا. َآِثيًرا

اللهم اجعل هارون أخي وزيًرا لي، ونبًيا ورسوًال معي؛ آي ننزهك : يعني

تطيع أ  ًرا، ونس اءك        آثي ذآرك، وبثن ه؛ فب ن ألوهيت ون م ه فرع ا يزعم رد م ن ن

ا رب   ): عليه السالم (نستطيع أن نظفر أمام عدوك وعدونا، ثم يقول موسى  إنك ي
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ذ        ا من اس وأمورن ن الن ا م وال غيرن ا وأح ا بأحوالن ا، عليًم زال دائًم ت، وال ت آن

وم مشرآين، فلعل ه        ين ق دك دون سواك ب ذا خلقتنا، ونحن نؤمن بك وحدك ونعب

 .يجعلنا أهل الستجابة دعائي، يا رب العالمين

 :عودة موسى إلى مصر ودعوته لفرعون -2

ا موسى           دعوة فرعون؛ دع ى مصر ل العودة إل الى موسى ب لما أمر اهللا تع

 ).35-33: في سورة القصص: (ربه، آما جاء في قوله تعالى

ي   ول السدي ف دالوهاب ق ل عب اء"وينق ودة موسى " قصص األنبي د ع عن

فأقبل موسى إلى أهله، فسار بهم نحو : "إلى مصر ولقائه مع أسرته) ليه السالمع(

انوا        ة آ اهم في ليل رفهم، فأت مصر، حتى أتاها ليًال، فتضيف على أمه، وهو ال يع

ا أبصر        "المرق"يأآلون فيها الطفيثل  ارون، فلم دار، فجاء ه ، فنزل في جانب ال

، فلما أن قعدا تحدثا، فسأله هارون ضيفه سأل عنه أمه، فأخبرته أنه ضيف؛ فدعاه

ه      . أنا موسى : من أنت؟ فقال ى صاحبه فاعتنق ا إل ام آل منهم ن   . ()1("فق ره اب وذآ

 . )2()آثير في تفسيره أيًضا

ول السدي هو أن موسى        ه من ق ه السالم  (واألمر الذي نفهم د أن  ) علي بع

ى مصر، أو ب      دس، عاد إل رة   تلقى النبوة لنفسه وألخيه في الوادي المق افر م دأ يس

ا    ه لمَّ ة، ولكن ه الحبيب ى أم يََّف عل يًال، وَتَض ى مصر ل ى أن وصل إل رى، حت أخ

ى    . يعرفها بداية، ولكن أخاه هارون عرفه عند المحادثة ة أخرى عل فهذه آانت مّن

 .موسى من ربه الكريم، الذي جعله يقابل أمه وأخاه، بل وجميع أسرته

ى  ر موس الم(وأخب ه الس ه ) علي اه بأن الة،   أخ وة والرس ي النب ه ف ريك ل ش

غ دعوة اهللا    ا جاء في         (ومعين له على تبلي ين م ة ب ا ذات أهمي ونحن ال نجد فروًق
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ى          ودة إل د الع وراة، خاصة في مواقف موسى عن ا جاء في الت ريم وم رآن الك الق

 ).مصر

ون رين يقول ض المفس ارون : وبع ى وه الم(إن أم موس ا الس ) عليهم

خوًفا عليهما من بطشه، ولكنهما لم يصغيا لقولها؛ عارضت ذهابهما إلى فرعون؛ 

ى اهللا          ى فرعون، ودعواه إل ا إل الى؛ حيث ذهب آالهم سبحانه  (ونفذا أمر اهللا تع

 ":طه"في سورة ) سبحانه وتعالى(وحده ال شريك له، آما ذآر ) وتعالى

 . )1(﴾ىَأنَّ اْلَعَذاَب َعَلى َمْن َآذََّب َوَتَولَّ... اْذَهْب َأْنَت َوَأُخوَك ﴿

ة   ) سبحانه وتعالى(استأنف  ذه اآلي وكَ   : "الكالم من ه َت َوَأُخ ْب َأْن ، ..."اْذَه

ة     ا هي آي لبيان المقصود من اصطناع اهللا تعالى موسى لنفسه، والمراد باآليات هن

يناء  ) عليه السالم(العصا واليد البيضاء؛ ألن اهللا تعالى لما آلم موسى  في طور س

 . ليذهب موسى وهارون عليهما السالم بهما إلى فرعونأعطاه هاتين المعجزتين 

 . )2(َفَذاِنَك ُبْرَهاَناِن ِمْن َربَِّك ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه ِإنَُّهْم َآاُنوا َقْوًما َفاِسِقيَن﴾... ﴿

الى (وها هنا يأمر  ه السالم  (موسى  ) سبحانه وتع ذهب    ) علي أن ي مباشرة ب

لين من       مع أخيه إلى فرعون بآيات اهللا تع ا مرس ى آونهم ة عل ه الدال الى ومعجزات

را   ) سبحانه وتعالى(، ويحثهما )سبحانه وتعالى(عنده  ا ويفت على ذآره وأال يتباطئ

ى           ا عل ور والعون لهم ه؛ ألن ذآر اهللا هو الن ى عبادت دعاء إل في تبيلغ رسالته وال

 .الرسالةجميع أمورهما، وهو سالح الذي يقيمهما من إبليس، بينما يذهبان لتبليغ 

 :ورد في بعض األحاديث": قصص األنبياء"وذآر ابن آثير في 

 . )3("إن عبدي آل عبدي الذي يذآرني وهو مالق قرنه: "يقول اهللا تعالى

 ":األنفال"في سورة ) سبحانه وتعالى(ولذلك نرى قول 
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ِذيَن   ا الَّ ا َأيَُّه ُروا  آ﴿َي اْثُبُتوا َواْذُآ ًة َف ُتْم ِفَئ وا ِإَذا َلِقي ْم   َمُن ًرا َلَعلَُّك َه َآِثي اللَّ

 . )1(ُتْفِلُحوَن﴾

ه السالم  (ولم يكن هارون مع موسى  رى      ) علي ا ن ه، ولكنن ة رب وقت مكالم

أن األمر موجه إليهما، مع أن هارون غير موجود في ساحة الخطاب؛ وذلك على 

ه        اه موسى حين يبلغ ارون أخ سبيل تغليب الحاضر على الغائب، ولكي يصدق ه

 .شراآه معه في الرسالة إلى فرعون الطاغيأمر ربه بإ

 ":الجامع ألحكام القرآن"ويقول القرطبي في 

وة  "...  ى دع النفوذ إل ة ب ذه اآلي ي ه ارون ف ى وه الى موس ر اهللا تع أم

ه     ذا أن ين ه فرعون، وخاطب أوًال موسى وحده تشريًفا له، ثم آرر للتأآيد، وقيل ب

دهما  اب أح ي ذه ل: ال يكف ر بال : وقي انياألول أم اس، والث ل الن ى آ : ذهاب إل

 . )2("بالذهاب إلى فرعون

ين   ولما أمر اهللا تعالى بالذهاب إلى فرعون، أمرهما أن يستعمال أسلوب الل

ة اهللا      ذآر عظم ن أن يت ه يمك ان؛ ألن رك الطغي دى، وت ى اله اه إل ا إي ي دعوتهم ف

د عن الخشونة، واستخدام لفظ        ّين البعي ه "وآياته بهذا األسلوب الل ى    "لعل دل عل ي

سوء المصير   ) فرعون (أن يتعظ ويخاف ) عليهما السالم(رجاء موسى وهارون 

ر         ى الكف دًما غرور فرعون وإصراره عل م ق وعلى الرغم من أن اهللا تعالى قد عل

ة الحجة          ه إلقام لهما إلي الى أرس ه تع ية، إال أن ذآرة والخش والطغيان وبعده عن الت

 .عليه قبل أن يعذب بذنوبه

﴿َفُقوَال َلُه َقْوًال : عن قوله تعالى" تفسير القرآن العظيم"ثير في ويقول ابن آ

ة، وهو أن فرعون في      : ")3(َليًِّنا َلَعلَُّه َيَتَذآَُّر َأْو َيْخَشى﴾ رة عظيم هذه اآلية فيها عب
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ذا أمر أن ال          ه إذ ذاك، ومع ه غاية العتو واالستكبار وموسى صفوة اهللا من خلق

ه       يخاطب فرعون إال بالمالطف   د قول د الرقاشي عن ال يزي ا ق ين، آم وال  ( :ة والل فق

 ):قوًال لينا

 يا من يتحبب إلى من يعاديه "

  )1(فكيف بمن يتواله ويناديــــــه

م  ) سبحانه وتعالى(ونشاهد هنا أن رحمة اهللا  أنه عندما يختار رسله، يعلمه

ذي  األخالق الحسنة، وويبين لهم طريقة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ، وال

ه موسى          ده ونبي ذلك أمر عب ه؛ فل ين ال خشونة في ه  (يجب أن يكون بأسلوب ل علي

ر؛ لكي    ) عليه السالم(، وآذلك هارون )السالم ى الخي أن يلينا في دعوة فرعون إل

الى للنبي      ال تع ا ق لم   (ال ينتج عكس المقصود، آم ه وس ى  ﴿): صلى اهللا علي اْدُع ِإَل

 . )2(﴾...َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة 

 :وآما جاء في قوله تعالى في موضع آخر من القرآن الكريم

 . )3(﴿َوَال ُتَجاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإَال ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإَال الَِّذيَن َظَلُموا ِمْنُهْم﴾

 ": بقرةال"وآما جاء في سورة 

 .)4(َوُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسًنا﴾﴿

ه حق           ى أن فرعون ل ة، وإشارة إل المين حكم وفي هذا األمر من رب الع

 .على موسى؛ ألنه رّباه وأحسن إليه زمًنا طويًال

 ":قصص القرآن"في  أحمد محمد جاد المولىويقول المرحوم 
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ه  " ه     : أوحى اهللا إلى موسى وأخي وال ل ى فرعون، فق ا إل ا،    أن اذهب وًال ليًن ق

ه     ال تجعل طوته، ف وته، وتخضع س ين قس ى أن تل ه، عس ف لقلب ه، وآل ق بنفس أرف

ون   ذار، وعسى أن تك ل واالعت ذ التحم ه مناف د أمام ا، ولتس ه يسطو عليكم حماقت

ى من    . دعوتكما لينة رقيقة، فال تفجعه في سلطته، وال تصدمه في عزته ومن أول

م األدب، ور أن يعّل ماء واألرض ب ن رب الس س، وحس مو الح ارة، وس ة العب ق

ى    ! المعاملة، ومن أحسن قوًال ممن دعا إلى اهللا وعمل صالًحا أليست لفرعون عل

 .)1("ينة في القول، ورقة في األسلوبموسى حقوق التربية، فمن حقه عليه مال

ى فرعون    ) عليهما السالم(وقال موسى وهارون  ذهبا إل ل أن ي ا   : قب ا ربن ي

ؤمن     ومالكنا، إننا نخاف إن دًال من أن ي بلغنا رسالتك لفرعون أن يعجل بعقوبتنا ب

ذي         اه هو بنفسه في قصره، هو ال ذي رب اس، وال يتحمل أن ال اآم ق ه ح ك؛ ألن ب

 ).عز وجل(يدعوه اليوم إلى توحيد اهللا 

 . )2(﴿َقاَال َربََّنا ِإنََّنا َنَخاُف َأْن َيْفُرَط َعَلْيَنا َأْو َأْن َيْطَغى﴾

 :  هللا تعالى لهمافعندئٍذ؛ قال ا

 . )3(﴿َقاَل َلا َتَخاَفا ِإنَِّني َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى﴾

ا السالم  (موسى وهارون ) سبحانه وتعالى(هنا يشجع اهللا  ا  ) عليهم ويثبتهم

ى ( الى  ) وهو العلي األعل ه تع ين        : بقول ا وب ا يجري بينكم إنني أرى وأسمع آل م

أفعل م    ا، وس دي لكم ا ونصرآما  عدوآما، وإن نصري وتأيي ى حفظكم ؤدي إل ا ي

 .على فرعون

 ":الشعراء"في سورة ) سبحانه وتعالى(ومثل هذا جاء قول 
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 . )1(َياِتَنا ِإنَّا َمَعُكْم ُمْسَتِمُعوَن﴾آ﴿َقاَل َآَال َفاْذَهَبا ِب

 ":التفسير الوسيط"ويقول الدآتور وهبة الزحيلي في 

ارون " ان تكليف موسى وه د آ ا السالم(لق ى فرعون بال) عليهم ذهاب إل

ه     د اهللا وعبادت ى توحي ه إل عًبا   -لدعوت اًقا ص ا ش رة   . تكليًف االت آثي ه احتم تكتنف

ك، إال إذا   آالتعرض للقتل والتعذيب، أو الطرد والتخويف، وقلَّ من يجرء على ذل

ة        ار، وطاغي إن فرعون جب ر، ف ة النظي آان نبًيا رسوًال، ذا جرأة وشجاعة منقطع

ة بشرية،        يّدعي األلوهية، وموسى رة، وال حماي وة آبي ك ق شخص ضعيف ال يمل

 . )2(...ولكن أقسى الصعاب تهون أمام قدرة اهللا وتدبيره، فتم المراد

الى  (وحث اهللا   ارون   ) سبحانه وتع ا السالم  (موسى وه غ   ) عليهم ى تبلي عل

 ":طه"فرعون بدعوتهما بجرأة وحكمة؛ فقال اهللا تعالى في سورة 

ِإنَّا َرُسوَال َربَِّك َفَأْرِسْل َمَعَنا َبِني ِإْسَراِئيَل َوَال ُتَعذِّْبُهْم َقْد ِجْئَناَك َفْأِتَياُه َفُقوَال ﴿

 . )3(﴾َيٍة ِمْن َربَِّك َوالسََّلاُم َعَلى َمِن اتََّبَع اْلُهَدىآِب

ذه   ن ه ريم، وم رآن الك ن الق رة م ي مواضع آثي اء ف د ج وم نفسه ق والمفه

ورة   ي س عراء"المواضع ف ورة )17-16": (الش ونس"، وس ورة )75": (ي ، وس

 ". إبراهيم"، وفي سورة "الذاريات"، وسورة )105-103": (األعراف"

ارون         ى وه رى أن موس ا، ن ة جميًع ذه النصوص الكريم راءة ه د ق وبع

الى في          ) عليهما السالم( ال اهللا تع ا ق ات، فكم ات اهللا البين ة فرعون بآي في مواجه

ارون     " األعراف "رة وسو " طه "وسورة  " الشعراء"سورة  ه آلف موسى وه إن

نهم أن يرسل بني إسرائيل        ) عليهما السالم( اء بي أن يطلبا من فرعون في أول لق

ا          ذه السور، آم د في بعض من ه ى التوحي معهما، ولم يكلفهما بأن يدعواه أوًال إل
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ع     تعبدهم أرب ذي اس رأينا أنه يأمرهما بأن يطلبا من فرعون إطالق بني إسرائيل ال

 .سنةمئة 

أن      " النازعات"ولكن المواضع في سورة  ا ب الى آلفهم ى أن اهللا تع دل عل ت

 :يهدياه أوًال إلى اإليمان باهللا، وتعريفه إياه، فقد قال تعالى

َك   . َفُقْل َهْل َلَك ِإَلى َأْن َتَزآَّى. اْذَهْب ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى﴿ ى َربِّ َوَأْهِدَيَك ِإَل

 . )1(َفَتْخَشى﴾

أن اهللا   ولو الى  (جمعنا بين النصين، فيمكن لنا القول ب ا  ) سبحانه وتع آلفهم

األمر األول         دأوا ب دريج، حيث يب ان األمر بالت ا، ولكن آ ان   : باألمرين مًع وهو آ

ا     رائيل معهم ي إس ال بن الم (إرس ا الس ره    )عليهم ه وأس ن عبوديت م م ، وإطالقه

ون( ك أل  )المقصود فرع نهم؛ وذل ل ع ذيب والقت ع التع هًال  ، ورف ر س ذا األم ن ه

 .بالنسبة إلى األمر الثاني، وهي مطالبة تبديل اعتقاده

 ":الشعراء"في سورة ) سبحانه وتعالى(وآذلك قال اهللا 

 . )2(﴾﴿َأْن َأْرِسْل َمَعَنا َبِني ِإْسَراِئيَل

 :ثم قال

 . )3(﴿َوِتْلَك ِنْعَمٌة َتُمنَُّها َعَليَّ َأْن َعبَّْدَت َبِني ِإْسَراِئيَل﴾

 :بعض المفسرين يقولون في تفسير هذه اآليةو

ة  " ك نعم ى   ...": وتل ن موس وبيخ م ذا ت الم (ه ه الس ه  ) علي ون؛ ألن لفرع

ة  ا نجد في سورة     . جعلهم عبيًدا لمدة الطويل الى  " طه "ولكنن ه تع ى   : (قول ا إل اذهب

 ).يخشى... فرعون إنه طغى
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ارون   ى وه ر اهللا موس الم(إذن أم ا الس ال ) عليهم ون ب دعوة فرع لين، ال ب

ى     ي موس ن أال يراع ال يمك ونة، ف الم (بالخش ه الس ر هللا  ) علي ذا األم بحانه (ه س

الى ه )وتع إطالق قوم ب فرعون ب و يطال ا ه رائيل(، بينم ي إس ة، ) بن من العبودي

 .وآذلك ما آان ينبغي أن يستهزئ من فرعون

في " المكرم"هو " المعبد"، معنى "التكريم"بمعنى " التعبيد"واسُتخدم لفظ 

البن منظور،  " لسان العرب" للغة العربية، وهكذا ورد معاني لفظتين في معجم ا

ى الغرض من إرسال موسى          ا أقرب إل ذي ذآرن ه  (فبذلك عرفنا أن الوجه ال علي

دالوهاب النجار في      )السالم ول عب ا يق قصص  "، وأجدر أن تحمل عليه اآلية، آم

 ":األنبياء

رة   "...  ة األخي ي    (إن المفسرين يجعلون اآلي ا عل ة تمنه ك نعم ا  ) وتل توبيًخ

ذلك      تهكم ب ه ي ًدا، وأن رائيل عبي ي إس ل بن ون؛ أن جع ى لفرع ن موس ي . م ولكنن

ى إطالق           ه عل ة التلطف ليحمل ه غاي ه يتلطف ب ول إن أخالفهم في ذلك الوقت، وأق

ي إسرائيل ا : بن ة مننت به ده نعم م أع ادة ربه نهم من عب م، وتمكي أي تكريمك له

ان من ش     –علّي  ا آ ى        وم أ إل أن موسى أن يخرج في معرض الجد، وال أن يلج

ال الجد والصراحة         ا مث ه آله ان في محاورات ه آ ... المعاريض والمجازات، ولكن

ى    . واالستخفاف بمثل هذا الملك الجبار ال ينتج ما يرجو موسى   فحمل المعنى عل

 . )1(....أنه توبيخ ال يجعل في موسى حكمة األنبياء الذين جعلهم اهللا تعالى بها

فنفهم من هذا النص أيًضا أن الطلب األول هو إطالق سراح بني إسرائيل   

 .من األسر، وإنقاذهم من السحرة والتعب في العمل

ير    ي تفس اء ف ا ج دالوهاب م ول عب د ق رآن "ويؤي الل الق ي ظ ذا " ف ي ه ف

 ":سيد قطب"الصدد، يقول الشهيد 
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ى    "...  ي قصة موس ه ف ن أمثال ذا، وم ن ه ه ا(وواضح م المعلي ي ) لس ف

نهج     ه، ويأخذهم بم القرآن، أنه لم يكن رسوًال إلى فرعون وقومه ليدعوهم إلى دين

ا   م، آم دوا ربه رائيل ليعب ي إس ب إطالق بن يهم ليطل وًال إل ان رس ا آ الته، إنم رس

ا      –يريدون، وقد آانوا أهل دين منذ أبيهم إسرائيل  و يوسف عليهم وب أب وهو يعق

يهم موسى      فبهت هذا الدين في ن –السالم  دهم، فأرسل اهللا إل فوسهم، وفسدت عقائ

  )1(".لينقذهم من ظلم فرعون، ويعيد تربيتهم على دين التوحيد

ي في       ة الزحيل دآتور وهب التفسير  "والرأي الثالث الذي نعرضه هنا هو لل

 :، يقول" المنير

دعوة    " ن ال هل م ه أخف وأس ب؛ ألن ذا الطل ارون به دأ موسى وه ا ب وإنم

 .)2("اإليمان باهللا تعالىمباشرة إلى ال

والذي نستنتجه من هذه اآلراء هو أن الغرض األول لبعثة موسى وهارون 

ع         ) عليهما السالم( ه، وجمي ادة اهللا وحده ال شريك ل ي إسرائيل لعب آان إطالق بن

ون،   م فرع ن ظل ذاهما م يهم لينق لهما إل الى أرس ى أن اهللا تع ون عل المفسرين متفق

 .ويخلصهم من عبوديته

ارون      وا ول من جانب موسى وه ا السالم  (ختتم الق ا   ) عليهم لفرعون، آم

 ":طه"ذآر في سورة 

 

ا َأنَّ    . َيٍة ِمْن َربَِّك َوالسََّلاُم َعَلى َمِن اتََّبَع اْلُهَدىآَقْد ِجْئَناَك ِب﴿ َي ِإَلْيَن ْد ُأوِح ِإنَّا َق

 . )3(﴾اْلَعَذاَب َعَلى َمْن َآذََّب َوَتَولَّى
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ا  ذآر هن بحا(في الىس ارون  ) نه وتع ان موسى وه ًرا عن إتي ا (مخب عليهم

ة       ) السالم التهما الرباني ى صدق رس اطع عل ان الق العصا،  (الحجة الدامغة والبره

 ).واليد

دنا     : فهما يقوالن لفرعون اك، وعن ذي أنشأك ورب إننا رسوال ربنا الحق، ال

ذي يتب        ى اهللا، فال رين عل نا مفت ا لس ه   حجج وآيات على أننا صدقنا وأنن ع الهدى، ل

 .األمان، وإن العذاب على من آفر بالهدى، وتولى عنه

 ":النازعات"، قوله تعالى في سورة "طه"ومثل قوله تعالى في سورة 

 .)1(َفِإنَّ اْلَجِحيَم ِهَي اْلَمْأَوى﴾. َثَر اْلَحَياَة الدُّْنَياآَو. ﴿َفَأمَّا َمْن َطَغى

 ":الليل"آذلك قوله تعالى في سورة 

 . )2(الَِّذي َآذََّب َوَتَولَّى﴾. َال َيْصَلاَها ِإَال اْلَأْشَقى. ْرُتُكْم َناًرا َتَلظَّىَفَأْنَذ﴿

 ":التفسير الوسيط"ويقول الدآتور وهبة الزحيلي في 

هذه المهام في رسالة موسى وأخيه هارون إلى فرعون وقومه، في غاية " 

م ولن يكون إلًها ورًبا، وإن الوسطية واالعتدال، والتنبيه إلى الواقع، فإن فرعون ل

ذي ال     استمرار الظلم منه لبني إسرائيل لن يحالفه النجاح، وسيكون هو الخاسر ال

 .)3( "يجد فرصة أخرى بغير اإليمان لجبر خسارته، والنجاة بين يدي ربه

 :معجزتا العصا واليد -3

وادي المقدس    ) عليه السالم(قد قرأنا من قبل في ذآر بعثة موسى    -في ال

 :أن اهللا تعالى ناداه في البقعة المبارآة من ناحية الشجرة أن

 . )4(﴾َيا ُموَسى ِإنِّي َأَنا اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِميَن﴿
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 : ثم أيده بمعجزتين، هما

 .معجزة العصا •

 .معجزة اليد البيضاء •

 ":القصص"في سورة ) سبحانه وتعالى(وقال اهللا 

 . )1(﴾...ا َتْهَتزُّ َآَأنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدِبًرا َوَلْم ُيَعقِّْبَهآَوَأْن َأْلِق َعَصاَك َفَلمَّا َر﴿ -1

 . )2(﴾...﴿اْسُلْك َيَدَك ِفي َجْيِبَك َتْخُرْج َبْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء  -2

هو الشيء الخارق للعادة، وأنه ال " المعجزة"ونحن نعرف أن المراد بلفظ 

 .وال يأتي به إال نبي ،)سبحانه وتعالى(يقدر على مثله إال اهللا 

ى         ى موس الى أعط و أن اهللا تع ا ه ذآره هن ا أن ن ر يهمن ر آخ ه (وأم علي

الم ان   ) الس ا يتعلق ة، وهم ارة عظيم ا مه ه فيهم ت لقوم ين آان زتين اللت المعج

ة         ا حي ب العص وا أن قل ذلك ظن فاتهم؛ ول م ص ن أه حر م ان الس د آ حر، فق بالس

 .وسى بهما آي يخرجهم من أرضهمومعجزة اليد البيضاء، آانتا سحًرا، وجاء م

ي موسى  ن معجزت الم(ولك ه الس ان  ) علي و آ حر، ول ا بسبب الس م يكون ل

 .األمر آذلك؛ فلم خاف موسى عند تحول العصا ألول مرة

 ):رحمه اهللا(قال الشيخ أبو القاسم األنصاري 

م      " وة؛ ألن الساحر يعل وذلك الخوف من أقوى الدالئل على صدقه في النب

 ".ى به تمويه، فال يخافه ألبتةأن الذي أت

 ":قصص القرآن"في  محمد أحمد جاد المولىويقول المرحوم 

) عليه السالم(تلك حكمة أرادها اهللا، فأجرى المعجزة على يد نبيه موسى "

تنفدوا آل         ائنهم، ويس ى يفرغوا آل آن وم، حت تحاآي ذلك النوع الذي برع فيه الق

بقهم، و    ط س ي مح زوا ف إذا عج ودهم، ف ن    جه ره م ن غي م ع راعتهم، فه ة ب غاي
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ف     تهم هي الس ا، وآلم لى، واهللا ال يهدي  األعمال أعجز، وحينئٍذ فكلمة اهللا هي العلي

 .)1("آيد الخائنين

ا            ريم، ومنه رآن الك رة من الق اتين المعجزتين في سورة آثي وجاء ذآر ه

: ، وسورة الشعراء  )126-106: (، وسورة األعراف)32، 31: (سورة القصص

ه)29-52( ورة ط ونس)77-58(، )23_17: (، وس ورة ي ، )89-77: (،  وس

 ).14-10: (وسورة النمل

الى (ولما آلف اهللا  ه السالم  (موسى  ) سبحانه وتع ى    ) علي الة إل غ الرس بتبلي

ذلك نجد في       ه الصادقة، ول فرعون وملئه الفاسقين؛ أّيده بمعجزات دالة على نبوت

ورة  ي ذآرن "القصص"س ور الت ة الس ذلك بقي ا ، وآ ذه   -اه ر ه الى ذآ أن اهللا تع

ذه    ع ه ه م ون وملئ ى فرع ارون إل ى وه اب موس يل، وذه زات بالتفص المعج

 .المعجزات؛ آي يصدقهما للرسالة، ويؤمن برب العالمين

 ":التفسير الوسيط"ويقول الدآتور وهبة الزحيلي في 

راهيم،   : من الرسل أولي العزم، وهم) عليه السالم(آان موسى " وح، وإب ن

د  وموسى يهم الصالة والسالم   (، وعيسى، ومحم ات     )عل د اهللا موسى إلثب د أي ، وق

ا        رة، أهمه ي إسرائيل بمعجزات آثي ه بن ام قوم د     : نبوته أم ة، والي قلب العصا حي

ى   دثها اهللا عل ادة، أح ة للع ور خارق ي تشع آالشمس، والمعجزات أم البيضاء الت

ا    ائع الم ياء، وطب ة أيدي األنبياء، استثناء من خواص األش ان أشهر   . دة العادي وهات

 .)2()"عليه السالم(معجزتين لموسى 

داء اهللا           له، جاء ن الى، ومن رس وبعد أن أصبح موسى من أصفياء اهللا تع

دس،  ) سبحانه وتعالى( لموسى والذي جاء في بقعة مبارآة من شاطئ الوادي المق

دما ألقى عصاه، صارت        ة  ليلقي إلى عبده التكليف، وهو أن يلقي عصاه، فعن حي
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ذلك            ات، وب ل صغار الحي وى مث ة، وتتل آبرى تدب في سرعة، وتتحرك في خف

ه    ول للشيء         -أدرك موسى، وتحقق ل ذي يق ه هو ال ه ويخاطب ذي يكلم آن  (أن ال

ة،     )فيكون زاز والحرآ ، ولكن عندما رآها موسى آأنها شبه الجان من حيث االهت

م    ال من حيث المقدار، ولى هارًبا على الفور؛ ألنها المفا ا، فل جأة التي لم يستعد له

 .يلتفت إلى ما وراءه، وهذا طبع البشر

 ":القصص"يقول تعالى في سورة 

 .)1(﴾َها َتْهَتزُّ َآَأنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدِبًرا َوَلْم ُيَعقِّْبآَوَأْلِق َعَصاَك َفَلمَّا َر﴿

 ":النمل"ومثل هذا القول جاء في سورة 

 .)2(﴾َها َتْهَتزُّ َآَأنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدِبًرا َوَلْم ُيَعقِّْبآَوَأْلِق َعَصاَك َفَلمَّا َر﴿

 ":طه"وجاء في سورة 

ى        . ﴿َوَما ِتْلَك ِبَيِميِنَك َيا ُموَسى ا َعَل شُّ ِبَه ا َوَأُه ُأ َعَلْيَه اَي َأَتَوآَّ َي َعَص َقاَل ِه

َقاَل . َفَأْلَقاَها َفِإَذا ِهَي َحيٌَّة َتْسَعى. ىَقاَل َأْلِقَها َيا ُموَس. ِرُب ُأْخَرىآَغَنِمي َوِلَي ِفيَها َم

 .)3(ُخْذَها َوَال َتَخْف َسُنِعيُدَها ِسيَرَتَها اُألوَلى﴾

ان إلعطاء اهللا موسى معجزة العصا، وخوف  ات بي ذه اآلي ع ه ي جمي وف

رة، تتحرك بسرعة، وتمشي، وتضطرب،        ) موسى( ة آبي عند انقالب العصا حي

 .خوف موسى طبيعًيافكان . وتلتقم الحجارة

 ":قصص األنبياء"ويقول ابن آثير في 

ول       "...  ذي يق ه هو ال ذي يكلم ى أن ال وهذا خارق عظيم وبرهان قاطع عل

 ...للشيء آن فيكون أنه الفعال باالختيار
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ك          اب تصك، وهي مع ذل ة، وأني ا ضخامة هائل قد صارت حية عظيمة له

ان، ة الج رعة حرآ ي س ا موسى ... ف ا عاينه ه(فم دبًرا) (السالم علي ى م أي ) ول

 .)1("أي ولم يلتفت) ولم يعقب(هارًبا منها؛ ألن طبيعته البشرية تقتضي ذلك، 

 : ولما خاف موسى بحكم الطبيعة البشرية، فقال اهللا تعالى

 . )2(ِمِنيَن﴾﴿َيا ُموَسى َأْقِبْل َوَال َتَخْف ِإنََّك ِمَن اآل

 ":النمل"وقال اهللا تعالى في سورة 

 .)3(َسى َال َتَخْف ِإنِّي َال َيَخاُف َلَديَّ اْلُمْرَسُلوَن﴾﴿َيا ُمو

 ":طه"وقال في سورة 

 .)4(﴾َقاَل ُخْذَها َوَال َتَخْف َسُنِعيُدَها ِسيَرَتَها اُألوَلى﴿

الى  (فأمر اهللا  أن يأخذه ويمسكه، وال   ) يهدي روعة موسى   ) (سبحانه وتع

الى    يخاف من هذا الثعبان الذي جاء بيان عظم جسمه في  ول اهللا تع ) عز وجل  (ق

 :األعراف"في سورة 

 .)5(﴾َفَأْلَقى َعَصاُه َفِإَذا ِهَي ُثْعَباٌن ُمِبيٌن﴿

 ":الشعراء"وفي سورة 

ينٌ    ﴿ اٌن ُمِب َي ُثْعَب ِإَذا ِه اُه َف َأْلَقى َعَص ى عظم   )6(﴾َف ذه النصوص عل دلت ه ، ف

ا،        ى موسى هارًب ببها ولَّ ة التي بس ى    جسم الثعبان، وحرآته المخيف ه رجع إل ولكن

ه    ا طمأن الى  (مقامه األول؛ لم ه ) سبحانه وتع ة؛ ألنك      : بقول ذه الحي ال تخف من ه

ليته لموسى    . آمن من آل سوء أمين اهللا وتس ه السالم  ( وفي الحقيقة هذا من ت ) علي
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ه        ع مراحل حيات ا في جمي ي رأيناه ه السالم   -موسى  (في حال خوفه، والت ؛ )علي

ا    ان يتعاقب در         فالخوف واألمن حالت ا، وق ى نهايته ه إل دء حيات ه من ب ن سريًعا علي

ه السالم(لموسى  رائيل، ) علي ي إس د بن ة لتبل ا الصفحة المقابل ال؛ ألنه ذا االنفع ه

ومروجهم على االستكانة ذلك األمد الطويل، وهذا هو تدبير القدرة اإللهية العميق 

 .والدقيق

ده اهللا   دما أي ذالك عن ل (فل ز وج اه و ) ع زة رع ذه المعج ن  به ا أمَّ ه آم أمنَّ

ُلونَ     : "سابقيه من المرسلين، فيقول له َديَّ اْلُمْرَس اُف َل ي َال َيَخ ْف ِإنِّ : النمل "(َال َتَخ

 : عن هذا القول" معارج التفكر ودقائق التدبر"، ويقول عبدالرحمن حسن في )10

ادى اهللا    " رى، إذ ن ذي ج دث ال ن الح ة م ارة مقتطع ذه العب ل(ه ز وج ) ع

د أن و ى، بع ة    موس ة ذات الحرآ ة العظيم ن الحي ا م ب، خوًف م يعق دبًرا، ول ى م لَّ

ان   : السريعة واالهتزاز المخيف، فقال له ذا الثعب آن آمًنا فلن يصيبك مكروه من ه

ه      –الذي يسعى، ويهتز بقوة ونشاط وسرعة حرآة  ى أن رب ارة عل ذه العب فدلت ه

ن بأسلوب ذي داللة قد اصطفاه بالنبوة، واصطفاه ليحمل رسالة منه، وقد جاء هذا

 . )1("غير مباشرة

ده   "سنعيدها سيرتها األولى): "سبحانه وتعالى(ولما قال  ، فوضع موسى ي

 .في آم مدرعته، ثم في وسط فمها، وقبض عليها، فتعود عصا آما آانت

ة التي أعطيت لموسى      ه السالم  (والمعجزة الثاني د   : "هي ) علي معجزة الي

الى . اضع آثيرة من القرآن الكريم، التي جاء ذآرها في مو"البيضاء : ففي قوله تع

َرى﴾ آَواْضُمْم َيَدَك ِإَلى َجَناِحَك َتْخُرْج َبْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء ﴿ ، وفي سورة   )2(َيًة ُأْخ
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وفي سورة . )1(﴾...﴿اْسُلْك َيَدَك ِفي َجْيِبَك َتْخُرْج َبْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء ": القصص"

 .﴾...َيَدَك ِفي َجْيِبَك َتْخُرْج َبْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء  َوَأْدِخْل﴿": النمل"

ه السالم  (موسى  ) سبحانه وتعالى(فيأمر اهللا   ه أو فتحة      ) علي ده في جيب بإدخال ي

، لتخرج بيضاء مثل الثلج تتألأل، ولها شعاع آأنها )من جهة الرأس(قميصه العليا 

 .قطعة من القمر، وليس فيها عيب وال برص

ل  دآتور ونق ي"ال ة الزحيل ي " وهب يط"ف ير الوس ن " التفس ول الحس ق

 :البصري

ه   " ي رب د لق ه ق ى أن م موس باح، فعل ا مص ا، واهللا، آأنه أخرجه

 . )2()"عزوجل(

 ":قصص األنبياء"ويقول ابن آثير في 

القمر             " تألأل آ إذا هي ت ا، ف ره بنزعه م أم ه، ث ده في جيب ره بإدخال ي ثم أم

 . )3("ير برص وال بهقبياًضا من غير سوء، أي من غ

ين أراد    زتين العظيمت اء المعج د إعط الى (وبع بحانه وتع وف  ) س ة خ إزال

ده   موسى، فأمره بأن يضع يده على صدره ليذهب عنه الخوف؛ وأمره بأن يضم ي

ن       ه م رأ علي ا ط ب م ك ذه ل ذل ه إذا فع يء؛ ألن ن ش اف م ا خ ى صدره إذا م إل

 ".القصص"جاء ذآر هذا األمر في سورة . الخوف

ربما إذا استعمل أحد " ":التفسير المنير"ويقول الدآتور وهبة الزحيلي في 

ذلك على سبيل االقتداء، فوضع يده على فؤاده، فإنه يزول عنه ما يجده أو يخيفه، 
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آل خائف إذا وضع يده على : إن شاء اهللا تعالى، وبه الثقة سبحانه، قال ابن عباس

 . )1("صدره، زال خوفه

 ":قصص األنبياء"ن آثير في ومثل هذا قال اب

وهذا إن آان خاًصا به، إال أن برآة اإليمان به حق بأن ينفع من استعمل   "

 . )2("ذلك على وجه االقتداء باألنبياء

 :ونقل ابن آثير في تفسير عن مجاهد، قال

ان إذا رآه   ) عليه السالم(آان موسى "...  قد مأل قلبه رعًبا من فرعون، فك

ان في قلب      اللهم إني أدر: قال ا آ زع اهللا م أ بك في نحره، وأعوذ بك من شره، فن

ى  الم(موس ه الس ول    )علي ا يب ال، آم ان إذا رآه ب ون، وآ ب فرع ي قل ه ف ، وجعل

 . )3("الحمار

ا   ة م ات اهللا الخارق ن آي ذلك م اهد آ ى، وش ا تلق ى موسى م ٍذ تلق ي وقتئ وف

. الى، فاطمأنت نفسه  ففي بداية المشاهدة، ارتجف واقشعر جلده، ثم هّدأه تع. شاهد

ه   الى علي ي اهللا تع ات، ويلق ن وراء اآلي ي م و المقصود الحقيق ا ه واآلن عرف م

ه         رى قول اه، فن اآرة ليتلق ه الب ذ طفولت ا من أعباء الرسالة العظيمة، التي آان يعد له

 :سبحانه وتعالى

  .)4(َآاُنوا َقْوًما َفاِسِقيَن﴾ ﴿َفَذاِنَك ُبْرَهاَناِن ِمْن َربَِّك ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه ِإنَُّهْم

يعني إلقاء العصا وجعلها حية تسعى، وإدخاله يده في جيبه فتخرج بيضاء  

ار،        ل المخت درة الفاع ى ق ان واضحان عل يالن قاطع ا دل وء، آالهم ر س ن غي م

 .وصحة نبوته الصادقة من اتيان هذا الخارق على يديه
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ده   ه، ويؤي ون وملئ ى فرع ا إل ل به و المرس إذن ه الى(اهللا  ف بحانه وتع ) س

وا عن   ذين خرج افرين ال وم الك ى الق يم إل ه العظ الة رب غ رس د تبلي زتين عن بمعج

ال موسى   ديرين بإرس انوا ج ه، فك ره ودين الفوا أم ة اهللا، وخ الم(طاع ه الس ) علي

 .إليهم مؤيًَّدا بهاتين المعجزتين

 : لعبد الرحمن حسن" معارج التفكر ودقائق التدبر"وجاء في 

ان " ... ان العجيب ذانك الخارق د  : ف ب الي ة، وقل ة مخفيف ا حي ب العص قل

ه   الشعراء بيضاء تبرق آالبرق، هما حجتان بينتان فاصلتان، تثبتان لفرعون وملئ

 . )1("وجنودهم وأتباعهم أنك رسول مرسل من رب العالمين

ى    الة موس ي رس ين ف ر الب الم(واألم ه الس و  ) علي ه ه ون وقوم ى فرع إل

ًال رضيًعا       تحقيق الوعد ا زال طف ه أم موسى، وهو ال ي ذي تلقت ِك   ﴿: ل ا َرادُّوُه ِإَلْي ِإنَّ

 .)2(﴾َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِليَن

الى  (فهنا يحقق اهللا   ه السنون       ) سبحانه وتع ذي مضت علي ين ال الوعد اليق

 .العديدة؛ فإن اهللا ال يخلف الميعاد، وهو أصدق القائلين

ه السالم  (موسى ) سبحانه وتعالى(اهللا ومع هاتين المعجزتين، أعطى  ) علي

ر          ي آخ ذآورة ف ي الم ات، وه ات بين ع آي ذلك تس رى، ف ات أخ بع آي ورة "س س

 :، ففي قوله تعالى"اإلسراء

ُه        آَتْيَنا ُموَسى ِتْسَع آ﴿َوَلَقْد  اَل َل اَءُهْم َفَق َراِئيَل ِإْذ َج ي ِإْس َأْل َبِن اٍت َفاْس َياٍت َبيَِّن

ي ألَ  ُحوًرا    ِفْرَعْوُن ِإنِّ ا ُموَسى َمْس َك َي ُؤالِء ِإَال َربُّ       . ُظنُّ َزَل َه ا َأْن َت َم ْد َعِلْم اَل َلَق َق

 . )3(السََّماَواِت َواَألْرِض َبَصاِئَر َوِإنِّي َألُظنَُّك َيا ِفْرَعْوُن َمْثُبوًرا﴾

 :أيًضا" األعراف"وجاء ذآر هذه اآليات في سورة 
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ْوَن بِ آ﴿َوَلَقْد َأَخْذَنا  ذَّآَُّرونَ      َل ِفْرَع ْم َي َراِت َلَعلَُّه َن الثََّم ٍص ِم ِنيَن َوَنْق ِإَذا  . السِّ َف

ا        ُه َأَال ِإنََّم ْن َمَع ُروا ِبُموَسى َوَم يَِّئٌة َيطَّيَّ َجاَءْتُهُم اْلَحَسَنُة َقاُلوا َلَنا َهِذِه َوِإْن ُتِصْبُهْم َس

َيٍة ِلَتْسَحَرَنا ِبَها آَوَقاُلوا َمْهَما َتْأِتَنا ِبِه ِمْن . َلُموَنَطاِئُرُهْم ِعْنَد اللَِّه َوَلِكنَّ َأْآَثَرُهْم َال َيْع

ْؤِمِنينَ   َك ِبُم دََّم        . َفَما َنْحُن َل َفاِدَع َوال َل َوالضَّ َراَد َواْلُقمَّ اَن َواْلَج ْيِهُم الطُّوَف ْلَنا َعَل َفَأْرَس

 . )1(َن﴾َياٍت ُمَفصَّالٍت َفاْسَتْكَبُروا َوَآاُنوا َقْوًما ُمْجِرِميآ

ات هللا       ه بآي ى فرعون وقوم اءا إل ا ج الى (ولمَّ ة واضحة  )سبحانه وتع ، بين

يم، وأرادوا    ا سحر عظ ل وصفوها بأنه ا، ب ى صدقهما، أنكروه ة عل اهرة دال ظ

 .معارضتهما بسحرهم، ولكنهم خابوا وغلبوا وانقلبوا صاغرين

أن ا      ّر ب د من أن يق ه ب ه  فقد أعضل موسى وأخوه فرعون الذي لم يكن ل إلل

ارون   ا السالم  (الحق هو إله موسى وه ا هو       ) عليهم ه، وأم ات رب اءا بآي ذين ج الل

 .فعجز عن اإلتيان بآية مثلهما) فرعون(

من ) فرعون(ويطول الحوار بين الهدى والضالل، فيطلب الطاغي الجبار 

ا    المين، وم موسى آية تدل على صدقه، فيما يدعو إليه، ويعلنه وهو ربوبية اهللا للع

ذلك طلب  فرعون والمأل      يحمل ه هذا اإلعالن في طياته من عدم ملك فرعون؛ فل

ذلك       ة؛ وب أتي بآي ن يستطيع أن ي من قومه منه آية تدل على صدقه؛ ظًنا منهم أنه ل

الى في   .. يستطيعون أن يكذبوه في دعواه بأنه رسول من رب العالمين فقال اهللا تع

 ":األعراف"سورة 

َوَنَزَع َيَدُه َفِإَذا ِهَي َبْيَضاُء ... َياِتَنا ِإَلى ِفْرَعْوَن آِهْم ُموَسى ِب﴿ُثمَّ َبَعْثَنا ِمْن َبْعِد

 . )2(ِللنَّاِظِريَن﴾

ه السالم  (أنه بعث موسى ) سبحانه وتعالى(وفي هذه اآليات ذآر  من  ) علي

ا           ى صدقه فيم دل عل ي ت الى الت ه تع ه معجزات ابقين، ومع بعد الرسل واألنبياء الس
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ات    (الكريم إلى فرعون وملئه يبلغه عن ربه  ا في اآلي غ موسى   ). 133-13آم فبل

الكفر          وا أنفسهم ب ة ليصدقوه، فظلم م معجزات اهللا الخارق يهم، وأراه دعوة ربه إل

 .بها وتكذيبه، فلذلك آانت نهايتهم نهاية سوء

ون        ب فرع المين، طل ن رب الع ول م ه رس ون إن ى لفرع ال موس ا ق ولم

م يستطع        والمأل من قومه بينات من موس ره؛ إذا ل ى؛ آي يسقط دعواه ويهون أم

ي     اء ف القول، وج ل ال ب ى بالفع ه موس دليل، فأجاب أتي ب ير الواضح"أن ي " التفس

 ":للناظرين... فألقى عصاه: "يشرح قوله تعالى

ن   " ل م ي يتحرك وينتق اهر حقيق ان ظ إذا هي ثعب ألقى موسى عصاه، ف ف

د    إذا هي بيضاء      مكان إلى مكان، وأخرج يده من جيب قميصه بع اء العصا، ف إلق

 . )1("ناصعة البياض، تتألأل لكل من ينظر إليها

نهم   ونهم، ولك ام عي أة أم ا مفاج د البيضاء آانت ة والي ب العصا حي ن قل ولك

الى؛       ة اهللا تع ى ربوبي دعوة إل لموا لل على الرغم من رؤيتهم هاتين اآليتين لم يستس

ة   المين   أن(ألنهم لو استسلموا بهذه الحقيقة الهائل وم   ) اهللا هو رب الع فعالم إذن يق

 ".ربهم"عرش فرعون، وأين يذهب شرعه، وأمره للناس الذين يزعمونه 

ذه         رعيته به اذ ش دم نف ره وع بطالن أم لم ب روت ال يس اغوت والجب فالط

 .السهولة؛ فلذلك حوَّل هو وملؤه أنظارهم عن هذه الحقيقة

ن م  راجهم م د إخ يم يري احر عل الوا إن موسى س ل ق مب ي . لكه اء ف ا ج آم

، وفي سورة طه    )35-34(، وفي سورة الشعراء    )111-109(سورة األعراف 

 ".القصص"، وفي سورة )77-76-75(، وفي سورة سورة يونس )58(

فتدل هذه اآليات على خوفهم؛ حيث جاء على لسانهم أن موسى ليس بنبي، 

ل    بل هو ساحر جاء إلخراجهم من ملكهم، ويجيبهم موسى بأن هذا ليس بسحر، ب

دون         انوا يعب ا آ اءهم م ة، وهي أن آب هو حق من ربهم، ولكنهم يأتون بحجة واهي
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ا   ذلك يتهمونهم والن، فل ا تق ؤمن بم ا نحن ن بيلهم، وم رك س اذا نت ًدا؛ فلم ا واح إلًه

 :بالسحر، ويقول ابن آثير في تفسيره للقرآن العظيم

بحهم اهللا   -وصمم فرعون وملؤه "... ذلك     -ق ى التكذيب ب ه، والجحد   عل آل

ي صبيحة    رقهم ف رد، وأغ ذي ال ي ه ال م بأس ى أحل اهللا به ابرة، حت اد والمك والعن

 . )1("واحدة أجمعين

ع    ت م ي آان ة الت ة البين ذبوا بالحقيق ه أن يك تطع فرعون وقوم م يس ا ل ولم

ارون  الم(موسى وه ا الس حر)عليهم ا بالس ا . ، فاتهموهم اورون فيم ذوا يتش وأخ

وأنه ساحر عليم جاء إلخراجهم من أرضهم، )  ه السالمعلي(رأوا من شأن موسى 

م    م له الى في    . وهذه الدعوة تذهب عنهم سلطانهم بإبطال شرعية الحك ال اهللا تع فق

 . يذآر خوفهم على ملكهم وأرضهم" طه"سورة 

  .)2(َقاَل َأِجْئَتَنا ِلُتْخِرَجَنا ِمْن َأْرِضَنا ِبِسْحِرَك َيا ُموَسى﴾﴿

ال لموسى   ويقول اهللا تعالى م ه السالم  (خبًرا عن فرعون إنه ق دما  ) علي عن

ى   : أراه اآلية الكبرى ه عل هذا الذي جئت به سحر تريد أن تسحرنا به، وتستولي ب

 .عقول الناس

 ":في ظالل القرآن"وجاء في تفسير 

درآها        " ذلك ي دعوة، وآ ذه ال ورة ه ؤه خط ون ومل ذا أدرك فرع وهك

ال الرجل ا    د ق ليقته    –لعربي  الطواغيت في آل مرة، لق ه وس حين سمع    –بفطرت

لم(رسول اهللا  ه وس ه إال اهللا وأن  ) صلى اهللا علي هادة أن ال إل ى ش اس إل دعو الن ي

ه       "! هذا تكرهه الملوك: "محمًدا رسول اهللا ه رجل آخر من العرب بفطرت وقال ل

ليقته م  : "وس رب والعج ك الع ل،     " ... إذن تحارب ه الهزي ت التاف م الباه ك الفه ذل

وم فرعون يتشاورون مع فرعون     وهكذا ق يمٌ   " :ال المأل من ق اِحٌر َعِل َذا َلَس . ِإنَّ َه
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ْأُمُرونَ  ؟ فغضب فرعون من دعوة     "ُيِريُد َأْن ُيْخِرَجُكْم ِمْن َأْرِضُكْم ِبِسْحِرِه َفَماَذا َت

المين،        )عليهما السالم (موسى وهارون  ول عن رب الع ان يق ا آ رك م ره بت ، وأم

 ":الشعراء"ا من فرعون، آما جاء في سورة وإال نال عقاًبا شديًد

 . )1(﴾َقاَل َلِئِن اتََّخْذَت ِإَلًها َغْيِري َألْجَعَلنََّك ِمَن اْلَمْسُجوِنيَن﴿

ى    ى أن موس تقر عل ه اس ون وملئ ك أن رأي فرع ي ذل الم(يعن ه الس ) علي

ديهم بطرق         م من أي ه آي يسلب ملكه ساحر يعلم فنون السحر وضروبه، وجاء ب

 .وهم الناس أنه صادق، وتجعل ملكنا لنفسهسحرية ت

ى عصيان    ولكننا نرى أن فرعون آان يريد من قوله أن يحّرض الناس عل

ه السالم  (موسى  ان          )علي ه آ ا أن ه هن ذي نالحظه من آالم ه، واألمر ال ، ومخالفت

ي   ذي سينصر ف و ال واه، وه ي دع ه صادق ف ذب، وأن م يك ن أن موسى ل ا م واثًق

ا ُموَسى    "  :النهاية، وقول فرعون ْحِرَك َي َنا ِبِس ا هو   ". َأِجْئَتَنا ِلُتْخِرَجَنا ِمْن َأْرِض م

 .إال تعليل مزيف لتغطية الموقف

ارون    ى وه ون موس دعي فرع ه أن ي ون وملئ تقر رأي فرع ا (واس عليهم

دائن في وقت          ) السالم إلى موعد، ويجمع السحرة من آل حدب وصوب في الم

وا   ون    –" سحر موسى  "الضحى؛ آي يواجه ا يظن ه      –آم ى ب ا أت ل م أتوا بمث . وي

، 111": (األعراف"في سورة ) عليه السالم(وجاء ذآر قصة السحرة مع موسى 

 ).58: (وسورة طه) 37، 36: (وسورة الشعراء) 79: (وسورة يونس) 112

 :المبارزة بين موسى والسحرة -4

وا       األجر من   ودعا فرعون السحرة من جميع أنحاء البالد، ولما حضروا، طلب

 .في المبازرة) عليه السالم(على موسى ) السحرة(فرعون في حال تغلبهم 

 ":طه"وجاء قوله تعالى في سورة 
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 ، )1(َوَقْد َأْفَلَح اْلَيْوَم َمِن اْسَتْعَلى﴾... ﴿َفَتَولَّى ِفْرَعْوُن َفَجَمَع َآْيَدُه ُثمَّ َأَتى

 ":األعراف"وفي قوله تعالى في سورة 

اِلِبينَ       َوَجاَء السَّ﴿ ُن اْلَغ ا َنْح ًرا ِإْن ُآنَّ ا َألْج اُلوا ِإنَّ َلَن ْوَن َق ْم   . َحَرُة ِفْرَع اَل َنَع َق

 .)2(﴾َوِإنَُّكْم َلِمَن اْلُمَقرَِّبيَن

 ":الشعراء"وآذلك في سورة 

ِريَن        َداِئِن َحاِش ي اْلَم ْث ِف اُه َواْبَع ْه َوَأَخ اُلوا َأْرِج َن   ... ﴿َق ْم ِإًذا َلِم َوِإنَُّك

 .)3(ْلُمَقرَِّبيَن﴾ا

أن فرعون ذهب فجمع من      ) سبحانه وتعالى(ففي هذه اآليات يخبرنا اهللا  ب

ه في    )عليه السالم (آان ببالده من السحرة آي يقوموا بمبارزة موسى  ك ألن ؛ وذل

 .ظنهم هو ساحر وستبطل مساعيه في الميدان

 ":تفسير القرآن العظيم"ويقول ابن آثير في 

ان السحر في     من يحشر لك الس"...  د آ حرة من سائر البالد ويجمعهم، وق

ا            نهم أن م م م م من أوه نهم وأوه د م د من اعتق زمانهم غالًبا آثيًرا ظاهًرا، واعتق

ه   ى ب اء موس الم (ج ه الس ه     ) علي وا ل ذا جمع حرتهم؛ فله عبذه س ا تش ل م ن قبي م

الى عن فرعون   ر تع ا أخب ات، آم ن البين م م ا أراه ر م السحرة ليعارضوه بنظي

 . )4("طه) "ثم أتى... أجئتنا لتخرجنا(ث قال حي

ي          ى ف يهزم موس حرة س حر الس ؤه أن س ون ومل ن فرع ة ظ ي الحقيق وف

ه في         وق والسلطان ل م، ويظل المجد والتف الميدان، وسيكون النجاح لفرعون وله

 .مصر
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 :وجاء في التفسير الوسيط عن جمع فرعون السحرة لمقابلة موسى

ة في  " ى شيء من         آانت الحسابات المتوقع د عل ي ال تعتم وة الت منطق الق

ى   ان أن موس الم (اإليم ه الس ي    ) علي ن ف يتغلبون، ولك حرة س ينهزم، وأن الس س

ان           وازين، وآ ابات، وتنقلب الم ر آل الحس المين تتغي اهللا رب الع ان ب منطق اإليم

ارة موسى    ث أدت مه ب األوضاع، حي ي قل ر ف ر آبي ارزة أث ب المب ه (لترتي علي

ى نجاح    وتوفيق) السالم ه من ربه، بتقديم فعل السحرة أوًال، وتأخر فعل موسى، إل

رب             حرة ب ان الس و إيم رين، وه ن الحاض د م ه أح م يتوقع ا ل دث م ر، وح آبي

ّز مشاعر         . العالمين، رب موسى وهارون ر، يه ر آبي اهر أث ك النجاح الب وفي ذل

ا   النفوس المؤمنة، ويدفع أهل اإليمان إلى الثبات على العقيدة، وزيادة  ان، آم اإليم

درآون      ان، وال ي ار اإليم دون معي ذين يفتق ين ال اء المتغطرس دش آبري يخ

 . )1(...."معناه

اراة    ) سبحانه وتعالى(ثم نرى أن اهللا  اس للمب يذآر حشد السحرة وجمع الن

م من أصحاب       بين الحق والباطل، وهم الذين عندهم الحماسة للسحرة، ومن معه

 ":الشعراء"ورة السلطان، فقال اهللا تعالى في س

ومٍ   ﴿ ْوٍم َمْعُل اِت َي ونَ     . َفُجِمَع السََّحَرُة ِلِميَق ُتْم ُمْجَتِمُع ْل َأْن اِس َه َل ِللنَّ ا  . َوِقي َلَعلََّن

 . )2(﴾َنتَِّبُع السََّحَرَة ِإْن َآاُنوا ُهُم اْلَغاِلِبيَن

فبعد أن استقر رأي فرعون وملئه على جمع السحرة، بعث فرعون لجمع    

) ....جمع السحرة لميقات يوم معلومف: (فاء التي جاءت في قوله تعالىالسحرة، وال

ا    ع في أسرع وقت عقب بعث الحاشرين؛ حرًص ع السحرة وق ى أن جم دل عل ت

 .منهم على تنفيذ أمر فرعون
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ال          رة الحب ه آث دل علي ا ي ا، آم وحشد السحرة الذين آان عددهم سبعين ألًف

اع     ذا االجتم ان ه ا، وآ ي خيلوه ي الت كندرية  والعص ي اإلس ة  (ف ى رواي عل

ول      )1()الطبري م، ونجد أن الق د له تم مجتمعون   "في يوم الزينة، يوم عي ؟ "هل أن

 .فيه استفهام، وفيه حث للناس على االجتماع

 ":في رحاب التفسير"الحميد آشك  ويقول الشيخ عبد

ر موسى    "...  ي أم ت ف أخير الب ون بت ى فرع اروا عل د أن أش أل بع إن الم

رضي بما  -خير له أن يجمع السحرة ليظهر عند حضورهم فساد قوله وبأن من ال

م لتكون         د له وم عي اظرة في ي ع المن أشاروا به، واستقر عليه الرأي، وأحب أن تق

ه          ى الباطل بلطف وره ويظهر الحق عل تم اهللا ن اس، وي بمحضر الجم الغفير من الن

 . )2("وفضله

ل هذا ألهل مصر؛ حًثا لهم فقا!" هل أنتم مجتمعون؟"... فأما قول فرعون 

 .على المبادرة إلى االجتماع، ومشاهدة ما يكون من الجانبين

اس؛    ووقد حرص فرعون وملؤه على أن يكون هذه المباراة بمجمع من الن

اع السحرة، أي        ه اتب ؤه من قوم ا فرعون ومل : لئال يؤمن بموسى أحد منهم، ورج

ه موسى     ه  (تأييدهم وإبطال الدين الذي جاء ب م يكن المقصود أن    )السالم علي ، ول

م ة له اهدة . يصير السحرة أئم اس لمش رهم من الن ع المصريون وغي ذا تجم وهك

 .في الميدان) عليه السالم(المباراة بين السحرة وموسى 

ى      ة موس حرة لمقابل د الس ل أن يحش ا قب ة م ل مرحل ن قب ا م ه (وذآرن علي

ى األجر و)السالم وا عل تهم ، وأن السحرة أرادوا أن يطمئن ال غلب ي ح أة ف المكاف

ى موسى  ه السالم(عل ورة األعراف (، )علي ي س الى ف ه تع اء قول ا ج ، 113: آم

 ).41، 42: سورة الشعراء(، وفي )114
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ويدل سؤال السحرة المحترفون في السحر والكهانة على أنهم علموا حاجة 

أنهم    ه ب رطوا علي ذلك ش تهم؛ فل ى غلب رص عل ديد الح ه ش يهم وأن ون إل فرع

دهم  مأجور ون على حرفتهم وغلبتهم؛ فوعدهم باألجر العظيم؛ آي يبذلوا غاية جه

 ).عليه السالم(لكي ينتصروا على موسى 

ة وتضليل،   راف وبراع ر احت يس أم ر ل ون أن األم وا يعلم نهم لميكون ولك

ي ال تسمح للساحرين       اهرة الت القوة الق لكنه موقف المعجزة والرسالة واالتصال ب

 .أمامها في أي زمن من األزمان المتجبرين بأن يقفوا

وفي هذا الصدد تحدثنا في بداية هذا الموضوع، وذلك عند حديثنا عن قوله 

 ).فتولى فرعون فجمع آيده ثم أتى" (طه"تعالى في سورة 

ا     ر عنه ي عب ة الت ك المرحل ذآر تل د أن ن ا نري الى(فهن بحانه وتع ي ) س ف

 .قبل إلقاء السحرة بسحرهم في الميدان) سورة طه(

ه المأل     ه ب فهذا التعبير القرآني يعبر عن آل ما قاله فرعون، وما أشار علي

ه      جيعه وتحميس ن تش حرة م ين الس ه وب وار بين ن الح رى م ذي ج ه، وال ن قوم م

ا   إياهم، ووعدهم إياهم باألجر الجزيل في حال انتصارهم في المبارة، ويعبر أيًض

 .عما آان في تفكيره وتدبيره وتدبير مستشاره

 :عن ذلك آله في جملة واحدة) سبحانه وتعالى(وعبر 

 .)1(﴿َفَتَولَّى ِفْرَعْوُن َفَجَمَع َآْيَدُه ُثمَّ َأَتى﴾

واألمر الذي تصوره لنا تلك اآلية الواحدة القصيرة هو بيان ثالث حرآات  

 :متواليات

 . ذهاب فرعون -

 .وجمع آيده -

 .واإلتيان به -
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ذآر نصيحة موسى     ه السالم  (واآلن نريد أن ن دخل هو مع     ) علي ل أن ي قب

راء    السحرة في المباراة، وتشمل هذه النصيحة تحذير السحرة عاقبة الكذب واالفت

 .على اهللا، وآان هذا التحذير رجاء أن يختاروا الهدى، وينتهوا عما أرادوا

 ":طه"فقال اهللا تعالى في سورة 

ِه آَ  ﴿ اَب     َقاَل َلُهْم ُموَسى َوْيَلُكْم َال َتْفَتُروا َعَلى اللَّ ْد َخ َذاٍب َوَق ِحَتُكْم ِبَع ِذًبا َفُيْس

 . )1(َمِن اْفَتَرى﴾

اذبون     )عليه السالم(فعندما سمعوا آالم موسى  دءوا يتج أثر بعضهم؛ فب ، ت

ول موسى    ه السالم  (أطراف الحديث، ويتشاورون فيما بينهم حول ق ال  )علي ، ويق

ه  ى اللَّ    : "إنهم لما سمعوا قول ُروا َعَل ْم َال َتْفَت ِذًبا َوْيَلُك ه     "ِه َآ ؛ شعروا في أنفسهم بأن

 ":طه"ليس بساحر أبًدا؛ فقالوا في أنفسهم، آما جاء في قوله تعالى في سورة 

 . )2(َمِن اْسَتْعَلى﴾... َفَتَناَزُعوا َأْمَرُهْم َبْيَنُهْم َوَأَسرُّوا النَّْجَوى﴿

 ":الجامع ألحكام القرآن"ويقول القرطبي في 

د ال"...  اورا، يري حرةأي تش ادة... س ال قت الوا: (ق ه  ) ق اء ب ا ج ان م إن آ

ل       ّروه، وقي ذي أس ذا ال ر، وه سحًرا فسنغلبه، وإن آان من عند اهللا؛ فسيكون له أم

ولهم   ذان لساحران  : (الذي أسروا ق ل    ) إن ه ه السدي ومقات ة، قال ذي   : اآلي ل ال وقي

ه الكلبي  : أسروه هو قولهم ا ظهر من عاق    : إن غلبنا اتبعناه، قال ه م رهم  دليل ة أم . ب

ما ): ويلكم ال تفتروا على اهللا آذًبا(آان سرهم أن قالوا حين قال لهم موسى : وقيل

 . )3(..."هذا بقول ساحر

اء        الغوا في إخف ا ب نهم أيًض وفي الحقيقة أنهم قالوا ما قالوا في أنفسهم، ولك

؛ لئال يزده ثقة في نفسه، ويهز ثقتهم هم في في   )عليه السالم(النجوى عن موسى 
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رون،          م آثي م ه ا في أنه روا أيًض رة، وفك دة وفك أنفسهم، وفيما آانوا عليه من عقي

ام   ومعهم فرعون وملكه وجنده وجبروته وماله، فمن هو موسى، ومن هو أخاه أم

مع       ا يس ا ربهم وا أن معهم م يعرف نهم ل رفتهم، ولك ي ح درتهم ف حرة، وق وة الس ق

 .ويرى

وا مك  و أن يحكم حرة ه ؤالء الس روه ه ذي دب ذيب وال ي تك يلهم ف رهم وح

أتوا صًفا      نهم، وأن ي دعوة موسى، بأن يجعلوا مجمًعا عليه ال يتخلف عنه واحد م

ام        ا أم ر نظاًم ة وأآث د هيب م أش ون فعله دة؛ ليك وس واح وا بق د، ويرم ي الموع ف

اجح       الح الن ا الف ذي يغلب فيه الناس؛ ألن يوم الزينة هو يوم المعرآة الفاصلة، وال

 .ون آل ما يطلب ويشتهي من العزة والمالمنهم، فينال من فرع

 ": طوسيالتفسير ال"ويقول الدآتور وهبة الزحيلي في 

د  " ريض وش د التح بعض، بقص هم ل حرة بعض ول الس ن ق ه م ذا آل وه

العزائم، لبذل أقصى الجهود للفوز بالمطلوب، وتداعوا إلى هذا ألنه أهيب وأظهر 

ره، وسعى سعيه     طلب ال ): استعلى(ظفر ببغيته، و) أفلح(لهم، و و في أم د  ... عل لق

ل،   انهارت آل مساعي الكيد من فرعون وسحرته، وأصيبت باإلحباط وخيبة األم

 . )1(..."أمام معجزة النبوة معجزة موسى

واألحداث وآل   . وتدبيره فوق آل قدرة وتدبير) سبحانه وتعالى(ألن قدرة 

ي سورة  ذآور ف اه اآلن م ا ذآرن ة السور " طه"م ا بقي ط، أم ا فق ي وردت فيه الت

ه السالم  (قصة موسى  ذا الموقف     )علي م تتحدث عن ه موقف النصيحة من    : ، فل

 .موسى للسحرة

ورة     ي س ريم ف رآن الك ي الق اء ف ا ج ي ضوء م راف"وف ورة "األع ، وس

ارون    : ، نقول"يونس"، وسورة "الشعراء" ا  (إن السحرة تحدوا موسى وه عليهم

 . ونبعد أن اطمأنوا على األجر من فرع) السالم
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روا موسى    "طه "أما في سورة    د خي ه السالم  (، فق ين أن يلقي هو    ) علي ب

تم أوالً   :سحره أوًال أو أن يكونوا هم أول الملقين؛ فأجابهم موسى وا أن أن ألق ال  . ب ق

 ":طه"اهللا تعالى في سورة 

ِإَذا     . ﴿َقاُلوا َيا ُموَسى ِإمَّا َأْن ُتْلِقَي َوِإمَّا َأْن َنُكوَن َأوََّل َمْن َأْلَقى وا َف ْل َأْلُق اَل َب َق

 . )1(﴾ِحَباُلُهْم َوِعِصيُُّهْم ُيَخيَُّل ِإَلْيِه ِمْن ِسْحِرِهْم َأنََّها َتْسَعى

 ":يونس"في سورة ) سبحانه وتعالى(وقال 

وَسى  َفَلمَّا َأْلَقْوا َقاَل ُم. ﴿َفَلمَّا َجاَء السََّحَرُة َقاَل َلُهْم ُموَسى َأْلُقوا َما َأْنُتْم ُمْلُقوَن

ِدينَ          َل اْلُمْفِس ِلُح َعَم َه َال ُيْص ُيْبِطُلُه ِإنَّ اللَّ َه َس ْحُر ِإنَّ اللَّ ِه السِّ ُتْم ِب ُه   . َما ِجْئ قُّ اللَّ َوُيِح

 . )2(اْلَحقَّ ِبَكِلَماِتِه َوَلْو َآِرَه اْلُمْجِرُموَن﴾

 ":الشعراء"وقال في سورة 

ُتْم مُ   ا َأْن ونَ ﴿َقاَل َلُهْم ُموَسى َأْلُقوا َم زَِّة      . ْلُق اُلوا ِبِع يَُّهْم َوَق اَلُهْم َوِعِص َأْلَقْوا ِحَب َف

 . )3(ِفْرَعْوَن ِإنَّا َلَنْحُن اْلَغاِلُبوَن﴾

 ":األعراف"وقال في سورة 

ْوا  . ﴿َقاُلوا َيا ُموَسى ِإمَّا َأْن ُتْلِقَي َوِإمَّا َأْن َنُكوَن َنْحُن اْلُمْلِقيَن َقاَل َأْلُقوا َفَلمَّا َأْلَق

 . )4(َسَحُروا َأْعُيَن النَّاِس َواْسَتْرَهُبوُهْم َوَجاُءوا ِبِسْحٍر َعِظيٍم﴾

رى أن موسى    ه السالم  (وفي ضوء هذه اآليات الكريمة ن دء   ) علي رك الب ت

م     . للسحرة بعد قبول التحدي منهم ال والعصي إال أنه اء الحب وما آان سحرهم بإلق

الح  ل    وضعوا فيها مادة الزئبق التي إذا أحست ب رارة تحرآت، فاضطربت، وتخي

 .الناس أنها ثعابين تسعى في الميدان
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ين موسى      ارزة ب ذه المب ه السالم  (يقول الدآتور وهبة الزحيلي عن ه ) علي

ين موسى       : "والسحرة ارزة والمعارضة ب د آانت المب ه السالم  (لق ، وسحرة  )علي

رفين     ين ط ت ب ا آان ديم، فإنه اريخ الق ي الت ارزة ف م مب هر وأعظ ر  مصر أش غي

افئين ي : متك ر ف م الغفي ب، وسحرة مصر وجمعه ارون في جان موسى وأخوه ه

هادئة، خّير السحرة فيها موسى   في بيئة جانب آخر، وبدأت المبارزة في ظاهرها

ى        دأ السحرة، وسيطر الخوف عل ى أن يب ببدء اإللقاء أو تأخره، فوافق موسى عل

أوحى اهللا إلي      ي، ف ال والعص رك الحب ن تح ى م ب موس ائز   قل يكون الف ه س ه، أن

 . )1("الغالب

ا          ه سحر عظيم، آم ذا السحر، وهو أن رآن له ويكفينا أن نقرر ما قرره الق

ورة  ي س اء ف راف"ج ذين سحرت   "األع اس ال وب الن ي قل ة ف ار الرهب ه أث ، وأن

ة، وقسروهم    . أعينهم اس بالرهب ففي ظاهر األمر أن السحرة نجحوا في إشعار الن

ى  م           عليه قسًرا، وخيلوا إل ع ل ه في الواق ة، ولكن ة واقع وه حقيق ا فعل األبصار أن م

ال   الى  . يكن إال مجرد صنعة وخي ه تع اس   : (وقول ى أن   ) سحروا أعين الن دل عل ي

 .السحر خيال، ال حقيقة فيه

وم فرعون أن السحرة نجحوا           وده، وظن ق رح فرعون وجن ٍذ، ف ففي وقتئ

سى لو شاء أن يأت بآية وأن مو). عليهما السالم(وغلبوا عدوهما موسى وهارون 

ة واحدة من           ه سيكون حي أس؛ ألن ا، فال ب ا مبيًن آالتي رأوها من قلب العصا ثعباًن

 .بين آالف الحيات

الى        ول تع ا رأى من سحرهم العظيم، يق وفي الوقت نفسه خاف موسى مم

) عليه السالم (يعني أن موسى ): فأوجس في نفسه خيفة موسى": (طه"في سورة 

 .ا رأى سحرهم، وخاف أن يفتن الناس بسحرهم أيًضاهاب في نفسه لمَّ

 ":قصص القرآن"يقول المرحوم محمد أحمد جاد المولى في 
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ى األرض  " تقدم السحرة، وألقوا ما في أيديهم، فخيل لموسى أنها حيات عل

ذا      اس به ذ الن ا أن يوخ ذًرا وخوًف ه ح ات نفس ى خلج لل إل ٌم تس ه وه عى، ولكن تس

اه اهللا      الظاهر المعوه، والباطل  دبرين، ولكن حم ه م المشوه، فينصرفوا عن دعوت

 . )1("ورعاه

ه وآزره،        ان مع ل آ ده المخلص وحده، ب فلم يترك الخبير القادر القوي عب

 . )2(ِإنَِّني َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى﴾﴿: آما شجعه من قبل؛ عندما قال لهما

الى من روع موسى  دأ اهللا تع ه السالم(وه السحرة ، وهون من سحر )لي

َنُعوا   . َال َتَخْف ِإنََّك َأْنَت اَألْعَلى﴿: بقوله ا َص َوَأْلِق َما ِفي َيِميِنَك َتْلَقْف َما َصَنُعوا ِإنََّم

 . )3(َآْيُد َساِحٍر َوَال ُيْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث َأَتى﴾

ه السالم  (وموسى  ا ظاهًرا،         ) علي ل، فصارت ثعباًن د ألقى عصاه من قب ق

 ).عليه السالم(لك أن دعا فرعون السحرة لمبارزته وآان على أثر ذ

ق    ) عليه السالم(وفي المبارزة أوحى اهللا تعالى إلى موسى  ة أن أل رة ثاني م

 .العصا عند حضرة السحرة، وأمام فرعون وملئه وعامة الناس

 :وجاء في تفسير القرآن العظيم، البن آثير

ك، يعني      فأوحى اهللا تعالى إليه في الساعة الراهنة أ"...  ا في يمين ق م ن أل

ائًال، ذا   ا ه ا عظيًم ا صارت ثعباًن ك أنه ا صنعوا، وذل إذا هي تلقف م عصاك، ف

م تبق            ى ل ال والعصى حت ك الحب تهم تل قوائم وعنق ورأس وأضراس، فجعلت تل

رة،           ا جه ك عياًن ى ذل اس ينظرون إل ه، والسحرة والن ه وابتلعت منها شيًئا، إال تلقفت

 . )4(معجزة، واتضح البرهان، ووقع الحق، وبطاللسحرنهاًرا ضحوة، فكانت ال
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اس  الهم وعصيهم إال        : "وقال ابن عب فجعلت العصا ال تمر بشيء من حب

 ".التقمته، فعرف السحرة أن هذا شيء من السماء، وليس بسحر؛ فخروا ساجدين

 )":122-117":(األعراف"ولذلك جاء قوله تعالى في سورة 

-81": (يونس"ُموَسى َوَهاُروَن﴾، وآما في سورة ...  ﴿َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُموَسى

 .َوَلْو َآِرَه اْلُمْجِرُموَن﴾... ﴿َفَلمَّا َأْلَقْوا َقاَل ُموَسى ): 82

َب       ق وجود ألي باطل؛ فُغِل م يب فثبت الحق، واستقر في نفوس السحرة، ول

ن التخيل، الباطل هنالك، وذل المبطلون، وإنهم ال يفلحون أينما ذهبوا؛ ألنهم يتبعو

 .ويصنعون تخيًال؛ فال يمكن لهم أن ينجحوا

 ":التفسير الوسيط"ويقول الدآتور وهبة الزحيلي في 

ل " ن قبي يس م ي ل ال والعص ع الحب ا جمي ت العص ين التهم ٍذ، ح وحينئ

رح اهللا صدورهم     دوا، وش م يعان ه، فل اليبه وفنون اس بأس م أعرف الن حر، فه الس

ية من فرع آمنوا دون خش ان، ف د فرعون لإليم ي ي ده، وأسقط ف ون وبأسه وتهدي

 . )1("وملئه، وخابوا وخسروا ، وانتصر الحق وزهق الباطل

ى      ب موس د أن تغل وق األرض بع ة اهللا ف ت آلم الم (فَعَل ه الس ى ) علي عل

ة،     اوة الغفل حرة غش وب الس ن قل ل، وآشف اهللا ع ق الباط ون، وزه حرة فرع س

آمنا برب : (ع الحاضرين في المبارزةوأنابوا إلى رب العالمين، قائلين جهرة لجمي

ا جاء في سورة     ) هارون وموسى  " األعراف "وفي سورة   ) 76-70" (طه "آم

 ).48-46" (الشعراء"وفي سورة ) 118-122(

أة،   ! فماذا يفعل فرعون في تلك اللحظة؟ ك المفاج لم يكن في ظنه حدوث تل

وب هؤالء ا         ى قل ور اإللهي إل درك آيف تسّرب الن م   ولم يستطع أن ي لسحرة؛ ول

رحمن        ين إصبعين من أصابع ال يدرك أن تصّرف األرواح وتقليب القلوب هي ب

زل فرعون هو استسالم السحرة         ذي زل وب، فال يقلبها آيف يشاء؛ ألنه مقلب القل
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د   ( ة المعاب ن آهن انوا م ذين آ ارون   ) ال ى وه المين، رب موس رب الع ا (ل عليهم

اء في   ، فهما لم يرجعا وحدهما من الميدان، )السالم بل سار معهما السحرة والعلم

ا       ًرا مخالًف ا آبي م اتهاًم ع، واته قومه، فلم يكن بد لفرعون إال أن يصبح عدًوا للجمي

 .للعقل والمنطق

يبين موقف فرعون من    " األعراف"في سورة ) سبحانه وتعالى(وقال اهللا 

دث ذا الح ْوُن : ه اَل ِفْرَع َل َأْن آ﴿َق ِه َقْب ُتْم ِب ْمآَمْن ي   َذَن َلُك وُه ِف ٌر َمَكْرُتُم َذا َلَمْك ِإنَّ َه

ُألَقطَِّعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِمْن ِخالٍف ُثمَّ . اْلَمِديَنِة ِلُتْخِرُجوا ِمْنَها َأْهَلَها َفَسْوَف َتْعَلُموَن

 . )1(ُألَصلَِّبنَُّكْم َأْجَمِعيَن﴾

 ":الشعراء"وقال اهللا تعالى في سورة 

اَل ﴿ ُتْم َلآَق َل َأْن َمْن ْوَف   آُه َقْب ْحَر َفَلَس ُم السِّ ِذي َعلََّمُك ُرُآُم الَّ ُه َلَكِبي ْم ِإنَّ َذَن َلُك

 . )2(َتْعَلُموَن ُألَقطَِّعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِمْن ِخالٍف َوُألَصلَِّبنَُّكْم َأْجَمِعيَن﴾

 ":طه"وقال تعالى في سورة 

اَل ﴿ َل َأْن آَق ُه َقْب ُتْم َل نَّ آَمْن ْحَر َفُألَقطَِّع ُم السِّ ِذي َعلََّمُك ُرُآُم الَّ ُه َلَكِبي ْم ِإنَّ َذَن َلُك

َذاًبا           دُّ َع ا َأَش َتْعَلُمنَّ َأيَُّن ِل َوَل ُذوِع النَّْخ ي ُج لَِّبنَُّكْم ِف الٍف َوُألَص َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِمْن ِخ

 . )3(َوَأْبَقى﴾

ا     " متفسير القرآن العظي"وقال ابن آثير في  وال لفرعون، آم ذه األق عن ه

 :وردت في سور للقرآن

ه الحق " ه ومكابرت اده وبغي ر فرعون وعن ًرا عن آف الى مخب ول اهللا تع يق

د    ذين ق بالباطل، حين رأى ما رأى من المعجزة الباهرة، واآلية العظيمة، ورأى ال

ابرة      ب، شرع في المك  استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس آلهم، وغلب آل الغل
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دهم،    ددهم وتوّع حرة، فته ي الس لطانه ف ه وس تعمال جاه ى اس دل إل ت، وع والبه

 . )1(...)ءآمنتم له(وقال 

 ":التفسير الفريد للقرآن المجيد"ويقول محمد عبدالمنعم الجمال في 

ؤمنين برب    " ظهر الحق، وبطل األفك والزيف، وألقى السحرة ساجدين م

ار حفيظ  ر، وأث ذا األم ال ه ارون، فه الموسى وه ه، فق ل أن : ت تم بموسى قب آمن

رتم من المعارضة        . آمرآم ا أظه تم وموسى بم ا أن إن هذا الصنيع لحيلة دبرتموه

اط،    ا األقب وإرادة الغلبة له، وأنتم تضمرون اتباعه ألجل أن تخرج من مصر أهله

ذا        ذاب جزاء ه م من الع ثم تستقلوا بها مع بني إسرائيل، فسوف ترون ما يحل بك

 . )2("المكر والخداع

ون    ففرعون لم يكن متوقًعا إيمان السحرة لرب العالمين، فلما آمنوا جن جن

م يستطع أن يعجز موسى        الطاغوت الجاهل الغبي المتكبر المغرور بسلطانه، فل

ذا     )عليه السالم( ه ه ه بقول رر أن يستر خجل رآم   : "، بل عجَّزه موسى، فق ه لكبي إن

 ".وغلب سحره سحرآمالذي علمكم السحر، ولهذا آان أقوى منكم، 

م يكن    ) عليه السالم(والمعلوم أن موسى  ل ول لم يكن يعرف السحرة من قب

 ".ال بد للمغلوب من بادر العذر"له صلة بالسحر، ولكن 

ثم لم يكتف فرعون بهذا، بل بدأ يهّدد السحرة بالتعذيب والتشويه والتنكيل، 

ه السالم  (ع موسى  آما أنه اتهم السحرة بأنهم تآمروا عليه، وعلى الشعب م  ، )علي

ا؛ وهو أن موسى     ه السالم  (وعلل اتهامه هذا تعليًال عجيًبا وغريًب تربى في   ) علي

، أو آان )عليه السالم(قصر فرعون، وبعض هؤالء السحرة آانوا يتولون تربيته 

 .هو يذهب إلى معابدهم
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ر، أو نستطيع    فأراد فرعون أن يرتكن إلى هذه الصالت البعيدة؛ فبدَّل األم

ذآم  : "أن نقول إنه قلب المفترض، فبدًال من أن يقول للسحرة  ه تلمي ال  "إن ه  "، ق إن

رآم نهم"لكبي اس وحجب الحق ع ول هو تضليل الن ذا الق م . ، والمقصود من ه ث

اهللا، لكن          ان ب م يرجعون عن اإليم ل لعله ذاب والتنكي أرهب السحرة وهددهم بالع

نف    ة؛ ألن ال ى أسس واهي ي عل ان مبن ذا آ ره ه م  تفكي ت طع ي ذاق رية الت س البش

اء اآلخرة  ان، ورج ة اإليم ا حقيق اهللا، وتمكنت فيه ا  -االتصال المباشر ب ال يهمه

 .أمر من أمور هذا العالم ضًرا آان أو نفًعا

 ":التفسير الوسيط"ويقول الدآتور وهبة الزحيلي في 

ه  "...  تم تالمذت ، إنما أنتم أخذتم السحر عن موسى، فهو معلمكم الكبير، وأن

رهم          ددهم ونفَّ ه، فه روه، وتروجوا لدعوت ي، لتظه ى رعيت ي وعل تواطأتم معه عل

ان  ن اإليم يهم      ... م ت عل انهم، وهان ًكا بإيم د تمس ذا التهدي د ه حرة بع ازداد الس ف

 . )1(أنفسهم من أجل رضوان اهللا

ول  اء ق ى فرعون، وج ه السحرة عل ا أجاب ب دل م ذا ي ى ه بحانه (وعل س

ونَ    ﴿": فاألعرا"في سورة ) وتعالى ا ُمْنَقِلُب ى َربَِّن ا ِإَل ا ِإَال َأْن    . َقاُلوا ِإنَّ ْنِقُم ِمنَّ ا َت َوَم

 . )2(﴾َياِت َربَِّنا َلمَّا َجاَءْتَنا َربََّنا َأْفِرْغ َعَلْيَنا َصْبًرا َوَتَوفََّنا ُمْسِلِميَنآَمنَّا ِبآ

نَ      ": طه"وفي سورة  ا ِم ا َجاَءَن ى َم ْؤِثَرَك َعَل ْن ُن اِت   ﴿َقاُلوا َل َك  ... اْلَبيَِّن َوَذِل

 . )3(َجَزاُء َمْن َتَزآَّى﴾

ونَ ":  الشعراء"وفي سورة  ُع َأْن   . ﴿َقاُلوا َال َضْيَر ِإنَّا ِإَلى َربَِّنا ُمْنَقِلُب ا َنْطَم ِإنَّ

 . )4(َيْغِفَر َلَنا َربَُّنا َخَطاَياَنا َأْن ُآنَّا َأوََّل اْلُمْؤِمِنيَن﴾

                                                 
 .التفسير الوسيط، للدآتور وهبة الزحيلي ) 1(

 . 126-125: سورة األعراف، اآليتان) 2(

 . 76-72: سورة طه، اآليات) 3(

 . 51-50: ورة الشعراء، اآليتانس) 4(



 

دل  ذه ت ات السحرة ه اهم وإجاب د فرعون إي افوا من تهدي م يخ م ل ى أنه عل

بالعذاب والتنكيل؛ وذلك ألن المؤمن الصادق ال يفزع وال يتزعزع عن صراطه    

وقن      ؤمن ي ا، وألن الم ا فترضى به ى نهايته نفس عل ئن ال ان يطم تقيم؛ فاإليم المس

 .بأنه سيلقى النعيم بعد الحياة الدنيا فال يهاب الموت

 ":للقرآن المجيدالتفسير الفريد "وجاء في 

ليم          " اع الس م واالقتن ى الفه ز عل ق المرتك ان العمي ة اإليم ن نتيج ان م آ

ده     ده ووعي ين لتهدي ر آبه ا    : للسحرة أن أوزعهم يقولون لفرعون غي ن نفضلك، ي ل

د رسول اهللا         ى ي ي ظهرت عل فرعون ونختارك على ما جاءنا من المعجزات الت

 . )1()...موسى(

ه        إًذا آان رد السحرة لفرعون ي من معجزات اهللا، والت ق ب رّد المؤمن الواث

 .النبوة، فال يمكن أن يعد موسى ساحًرا؛ ألنه ليس هناك من أدرى بالسحر منهم

 ":التفسير الوسيط"وجاء في 

أرنا موسى نائًما، : وآان رؤوساء السحرة اثنين وسبعين، وقالوا لفرعون"

لساحر إذا نام بطل سحره،   ما هذا بساحر، ا: فرأوه فوجدوه تحرسه عصاه، فقالوا

 . )2("فأبى فرعون إال أن يعارضوه

ال   ا ق م     : وقد فعل فرعون مع السحرة م ديهم وأرجله ّلبوا وقّطعت أي أي ُص

ة     ون رؤي ي تك ه؛ آ ّددهم ب ا ه م م ل معه ون فع ك أن فرع ى ذل ن خالف، فمعن م

 .عقابكم عبرة وعظة لغيرهم

 ":قصص األنبياء"وقال ابن آثير في 

ن ه " اهر م ون  والظ ياقات أّن فرع ه اهللا  –ذه الس ّذبهم   –لعن لبهم، وع ص

ر ). رضي اهللا عنهم( ار    : "قال عبداهللا بن عباس وعبيد بن عمي انوا من أول النه آ
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ْبًرا  : ويؤيد هذا قولهم. سحرة، فصاروا من آخره شهداء بررة ﴿َربََّنا َأْفِرْغ َعَلْيَنا َص

 . )1(َوَتَوفََّنا ُمْسِلِميَن﴾

ا وق  ع م ا وق ى    ولم رب موس حرة ب ان الس و إيم يم، وه ر العظ ن األم ع م

ارون  الم(وه ه الس ن موسى )علي ع المصريون دي ون أن يتب اف فرع ه ( ، خ علي

ه         )السالم  د موسى ومن تبع ى ي اد في أرض مصر عل ى حد   –، ويظهر الفس عل

 .بعد مشاورته مع حاشيته) عليه السالم(؛ ولذلك قرر فرعون قتل موسى -زعمه 

ه السالم  (أن يصرف موسى    وقد حاول فرعون  ى اهللا    ) علي ه إل عن دعوت

اؤه، واستمر موسى       ان يخيب رج ه السالم  (آثيًرا فلم يفلح، وآل مرة آ في  ) علي

 .دعوته في حضوره وغيابه

ال بيل المث ى س ول موسى : وعل الم(ق ه الس وه ) علي ا اتهم ون لم آلل فرع

 . )2(ا َفُيْسِحَتُكْم ِبَعَذاٍب َوَقْد َخاَب َمِن اْفَتَرى﴾َوْيَلُكْم َال َتْفَتُروا َعَلى اللَِّه َآِذًب﴿: بالسحر

 . )3(﴾...َأَتُقوُلوَن ِلْلَحقِّ َلمَّا َجاَءُآْم َأِسْحٌر َهَذا ﴿: وقوله

ه          انهم اتجه، بتحريض من ملئ فبعد أن صلب فرعون السحرة؛ بسبب إيم

ارون        ل بموسى وه ة والتنكي زال العقوب ى إن ا السالم  (وقومه، إل ا  ) عليهم وقومهم

 ).بني إسرائيل(

افرين في سورة      وم الك فجاء ذآر هذا الكفر والعناد والتحريض من قبل الق

ُه       : في قوله تعالى" األعراف" َذُر ُموَسى َوَقْوَم ْوَن َأَت ْوِم ِفْرَع ْن َق ... ﴿َوَقاَل اْلَمأل ِم

 . )4(َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِفي اَألْرِض َفَيْنُظَر َآْيَف َتْعَمُلوَن﴾

 : هذه اآليات نجد موقفين لقومين مع سيدهما ففي
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 .وضع فرعون مع موسى وقومه .1

 ).بني إسرائيل(وضع موسى مع قومه  .2

المين لموسى          ا رب الع ذان أشار إليهم ا الل ران آخران وهم وآذلك فيها أم

 :، فهما)عليه السالم(

ي      - 1 ذه الت رائيل، وه ي إس ى وبن ى موس ه عل ع قوم ون م ؤامرة فرع م

ل   ) لسورة األعراف 127ية اآل(ذآرت في  ى قت فقوم فرعون حرضوا فرعون عل

ي اهللا موسى  ه السالم(نب ه )علي ل قوم رائيل(، وقت ي إس ذا )بن أثر فرعون به ، فت

م       )بني إسرائيل (التحريض، فعذب قومه  ان يصنع به ا آ ، واستحيى نساءهم، آم

ل والدة موسى    ه السالم (قب ادر عل    )علي ه ق ذا؛ آي يثبت أن يهم ، وفعل فرعون ه

 .وعلى إيذائهم مثل ما آان في الماضي

ورة  ي س ل موسى ف ه قت ر إرادت اء ذآ افر"وج ا) 26" (غ ال اهللا :  أيًض فق

َنُكْم َأْو   : تعالى دَِّل ِدي ﴿َوَقاَل ِفْرَعْوُن َذُروِني َأْقُتْل ُموَسى َوْلَيْدُع َربَُّه ِإنِّي َأَخاُف َأْن ُيَب

 . )1(َأْن ُيْظِهَر ِفي اَألْرِض اْلَفَساَد﴾

و أن موسى  – 2 ات ه ذه اآلي ي ه ه ف ير إلي ذي أش اني ال ر الث ه (واألم علي

أخذ يصبر قومه، ويعدهم بالفوز بالنهاية السعيدة، وأن اهللا تعالى سيجعلهم ) السالم

أن         ذلك بشرهم ب اده، وآ خلفاء على األرض، وأنه تعالى يورثها من يشاء من عب

اَل  ): سبحانه وتعالى(آما جاء في قوله النصر والفتح والعاقبة النافعة للمتقين،  ﴿َوَق

ُتْم   ِلِمينَ      آُموَسى َيا َقْوِم ِإْن ُآْن ُتْم ُمْس وا ِإْن ُآْن ِه َتَوآَُّل ِه َفَعَلْي ُتْم ِباللَّ ِه    . َمْن ى اللَّ اُلوا َعَل َفَق

 . )2(ْحَمِتَك ِمَن اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن﴾َوَنجَِّنا ِبَر. َتَوآَّْلَنا َربََّنا َال َتْجَعْلَنا ِفْتَنًة ِلْلَقْوِم الظَّاِلِميَن
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ل فرعون   ن قب ن األذى م انوه م ا ع ه؛ لم ي قوم ؤثر الوصية ف م ت ن ل ولك

 . )1(﴾َتْعَمُلوَن... ُأوِذيَنا ِمْن َقْبِل ﴿:  وقومه، فقالوا

د الشدائد، عسى       ى الصبر عن ولكن موسى أجابهم مرة أخرى حاًثا لهم عل

دوهم   ك ع رهم، ويهل ون( اهللا أن ينص ة   )فرع ي األرض؛ نتيج تخلفهم ف ، وأن يس

 .لصبرهم وأعمالهم الصالحة

 ):عليه السالم(إيمان طائفة بموسى  -5

ة      زة اإللهي ا، وأن المعج ي العلي ت ه ت وآان ة اهللا غلب ن أن آلم الرغم م ب

م    ه ل ا، إال أن رائيل جميًع ي إس ام بن ه وأم ام فرعون وقوم حرة أم ك الس ت إف أبطل

ؤمن بموسى  ه الس(ي يًال   ) المعلي ان دل ك آ ع أن ذل ه، م ن قوم ل م دد القلي إال الع

 .صادًقا وبينة واضحة على صدق نبوته ورسالته

 ":يونس"وقال اهللا تعالى في سورة 

ا  ِئِهْم َأْن آ﴿َفَم ْوَن َوَمَل ْن ِفْرَع ْوٍف ِم ى َخ ِه َعَل ْن َقْوِم ٌة ِم ى ِإَال ُذرِّيَّ َن ِلُموَس َم

 . )2(الصََّلاَة َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنيَن﴾َوَأِقيُموا .... َيْفِتَنُهْم 

وم الصغار، ال من           يًال من شباب الق ي أن قل ذا النص القرآن والذي أفاده ه

ون       م فرع ن ظل واطنهم م ي ب افون ف انوا يخ المين، وآ رب الع وا ب يوخهم، آمن ش

ذي ال    ان فرعون ال ن طغي ان م ك اإليم ائج ذل ون نت انوا يعرف م آ تبداده؛ ألنه واس

ومهم           يتردد في ا  ار ق ة آب افون من فتن انوا يخ ذلك آ ذيب، وآ ل والتع م والتنكي لظل

 .ذوي المصالح عند فرعون

 ":التفسير الوسيط"ويقول الدآتور وهبة الزحيلي في 

في دعوة   ) عليه السالم(بالرغم من الجهود المبارآة المضنية من موسى "

ؤمن ب       م ي ة اهللا، ل الته وبوحداني ان برس ة   الناس في مصر إلى اإليم ة قليل ه إال طائف
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انوا يخاوفون من    )بني إسرائيل(من قومه  ، وهم فتيان وشباب أآثرهم أولو آباء آ

تعلًيا    فرعون وأعوانه؛ ألن فرعون آان جباًرا عنيدا، شديد البطش بخصومه، مس

 . )1("في أرض مصر، متجاوًزا الحد بادعاء الربوبية، واسترقاق أسباط األنبياء

ى      ووقتئٍذ آانت الحاجة م ا عل وب، ويثبته ئن القل ذي يطم اسة إلى اإليمان ال

 .على ذلك) عليه السالم(الحق، فشجعهم موسى 

ال موسى    ه السالم  (وق ُتْم    ﴿): علي ْوِم ِإْن ُآْن ا َق وا ِإْن    آَي ِه َتَوآَُّل ِه َفَعَلْي ُتْم ِباللَّ َمْن

 . ُآْنُتْم ُمْسِلِميَن﴾

فتوآلوا عليه وثقوا في نصره؛  إن آنتم حًقا آمنتم باهللا وصدقتم بآياته؛ :  أي

 .ألن التوآل والثقة يدالن على اإليمان الثابت ومقتضاه

ه   الى، وقوت د اهللا تع ه عن ة ل ال وزن وال قيم اغوت، ف ار الط ففرعون الجب

أدنى وأصغر، أما قوة هؤالء المؤمنين الضعفاء في الظاهر أقوى وأثبت، فبعد أن 

ْوِم   ﴿: قاُلوا) عليه السالم(سمعوا قول موسى  ًة ِلْلَق َعَلى اللَِّه َتَوآَّْلَنا َربََّنا َال َتْجَعْلَنا ِفْتَن

 .َوَنجَِّنا ِبَرْحَمِتَك ِمَن اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن﴾. الظَّاِلِميَن

يهم، وأن      ) سبحانه وتعالى(فدعوا اهللا  آي يعصمهم من تسلط الظالمين عل

افرين     وم الك دل عل   . ينجيهم برحمته وفضله من الق ذا ي م    ه الهم ألمر اهللا له ى امتث

 .واالعتماد عليه) عز وجل(ولدعاء موسى إياهم إلى التوآل على اهللا 

ة أن اهللا     ات التالي ي اآلي رى ف م ن الى (ث بحانه وتع ى   ) س ى موس ى إل أوح

دوا  ) عليهما السالم(وهارون  أن يتخذا لقومهما بمصر بيوًتا؛ آي يستطيعوا أن يعب

ا اهللا  الى (فيه بحانه وتع ا)س ل، ، فق ى   "ل عزوج ى موس ا إل وأوحين

 ".المؤمنين....وأخيه

 :ويقول سيد قطب في هذا الصدد
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ا ضروريتان  " ا مًع ة، وهم ة النظامي ى جوار التعبئ ة إل ة الروحي ك هي التعبئ وتل

ذه      –لألفراد والجماعات، وبخاصة قبيل المعارك والمشقات   وم به د يستهين ق ولق

زال إ    ا ت دة هي        التعبئة الروحية، ولكن التجارب م أن العقي ذه اللحظة تنبئ ب ى ه ل

دة ال   ائر العقي دي الخ د الجن ي ي ة ف ة، وأن األداة الحربي ي المعرآ السالح األول ف

دة      اعة الش ي س ًرا ف يئا آثي اوي ش ى      –تس ها اهللا عل ي يعرض ة الت ذه التجرب وه

ة       ي إسرائيل، فهي تجرب العصبة المؤمنة، ليكون لها فيها أسوة، ليست خاصة ببن

ة  ع          إيماني ي المجتم اردين ف وم مط هم ذات ي ون أنفس د المؤمن د يج ة، وق خالص

ة      نت البيئ اس، وأنش د الن اغوت، وفس ر الط ة، وتجب ت الفتن د عم اهلي، وق  –الج

رة    ذه الفت ي ه ون ف د فرع ى عه ال عل ان الح ذلك آ ى  –وآ دهم اهللا عل ا يرش وهن

 . )1("األمور
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 الثالفصل الث

 البنية النحوية

 :التمهيد*

ذا الفص ي ه ي قصة  ف ي وجدت ف ة الت اليب النحوي نتحدث عن األس ل، س

ه السالم  (موسى  ا         )علي ك مم ر ذل د، وغي تفهام والشرط والتأآي اليب االس ، من أس

تكلم عن    )عليه السالم -عن قصة موسى (حفلت به آيات القرآن الكريم  ذلك ن ، وآ

مختلفة الترابط النحوي بين أجزاء القصة ترابًطا نحوًيا عن طريق وسائل الربط ال

ذا من        ر ه ارة، واألسماء الموصولة، وغي من األدوات، والضمائر، وأسماء اإلش

 .وسائل الربط في اللقواعد النحوية

ذا الفصل، هو اإلحصاء  ي آخر ه ه ف وم ب ذي سوف نق اني ال والشيء الث

ولة،         ارة، والموص ماء اإلش مائر، وأس مية، والض ة، واالس ل الفعلي واع الجم ألن

 .لك من وسائل الربطوحروف الجر، وغير ذ

ه السالم  (فبذلك نستطيع أن نحصي آل ما ورد في قصة موسى     من  ) علي

ددة لنصوص قصة     ل المتع ين الجم وي ب ربط النح ائل ال ة ووس اليب النحوي األس

 ).عليه السالم(موسى 



 

 البنية النحوية*

 ):عليه السالم(أنواع الجمل في قصة موسى  -1
 

 .ي اليّم والبشارة بالنبوةوالدة موسى وإرضاعه وإلقاؤه ف -1

 :قال اهللا تعالى في سورة القصص، يذآر قصة والدة موسى وإرضاعه

 . )1(َوُهْم َال َيْشُعُروَن﴾... ﴿َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِه 

ة   ة الفعلي دأت بالجمل ا"فالقصة ب ا  "وأوحين اء فيه م ج المصدرية " أن"، ث

ك اس  د ذل يرية، وبع ر التفس ل األم ي أرضعيه )أرضعيه(تخدم الفع ، والضمير ف

ل الرضيع   ـ       .يعود إلى الطف ة ب ة الفعلي دأ الجمل م تب اء "ث د   "إذا"، و"الف اء تفي ، والف

ببية،   اء س ون الف ب، وُيمكن أن تك د التعقي ة تفي ة القادم ي الجمل اء ف ب، والف الترتي

 .ما قبلهامعطوفان على " ال تخافي وال تحزني: "وذلك يغلب في عطف الجمل

مية     ة االس ديث الجمل ذا الح ي ه د ف م نج َن   "ث اِعُلوُه ِم ِك َوَج ا َرادُّوُه ِإَلْي ِإنَّ

ِليَن ل "اْلُمْرَس به بالفع تخدام حرف مش ي اس ين" إن"، فف ع ضمير المتكلم ا"م ، "ن

د ادة بالتوآي د . إف ا أراد أن يؤآ الى(أي لّم بحانه وتع مية  ) س ة اس اء بجمل ه؛ ج قول

 :ية، فكأن هذه الجملة تعليلية لما قبلها، وتقديرهاداخل الجملة الفعل

 .فهي في قوة الم التعليل..." َوَال َتَخاِفي َوَال َتْحَزِني ِإنَّا َرادُّوُه "

ا من       "ُل ِفْرَعْوَنآَفاْلَتَقَطُه "  ا قبله ى م ة عل ذه الجمل ، الفاء هنا سببية، أي ترتبت ه

 ".ضاعه، ومن إلقائه في اليمففعلت ما أمرت به من إر"المحذوف الذي تقديره 

 :، ويقول الزمخشري"ِلَيُكوَن َلُهْم َعُدوا َوَحَزًنا"والجملة القادمة 

ي  " الزم ف ون"ال ك    " ليك ل، آقول ا التعلي ي معناه ي الت ي الم آ ك : ه جئت

از دون      ق المج ى طري ا وارد عل ل فيه ى التعلي ن معن وٍء، ولك واء س ي س لتكرمن

 )1( ..."لى االلتقاط أن يكون لهم عدوا وحزًناالحقيقة؛ ألنه لم يكن داعيهم إ
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 ":البحر المحيط"ويقول أبو حيان في 

ى       " ليكون"والالم في " ه إل آل التقاطه وتربيت ان م ا آ للتعليل المجازي، لم

م،        ا له ه يكون حبيًب ي، وآون آونه عدوا لهم وحزًنا، وإن آانوا لم يلتقطوه إال للتبن

 )2( ...".اقبة وبالم الصيرورةويعّبر عن هذه الالم بالم الع

ة  اَن" والجمل ْوَن َوَهاَم ة ..." ِإنَّ ِفْرَع د، وهي جمل د التوآي ة اسمية تفي جمل

 .اعتراضية واقعة بين المعطوف والمعطوف عليه، مؤّآدة لمعنى خطئهم

هي جمل فعلية، والفعل األول هو " َوَقاَلِت امراة ِفْرَعْوَن"ثم الجمل القادمة 

ا غ ل     الماضي، أم ا يكتم ي به ا الت ارعة أيًض ية والمض ال الماض ي األفع ره فه ي

ة، أي أن .الحدث ة الفعلي َر بالجمل ي سورة طه أن الحدث نفسه ُذِآ رى ف ونحن ن

 :الحدث منذ باسته ذآر بالجملة الفعلية، آما قال سبحانه وتعالى

 .)3(﴾...ِإْذ َأْوَحْيَنا . ﴿َوَلَقْد َمَننَّا َعَلْيَك َمرًَّة ُأْخَرى

ورة        ي س ا ف اب، أم يغة الخط اء بص دث ج ات أن الح ذه اآلي ي ه د ف ونج

ال       ل األفع ب، مث يغة الغائ ه بص دث نفس اء الح د ج ص، فق ا: "القص " أوحين

 .يحكى القصة) سبحانه وتعالى(وغيرها ، وآأنه " اقذفيه"و" أرضعيه"و

أما . لماذا ُأِمَرت أم موسى بإلقاء التابوت في اليم" طه"ولم يذآر في سورة 

أن تقذف          "القصص "ي سورة  ف ا أمرت ب د ذآر حال خوف أم موسى، حينم ، فق

 ..."التابوت في اليم

التقطه آل  "في سورة القصص الفعل الماضي    ) سبحانه وتعالى(واستخدم 

ون ل المضارع   "فرع تخدم الفع ه اس ورة ط ي س ذه"، وف ى "يأخ ا بمعن ، وآالهم
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لنفسه في سورة طه،     بأن فرعون عدو لموسى و ) سبحانه وتعالى(واحد، وأخبر 

 .إن موسى سيصبح لهم سبب الحزن: أما في سورة القصص فقال

 

ا   ﴿َوَأْصَبَح ُفَؤاُد ُأمِّ ُموَسى َفاِرًغا ِإْن َآاَدْت َلُتْبِدي ِبِه َلْوَال َأْن َرَبْطَنا َعَلى َقْلِبَه

 . )1(ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن﴾

ا  (فعل  " أصبح "الواو هي واو العطف، و   اقص فعل م ة  )ض ن ، وإن مخفف

اقص   (أيًضا " آادت"من الثقيلة، و ديره    )فعل ماض ن وال محذوف تق : ، وجواب ل

 .هي الم التعليل..." لتكون: "ألبت، والالم في"

وآذلك الحالة األخرى ُذِآَرت . ولم يذآر هذا الحدث إال في سورة القصص

 . في اآلية القادمة لما قصت أخت موسى للتأبوت

ة     "قالت"ل ماض فبدأت اآلية بفع دون أي فاصل فالجمل ، وبعده فعل أمر ب

 . الثانية متضمنة في األولى

، وقد جاءت للترتيب؛ فهذه الجملة ُمسبَّبة "فبصرت"في " الفاء"ثم استخدم 

ال،    ي موضع الح مية ف ة اس عرون هي جمل م ال يش ابقتين، وه ين الس عن الجملت

 .متضمنة فيما قبلها من الجمل

 :سورة طه جمًال لم ُتذَآر في سورة القصص، مثل ثم نجد أن هناك في

ي    ى َعْيِن َنَع َعَل ْل     . ﴿وَأْلَقْيُت َعَلْيَك َمَحبًَّة ِمنِّي َوِلُتْص وُل َه َك َفَتُق ِإْذ َتْمِشي ُأْخُت

 . )2(﴾...َأُدلُُّكْم

ة  " سورة القصص"وُذِآَر الحدث نفسه في  بغير الجمل نفسها، آما في بداي

 :فقال عزوجل ،...)وألقيت(سورة طه 
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ُه          ٍت َيْكُفُلوَن ِل َبْي ى َأْه ْم َعَل ْل َأُدلُُّك ْت َه ُل َفَقاَل ﴿َوَحرَّْمَنا َعَلْيِه اْلَمَراِضَع ِمْن َقْب

 . )1(﴾َلُكْم َوُهْم َلُه َناِصُحوَن

ه      )فعل ماض (ألقيت " سورة طه"ففي  م استخدم الفعل المضارع، وقبل ، ث

 .الم التعليل

ا "الفعل الماضي    استخدم" سورة القصص"وفي  ا ذآر    "حرمن ، خالف م

 .حول رضاعة موسى" طه"في سورة 

ى أن اهللا     ر قصة أخت موس ي ذآ ورة القصص ف ي س رى ف بحانه (ون س

اء   ..." (فقالت هل أدلكم"استخدم الفعل الماضي ) وتعالى فالجملة مترتبة بسبب الف

ذوف  الم المح ن الك ا م ا قبله ى م ل الم )عل ر الفع ه ُذآ ورة ط ي س ا ف ضارع ، أم

 . جاءت أيًضا للترتيب الزمني" الفاء"و" فتقول"

ه "واستخدم في سورة القصص الفعل المضارع     أي جاء بصيغة   " يكفلون

ب ذآر الغائ ع الم رد   . جم ل المضارع بصيغة المف ر الفع ه، ذآ ورة ط ي س ا ف أم

 ".من"الذي فاعله " يكفل"المذآر الغائب، وهو 

رَّ   ﴿: قصصفي سورة ال) سبحانه وتعالى(ثم قال اهللا  ْي َتَق َفَرَدْدَناُه ِإَلى ُأمِِّه َآ

 . )2(﴾...َعْيُنَها َوَال َتْحَزَن 

 ":سورة طه"وقال اهللا تعالى في 

 . )3(﴾...﴿َفَرَجْعَناَك ِإَلى ُأمَِّك َآْي َتَقرَّ َعْيُنَها َوَال َتْحَزَن 

فنرى أن حدث رجوع موسى إلى حضن أمه قد ذآر في السورتين بجمل     

ال          ال اختالف ى، فق ا ال معن ة لفًظ ال ماضية مختلف عز  (بينها إال في استخدام أفع
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اه "، وقال في سورة القصص  "فرجعناك"سورة طه "في ) وجل رق  "فرددن ، والف

 .فقط في اللفظ، وآون األول للمخاطب والثاني للغائب

ر ضمير المخاطب  ذلك ُذآ ل الماضي " ك"ول ع الفع ين(م ا المتكلم ـ ن ) ب

اء (ُذآرت ضمير الغائب    " سورة طه"وأما في  .لجمع المتكلمين رد  " ه) "اله للمف

 .المذآر الغائب

 .والجزء اآلخر لآلية نفسها في السورتين ذآر بنفس األلفاظ

 ).سورة طه..." (َآْي َتَقرَّ َعْيُنَها َوَال َتْحَزَن " 

 ).سورة القصص..." (َآْي َتَقرَّ َعْيُنَها َوَال َتْحَزَن " 

اه "عل الماضي  في الف" الفاء"و راق       " فرددن اك ف م يكن هن ه ل ب؛ ألن للتعقي

طويل بين األم والطفل الرضيع، ومعنى ذلك أن اهللا تعالى حقق وعده ألم موسى    

 ".ِإنَّا َرادُّوُه " برد موسى إليها، آما قال

 : جملة تعليلية لما قبلها، وتقديرها" ِإنَّا َرادُّوُه " 

 .نَّا َرادُّوُه ِإَلْيِك﴾﴿َوَال َتَخاِفي َوَال َتْحَزِني ِإ

 ...".ولتعلم"هي جملة اسمية متعلقة بما قبلها " َوَلِكنَّ َأْآَثَرُهْم َال َيْعَلُموَن" 

ذآر        م ُي ونرى أن هذا الحدث ُذآر في سورة طه وفي سورة القصص، ول

ة، التي      في غيرهما من سور القرآن الكريم، وغلب على هذا الحدث الجمل الفعلي

 .ا الجمل االسمية ولكن بعدد قليلآان في داخله

د      ه ق ر الماضية، وأن ورأينا أيًضا أن الحدث قد ذآر باألفعال الماضية وغي

ان     ر في أحي يرد في السورتين بنفس األلفاظ والجمل في السورتين أحياًنا وقد تتغي

 . أخرى

 :قتله المصري وخروجه إلى مدين -2

 )20-15": (سورة القصص"قال اهللا تعالى في 



 

 . )1(﴾...َوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلى ِحيِن َغْفَلٍة ِمْن َأْهِلَها َفَوَجَد ِفيَها َرُجَلْيِن َيْقَتِتالِن﴿

ات   ل موسى مصرًيا،       ) في سورة القصص   (هذه اآلي ى حادث قت تشير إل

ذه السورة      ، وفي سورة طه    )القصص ( ونرى أن هذا الحدث ُذآر مفصًال في ه

 .مجملة، ولم يذآر في غيرهما

ة،           ة الفعلي ذا الحدث في سورة القصص بصيغة الجمل وجاء ذآر أغلب ه

 .آما أن بعضه جاء بصيغة الجملة االسمية

ة   م جاء الفعل      : ، ودخل "دخل "وبدأ ذآر الحدث بجملة فعلي فعل ماض، ث

التي تدل على التعقيب؛ ألن األحداث التي ذآرت في  " الفاء"مع " وجد"الماضي 

ة بعضها ع    ذا الحدث مترتب اك فاصل      ه يس هن ي؛ فل دون فاصل زمن ى بعض ب ل

 .زمني بين دخول موسى المدينة، وإيجاده الرجلين يقتتالن

تالن"و ة  ": يقت ائبين، وجمل ذآر الغ ى الم ارع للمثّن ل مض تالن(فع ) يقت

ان االسميتان    . متضّمنة فيما قبلها بدون حرف العطف  دها الجملت ذلك بع ذا  : (وآ ه

يعته  ن ش دوه (و) م ن ع ذا م تأنفتان ، وآال)ه ا مس تئناف  . هم تئناف اس ذا االس وه

در  تغاثه . "بياني، آأنها إجابة عن سؤال مق ة      " فاس ة، وهي مترتبت ة تام ة فعلي جمل

ا    ا؛ ألن فيه اء "على ما قبله ة        "الف ل، إذا آانت الجمل أتي في عطف الجم ، وهي ت

ة     ة الفعلي ا، والجمل ه  "التي بعدها مسّبًبا عما قبله ة   " فقضى علي ى الجمل  ترتبت عل

 .؛ ألن القضاء عليه نتيجة للوآز"فوآزه موسى"

ة  ) فعل ماض" (قال"والجملة الفعلية  ال (وجمل ة عن    ...) ق تأنفة، وإجاب مس

 ".قال"ماذا قال موسى بعد ذلك؟ هل افتخر؟ ال، بل : سؤال مقدر، وهو

ين ... إنه"جملة اسمية داخل الفعلية، وجملة " هذا من عمل الشيطان"و " مب

 .يفيد التوآيد والتعليل "إن"اسمية، وحرف 
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ه    ين موسى ورب اة ب و المناج ه وه ي الحدث نفس يًئا آخر ف رى ش عز (ون

 ). وجل

ُدوٌّ    ": سورة القصص"قال اهللا تعالى في  ُه َع ْيَطاِن ِإنَّ ﴿َقاَل َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّ

 .)1(يًرا ِلْلُمْجِرِميَن﴾َفَلْن َأُآوَن َظِه... َقاَل َربِّ ِإنِّي َظَلْمُت َنْفِسي ) 15(ُمِضلٌّ ُمِبيٌن 

ـ    " إنه عدو مضل مبين"وجملة  دة ب ة اسمية مؤآ ا  "إن"جمل ضمير  "، ففيه

ره وهو موصوف، و   " عدو "في موضع اسم إن، و" الهاء ين  "خب ا  " مضل مب هم

 .صفتان للموصوف

 ، ......"قال رب إني"ويجري مناجاة موسى ربه في اآليات اآلتية 

م  " قال"هنا أيًضا استخدم الفعل الماضي  في موضع جواب لسؤال مقدر، ث

مية  ة االس ادى، و ،)رب(الجمل ي(وهي من د  " إن): "إنِّ د ونج د التوآي رت لتفي ذآ

 ".ظلمت"التوآيد أيًضا في تاء المتكلم 

ة  اغفرلي"وجمل ا " ف اء"فيه ذه   "الف ين ه د ب ه ال يوج ى أن دل عل ي ت ، والت

ذا   الفعل حدث مباشرة دون    الجملة، وبين ما قبلها فاصل زمني، فمعنى ذلك أن ه

ه         ل القبطي استغفر رب د أن قت ور وبع ى الف تأخر من موسى في استغفار ربه، فعل

 .ليتوب عليه، وهذه الجملة متضمنة فيها قبلها) سبحانه وتعالى(

يعني  : فيها الفاء، التي تدل على الترتيب والسرعة" فغفر له"وآذلك جملة 

 .فور أن استغفر) معليه السال(أن اهللا تعالى قد غفر لموسى 

ا       ة، ففيه ل الفعلي ن الجم ا م ا قبله منة فيم مية متض ة االس اءت الجمل م ج ث

ـ   د ب ي أن اهللا  ": إن"التوآي الى (يعن بحانه وتع ذنوب،  ) س ر ال ه يغف د أن أراد أن يؤآ

 .وهو رحيم بعباده

ة    دلول جمل اغفرلي "فهذا الترتيب للجمل المذآورة يعد ترتيًبا الزًما، فم " ف

ال  "رب إني ظلمت نفسي"بعد مدلول جملة  حدث مباشرة إن : ، فلذلك يمكن أن يق
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ة    دلول جمل حدث المغفرة آان نتيجة إلقرار موسى بالظلم والقتل الخطأ، وآذلك م

ي "مترتب على مدلول جملة " فغفرله" رة؛     : ، أي"فاغفر ل ا طلب موسى المغف لم

 .غفر اهللا تعالى له

 "للمجرمين... قال رب بما أنعمت "وجملة 

وي بالجمل  اط معن ا ارتب تأنفة، ولكن له ا مس ة آأنه ة فعلي ول بجمل دأ الق فب

ال "السابقة، ففي هذه الجملة آلمة  ة اسمية       : وهي " ق م أعقبت بجمل فعل ماض، ث

دأت       ة التي ب م الجمل ا، ث اء "متضمنة فيما قبله ن "و" بالف ا     " ل ى م ة عل وهي مترتب

 .مال القبيحةبعد المغفرة لن أساعد أي واحد في األع: قبلها، أي

يّ  "في " الباء"ويجوز أن يكون  اء القسم، والجواب    " رب بما أنعمت عل ب

ة  : مقدر أي ن "أقسم بإنعامك علّي ألتوبن، وتكون جمل آالتفسير  " للمجرمين ... فل

ذه   للجواب، وآأنه أقسم بما أنعم اهللا عليه أن ال يظاهر مجرًما، ويجوز أن تكون ه

 . تعلقة بمحذوفوتكون م" باء السببية"الباء هي 

 . مترتًبا عليه..." فلن أآون ظهيرا: ويكون قوله

ن     ارة ع ات عب ذه اآلي و أن ه ديث ه ذا الح د ه تج بع ذي ن م ال ر المه واألم

 .حديث نفس لموسى أو هي مناجاة بين موسى وربه حكاها اهللا عنه

اء        ه ج ة، وبعض ل الفعلي تخدام الجم دث اس ذا الح ر ه ى ذآ ب عل د غل وق

ر  بصيغة الجملة اال سمية التي تضمنتها الجمل الفعلية الجملة؛ وذلك للتأآيد في أآث

 .األحيان

ل ي معظم الحدث، مث ال الماضية ف تخدام األفع رة اس ال: "ونالحظ آث " ق

ة ( ة محوري ت"، و)آلم ر"، و"ظلم ت"، و"فغف ل   "أنعم ر، مث ل األم ، و الفع

 ".أآون"، والفعل مضارع، مثل "فاغفر"

ذآر إال في سورتي     وآما قلنا في البداية إن هذ م ُي و " القصص "ا الحدث ل

 ". طه"



 

 ":سورة طه"قال اهللا تعالى في 

 .)1(َوَقَتْلَت َنْفًسا َفَنجَّْيَناَك ِمَن اْلَغمِّ َوَفَتنَّاَك ُفُتوًنا﴾﴿

الى (رأينا هنا أن اهللا  ة        ) سبحانه وتع ل في جزء من اآلي لّخص حادث القت

ا  "الواحدة،  ذلك لّخص حدث   "وقتلت نفًس ة        ، وآ رة موسى في جزء من اآلي مغف

 ".َفَنجَّْيَناَك ِمَن الغم َوَفَتنَّاَك ُفُتوًنا"

هو استخدام الفعل  " سورة القصص"و" سورة طه"والشيء المشترك بين 

 .الماضي آلتيهما

 ":سورة القصص"قال اهللا في 

 . )2(ِمَن اْلُمْصِلِحيَن﴾... ﴿َفَأْصَبَح ِفي اْلَمِديَنِة َخاِئًفا َيَتَرقَُّب 

 .يبدأ بهذه اآليات حادًثا آخر، وهو حالة خوف موسى في مصر

دخلت  اء"ف ل الماضي  " الف ى الفع ل  "  أصبح"عل ذا الفع ى أن ه دل عل لي

ا "مترتب على ما قبله، و ذلك يجوز أن        " خائًف اًال، وآ ر أصبح، أو ح د يكون خب ق

 .حاًال ثانية، أو خبًرا ثانًيا" يترقب"يكون 

 .فيها جمل متضمنة" مبين... نصرهفإذا الذي است"والجملة 

دها مترتب        " الفاء"أوًال نرى أن  أتي بع ا ي ى أن م دل عل ة ت في بداية الجمل

 .على ما قبلها

ره"و اض، و": استنص ل م ة  " ه"فع ه، وجمل ول ب ع المفع ي موض ف

والجملة الفعلية الماضية . في محل نصب حال، ومتضمنة فيما قبلها" يستصرخه"

، ومعها ضمير الخطاب   "إن"اسمية متضمنة فيها، تبدأ بـ في داخلها جملة " قال"

ـ    "ك" دة ب مية مؤآ ة اس ذه الجمل ين "، و "إن"، فه وي مب ر " لغ الم " إن"خب وال

 .للتوآيد
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ة    ) عليه السالم(وفي اآليات المتقدمة نجد أن موسى  رة ثاني ل م أراد أن يقت

 .نصرة للذي من شيعته

 .)1(ِمَن اْلُمْصِلِحيَن﴾... الَِّذي ﴿َفَلمَّا َأْن َأَراَد َأْن َيْبِطَش ِب

ة  ْبِطشَ "فجمل ا َأْن َأَراَد َأْن َي ود    ..." َفَلمَّ بب وج ا، بس ا قبله ى م ة عل مترتب

اء" ي  ": إذا"، و"الف ا ه ة، و" إذا"هن درية، و ": أن"الفجائي بطش"مص ل  ": ي فع

 .مضارع منصوب

جملة اسمية في موضع صلة الموصول، وهي متضمنة  ": هو عدو لهما"و

ة       ...": قال يا موسى"يما قبلها، وجملة ف ا جمل در، ومعه ة عن سؤال مق جملة إجاب

 ".تريد"استفهامية بدأت بهمزة، وبعدها فعل مضارع 

ة  : قتل": قتلت"هي جملة فعلية تامة، وجملة ": تقتلني"و فعل ماض، الجمل

رى       م ن ا، ث ا قبله ى م ة عل رط "مترتب لوب الش أداة" أس اءت أداة  "إن" ب م ج ، ث

 .، ثم جملة فعلية منفية..."ثناء قبل الجملة أن تكون جباًرااالست

 .)2(﴾ِمَن النَّاِصِحيَن... َوَجاَء َرُجٌل ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة ﴿

ات هو فعل     " جاء"، و"جاء"هذا حدث جديد، بدأ بجملة فعلية  ذه اآلي في ه

ا،      ه جمل النص آله ة   "ماض، وبني علي ": يسعى "صفة، و ": ومن أقصى المدين

دون          ا ب ة التي قبله ة متصلة ومتضمنة في الجمل فعل مضارع، فهذه الجملة الفعلي

ذي جاء من أقصا        اًال للرجل ال حرف عطف، ويمكن أن تكون في محل نصب ح

 .المدينة

ة االسمية التي         " قال"ثم الفعل الماضي  م الجمل ة، ث ة الثالث ة الجمل في بداي

ة  " يأتمرون"سم إن، وا": المأل"، لتدل على التوآيد، و"إن"تبدأ بـ  خبر جملة فعلي

 ".التوجيه"الالم للتعليل أو ": ليقتلون"جملة ". إن" لـ
                                                 

 . 19: سورة القصص، اآلية) 1(

 . 20: سورة القصص، اآلية) 2(



 

دأت      ر، ب ا أم اء "ثم بعد ذلك تأتي جملة فعلية أخرى، فعله ى   " بالف دل عل لت

الخروج من         )فاخرج(الترتيب  ول هو نصيحة الرجل المؤمن لموسى ب ، فهذا الق

ة توآ     ي جمل رة ه ة األخي ة، والجمل ةالمدين تخدمت . يدي يح، أو " إن"واس للتوض

ا       ا قبله ة االسمية متضمنة لم ذه الجمل ك "و. التعليل، وه ى    " ل ق بمحذوف عل متعل

دل   " بالفاء"أعنيك،  ثم جاءت الجملة الفعلية التي بدأت : جهة البيان، أي ا، لت أيًض

؛ ألن الخروج من موسى آان بسبب نصيحة   ..."فخرج منها"على الترتيب أيًضا 

 ).فاخرج(مؤمن في الجملة الفعلية السابقة الرجل ال

و  ذوف، وه ا مح ال هن احب الح ى"وص و "موس ال ه ا"، والح ، "خائًف

 .حال جملة فعلية: في محل نصب حال ثاٍن، ونوعه" يترقب"و

ماذا قال موسى عند خروجه : إجابة عن السؤال المقدر، أي": قال"وجملة 

ة     جملة دعائية مترتب..." رب نجني: قال"من مصر؟  ا، وهي الجمل ا قبله ة على م

 .األخيرة التي انتهى عليها الحدث

ت         ال أت مية، واألفع ها اس ة، وبعض ا فعلي ات أآثره ذه اآلي ي ه ل ف فالجم

بعض،         ها ب لة بعض ل متص ع الجم ر، وجمي ارع واألم ي والمض يغة الماض بص

 .ومتضمنة فيما قبلها

 .وما ذآر هذا الحدث في أي سورة من السور إال في سورة القصص

 :بها) عليه السالم(أرض مدين ونزول موسى  -3

 .حال الرعاء على الماء - أ

 .للمرأتين والمناجاة) عليه السالم(سقى موسى  - ب

 .الفرج بعد الشدة - ج

 .حديث األمان من الشيخ الكبير - د

 .طلب البنت استجار القوي األمين -هـ

 .للشيخ) عليه السالم(مصاهرة موسى  - و



 

 )28-22": (سورة القصص"قال اهللا تعالى في 

 . )1(الظَّاِلِميَن﴾... ﴿َوَلمَّا َتَوجََّه ِتْلَقاَء َمْدَيَن 

وهو خروج  " سورة القصص"ُتشير هذه اآليات إلى حدث معين، ُذآر في 

ى  الم(موس ه الس ة  ) علي ة فعلي دأ بجمل ديث ب رى أن الح دين، ون ى أرض م إل

الشرط هو فعل ماض، وجواب " توجه"، والفعل "لما"شرطية، وأداة الشرط هي 

دون حرف عطف، و ذلك جاء ب ا، ول اء"محذوف هن ة: "أي" تلق ة، " ناحي أو جه

 .أن موسى قصد مدين: فهنا استعمل المصدر استعمال الظرف، ومعنى اآلية

ال"و ة      ": ق در، وجمل ؤال مق ن س ة ع ة إجاب اض، والجمل ل م ى "فع عس

ديني "من نواصب المضارع، و " أن"جملة اسمية، و..." ربي فعل مضارع   ": يه

 ".أن"منصوب بـ 

ه  "جملة شرطية، و ...": لما ورد ماء مدين"و جواب الشرط األول،   ..." وجد علي

قون ال، و   " ويس ع الح ي موض د"ف م " وج ن دونه اني،   ..." م رط الث واب الش ج

 .فعل مضارع في موضع الحال": تذودان"و

ا  "، والجملة "قال"بدأت بـ ) الماضوية(والجملة الفعلية  ا خطبكم ة  ": م جمل

 .استفهامية اسمية

ة  ": ال نسقي"جملة فعلية، والفعل الماضي للمثّنى المؤنث، و": قالتا"و جمل

ة، و قي"منفي ل مضارع، و" نس ى"فع ن نواصب المضارع، و": حت " يصدر"م

 .جملة اسمية في موضع الحال": أبونا شيخ آبير"فعل مضارع منصوب، و

ة  ا"وجمل ا، و": فسقى لهم ا قبله ى م ة عل ة مترتب م"جمل ى أن ت": ث دل عل

 .حدث بعد السقي بقليل" تولى"الفعل 

اء"و ة      " الف ب، وجمل ى الترتي دل عل ة ت ة الفعلي ي الجمل ا  "ف ي لم رب إن

 .جملة اسمية دعائية...": أنزلت
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ال    ...": فجاءته إحداهما" ياق، وق ه الس قبل هذه الجملة يوجد حذف يدل علي

تهما اإلبطاء في السقي،  فذهبتا إلى أبيهما سريعتين، وآانت عاد: تقديره: "الزجاج

ه،          دعوه إلي ا أن ت أمر واحدة منهم ا؛ ف ذي سقى لهم فحدثتاه، بما آان من الرجل ال

 .فجاءته به

اء          " الفاء"و ا أثن ا حدث معهم ان نتيجة لم ا آ ى أن فعله دل عل في الجملة ت

 .السقي

ي"و ال، و    ": تمش ع الح ي موض ارع ف ل مض تحياء "فع ى اس ال ": عل ح

 .أخرى

ت"و ة فع": قال ة جمل ية(ل در، و)ماض ؤال مق ن س ة ع ي إجاب إن "، وه

ي مية، و ...": أب ة اس د،     " إن"جمل ى التوآي دل عل ل ي به بالفع روف المش ن الح م

ه، و ": ليجزيك"والالم في الفعل  ا "للتعليل والتوجي سقيت  "اسم الموصول، و  ": م

دل  ": الفاء": "فلما جاءه وقص عليه القصص"وفي جملة . صلة الموصول": لنا ت

ى الع ف، وعل ا"ط رط  ": لم ال الش رط، وفع اء"أداة الش صَّ"و" ج يين، " ق ماض

ة      ": قال"والثاني منهما معطوف على األول، و در، وجمل ة عن سؤال مق ال "إجاب

 .في موضع مقول القول": الظالمين... تخف نجوت

ا      الرغم من غلبته ة ب واألمر الذي نريده أن نذآره هنا، هو أن الجمل الفعلي

ا     على هذا الحدث إال ا قبله أن الجمل االسمية متضمنة معها ومرتبطة ومتصلة بم

ا          ذا الحدث تطابق مع األحداث، وأن أآثره ال في ه من الجمل، وأن جميع األفع

 .أفعال ماضية

الذي يدل أآثر " الفاء"واستخدم في هذا الحدث بعض أدوات الربط، ومنها 

 . األحيان على الترتيب

 .القصص وهذا الحدث لم ُيذآر إال في سورة



 

ا  ) عليه السالم(ونالحظ شيًئا آخر في اآليات التي قبلها، وهو أن موسى  لم

ه   ا لنفس ٍذ دع ر، فحينئ ن مص روج م اف وأراد الخ ْوِم  : خ َن اْلَق ي ِم ﴿َربِّ َنجِِّن

 . )1(الظَّاِلِميَن﴾

ه شعيب       )عليه السالم (ولما جاء عند شعيب   ال ل ه قصته؛ فق ، وقص علي

 :وقتئٍذ

 . )2(﴾َجْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِميَنَال َتَخْف َن﴿

 .فهذا ما نسميه الدائرة الداللية الكبرى التي تشمل أحداًثا آثيرة

ي    الى ف ال اهللا تع ورة القصص "ق ى   "س ة زواج موس ذآر قص ه (، ي علي

 .من ابنة الشيخ) السالم

 . )3(َنُقوُل َوِآيٌل﴾َواللَُّه َعَلى َما ... ﴿َقاَلْت ِإْحَداُهَما َيا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه 

ة          ات هي جمل ذه اآلي ى له ة األول اٍض، فالجمل وذآر هذه القصة بدأ بفعل م

ا "فاعل، و ": إحدى"، وهي إجابة عن سؤال مقدر، و..."قالت" فعلية ضمير  " هم

داء، والفعل في     ): يأبت (في  " الياء"للمثّنى المؤنث، و تأجره "حرف ن فعل  ": اس

 ).عليه السالم(ى يعود على موس": ه"أمر، والضمير 

دة   ا، وهي مؤآ ا قبله مية متضمنة فيم ة اس اك جمل ة هن ة الفعلي ع الجمل وم

ٍل        ": خير"، و"إن"بـ دأت بفع ة ب ة الفعلي اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة، والجمل

اض  تأجرت"م ذآر الحاضر، و " اس رد الم ن"لصيغة المف م  ": م ي موضع اس ف

 ".  إن"خبر ": القوي األمين"الموصول، و

 .نا هنا أن في اآلية الواحدة ثالث جمل متضمنة بعضها مع بعٍضووجد
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ا قص    : فالجملة األولى مستأنفة جواب لسؤال مقدر، آأنه قيل  ا لم ماذا قالت ألبيه

ا  ..." إن"موسى عليهم قصصه؟ الجملة التوآيدية  تعليل لما وقع من اإلرشاد ألبيه

 : إلى استئجار موسى، ويقول الزمخشري

ًرا؟      آيف ُج: فإن قلت ين خب وي األم ًما ألن، والق ِعل خير من استأجرت اس

 : هو مثل قوله: قلت

 أال إنَّ َخْيَر النَّاِس َحيا وَهاِلًكا

 أسير نقيف عندهم في السَّالِسل

أن   في أن العناية هي سبب التقديم، وقد صدقت حتى جعل لها ما هو أحق ب

ى      ة عل ي للدالل ظ الماض ل بلف ًما وورد الفع ون خيراس رب    يك د ج ه ق أن

 .)1(..."وعرف

ة  ة القادم م الجمل ال"ث ب  " ق ذآر الغائ رد الم ل ماض للمف دأت بفع ة ب فعلي

ه السالم  (،ولكن هي ليست إجابة لسؤال ابنتي شعيب     ة عن     )علي ا إجاب ل آأنه ، ب

در ؤال مق ر/ س ـ  . آخ ة ب ة التوآيدي رى الجمل ة ن ذه الجمل ع ه اء "و" إن"وم ي

من نواصب   " أن"و)" عليه السالم(شعيب "إلى الذي يدل على نسبته " المتكلمين

ه     " أنكح "المضارع لذا؛ فقد جاء الفعل المضارع    منصوبًا بالفتحة الظاهرة ومع

اب  ى (ضمير الخط الم(لموس ه الس ه األول    ،))علي ول ب ي موضع المفع و ف وه

ا  "و اني، أم ول الث دى المفع اتين"إح ي   " ه ث البنت ى المؤن ارة للمثّن م إش ي اس فه

عيب  ه(ش الم علي ج (و) الس اني حج أجرني ثم ى أن ت ًرا ) عل ون أجي اه أن تك فمعن

 .ثماني سنين

اني  محذوف،    ) على أن تأجرني(و وقعت في موضع الحال، والمفعول الث

 .تقديره عشر حجج" عشًرا"هو ظرف، و" ثماني حجج"و" تأجرني نفسك"أي 
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عيب        الم ش دأ آ ل أن يب ه قب ذآره أن د أن ن ذي نري ّم ال ر المه ه عل(واألم ي

ه " الحذف الكبير"يوجد ) السالم ال في جزء    . بين آالمه وبين ما قالت ابنت واألفع

ة   ن اآلي ي"م ج... إن ارعة  " حج ال مض ا أفع ا. آله ل     أم ان بالفع ه آ ديث ابنت ح

 .الماضي

، يدل على الترتيب " فإن أتممت عشرا"على الجملة القادمة "الفاء"ودخول

ة ماضية ش    . شرطية " إن"ومعه  ة فعلي دها    فالجمل ةجواب الشرط  بع رطية وجمل

ور     " بالفاء"اسمية مقترنة  ى الف للداللة على أن الجواب وقع بعد الفعل مباشرة عل

هو الرفع على أنه خبر لمبتدأ ) جملة جواب الشرط فمن عندك(ومحل هذه الجملة 

 .محذوف ومعناه أن االتمام إحسان من عندك

ة،     هي جملة فعلية..." وما أريد"والجملة القادمة  الواو العاطف دأت ب منفية ب

دها  ة "وبع ا النافي م    " م تكلم ث رد الم ارع للمف ل المض م الفع ن نواصب  " أن"ث م

والجملة معطوفة . منصوب بالفتحة الظاهرة" أشق"المضارع ثم الفعل المضارع 

 .على ما قبلها من الجمل الفعلية واإلسمية متضمنة بعضها مع بعٍض

دل  "بحرف السين  "المضارع المسبوق    ثم بدأت الجملة الفعلية بالفعل  ؛ لي

ه السالم  (على وقوع الحدث على الفور، وبذلك ينتهى حديث شعيب  ة  ) علي بالجمل

دأ حديث موسى     ؛.."وما أريد"السابقة،  ه السالم  (ليب دون أن يوجد فاصل    ) علي ب

ه السالم  (، فمعنى ذلك أن موسى  )عليه السالم(بين آالمه وبين آالم شعيب  ) علي

مع ا س رة   لم اب مباش يخ أج الم الش تجدني"آ الحين... س ي  " الص ف ف دون توق ب

 . الكالم

رطية و" إن"و اء"ش م       " ش ب، واس ذآر الغائ رد الم اض للمف ل م و فع ه

ة  ة " اهللا"الجالل ي الجمل منة ف ة متض اهرة، والجمل مة الظ وع بالض ل مرف فاع

 .السابقة



 

ا   جمل " ذلك بين وبينك "فعلية مستأنفة، و" قال"والجملة         ك "ة اسمية فيه " ذل

دأ، و   ي موضع المبت ذآر ف رد الم ارة للمف م إش ك"اس ي وبين ة " بين ره، والجمل خب

زائدة في موضع الجر؛ ألنها " ما"و(جملة شرطية " أيما األجلين قضيت"القادمة 

ى   افة إل ة  "أي"مض ذلك آلم ين"، وآ افة  " األجل وض بإض ي  " أي"فمف ه وف إلي

 . الزائدة" ما"من " البدل"في موضع " األجلين"الحقيقة 

ى  " الفاء"جملة جواب الشرط و" فال عدوان علّي"والجملة القادمة  تدل عل

دة وهي ممنوعة من الصرف     " عدون"وآلمة " نافية " ال "الترتيب و .                      آلمة جام

م  رة اس ة األخي ة   والجمل م الجالل دها اس الواو، وبع دأت ب وع " اهللا"ية ب دأ مرف مبت

اهرة، و ا"بالضمة الظ ده " م ة بع م موصول والجمل ل"اس ول وآي م " نق صلة اس

 .خبر المبتدأ" وآيل"الموصول في صورة الجملة الفعلية، و

ذه السورة    ) عليه السالم(ورأينا أن هذا الحدث من قصة موسى  ُذآر في ه

ا      فقط ولم ُيذآر في مو ة، آم ه الجمل الفعلي ضع آخر من القرآن الكريم وغلب علي

ي       ال الت رة، واألفع ة آثي ل الفعلي ن الجم ة ولك مية التوآيدي ل االس ا الجم ان فيه آ

 .عبرت عن الحدث تنوعت بين الماضي والمضارع واألمر

 .و جاءت أدوا الربط مثل الفاء والواو لتواصل الكالم بعضه مع بعض

بصورة مختصرة جًدا، وفي الحقيقة " سورة طه"ي وقد ُذآر نفس الحدث ف

 .لم يكن إال إشارة خفيفة للمدة التي قضاها موسى في مدين

 ":سورة طه"فقال اهللا تعالى في 

ى    ا ُموَس َدٍر َي ى َق َت َعَل مَّ ِجْئ ْدَيَن ُث ِل َم ي َأْه ِنيَن ِف َت ِس َطَنْعُتَك . ﴿َفَلِبْث َواْص

 .)1(ِلَنْفِسي﴾
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ا  ين موسى     " سورة القصص  "جاء في    فهذه اآلية تلخيص لم ة ب من عالق

أتي في سورة القصص من         ا ي ى م ا َقَضى   ﴿وشعيب عليهما السالم وإشارة إل َفَلمَّ

 .)1(﴾...ُموَسى اآلَجَل َوَساَر ِبَأْهِلِه 

 .مدة استئجاره) عليه السالم(قضاء موسى   -4

 .بالوادي المقدس) عليه السالم(موسى  -5

 .في الوادي المقدس )عليه السالم(بعثته  -6

الى في    ال اهللا تع ه موسى   ) 32-29" (سورة القصص "ق ذآر قصة بعثت ي

 :في الواد المقدس) عليه السالم(

اًرا         وِر َن ِب الطُّ ْن َجاِن َس ِم ِه آَن اَر ِبَأْهِل ا  ... ﴿َفَلمَّا َقَضى ُموَسى اَألَجَل َوَس َأَن

 . )2(اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِميَن﴾

من مكث موسى   " طه"إلى ما جاء آالتلخيص في سورة ُتشير هذه اآليات 

ه  ) عليه السالم( ى وطن ّن اهللا   / في أهل مدين لمدة قليلة ولما أراد العودة إل مصر م

 . تعالى عليه بالبعثة

دها     " الفاء"ونرى أن الجملة األولى بدأت بـ  د العطف، وبع ا "التي تفي " لم

ول أن   ن أن نق رط، ويمك ى الش ة عل ا" الدال ا " لم ى  هن الظرف بمعن تخدمت آ اس

ة،     " حين" ة الثاني وسار  "متضمن معنى الشرط متعلق بالجواب في صورة الجمل

ة ماضوية شرطية           " بأهله ى فهي جمل ة األول ى الجمل ة عل ر معطوف في محل خب

 .وآذلك الجملة الثانية

س"و ا    " آن ا؛ ألنه ل له ة، وال مح ية مثبت ة ماض ة فعلي اض، فالجمل ل م فع

 .مترتبة على الجملة األولى والثانيةجواب شرط غير جازم و
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ة   ه  "ثم الجملة القادم ال ألهل اني،       " ق تئناف بي تأنفة، اس ة مس ة فعلي هي جمل

 إجابة عن سؤال مقدر أي ماذا فكر في نفسه عندما رأى ناًرا؟

وجاءت الجملة القادمة في صورة األمر أي اسُتخدمت صغة الفعل األمر      

ذه   " امكثوا" ذآر المخاطب، فه دون    لجمع الم ة جاءت ب حرف واصل   / أداة الجمل

 .فهي متضمنة فيما قبلها، وهي في محل نصب؛ ألنها مقول القول

ي  : ثم قوله سبحانه وتعالى ة بحرف       آ﴿ِإنِّ ة وتوآيدي ة تعليلي اًرا﴾ جمل ُت َن َنْس

ومعها ياء المتكلم وبعدها استخدم الفعل الماضي للواحد المتكلم " إن"مشبه بالفعل 

ة أو     " آنس" أي الفعل الماضي ة توآيدي ا أن الجمل تكلم، وإذا قلن اسُتخِدَم مع تاء الم

ال   ن أن ُيق راب أو ُيمك ن اإلع ا م ل له ال مح ة ف ة  : تعليلي تأنفة بياني ة مس ا جمل أنه

 ".إن"في محل رفع خبر " آنست ناًرا"والجملة من 

ال   " سورة النمل  "و" سورة طه  "ونرى أن نفس الحدث ُذآر في    ا فق أيًض

 ": سورة طه"في اهللا تعالى 

ى    ِديُث ُموَس اَك َح ْل َأَت ي     . ﴿َوَه وا ِإنِّ ِه اْمُكُث اَل ألْهِل اًرا َفَق ُت آِإْذ َرَأى َن َنْس

 .)1(﴾...َناًرا

 ": سورة النمل"وقال اهللا تعالى في 

 .)2(﴾...َنْسُت َناًرا آِإْذ َقاَل ُموَسى َألْهِلِه ِإنِّي ﴿

ورة   ي س ه"فف ر " ط الى (ذآ بحانه وتع رة) س ى   مباش ة موس ه (رؤي علي

ل ذآر        ) السالم ذآر أي حدث من األحداث قب دون أن ي الناَر في الوادي المقدس ب

 ).عليه السالم(إعطاء النبوة لموسى 

 ". طه"و" القصص"ونجد الفروق الدقيقة في استخدام األفعال في سورتي 

 .﴾َنَس ِمْن َجاِنِب الطُّوِر َناًراآ﴿": القصص"فقوله تعالى في 
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 .﴾﴿ِإْذ َرَأى َناًرا": طه"الى في وقوله تع

ل الماضي   ي القصص الفع تخدم ف س"واس ي " آن ه"وف ورة ط ل " س الفع

 .اوآالهما يعطى معنى واحًد" رأى"الماضي 

في سورة  " حينئٍذ"أو بمعنى " وقتئٍذ"بمعنى " إذ"وشيء آخر هو استخدام 

 .طه

د استخدامت    ،"ِهْهِلِإْذ َقاَل ُموَسى أل" :أما في سورة النمل فى قوله تعالى فق

آما ُذآر في سورة طه  " امكثوا"وآذلك لم يذآرالفعل األمر ". وقتئٍذ"بمعنى " إذ"

في سورة  آما" قال"والقصص، وال يوجد في سورة القصص قبل الفعل الماضي 

ة   " فالفاء"طه  ه  "للترتيب أي الجمل ال ألهل ا الجمل       " فق ا، أم ا قبله ى م ة عل مترتب

ور   الث س ي ث دها ف ي بع ورة     الت ي س وي فف ي أو معن رق لفظ دون ف ي ب ه

 ":القصص"

 .﴾َنْسُت َناًراآِإنِّي ﴿

 ":طه"وفي سورة 

 .﴾َنْسُت َناًراآِإنِّي ﴿

 ":النمل"وفي سورة 

 .﴾َنْسُت َناًراآِإنِّي ﴿

في سورة " آنست"و" آنس"األمر المهم اآلخر هو استخدام الفعل الماضي 

 ). طه والنمل(مرتين في سورتى " آنس"القصص ولم ُيستخدم 

 : ثم قوله تعالى في سورة القصص

 .)1(﴾ِتيُكْم ِمْنَها ِبَخَبٍر َأْو َجْذَوٍة ِمَن النَّاِر َلَعلَُّكْم َتْصَطُلوَنآَلَعلِّي ﴿

 ":طه"وقوله تعالى في سورة 
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  .)1(﴾ِتيُكْم ِمْنَها ِبَقَبٍس َأْو َأِجُد َعَلى النَّاِر ُهًدىآَلَعلِّي ﴿

 ":النمل"وفي سورة 

  .)2(ِتيُكْم ِبِشَهاٍب َقَبٍس َلَعلَُّكْم َتْصَطُلوَن﴾آِتيُكْم ِمْنَها ِبَخَبٍر َأْو آَس﴿

ر ذه السور أن الخب ع ه ي جمي رى ف ي صورة ال / ن ر ف د ُذآ الحدث الواح

ُتخدم   من  " لعل "فرق آبير فيها من حيث األلفاظ، ففي سورتى طه و القصص اس

تكلم    اء الم ع ي ل م بهة بالفع روف المش ارع  الح ل المض دها الفع ي"، وبع ع " آت م

ذآر وفي سورة النمل      آتيكم "ضمير المخاطب للجمع الم حرف  "أي استخدم  " س

 .قبل الفعل المضارع ليدل على القرب" السين

ى       ع الكلمات التي وردت في معن جذوة من   (وبعد ذلك نريد أن نذآر جمي

 ).النار

" بقبس: "وفي سورة طه" نَّاِر ِبَخَبٍر َأْو َجْذَوٍة ِمَن ال: " ففي سورة القصص

 ". بخبر"و" بشهاب قبس"وفي سورة النمل ". هدى) "سبحانه وتعالى(أو سماه 

اسُتخدم مرتين في هذه السورة وهو " آتيكم"واألمر المهم هنا هو أن الفعل 

 . يدل على أهمية الحدث

لعلي "أما من ناحية موضع هذه الجمل من حيث اإلعراب فسنجد أن جملة 

يكم ار... آت راب،     " الن ن اإلع ا م ل له ا، وال مح تئناًفا بيانًي تأنفة اس ة مس ي جمل ه

ل       ن فاع ال م ل نصب ح ي مح ون ف وز أن تك ت"ويج ئ  " آنس ا المجي أي راجًي

 . بالخبر

د     ل واح ورة النم ي س ص وف ورة القص ي س الى ف ه تع م : "و قول لعلك

" لعّل"خر، ووال محل لها من اإلعراب، استئناف بياني آ. لفًظا ومعًنى" تصطلون
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ضمير للجمع المذآر المخاطب فالجملة جملة " آم"من الحروف المشبهة بالفعل و

 ".لعلكم تصطلون... سآتيكم"اسمية،داخل الجملة الفعلية في سورة النمل 

ـ    دأت ب ا ب ة قبله ة الفعلي ي الجمل مية المتضمنة ف ة االس ّل"والجمل ي " لع ف

 .فع خبر لعلجملة فعلية في محل ر" تصطلون"و. سورة القصص

ة  م تصطلون "فالجمل ا أي  " لعلك ابقة آله ل الس ة للجم ة ونتيج ال : تعليلي ق

 .موسى ألهله أنه يأتي إليهم بالنار للضياء منها

 ":سورة القصص"ثم قال اهللا تعالى في 

  .)1(﴾...مني ﴿فلما أتها نود

دس         وادي المق ي ال وة ف ى النب اء موس دث إعط ى ح ات إل ذه اآلي ير ه ُتش

د ة ب ـ فالجمل اء"أت ب ا"و" الف ة و" لم اء عاطف ا"والف ا أتاه ل " لم ا قضى "مث فلم

ى ا ..." موس ا"وهن ى " لم ين"هي ظرف بمعن ي  " ح ى الشرط وه متضمن معن

الجواب  ق ب ودي"متعل ة ..." ن ة الفعلي ا"والجمل ه " آتاه ي محل جر مضاف إلي ف

ودي"و ر    ..." ن رط غي واب لش و ج ا وه ل له ول وال مح ي للمجه ل ماض مبن فع

 ".في البقعة"وآذلك " نودي"متعلق بـ " من شاطئ"وجازم 

 .بدل من الشاطئ، بدل اشتمال بإعادة الجاّر" من الشجرة"و

الى ه تع م قول اَلِميَن  : " ث ُه َربُّ اْلَع ا اللَّ ي َأَن ى ِإنِّ ا ُموَس ة  " َأْن َي ذه الجمل فه

من  حرف تفسير وأن تكون مخففة " أن"تفسيرية وال محل لها من اإلعراب ففيها 

ة      ذه الجمل أن فه مير الش مها ض ة واس ة "الثقيل ة ندائي ا". جمل ى"وأم و  " موس فه

ا "منادى مفرد علم مبني على الضم المقدر في محل نصب و    ضمير منفصل   " أن

ي   د للضمير المتصل ف دأ أو توآي ه مبت ع ألن ي محل رف ي"ف تعير لمحل " إن واس

 .النصب
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و    "القصص "هذا ما نجده في سورة     ه  (ة لموسى  عن ذآر إعطاء النب علي

ا نجد   " طه "، ونفس الشيء ُذآر في سورة )بصيغة الفعل الماضي) (السالم ولكنن

ه     ن جانب ل م ديث طوي اك ح الى (أن هن بحانه وتع ورة   ) س ا س وحي، وأم ن ال ع

ه   " القصص" رى قول فال توجد إال جملة واحدة إذا ما عّرف اهللا تعالى عن نفسه فن

 )16-11": (طه"تعالى سورة 

 )1(.﴾َفَتْرَدى... ِإنِّي َأَنا َربَُّك َفاْخَلْع َنْعَلْيَك . َتاَها ُنوِدَي َيا ُموَسى﴿َفَلمَّا َأ

مثل سورة القصص حتى    " لما"و" الفاء"فنجد هنا أن الحديث بدأ أيًضا بـ 

 .مشترك في سورتين" نودي"و" أتاها"أن صيغة الفعل الماضي 

ا "أما في سورة النمل اسُتخدم الفعل الماضي  دال من   " جآءه ا "ب ا  " آتاه آم

د الفعل الماضي      ) عليه السالم(لموسى "نجد النداء  د بع مباشرة بدون أي لفظ زائ

 ".نودي"المبني للمجهول 

ي  ا ف ة  " القصص"أم م الجمل دها ث داء بع اء الن م ج ة ث اك حاجات لفظي هن

المتكلمين وفي سورة طه " نا"مع ياء المتكلم ثم ضمير " إن"االسمية التوآيدية بـ 

مع ياء المتكلم ثم الجملة الفعلية بدأت " إن"د النداء، الجملة االسمية التوآيدية بـ بع

ع "للترتيب وبعد الفاء الفعل األمر " بالفاء" رة أخرى      " اخل ة م ة التوآيدي م الجمل ث

به بالفعل وهو   ذا حديث رب " ك"مع ضمير الخطاب " إن"بحرف مش د ه وبع

 .وبعده ذآر يوم القيامة) السالمعليه (العالمين حينما عّرف نفسه لموسى 

ورة  ي س ل"وف ل الماضي   " النم اختالف صيغة الفع ديث ورد ب س الح نف

المفسرة ؛ألن  " أن"وبعده " ُنودي"، والفعل الماضي مبني للمجهول هو "جآءها"

 : قيل له بورك، ويقول الزمخشري: النداء فيه معنى القول وقد يكون المعنى
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ت" إن قل ون ا: ف وز أن تك ل يج ديره ه ة وتق ن الثقيل ة م ه : لمخفف ودي بأن ن

ت أن؟ قل ورك، والضمير ضمير الش د من : ب ه ال ب د"ال، ألن ت" ق إن قل ى : ف فعل

 .)1("ال يصّح؛ ألنها عالمة ال تحذف: إضمارها؟ قلت

 .)2(﴿ُبوِرَك َمْن ِفي النَّاِر َوَمْن َحْوَلَها﴾): سبحانه وتعالى(وأما قول 

ى  ون المعن يمكن أن يك ورك م: ف ا   ب ول مكانه ن ح ار، وم ان الن ي مك ن ف

الى في   " البقعة المبارآة"والمراد بالمكان في هذه السورة  التي ُذآرت في قوله تع

 .)3(﴾﴿ُنوِدَي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد اَألْيَمِن ِفي اْلُبْقَعِة اْلُمَباَرَآِة": القصص"سورة 

 :ويقول الزمخشري

ه؟ قلت    فما معنى ابتداء خطاب اهللا موسى: فإن قلت" د مجيئ هي  : بذلك عن

 .)4("أرض الشام آلها البرآةبشارة له بأنه قد ُقضى أمر عظيم، تنتشر منه في 

الى بحانه وتع ول س م ق اَلِميَن﴿: ث ِه َربِّ اْلَع ْبَحاَن اللَّ ب  ﴾َوُس ى تعجي دل عل ي

ه السالم  (لموسى  راد اهللا           ) علي ك األمر م أن ذل ذان ب ول إي ذا الق ك، وفي ه من ذل

ل األمور    تعالى ومك توب رب العالمين، آأنه يريد أن ينبه إلى أن الكائن من جالئ

 . وعظائم الشؤون

 : ثم قول سبحانه وتعالى

 .)5(﴾َيا ُموَسى ِإنَُّه َأَنا اللَُّه اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم﴿

" إّن"منادى مفرد و" موسى"و"يا"هذه الجملة، جملة ندائية، فحرف النداء 

بهة بال   روف المش ن الح و م ل وه اء"فع ي " اله ه"ف مير  " إن ون ض وز أن يك يج

 .صفتان للخبر" العزيز الحكيم"مبتدأ وخبر، و" أنا اهللا"الشأن، والشأن 
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 : ويقول الزمخشري

ه، يعني   "...  ا قبل ا، واهللا   : وأن يكون راجًعا إلى ما دّل عليه م أن مكلمك أن

 .)1("صفتان للمبين: ، والعزيز الحكيمبيان ألنا

الة أو         وجدنا في هذ     ة  أن الحدث الواحد وهو ذآر إعطاء الرس ه السور الثالث

ال أن       ل ُيناسب أن يق ة، ب ة الفعلي الوحي األول إلى موسى، آرر في صورة الجمل

ا           ا الجمل االسمية، ونجد أيًض ان فيه ذا الحدث،آما آ الجمل الفعلية غلبت على ه

ان   التراآيب المتشابهة أو الجمل المتشابهة في هذه السور الث الثة ففي بعض األحي

ابهة في سورة         ال والصيغ المتش ابهة واألفع وفي سورة   " طه "نجد الجمل المتش

ورة      " القصص" ي س ورة ف ذه الص د ه ان نج ي بعض األحي ه"وف ورة " ط وس

 ".النمل"

رى في سورة     الى  (أن اهللا " النازعات "ونحن ن لّخص نفس   ) سبحانه وتع

س ال   و نف ديث ه دء الح دة وب ة واح دث بجمل ا  الح ي اختاره اظ الت ات أو األلف كلم

 :وهو" طه"في سورة ) سبحانه وتعالى(

 .)2(﴿َهْل أَتاَك َحِديُث ُموَسى﴾

 .مشترآة من حيث األلفاظ واألفعال/ فالجملة واحدة

الى  (ثم لم ُيذآر حدث رؤية النار في الوادي المقدس بل ذآر   ) سبحانه وتع

داء لموسى    ه السالم  (فقط الن رد الغائب    بصيغة الفعل ال  ) علي اداه "ماضي للمف " ن

 ".حينئٍذ"أو " وقتئٍذ"بمعنى " إذ"وقبل الفعل الماضي اسُتخدم 

وم     يغة الماضي للمعل تخدام ص ي اس رق ف ادى"والف ورة  " ن ذه الس ي ه ف

 .واستخدام صيغة الماضي للمجهول في السور الثالثة

 :معجزتا العصا واليد
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ذآر  " طه "في سورة   ) سبحانه وتعالى(قال اهللا  قصة إعطاء المعجزات    ي

 ):عليه السالم(لموسى 

ى        . ﴿َوَما ِتْلَك ِبَيِميِنَك َيا ُموَسى ا َعَل شُّ ِبَه ا َوَأُه ُأ َعَلْيَه اَي َأَتَوآَّ َي َعَص َقاَل ِه

 َقاَل. َفَأْلَقاَها َفِإَذا ِهَي َحيٌَّة َتْسَعى. َقاَل َأْلِقَها َيا ُموَسى. ِرُب ُأْخَرىآَغَنِمي َوِلَي ِفيَها َم

اَء       . ُخْذَها َوَال َتَخْف َسُنِعيُدَها ِسيَرَتَها اُآلوَلى ُرْج َبْيَض َك َتْخ ى َجَناِح َدَك ِإَل ُمْم َي َواْض

 .)1(َياِتَنا اْلُكْبَرى﴾آِلُنِرَيَك ِمْن . َيًة ُأْخَرىآِمْن َغْيِر ُسوٍء 

 ":النمل"قال اهللا تعالى في سورة 

ا ُموَسى َال    َها َتْهَتزُّآ﴿َوَأْلِق َعَصاَك َفَلمَّا َر َآَأنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدِبًرا َوَلْم ُيَعقِّْب َي

وٌر  . َتَخْف ِإنِّي َال َيَخاُف َلَديَّ اْلُمْرَسُلوَن ِإَال َمْن َظَلَم ُثمَّ َبدََّل ُحْسًنا َبْعَد ُسوٍء َفِإنِّي َغُف

يٌم ْن غَ . َرِح اَء ِم ُرْج َبْيَض َك َتْخ ي َجْيِب َدَك ِف ْل َي ِع َوَأْدِخ ي ِتْس وٍء ِف ِر ُس ى آْي اٍت ِإَل َي

 .)2(ِفْرَعْوَن َوَقْوِمِه ِإنَُّهْم َآاُنوا َقْوًما َفاِسِقيَن﴾

ورة     ي س الى ف ال اهللا تع زات    "القصص"وق اء المعج ة إعط ذآر قص ، ي

 ): عليه السالم(لموسى 

ِبًرا َوَلْم ُيَعقِّْب َيا ُموَسى َها َتْهَتزُّ َآَأنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدآ﴿َوَأْن َأْلِق َعَصاَك َفَلمَّا َر

وٍء     . َأْقِبْل َوَال َتَخْف ِإنََّك ِمَن اآلِمِنيَن ِر ُس ْن َغْي اَء ِم اْسُلْك َيَدَك ِفي َجْيِبَك َتْخُرْج َبْيَض

ِه إِ     ْوَن َوَمَلِئ ى ِفْرَع َك ِإَل ْم  َواْضُمْم ِإَلْيَك َجَناَحَك ِمَن الرَّْهِب َفَذاِنَك ُبْرَهاَناِن ِمْن َربِّ نَُّه

 .)3(َآاُنوا َقْوًما َفاِسِقيَن﴾

ة أن حدث إعطاء المعجزات لموسى  ذه السور الثالث ي ه دنا ف ه (وج علي

ا   ) السالم ة مثلم ُذآرت في التراآيب متشابه تقريًبا ولكن توجد بعض الفروق القليل
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بدأ الحديث في صورة سؤال عن     ) سبحانه وتعالى(أن اهللا " طه"نرى في سورة 

 :تي ستصبح منبع المعجزة الكبرى فقال تعالىعصا موسى ال

 .﴾َوَما ِتْلَك ِبَيِميِنَك َيا ُموَسى﴿

ول     ل ق ول مث الى  (فهذا الق ْيًخا   ﴿): سبحانه وتع ي َش َذا َبْعِل في انتصاب    ﴾َوَه

ك "ويجوز أن تكون   . الحال بمعنى اإلشارة ًما موصوًال ويكون    " تل " بيمينك "اس

 .و منادى مفرده" موسى"حرف النداء و" الياء"صلته و

م جاء     تفهامية ث الى  (فرأينا هنا أن الحدث بدأ بجملة اسمية اس ) سبحانه وتع

ة  ال هي عصاي   : "بجملة فعلي ـ  ..." ق ال "ف ذآر      " ق رد الم هو الفعل الماضي للمف

ى  واب موس ب، ج الم(الغائ ه الس ة ) علي ة الفعلي م الجمل الى، ث بحانه وتع هللا س

أهش بها "المتكلم والجملة القادمة هي  األخرى بدأت بفعل مضارع لصيغة المفرد

ة وهي       " على غنمي ة الفعلي ة االسمية داخل الجمل معطوفة على ما قبلها ثم الجمل

 ."ولي فيها مآرب أخرى"

 :ويقول الزمخشري

ا   " ه أحس بم ة بالعصا، آأن افع المتعلق ال المن ى التفصيل واإلجم ر عل ذآ

ما هي إال عصا ال تنفع إال : فقاليعقب هذا السؤال من أمر عظيم يحدثه اهللا تعالى 

ه من      ذي فهم منافع بذات جنسها وآما تنفع العيدان ليكون جوابه مطلًقا للغرض ال

ا          ي علقه رة الت دد المرافق الكثي د عزوجل أن يع فحوى آالم ربه، ويجوز أن يري

 .)1("يريه على عقب ذلك اآلية العظيمةبالعصا ويستكثرها ويستعظمها، ثم 

 : حانه وتعالىثم قال اهللا سب

 .﴿َقاَل َأْلِقَها َيا ُموَسى﴾

م الفعل األمر     : قال در ث فعل ماض للمفرد المذآر وهو إجابة عن سؤال مق

 .التي تعود على العصا" الهاء"مع ضمير الغائب " ألق"
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َر   " طه "وسورة  " القصص "ونجد نفس الفعل األمر في سورة       ا ُأِم حينم

 ".ألق عصاك وأن"و" وألق عصاك) "عليه السالم(موسى 

رد مبنى فى محل نصب      " موسى"هي حرف النداء، و" الياء"و منادى مف

ـ       دأت ب ا ب ة أيًض ة فعلي اء "ثم الجملة القادم ب، أي " الف ة    : للترتي ة مترتب ذه الجمل ه

اء "هو فعل ماض مع ضمير      " ألقى "على ما قبلها  ة هي      ،"اله ة القادم م الجمل ث

اء  ة،    ، اسمية بدأت بالف ا العاطف اء هن رد المؤنث     " هي "ووالف ضمير منفصل للمف

  .خبر" حية"و في محل رفع مبتدأ، الغائب

ة   ة القادم م الجمل ال"ث در و " ق ؤال مق ة لس ذ"إجاب ُتخدم  " خ ر اس ل أم فع

ى  الم (لموس ه الس اء  )  علي دث ج ربط للح الى (ول بحانه وتع ي  ) س ل النه ال "بفع

ه السالم  (والمخاطب هو موسى   " تخف ى م    ) علي ة عل ة معطوف م   والجمل ا ث ا قبله

تكلم    ذآر الم ع الم ارع للجم ل المض ع الفع ين م رف الس منة بح ة المتض الجمل

اء "هنا لنفسه، وضمير ) سبحانه وتعالى(استخدمه  ا    " اله سيرتها  "هو للعصا، أم

 : فيقول الزمخشري عن إعرابه" األولى

ى الظرف، أي    : وقيل" سنعيدها في   : سير األولين، فيجوز أن ينتصب عل

اده "أعاد، منقوال من  . ى أي في حال ما آانت عصا، وأن يكونطريقتها األول " ع

 ...بمعنى عاد إليه

 .)1(...فيتعدى إلى مفعولين

ذي نجده في      " طه"فنجد في سورة /فنرى  نفس الحديث عن المعجزات ال

اظ أو الكلمات أو التراآيب        " النمل"القصص و" ين األلف ق ب رق دقي اك ف ولكن هن

 . وسورتي القصص والنمل "طه"التي اختيرت في سورة 

ال    ا ق دث عم رأ ونتح الى (واآلن نق بحانه وتع ورة  ) س ي س ه"ف ن " ط ع

 . المعجزة الثانية
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وٍء    ﴿ ِر ُس ْن َغْي َرى  آَواْضُمْم َيَدَك ِإَلى َجَناِحَك َتْخُرْج َبْيَضاَء ِم ًة ُأْخ َك  . َي ِلُنِرَي

 .)1(َياِتَنا اْلُكْبَرى﴾آِمْن 

ة، و  " الواو" ا عاطف ذه      فع " اضمم "هن ذآر المخاطب وه رد الم ل أمر للمف

ة     ى الجمل ة عل ا "الجملة معطوف د "و" فألقاه ه ضمير      " ي ه منصوب ومع مفعول ب

اب  ـ    " ك"الخط راد ب ذآر والم رد الم ك"للمف د   " جناح ت العض ك تح ى جنب " إل

 .يدل على هذا المراد" تخرج"والفعل المضارع للمفرد المؤنث 

اء"و اهرة" بيض ة الظ وب بالفتح ال منص و ح ة ه ة الفعلي ذه الجمل ، وه

 .متضمنة في الجملة التي قبلها فال يوجد أي حرف واصل بينهما..." تخرج"

ال   " من"ففيها " من غير سوء"و ا يق ر    : "صلة لبيضاء آم ابيضت من غي

 ".سوء

 : هو حال منصوب بالفتحتين الظاهرتين، ويقول الزمخشري" آية"و

ك،   : نحو وجه آخر، وهو أن يكون بإضمار   " آية"وفي نصب " خذ، ودون

ذه   " لنريك"وما أشبه ذلك، حذف لداللة الكالم، وقد تعلق بهذا المحذوف  أي خذ ه

 ".اآلية أيًضا بعد قلب العصا حّية لنريك بهاتين اآليتين بعض آياتنا الكبرى

ه    الى  (واآلن نتحدث عن قول وسورة  " القصص "في سورة   ) سبحانه وتع

 . ق في النصين إال في آخر اآليتينواألمر المهم أنه ال يوجد الفر" النمل"

 :فقوله تعالى في القصص

َها َتْهَتزُّ َآَأنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدِبًرا َوَلْم ُيَعقِّْب َيا ُموَسى آَوَأْن َأْلِق َعَصاَك َفَلمَّا َر﴿

 .)2(َأْقِبْل َوَال َتَخْف ِإنََّك ِمَن اآلمنين

 ":النمل"وفي سورة 
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ا ُموَسى َال   آا َرَوَأْلِق َعَصاَك َفَلمَّ﴿ َها َتْهَتزُّ َآَأنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدِبًرا َوَلْم ُيَعقِّْب َي

 .)1(﴾َتَخْف ِإنِّي َال َيَخاُف َلَديَّ اْلُمْرَسُلوَن

الى في سورة       ه تع ى التي     " القصص "ففي إعراب قول ة األول رى الجمل ن

ى الج       ة عل ذه الجمل ى عطف ه دل عل ا و  بدأت بالواو العاطفة التي ت ة قبله " أن"مل

 .هي حرف تفسير،وأن تكون مخّففة من الثقيلة

ر   ل األم ق"والفع ى  " أل تخدم للموس الم (اس ه الس ـ  ) علي ل ل ق "وال مح أل

 .من اإلعراب ألنها جملة تفسيرية" عصاك

ة  ا"وجمل ه و  ..." رآه ر مضاف إلي ل ج ي مح اء"ف ة  " الف ذه الجمل ي ه ف

م  ظرف بمعنى حين متضمن معنى ال" لما"عاطفة،و شرط متعلق بجواب الشرط ث

ه حال من     " تهتز"الجملة الفعلية  فعل مضارع للمفرد المؤنث في محل نصب ألن

 ".رآها"مفعول 

ا "حرف مشبه بالفعل و " آأّن"ففيها " آأنها جآن"والجملة االسمية  في  " ه

أّن و  ة     " جآن "موضع اسم آ ال أّن الجمل ره يمكن أن يق ا جآن  "خب هي في   " آأنه

 ".تهتز"فاعل  محل نصب حال من

دبًرا "والجملة  ا من اإلعراب،هي        " ولى م اوال محل له ا قبله متضمنة فيم

 . منصوبة بالفتحتين الظاهرتين" مدبًرا"جواب شرط غير جازم و

ووجدنا في هذا النص لسورة القصص أن الجمل آلها فعلية ومتضمنة فيما 

ة    " ولم يعقب: "وقوله تعالى. قبلها وبعدها ة فعلي ة منفي والفعل المضارع    هي جمل

 ".ولى مدبرا"،وهذه الجملة معطوفة على "لم"مجزوم بسبب 

انيٌّ و      تئناف بي تأنفة اس ة المس ة البدائي ل "ثم نجد الجمل ذا  (فعل أمر   " أقب وه

د نفس الكالم    " النمل "الفعل الذي ال نجده في سورة  الى    )  فقط عن ه تع م قول ال "ث
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ى      )ذآر نفس الفعل في سورة النمل وسورة طه     " (تخف فعل النهي وُعطف عل

 ". أقبل"الجملة 

 .هي جملة تعليلية" ِإنََّك ِمَن اآلمِنيَن " والجملة 

ورة  ي س ل"وف ا  " النم ذآر لن ي ت ة الت ي اآلي اظ ف د نفس األلف زة "نج معج

 : ففي قوله تعالى" العصا

ا ُموَسى َال   َها َتْهَتزُّ َآَأنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدِبًرا َوآَوَأْلِق َعَصاَك َفَلمَّا َر﴿ َلْم ُيَعقِّْب َي

 .)1(﴾َتَخْف ِإنِّي َال َيَخاُف َلَديَّ اْلُمْرَسُلوَن

ة المتضمنة    فالواو هنا عاطفة والجملة فعلية، والفعل، فعل األمر، ثم الجمل

ذآر الغائب وضمير      " لما"التي بدأت بالفاء و رد الم ثم الفعل الماضي لصيفة المف

ه مفع    م الفعل المضارع في موضع الحال        الهاء في موضع النصب ألن ه، ث ول ب

ز" ـ     " تهت دأت ب ي ب مية الت ة االس م الجمل أن،"ث ا    " آ اء للعص مير اله ه ض ومع

م     ه اس ع النصب ألن ي موض مير ف أن"والض ل   " آ بهة بالفع روف المش ن الح م

ة الماضوية          " جآنّ "للتشبيه و ة الفعلي م الجمل وع بالضمة الظاهرة ث ر مرف هو خب

ا من اإلعراب وهي جواب الشرط       متضمن" ولى مدبًرا" ة فيما قبلها وال محل له

هي حملة " ولم يعّقب. "حال منصوبة بالفتحتين الظاهرتين" مدبًرا"غير الجازم و

ل المضارع مجزوم بسبب  ة والفع ة فعلي م"منفي ى "ل ة عل ة معطوف ذه الجمل ، وه

ة   " ال تخف "والفعل المنهي   " ولى مدبًرا" ة التعليلي م الجمل ي الَ " ث َديَّ   ِإنِّ اُف َل  َيَخ

 " .اْلُمْرَسُلوَن 

 :ويقول الزمخشري

ت " إن قل ه  : ف الم عطف قول اكَ (ع ِق َعَص ت)َوَأْل ورك؛ ألن  : ؟ قل ى ب عل

ودي ى ن ودي: المعن ير لن ا تفس اك، آالهم ق عس ار، وأن أل ي الن ن ف ورك م . أن ب

ار     ورك من في الن ه  , والمعنى، قيل له ب ل ل ك      : وقي ى ذل دليل عل ق عصاك، وال أل
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ه   ) َوَأْن َأْلِق َعَصاكَ (له تعالى قو د قول هُ     ﴿بع ا اللَّ ي َأَن ا ُموَسى ِإنِّ ر    ﴾َأْن َي ى تكري عل

ير  رف التفس ول . ح ا تق ج و  : آم ك أن ح ب إلي ج   آت ئت أن ح ر، وإن ش أن اعتم

 .)1("واعتمر

ذلك في   " معجزة اليد"عن " القصص"وننظرإلى قوله تعالى في سورة  وآ

 ":القصص"ي سورة نجد قوله تعالى ف" النمل"سورة 

﴿اْسُلْك َيَدَك ِفي َجْيِبَك َتْخُرْج َبْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء َواْضُمْم ِإَلْيَك َجَناَحَك ِمَن 

 .)2(الرَّْهِب َفَذاِنَك ُبْرَهاَناِن ِمْن َربَِّك ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه ِإنَُّهْم َآاُنوا َقْوًما َفاِسِقيَن﴾

ة بفعل األمر     ُتخدم      "أسلك "بدأت الجمل ا في سورة النمل اس " أدخل "، أم

اني فهي           " أسلك "بدًال من  تئناف بي ل هو اس ا من اإلعراب ب ة ال محل له والجمل

ة        دل من الجمل در أو ب ل "إجابة عن سؤال مق ة    " أقب ذه الجمل " في جيبك  "وفي ه

 ".أسلك"متعلق بـ 

ا   ا، ففيه ي قبله ة الت ي الجمل منة ف ة متض ة الفعلي رج"والجمل ل" تخ  فع

ب    واب الطل زوم ج ارع مج اء. (مض اء"و) بيض ال    " بيض ع الح ي موض و ف ه

ل     ن فاع اهرة م ة الظ رج"منصوب بالفتح ر "و" تخ ن غي ن   " م ال م ق بح متعل

ي  ر  " بيضاء"الضمير ف در غي ا وهي جواب شرط مق ة ال محل له ذه الجمل وه

 ".إن تسلك يدك تخرج بيضآء من غير سوٍء: "مقترنة بالفاء أي

الم ن ذا الك ل ه ات ومث اظ اآلي ين ألف ى ب رق حت ي سورة النمل وال ف جده ف

 . إالفى فعل األمر في البداية

الى بحانه وتع ر س م ذآ ِع ﴿: ث ي ِتْس ِهآِف ْوَن َوَقْوِم ى ِفْرَع اٍت ِإَل ي سورة  ﴾َي ف

ورتي     ي س ر ف ذا األم ر ه د ذآ ط، وال يوج ل فق ه"النم ول " القصص"و" ط ويق

 : الزمخشري
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ات  (و ع آي ي تس تأنف،  ) ف الم مس ذوف،     آ ق بمح ه يتعل ر في رف الج وح

 .ونحوه) إلى فرعون(اذهب في تسع آيات : والمعنى

 فقلت إلى الطعام فقال منهم

 د اإلنس الطعاماأفسفريق 

دك  : ويجوز أن يكون المعنى ات   : وألق عصاك، وأدخل ي : ، أيفي تسع آي

 .)1("في جملة تسع آيات وعدادهن

ين     ذآر آ) سبحانه وتعالى(واألمر اآلخر أن اهللا  اتين اآليت ر ه ية أخرى غي

 ".طه"و" النمل"في سورة القصص ال يوجد ذآرهما في ) عليه السالم(لموسى 

 :فنرى في قوله تعالى

ْوَن  ﴿ ى ِفْرَع َك ِإَل ْن َربِّ اِن ِم َذاِنَك ُبْرَهاَن ِب َف َن الرَّْه َك ِم َك َجَناَح ُمْم ِإَلْي َواْض

  .)2(﴾َوَمَلِئِه

  :ويقول الزمخشري في هذا الصدد

ه    : فإن قلت" ى قول ا معن َن الرَّْهبِ     " م َك ِم َك َجَناَح ُمْم ِإَلْي ه  : قلت " َواْض في

ى    دهما، أن موس ان أح الم (معني ه الس ة   ) علي ا حي ب اهللا العص ا قل زع : لم ف

ه       ل ل دك   : واضطرب، فالقاها بيده آما يفعل الخائف من الشيء، فقي اءك بي إن إلق

ا تنقلب حية، فأدخل يدك تحت عضدك   فيه غضاضة عند األعداء، فإذا ألقيتها فكم

ران     ا بيضاء ليحصل األم ا هو غضاضة     : مكان اتقائك بها، ثم أخرجه اب م اجتن

 ...عليك وإظهار معجزة أخرى

د    : من أجل الرهب، أي   ) من الرهب  (ومعنى قوله  إذا أصابك الرهب عن

ى  .. الحية فاضمم إليك جناحك َك َجَناَحكَ   (ومعن ُمْم ِإَلْي ه ) َواْض َدَك   : " وقول ُلْك َي اْس

َك ي َجْيِب رر  " ِف ا آ ارتين، وإنم ين العب د، وال اختالف ب يرين واح د التفس ى أح عل
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روج الي   دهما خ ي أح ك أن الغرض ف تالف الغرضين، وذل د الخ ى الواح د المعن

 . )31(إخفاء الرهب: بيضاء وفي الثاني

الى ه تع ى إعراب قول ا إل َن: "وإذا نظرن َك ِم َك َجَناَح ُمْم ِإَلْي ِب َواْض ا ،"الرَّْه  ففيه

من أجله : أيًضا، أي" اضمم"متعلق بـ  "من الرهب"و ،"اضمم"متعلق بـ " إليك"

 ".الفاء"

ة       ؛ال محل لها) بفعل األمر(فالجملة الفعلية  ى جمل ة عل ة معطوف ا جمل ألنه

 ".اسلك"

هذه الجملة : التي جاءت للترتيب أي" الفاء"والجملة القادمة اسمية بدأت بـ 

ا أو  مترتبة عل اء "ى ما قبله تئنافية و  " الف ارة للمثنى مبني     " ذانك "هي اس اسم إش

ر  " من تلك"و" برهانان"على األلف في محل رفع مبتدأ وخبره  متعلق بنعت للخب

ديره     " إلى فرعون"و ق بفعل محذوف تق ى فرعون  "أو " اذهب "متعل ق  " إل متعل

 .متقديره مرسالن أو واصالن إليه" برهانان"بمحذوف نعت ثان لـ 

ـ        دأت ب ة ب ة اسمية تعليلي " إن"والجملة القادمة أو الجملة األخيرة هي جمل

 ".آانوا"ثم الفعل الناقص للجمع المذآر الغائب ". هم"مع ضمير 

 ".إن"في محل رفع خبر " َآاُنوا َقْوًما َفاِسِقيَن " والجملة من 

م  إن"على الجملة " النمل"الحديث ينتهي في سورة / ونحن نجد أن الحدث ه

الى (فهي نفس الترآيب الذي اختاره " َآاُنوا َقْوًما َفاِسِقيَن  في سورة   ) سبحانه وتع

ذا الكالم عن ذهاب موسى        " القصص" د ه ه السالم  (ولكن ال يوجد بع ى  ) علي إل

ره    ل ذآ يل ب ه تفص ون وقوم الى (فرع بحانه وتع ة  ) س ورة عام ار بص باالختص

 :بقوله

  .﴾ِصَرًة َقاُلوا َهَذا ِسْحٌر ُمِبيٌنَياُتَنا ُمْبآ﴿َفَلمَّا َجاَءْتُهْم 



 

 :نبوة هارون وتكذيب فرعون -7

مساعدة أخيه في التبليغ في  ) عليه السالم(وآذلك ال نجد ذآر طلب موسى 

ورة  ل"س ر  " النم ل ذآ الى (ب بحانه وتع ى   ) س اة موس ن حي زء م ذا الج ه (ه علي

 ":طه"فقوله تعلى في سورة " طه"و" القصص"في سورتين ) السالم

َقاَل َقْد ُأوِتيَت ... َقاَل َربِّ اْشَرْح ِلي َصْدِري . اْذَهْب ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى﴿

 .)1(﴾ُسْؤَلَك َيا ُموَسى

ات     ذه اآلي ي ه د ف د "نج دث جدي ى  " ح ذهاب موس الم (ل ه الس ى ) علي إل

يغة       ل بص ة، والفع ة فعلي دأ بجمل دث ب رى أن الح اغى، فن ون الط ر"فرع " األم

ـ       للمفرد ال دأت ب ا فب ا قبله " إن"مذآر الغائب ثم الجملة القادمة اسمية متضمنة فيم

" طغى "فلذلك هي في محل نصب و  " إن"في موضع اسم " الهاء"ومعها ضمير 

 .خبر جملة فعلية) فعل ماض للمفرد المذآر الغائب(

اٍض   ال "ثم الجملة الفعلية بدأت بفعل م ول الشوآاني  " ق تح   / ويق صاحب ف

 : القدير

فماذا : مستأنفة جواب سؤال مقدر، آأنه قيل" َربِّ اْشَرْح ِلي َصْدِري  َقاَل"

 )2("قال؟

ه السالم  (ففي هذه الجملة النداء من جانب موسى   المين أي  ) علي رب الع : ل

ر    ل األم ا فع تخدم هن ذي اس ل ال ه والفع ه وألخي دعو لنفس و ي رح"ه ذلك " اش وآ

ة   "يسر"مر أيًضا الجمة بعدها معطوفة على ما قبلها وهو الفعل األ ذلك الجمل ، وآ

ة   . هي معطوفة على ما قبلها" َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِني" التي بعدها  ذه الجمل ففي ه

عقدة من عقد : متعلق باحلل؛ ألنها في موضع الصفة للعقدة آأنه قيل" لساني"من 
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الى في سورة    . لساني ي    "القصص "ويؤيد ذلك قوله تع ُح ِمنِّ َو َأْفَص اًنا﴾ ، ﴿ُه   )1(ِلَس

 ،)2(َوَال َيَكاُد ُيِبيُن﴾﴿: في سورة الزخرف) َوَال َيَكاُد ُيِبيُن(وقوله حكاية عن فرعون 

دعاء  " َيْفَقُهوا َقْوِلي :" ثم جاءت جواب األمر قوله تعالى يعني المقصود من هذا ال

 .هو أن يفهم فرعون وقومه آالمي

 .المحذوفة" أن"ب هو منصوب بسب" يفقهوا"ونجد أن الفعل المضارع 

الى     ه تع ي "وقول ْن َأْهِل ًرا ِم ي َوِزي ْل ِل ة فهي "َواْجَع واو العاطف دأت ب ة ب الجمل

ًرا  "فعل أمر ويجوز أن يكون " اجعل"معطوفة على ما قبلها و ي وزي ولين  " ل مفع

ل" ة " اجع ة القادم ي " والجمل ارون أخ ا " ه ارون"ففيه ان  " ه دل أو عطف بي ب

أمر  " هارون"و" وزيًرا"للوزير، ويجوز أن يكون  مفعولين، وقدم الثاني اعتناء ب

وزارة ي"و. ال ان     " أخ ل عطف بي وجهين وإن جع ذين ال ي ه ارون ف ن ه دل م ب

 .آخرها، وحسن عند الزمخشري

 ":اإلعراب المحيط من تفسير المحيط"وجاء في 

ي   "وجوزوا أن يكون  " ًرا من أهل ا المفعوالن و  " وزي ي "هم ه   " ل ل قول مث

ٌد﴾  ﴿َوَلْم َيُكْن ى، و      ،)3(َلُه ُآُفًوا َأَح تم المعن ه ي ه ب ون أن ارون "يعن وجوزوا أن  "... ه

ه أل      : بفعل محذوف أي  " هارون"ينصب  ذا ال حاجة إلي ارون وه ّي ه ن اضمم إل

 .)4("الكالم تام بدون هذا المحذوف

 ". واشرآه في أمري ﴾اْشُدْد ِبِه َأْزِري﴿:ثم قول سبحانه وتعالى
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ا    / متضمنة" اشدد به أزري"فالجملة  ا ففيه ا قبله زة  " اشدد "متعلقة فيم بهم

دعاء " أشرآه"وصل في الجملة القادمة، و أي  ،بهمزة قطع فكالهما على صيغة ال

 .ربي أحكم به قوتي واجعله شريكي في أمر الرسالة

 ":فتح القدير"ونقل الشوآاني قول النحاس في 

 .)1("زيًرااجعل لي و: "جواًبا لقوله جعلوا الفعلين في موضع جزم"

 : ويقول الزمخشري

ر" ظ األم ى لف رأ عل يمن ق وز ف ل : ويج ي"أن يجع ى " أخ ا عل مرفوًع

 .)2("هارون"، ويوقف على خبره"اشدد به "االبتداء، و

ًرا "و" َآْي ُنَسبَِّحَك َآِثيًرا" :ثم قوله تعالى الى في    " َوَنْذُآَرَك َآِثي ذآر اهللا تع

ه    ود من دعاء المقص ذا ال بيح   ،ه و التس ا  وه ذآر فهن ي"وال اءت  " آ ة، ج تعليلي

ه  دها منصوب بالفتحة الظاهرة ومع ضمير " ك"للتوضيح فالفعل المضارع بع

في الموضعين نعت لمصدر محذوف،      " آثيًرا"الخطاب للمفرد المذآر الغائب و

ى الحال   نحن نسبحك التسبيح في حال      : أي ،أو لزمان محذوف، أو منصوب عل

 .آثرتهم

مية ال   ة االس م الجمل ة ث يًرا   "توآيدي ا َبِص َت ِبَن َك ُآْن ا  ،"ِإنَّ ن " إن"ففيه م

فعل ناقص مع ضمير " آنت"و ،ضمير الخطاب" ك"و ،الحروف المشبهة بالفعل

خبر آان منصوب " بصيًرا"و ،"ناء"مع " الباء"متصل للمخاطب ثم حرف الجر 

 .بالفتحة الظاهرة

ه السالم  (وجاءت الجملة الفعلية جوابًا لسؤال موسى  َت    " )علي ْد ُأوِتي اَل َق َق

ى ا ُموَس ْؤَلَك َي اض ". ُس ل م ال"الفع د"و" ق ل " ق وع الفع رب وق ى ق دل عل ي

ت"و اء المخاطب و" أوتي ع ت ل ماض م ؤال"فع ى : المسؤول أي" الس ل بمعن فع
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أآول، وزاد      : مفعول مثل ما يقال عند العرب وز، وأآل بمعنى م خبز بمعنى مخب

ه  (لتشريف موسى  " يا موسى) "ه السالمعلي(اهللا على هذا القول نداء لموسى  علي

 .بالخطاب مع رعاية الفواصل) السالم

 :المالحظة  -

دنا أن اهللا    / فبعد أن حللنا هذا الحدث ة، فوج ة آي الى  (النص آي ) سبحانه وتع

ل   صّرح في هذه اآليات آلها بالغرض المقصود من المعجزات التي ذآرت من قب

 .في نفس السورة

ى فرعون      ) ه السالم علي (فلما أحس موسى   ذهاب إل ره بال الى أم أن اهللا تع

دعا موسى        يًما ف ا جس ا وخطًب ًرا عظيًم ه السالم  (الطاغي فعرف أنه ُآّلف أم ) علي

ا يصحبها        ة اهللا في أرضه وم ربه آي يسهل عليه في الجملة أمره الذي هو خالف

 .من مزاولة معاظم الشئون ومقاساة حالئل الخطوب

لحدث حافظ على الجملة الفعلية التي آثيرت فينها فنرى في هذا النص أن ا

دة    مية الوحي ة االس ارعة والجمل ها مض ية وبعض ها ماض ر وبعض ال األم أفع

ا      . توآيدية ذه السورة أي دع واألمر المهم هو أن هذا الحدث ُذآر بالتفصيل في ه

لنفسه وألخيه وقد جاء ذآره أيًضا في سورة القصص ولكن ) عليه السالم(موسى 

 .جرى الحدث بها هنا/ بالكلمات أواأللفاظ التي جرت القصة ليست

 : قوله تعالى لما أمره بالذهاب إلى فرعون" القصص"فنرى في سورة 

 .)1(﴾َقاَل َربِّ ِإنِّي َقَتْلُت ِمْنُهْم َنْفًسا َفَأَخاُف َأْن َيْقُتُلوِن﴿

ة       " قال"وفي الحقيقة  ا من اإلعراب وهي جمل تأنفة وال محل له  جملة مس

ة      " رب"إعتراضية لإلسترحام و  /معترضة  ادى مضاف منصوب وعالم هو من

ة للتخفيف و        اء المحذوف ل الي ا قب ى م درة عل اء "النصب الفتحة المق ة  " الي المحذوف

 .مضاف إليه
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ة  ..." إني قتلت"وجملة  ول وجمل ..." قتلت . "في محل نصب ألنه مقول الق

را   ل "والفعل هو فعل ماض     " إن"في محل رفع خب ة     مع " قت تكلم والجمل اء الم ت

اء "القادمة بدأت بـ  ا و       " الف ا قبله ى م ة عل ة مترتب ذه الجمل " أخاف "للترتيب أي ه

تكلم   (فعل مضارع  رد الم وع للمف ة  ) مرف ة     " أخاف "فالجمل ع معطوف في محل رف

 .أو ال محل لها من اإلعراب فهي معطوفة على جملة النداء" قتلت"على جملة 

ة  ون"وجمل ا  " يقتل ل له ي  ال مح ول الحرف لة الموص در " أن"ص والمص

 ".أخاف"في محل نصب ألنه مفعول به لفعل الخوف " أن يقتلون"المؤول 

 .وآما قلنا من قبل عن هذه الجملة أنها جملة معترضة

لي    وع األص ى الموض أتي إل اآلن ن و أن   / ف ه اآلن وه ذي نناقش دث ال الح

طلب في حق أخيه هارون أن الرسالة ف/ لما أعطاه اهللا النبوة) عليه السالم(موسى 

 : يكون نبًيا لمساعدته في تحمل أعباء النبوة ففي قوله تعالى

ة   ،َوَأِخي َهاُروُن ُهَو َأْفَصُح ِمنِّي ِلَساًنا﴾﴿ فالواو في هذه الجملة عاطفة وآلم

وع " هارون" ع      " هو "و ،عطف بيان على أخي مرف ضمير منفصل في محل رف

 . هي تمييز منصوب" لسانا"و" أفصح"بـ  متعلق" مني"و ،"أفصح"مبتدأ خبره 

 :ويقول الزمخشري في هذا القول

ة " ذلك، ال لقول ه ل اج إلي ا يحت حبان : وفضل الفصاحة إنم إن س صدقت، ف

اقال اف      نوب ذي يخ ّدقه ال ى يص ان حت ه بالبي اح آالم ه، أو يصل جن تويان في يس

ناًدا مجاز      ه إس بب في ه الس ارون؛ ألن ى ه ديق إل ند التص ه، فأس ى  تكذيب ا، ومعن ًي

يس في      : اإلسناد المجازي ة ول ه حقيق ناده إلي أن التصديق حقيقة في المصدق، فإس

ا البسه      السبب تصديق، ولكن استعير له اإلسناد ألنه البس التصديق بالتسبب آم

 .)1()ِإنِّي َأَخاُف َأْن ُيَكذُِّبوِن: (والدليل على هذا الوجه قوله. الفاعل بالمباشرة
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ة  ة القادم ـ والجمل دأت ب اء"ب ب أي " الف له"للترتي ا " فأرس ى م ة عل مترتب

ا و ل"قبله ر وضمير  " أرس ل أم اء"فع ارون " اله الم(له ه الس ن أن )علي ، ويمك

اء" بب و " الف بب بالس ربط المس ة لي ي"عاطف ل  " مع ق بفع ظرف منصوب متعل

ذه الحال   " (أرسله"حال منصوبة من مفعول " ردًءا"و" أرسله" ) أي أرسله في ه

 .للوقاية، ويحتمل أن يكون صفة لرداء" النون"فيها " يصدقني"و

و " إن"اسمية توآيدية تعليلية بـ " ِإنِّي َأَخاُف َأْن ُيَكذُِّبوِن " والجملة القادمة 

م     " يا" تكلم ث رد الم من نواصب المضارع    " أن"المتكلم، ثم الفعل المضارع للمف

 ".أخاف"به وعامله في محل نصب ألنه مفعول " أن يكذبون"والمصدر المؤّول 

اك  "طه"فنجد في هذه اآلية أن ما ذآرفيها هو ما ُذآر في سورة  ، ولكن هن

ة   ) عليه السالم(وآلمات اآلية؛ ألن موسى " األلفاظ"فرق في  ة دعائي اختار طريق

الى (لنفسه وألخيه مناهللا  ا ال يتحدث موسى     ) سبحانه وتع ه السالم  (ولكن هن ) علي

نبيا لفصاحة آالمه، ففي  " هارون"أن يرسل اهللا تعالى بذلك الكالم فيقول مباشرة 

ة   ة مختلف ن بطريق اء ولك ا دع ذا أيًض ة ه ن اهللا  . الحقيق دعاء م تجابة ال ذلك اس وآ

 ". طه"ألفاظ ال نجدها في سورة / تعالى في آلمات

 ":القصص"فقوله تعالى في سورة 

لْ    ﴿ ا ُس ُل َلُكَم َك َوَنْجَع ا بِ   َقاَل َسَنُشدُّ َعُضَدَك ِبَأِخي ُلوَن ِإَلْيُكَم َال َيِص ا  آَطاًنا َف َياِتَن

 .)1(﴾َأْنُتَما َوَمِن اتََّبَعُكَما اْلَغاِلُبوَن

ه السالم  (استجاب دعاء موسى    ) سبحانه وتعالى(قلنا من قبل أن اهللا  ) علي

 ".القصص"وسورة " طه"في حق أخيه وهذا الشيء موجود في سورة 

ذآر       ." ..َقاَل َسَنُشدُّ َعُضَدَك" فالجملة  رد الم ة، والفعل ماض للمف هي فعلي

وع     " سنشد "الغائب والجملة ال محل لها، استئنافية والسين في  ى قرب وق دل عل ي

ل، و د"الفع ى   " نش تلكم، ومعن ع للم يغة الجم ل مضارع لص د"فع نقوي " سنش س
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نعين"و ة " س ّد"وموضع اإلعراب للجمل ول، ..." سنش ول الق في محل نصب مق

اء"و ي " الب ك"ف ار و "بأخي ببها و" أخي"حرف ج رور بس و ضمير " ك"مج ه

 ).عليه السالم(الخطاب لموسى 

ول و     ول الق ة مق ى جمل ا "والجملة القادمة في محل نصب معطوفة عل " لكم

 ". نجعل"متعلق بمحذوف مفعول به ثان عامله 

ة   ة القادم ا بِ   " ثم الجمل ُلوَن ِإَلْيُكَم َال َيِص ا  آَف ا َأْنُتَم ة متضمنة  " َياِتَن ا   فالجم فيم

ا   ا؛ ألن فيه اء"قبله ة و" الف ة، و" ال"عاطف لون"نافي ع  " يص ارع للجم ل مض فع

ديره  " بآياتنا"، و"يصلون"متعلق بـ " إليكما"المذآر الغائب، و متعلق بمحذوف تق

ب" ـ   "اذه ه ب وز تعليق ل"، أو يج ـ "نجع لون"، أو ب مير   " يص ن ض ال م أو بح

 . الخطاب

 : ويقول الزمخشري

ا متعلق بن" بآياتنا" أو بنجعل  . حو ما تعلق به في تسع آيات، أي اذهبا بآياتن

ا  : لكما سلطانا، أي ا   : أو بال يصلون، أي  . نسلطكما بآياتن نهم بآياتن أو . تمتنعون م

أخر  م يكن   : هو بيان للغالبون ال صلة، المتناع تقدم الصلة على الموصول ولو ت ل

ه ًما جواب ون قس ه، ويجوز أن يك دال يصلو: إال صلة ل و ن، مق ن لغ ه أو م ًما علي

 .)1("القسم

ا " َوَمِن اتََّبَعُكَما اْلَغاِلُبوَن " ثم الجملة القادمة  اسم موصول في    " من " ففيه

الواو و   ى الضمير المنفصل ب ع معطوف عل ل رف ا"مح ع " اتبعكم اض م ل م فع

 ".من"وال محل لها ألنها صلة الموصول " آما"ضمير متصل 

ا"و ع    " أنتم ل رف ي مح ل ف مير منفص دأ و ض ه مبت البون"ألن ره " الغ خب

 .مرفوع بالواو
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ة وبعض    " القصص"فنجد في سورة  ة الفعلي أن الحدث ُذآر بصورة الجمل

ا ولكن    "وسورة  " طه "الجمل اسمية وُآّرر هذا الحدث في سورة     الشعراء أيًض

 .الفرق بين الكلمات واأللفاظ لآليات الكريمة

م     أآثرها " القصص"واألفعال التي جاءت في سورة  م األمر ث مضارعة ث

 .آثير من األفعال جاء فى صورة األمر" طه"أما في سورة .الماضوية

والمهم أن الحدث تكّرر في جميع السور مع اختالف الجمل، في صورة       

 .الجملة الفعلية بين الفعل األمر أو المضارع أو الماضي

كَ ": " طه "وبعض الجمل اسمية توآيدية أو تعليلية آما في سورة  َت   ِإنَّ ُآْن

 ."ِبَنا َبِصيًرا

 ". َوَمِن اتََّبَعُكَما اْلَغاِلُبوَن"سورة القصص"وآما في 

اء   وآذلك جاء في السورتين آثير من أدوات الربط مثل الفاء العاطفة، والف

ة  ا تناسب الحدث،       , للترتيب، والواو العاطف والضمائر المنفصلة والمتصلة وآله

 .تبة بعضها على بعض بدون فاصل زمنيفي الجمل المتر" الفاء"فمثال جاءت 

ورة  ي س ب ف ا التراآي ه"أم ورة " ط ن " القصص"وس ابهة م فليست متش

 .حيث هذا الحدث

ذآر نفس الحدث أي ذهاب موسى      " الشعراء"وقال اهللا تعالى في سورة  ي

 :الرسالة ألخيه هارون) عليه السالم(إلى فرعون وطلب موسى ) عليه السالم(

اِلِمينَ    َوِإْذ َناَدى َربُّ﴿ ْوَم الظَّ ِت اْلَق ْوَن   . َك ُموَسى َأِن اْئ ْوَم ِفْرَع ا   ... َق وَال ِإنَّ َفُق

  .)1(﴾َرُسوُل َربِّ اْلَعاَلِميَن

 .فوجدنا هنا نفس الحدث فبعض من التراآيب متشابهة وبعضها مختلفة
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ـ    دأت ب ا ب نجد أنه ى فس ة األول ى الجمل ا إل ا نظرن واو"وإذا م ة  " ال والجمل

ة       " إذ"ية واستئناف ديره اذآر والجمل ه لفعل محذوف تق ادى ربك  "هو مفعول ب " ن

ه     ّر مضاف إلي ة    . في محل ج ذه الجمل ادى "وفي ه ذآر     " ن رد الم فعل ماض للمف

 .الغائب

الى    ،)1("أن"جملة تفسيرية بسبب  ..." ائت أن"والجملة  ه تع م قول ْوَم  " :ث َق

ا لفظ     " ِفْرَعْوَن َأَال َيتَُّقوَن ة اسمية فيه وم "جمل ا،      " ق وم المنصوبة قبله دل من الق ب

ة   " أال"مثله  ون "أداة عرض فيها معنى التعجب، وجمل ة    " تتق تأنفة بياني ة مس جمل

 . وإجابة عن سؤال مقدر وال محل لها من اإلعراب

 :ويقول الزمخشري

يهم عطف     " م عل م عطفه المين، ث وم الظ دم الق أن ق الظلم ب يهم ب جل عل س

ان    البيان، آأن معنى القوم الظا ان تعتقب ا عبارت لمين وترجمته قوم فرعون وآأنهم

على مؤدي واحد، إن شاء ذاآرهم عبر عنهم بالقوم الظالمين، وإن شاء عبر بقوم 

ون ت ... فرع إن قل ه : ف ق قول م تعل ت : ب ون؟ قل ه   : أال يتق تأنف أتبع الم مس و آ ه

ون     ل أن يك الظلم ويحتم يهم ب جيل عل الزداد، والتس يهم ل اله إل ل إرس  ال" عزوج

ون المين، أي  " يتق ي الظ ن الضمير ف اًال م ه،  : ح ين اهللا وعقاب ر متق ون غي يظلم

رأ ى الحال ق ار عل زة اإلنك ة : فأدخلت هم ى طريق ى الخطاب، فعل ون، عل أال تتق

فما فائدة هذا االلتفات، والخطاب مع موسى   : فإن قلت... االلتفات إليهم، وجبههم 

يهم غيب ال يشعرون؟ قلت     عليه الصالة والسالم في وقت المناجاة، وا : لملتفت إل

امعهم          ه مس ه بحضرتهم وإلقائ يهم في معنى إجرائ إجراء ذلك في تكليم الرسل إل

                                                 
ويجوز أن تكون مصدرية، والمصدر المؤول  ،"نادى"سبقت بفعل فيه معنى القول دون حروفه وهو ) 1(
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ون وجه آخر، وهو       ) أال يتقون(وفي ... مبلغه وناشره بين الناس اء وآسر الن بالي

 .)1()"أال ال يسجدوا(أال يا ناس اتقون، آقوله " أن يكون المعنى 

ا ُذآرت   وإذا ما أتينا إلى  الجملة القادمة فنجد أن نفس الجملة بألفاظ إعرابه

 : في سورة القصص وهي

 .﴾َقاَل َربِّ ِإنِّي َأَخاُف َأْن ُيَكذُِّبوِن﴿

ل الماضي    أت الفع م ي ه ل ال"إال أن ة "و" ق م الجالل ة  " رب" اس ي البداي ف

ورة      ي س ذي ف ب ال س الترآي دهما نف ب بع ة والترآي عراء"للجمل فموضع ". الش

ة في سورة     ،)2(أنها جملة اسمية " القصص"لة في سورة الجم " الشعراء "والجمل

 .وال محل لها من اإلعراب ،جملة فعلية استئنافية

ى   " رب"و درة عل هو منادى مضاف منصوب وعالمة النصب الفتحة المق

ة         ه والجمل ة مضاف إلي اء المحذوف ة للتخفيف والي رب إني  "ما قبل الياء المحذوف

 . ية في محل نصب ألنها مقول القولجملة بدائ" أخاف

ة لالسترحام،     ي أخاف  "ويجوز أن تكون هذه الجملة اعتراضية دعائي " إن

 .فتصبح هي مقول القول

 ".إن"في محل رفع خبر " أخاف"جواب النداء و" إني أخاف"و

ذبون "و ّي   " أن يك ول الحرف لة الموص ة وص ة فعلي در " أن"جمل والمص

 ".أخاف"ب مفعول به عامله في محل نص" أن يكذبون"المؤول 

 .)3(﴿َوَيِضيُق َصْدِري َوَال َيْنَطِلُق ِلَساِني َفَأْرِسْل ِإَلى َهاُروَن﴾: ثم قوله تعالى

" طه "فاألمر المهم الذي نريد أن نذآر هنا هو اختالف الترآيب في سورة 

 . يعني الشيء الواحد ولكن ُذآرت بطريقتين مختلفتين" الشعراء"وسورة 
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  ."اْشَرْح ِلي َصْدِري": "طه"لى في سورة فقوله تعا

وآذلك لما " الضيق"هو " الشرح"وإذا ما نوازن بين الفعلين فنجد أن ضد 

 ".َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِني"قال تعالى 

ا  اظ أيًض ال واأللف ط اختالف األفع ا فق د هن ن يوج د ولك األمر واح ي . ف فف

ورة  ه"س د ذ   " ط يغةاألمر عن ال بص د األفع ورة      نج ي س ا ف دث أم ذا الح ر ه آ

 .نجد األفعال مضارعة عند ذآر هذا الحدث" الشعراء"

راب  ا إع ول أن " ويضيق صدري"أم واو"فنق ة  " ال ذه الجمل ة ه ي بداي ف

ا          ة التي قبله ى الجمل ة عل ع، معطوف عاطفة أو استئنافية فالجملة آلها في محل رف

 ".أخاف"

ع مع    " وال ينطلق لساني "والجملة  ا     هي في محل رف ة م ى الجمل ة عل طوف

ا      ا قبله ة المتضمنة فيم ارون   "قبلها ثم الجمل ى ه ا  " فأرسله إل اء "ففيه رابطة  " الف

هي في محل جزم جواب شرط  " أرسل إلى هارون"لجواب شرط مقدر، فالجملة 

ـ  " إلى هارون"و... إن أصبح رسوًال فأرسل: مقدر أي ة  " أرسل "متعلق ب وعالم

 .ممنوع من الصرف؛ ألنه "هارون"الجر الفتحة في 

 :ويقول الزمخشري في إعراب هذه الجمل

ر إّن، وبالنصب       " ى خب ان عل ا معطوف الرفع، ألنهم ق، ب يق وينطل ويض

ى ي المعن ا ف رق بينهم ى صلة أن، والف ا عل الث : لعطفهم ه ث د أن في ع يفي أن الرف

ى أن      : علل اع انطالق اللسان، والنصب عل خوف التكذيب، وضيق الصدر وامتن

 .)1(...ق بهذه الثالثةخوفه متعل
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ول في    " فأرسل إلى هارون"أما قوله تعالى  فنجد أن اهللا تعالى اختصر الق

هذه السورة بدال من التفصيل الذي ُذآر عند طلب رسالة هاون من جانب موسى    

  .)2("القصص"وسورة  )1("طه"في سورة ) عليه السالم(

 : ويقول الزمخشري في هذا الصدد

ي     ) ارونفأرسل إلى ه(ومعنى " ا، وآزرن ه نبًي ل، واجعل أرسل إليه جبرائي

به، واشدد به عضدي، وهذا آالم مختصر، وقد بسطه في غير هذا الموضع، وقد 

ال  ث ق ي االختصار حي ارون(أحسن ف ى ه ى ) فأرسل إل ا يتضمن معن اء بم فج

الى       ه تع ة والحسن قول ى ا   ﴿:االستنباء، ومثله في تقصير الطويل ا ِإَل ا اْذَهَب ْوِم  َفُقْلَن ْلَق

ا    )3(﴾َياِتَنا َفَدمَّْرَناُهْم َتْدِميًراآالَِّذيَن َآذَُّبوا ِب حيث اقتصرعلى ذآر طرفي القصة أوله

ا       ى م ذآرهما عل دمير، ودّل ب ذار والت ا اإلن ا وهم هو الغرض من القصة   وآخره

 .)4("الطويلة آلها

الى    ول سبحانه وتع ّي ذنب   : "ثم ق م عل تئنافية   " وله ة اس دأت باسم  (جمل ) ب

ا، و   تئنافية هن م "والواو اس دأ     " له دم للمبت ر مق ق بخب يّ "و" ذنب "متعل ق  " عل متعل

 .بخبر محذوف

ة   ة القادم ون "والجمل اف أن يقتل ا    " فأخ ا قبله ى م ة عل ة مترتب ة فعلي جمل

بب  اء"بس ة    " الف در أو جمل رط المق واب الش ى ربطت ج اف"الت اء  ..." فأخ فالف

 .وال محل لها من اإلعراب" بلهم علي ذن"عاطفة والجملة معطوفة على 

رط    واب الش مية ج ة االس ا، والجمل ديره أن ذوف تق دأ مح ر لمبت ي خب أو ه

 .إن ذهبت إليهم فأنا أخاف أن يقتلون: المقدر أي
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ا بِ ﴿):سبحانه وتعالى(ثم قول  َتِمُعونَ    آَقاَل َآَال َفاْذَهَب ْم ُمْس ا َمَعُك ا ِإنَّ ذه   ﴾َياِتَن ه

ا ب  ة         الجملة الفعلية بدأت أيًض ب، هي جمل ذآر الغائ رد الم فعل ماض لصيغة المف

ه حرف الرجع أي   ذي دل علي در ال ول المق ول الق اني، ومق تئناف بي تأنفة، اس مس

 .ارتدع عن الخوف وفاعل قال هو ضمير مستتر يعود على اهللا

نفس األمر الذي ) عليه السالم(ونرى في هذه الجملة أنه تعالى أمر موسى 

ا     آ﴿ِفي ِتْسِع ": لالنم"جاء ذآره في سورة  اُنوا َقْوًم ْم َآ ِه ِإنَُّه َياٍت ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَقْوِم

ِقيَن﴾ ورة   ،َفاِس ي س ه"وف ى﴾  " ط ُه َطَغ ْوَن ِإنَّ ى ِفْرَع ْب ِإَل ورة   ،﴿اْذَه ي س وف

ِه﴾   ": القصص" ْوَن َوَمَلِئ ى ِفْرَع ان    ،﴿َفَذاِنَك ُبْرَهاَناِن ِمْن َربَِّك ِإَل : وفي سورة الفرق

" الشعراء "ففي سورة   ،َياِتَنا َفَدمَّْرَناُهْم َتْدِميًرا﴾آَنا اْذَهَبا ِإَلى اْلَقْوِم الَِّذيَن َآذَُّبوا ِب﴿َفُقْل

الى لموسى  ع اهللا تع الم(جم ه الس ه ) علي ي قول ا ف تجابتين مًع الَّ﴿االس ا َآ  ،﴾َفاْذَهَب

أوال ال ً: ف بالء فق ه خوف ال ع عن ال" دف ا" آ وازرة : "وثاني ه الم تمس من ه  ال بأخي

ي ) فعل أمر للمثنى ( )1("اذهبا"به بقوله افأج ه       :يعن ذي طلبت اذهب أنت وأخوك ال

 : ويقول الزمخشري ،وهو هارون

ه    : فإن قلت" ا (عالم عطف قول ه      : ؟ قلت )فاذهب دل علي ذي ي ى الفعل ال عل

 .)2("موسى عما تظن، فاذهب أنت وهارونارتدع يا : آأنه قيل) آال(

الى  ه تع ي قول ال : "فف ال آ تمعون... ق ال ": "مس ر " آ رف ردع وزج ح

 ".اذهبا" متعلق بحاٍل من فاعل" بآياتنا"قبل الفعل األمرعاطفة و" الفاء"و

ا     راب؛ ألنه ن اإلع ا م ا وال محل له ا قبله ة متضمنة فيم ة القادم م الجمل ث

د و    " إنَّ"جملة تعليلية بدأت بـ  ى التوآي دل عل ين ي م "ومعه ضمير نا المتكلم "  معك

 ".مستمعون"تعلق بـ ظرف منصوب م

 : ويقول صاحب آتاب اإلعراب المحيد من البحر المحيط
                                                 

 .بعد ذلك مباشرة  هفنحن نذآر ،"طه"م في سورة ُذآر مثل هذا الكال/ جاء) 1(

 . 3/303: الكشاف، للزمخشري) 2(



 

تمعون" م مس ا معك ون " إن وز أن يك م"ويج تمعون، " معك ا بمس وأن متعلق

 .)1(يكون خبًرا ومستمعون خبر ثان

 

 

اَلِمينَ     ﴿: ثم قوله تعالى وُل َربِّ اْلَع ا َرُس وَال ِإنَّ ْوَن َفُق اء ف   )2(﴾َفْأِتَيا ِفْرَع ي فالف

آما ذآر  مثناهلترتيب ما بعدها على ما قبلها، ووحد الرسول هنا ولم يذآر " فأتيا"

 .)3("طه"في سورة 

ذآر      ى الم ة الماضوية للمثن ة الفعلي م الجمل وال" الغائب "ث اء " "فق ا " الف هن

ة   " فقوال"عاطفة والجملة  ى جمل ا "معطوفة عل المين   "و" فأتي ا رسول رب الع " إن

ا "مع (ن إ"جملة اسمية بدأت بـ  ين " ن ول       ) المتكلم ول الق ه مق في محل نصب ألن

اظ    " الرسول ) "سبحانه وتعالى(خبر إن، وقد أفرد " رسول"وآلمة  ه من األلف ألن

ل والضيف    ا    / التي يستوي فيها اإلفراد والتثنية والجمع آالطف أو أن آل واحد من

 . رسول إليك

نص   ذه ال رة له ة األخي ا الجمل اب م (أم دث ذه ذآر ح ذي ي ى ال ه (وس علي

ي إسرائيل  "هو ) إلى فرعون) السالم ا  " أن أرسل معنا بن حرف تفسير   " أن"فيه

ة  ي آلم ا ف ول"لم ذه  " رس ون ه ه؛ إذن يجوز أن تك ول دون حروف ى الق ن معن م

 .حرًفا مصدرًيا" أن"الجملة تفسيرية أو أن تكون مصدرية إذا اعتبرنا 

ى الحد       ة غلبت عل ث وبعضها اسمية   ففي هذا النص نجد أن الجمل الفعلي

الى      ه تع ل قول ي مث د ف الى أن يؤآ أتي إذا أراد اهللا تع مية ت ة االس ي : " والجمل ِإنِّ

ذُِّبوِن  اُف َأْن ُيَك تمعون"و" َأَخ م مس ا معك ان ". إن ورة القصص آ ي س فالحديث ف

                                                 
 . 4/294: اإلعراب المحيط من البحر المحيط) 1(

 . 16: سورة الشعراء، اآلية) 2(

 .)47: طه( :"إنا رسوال ربك) "3(



 

ي سورة  ا ف ي سورة الشعراء أم ذلك ف ل الماضي للغائب وآ " طه"بصيغة الفع

يغة األمرأآثرا  ديث بص ورتي    فالح ي س ترك ف يء المش ان، فالش القصص "ألحي

 .هو استخدام األفعال الماضية بكثرة وعدد قليل من غيره من األفعال" والشعراء

ا         ربط منه أدوات ال والشيء اآلخر أن الجمل متضمنة بعضها مع بعض ب

 .الضمائر وحروف الجر وغيرها

ا  " انالفرق "ويمكن لنا أن نذآر هنا أن ذآر هذا الحدث جاء في سورة  أيًض

 : ففي قوله تعالى

ًرا   آَوَلَقْد ﴿ اُروَن َوِزي اُه َه ى    . َتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَجَعْلَنا َمَعُه َأَخ ا ِإَل ا اْذَهَب َفُقْلَن

  .)1(﴾َياِتَنا َفَدمَّْرَناُهْم َتْدِميًراآاْلَقْوِم الَِّذيَن َآذَُّبوا ِب

ذآر بأنه آتى موسى   ) لىسبحانه وتعا(ففي هذا النص القرآني نرى أن اهللا 

ًرا    ارون وزي ى فرعون      التوراة وبعذ ذلك جاء ذآر جعل ه ذهاب إل ا بال م أمرهم ث

 .ئه في جزء من اآليةومل

الحدث الذي ذآره تفصيًال  / ونريد هنا أن نذآر أن اهللا تعالى اختصر القول

ورة  ي س ه"و" القصص"ف ورة " ط ي س عراء"وباالختصار ف ورة " الش ي س وف

 .أيضا" النمل"

ل    ية مث ا ماض ة وأآثره ل فعلي ا"الجم ا"و" آتين ا"و" جعلن ذبوا"و" قلن " آ

 .وواحد فقط منها جاء بصيغة األمر" دمرنا"و

 ،محذوف / القسم، لقسم مقدر) الم(بعدها و ،االستئنافيةوبدأ الحديث بالواو 

 ،المفعول األول" موسى"و ،وهو حرف تحقيق أيًضا ،جواب قسم محذوف" قد"و

 .ول به ثاٍن منصوب بالفتحة الظاهرةمفع" الكتاب"و

ة      الواو العاطف دأت ب ة ب ة فعلي ة  ف ،والجملة القادم ا "جمل ة  ..." وجعلن معطوف

 . فال محل لها من اإلعراب ،على جواب القسم
                                                 

 . 34: سورة الفرقان، اآلية) 1(



 

ى  " هارون"اسم / وفي هذه الجملة آلمة عطف بيان، ويجوز أن ينصب عل

المفعول  " وزيًرا"ة، ومنصوب، ومنع من التنوين للعلمية والعجم –القطع أو بدل 

ل اني وقي اني : الث ول الث اه والمفع ه"حال من أخ ه"أو " مع ظرف منصوب " مع

 .، أو يجوز أن يكون متعلًقا بالمفعول الثاني المحذوف"جعلنا"متعلق بـ 

دأت      د ب ة فق ة القادم اء "أما الجمل ة، مع الفعل الماضي للجمع      " بالف العاطف

ى جمل   " فقلنا"المتكلم  ة عل ا "ة وهي معطوف دأت بفعل      ". جعلن ة ب ة الفعلي م الجمل ث

ول  " اذهبا"األمر  ول الق ى  "و. للمثنى المذآر المخاطب، في محل نصب ألنه مق إل

ـ  " القول ا "جار ومجرور متعلق ب م  " اذهب ذين "ث اسم موصول في محل جر      " ال

 .نعت للقوم

لصيغة جمع  " آذبوا"والجملة القادمة متضمنة فيما قبلها بدأت بفعل ماض 

ا   الم دأت     . ذآر الغائب في موضع صلة الموصول فال محل له ة ب ة القادم م الجمل ث

در أي محذوف فمعنى      تئناف مق بالفاء السببية وال محل لها ألنها معطوفة على اس

 . ويقول الشوآاني. فذهبا إليهم فكذبوهما فدمرناهم: الكالم

إثر ذلك في الكالم حذف، أي فذهبا إليهم فكذبوهما فدمرناهم أي أهلكناهم "

ا  : التكذيب إهالًآا عظيًما، وقيل دمير هن م يحصل      . إن المراد بالت ه ل ه؛ ألن م ب الحك

  )1(".وهارون إليهم، بل بعد بمدة) عليه السالم(عقب بعث موسى 

ة   : فوجدنا في هذه السورة أيًضا أن نفس الحدث تكرر والجمل  ة مترتب فعلي

دًا ج       ا ماضية إال واح ال آله واألمر  . اء بصيغة األمر  بعضها على بعض واألفع

م   " آذبوا"اآلخر هو أن الفعل الماضي  ذيب ل اسُتخدم هنا بمعنى المستقبل ألن التك

ل           يغة الفع تخدام ص ك فاس د ذل ان بع ل آ ارون ب ى وه ر اهللا لموس د أم ن عن يك

" يكذبون"أي اذهبا إلى القوم الذين . الماضي بمعنى المستقبل على عادة إخبار اهللا

 .بآياتنا
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ًرا بة وأخي ب المناس ات تناس ذه اآلي ي ه رت ف ي اختي ربط الت ، أدوات ال

 .والجمل واألفعال مثل الفاء للترتيب والفاء العاطفة والواو العاطفة وحروف الجّر

ريم التي تتحدث عن      واآلن نريد أن نذآر آيات من سور أخرى للقرآن الك

 .مع أخيه هارون إلى فرعون وقومه) عليه السالم(ذهاب موسى 

 ":المؤمنون"هللا تعالى في سورة قال ا

اُروَن ِب اُه َه ى َوَأَخ ْلَنا ُموَس مَّ َأْرَس يٍنآ﴿ُث ْلَطاٍن ُمِب ا َوُس ْوَن . َياِتَن ى ِفْرَع ِإَل

  .)1(َوَمَلِئِه﴾

 ":األعراف"وقال اهللا تعالى في سورة 

  .)2(﴾َياِتَنا ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِهآُثمَّ َبَعْثَنا ِمْن َبْعِدِهْم ُموَسى ِب﴿

 ":سورة يونس"وقال اهللا تعلى في 

ِه بِ       ْوَن َوَمَلِئ ى ِفْرَع اُروَن ِإَل ِدِهْم ُموَسى َوَه َتْكَبُروا   آ﴿ُثمَّ َبَعْثَنا ِمْن َبْع ا َفاْس َياِتَن

  .)3(َوَآاُنوا َقْوًما ُمْجِرِميَن﴾

 ":إبراهيم"وقال اهللا تعالى في سورة 

  ،)4(َأْن َأْخِرْج َقْوَمَك ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر﴾ َياِتَناآ﴿َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى ِب

 ":سورة غافر"وقال اهللا تعالى في 

ْلَنا ُموَسى بِ   ينٍ   آ﴿َوَلَقْد َأْرَس ْلَطاٍن ُمِب ا َوُس اُروَن     . َياِتَن اَن َوَق ْوَن َوَهاَم ى ِفْرَع ِإَل

  .)5(َفَقاُلوا َساِحٌر َآذَّاٌب﴾

 ":ارياتالذ"وقال اهللا تعلى في سورة 
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  .)1(َوِفي ُموَسى ِإْذ َأْرَسْلَناُه ِإَلى ِفْرَعْوَن ِبُسْلَطاٍن ُمِبيٍن﴾﴿

 ":طه"وقال اهللا تعالى في سورة 

. اْذَهَبا ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى. َياِتي َوَال َتِنَيا ِفي ِذْآِريآ﴿اْذَهْب َأْنَت َوَأُخوَك ِب

ا َأْو َأْن      . ُه َيَتَذآَُّر َأْو َيْخَشىَفُقوَال َلُه َقْوًال َليًِّنا َلَعلَّ ُرَط َعَلْيَن اُف َأْن َيْف ا َنَخ ا ِإنََّن َقاَال َربََّن

ْل      . َقاَل َال َتَخاَفا ِإنَِّني َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى. َيْطَغى َك َفَأْرِس وَال َربِّ ا َرُس وَال ِإنَّ َفْأِتَياُه َفُق

  .)2(َمَعَنا َبِني ِإْسَراِئيَل﴾

ة أن الحدث واحد، تكرر في         فنجد  ك السور المختلف في هذه اآليات من تل

ال         تخدام األفع ب واس ل والتراآي ين الجم ات ب اك اختالف ن هن ور ولك ع الس جمي

 .الماضية وغير الماضية

ذلك أوالً    رى  : نريد أن نوازن بين قوله تعالى في سورة وسورة أخرى فل ن

 ":يونس"وسورة " المؤمنون"قوله تعالى في سورة 

ى  : " وقال اهللا تعالى في سورة يونس ُثمَّ َبَعْثَنا ِمْن َبْعِدِهْم ُموَسى َوَهاُروَن ِإَل

ا  آُثمَّ َأْرَسْلَنا ُموَسى َوَأَخاُه َهاُروَن ِب": " المؤمنون"وفي سورة " ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه  َياِتَن

 ...".ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه. َوُسْلَطاٍن ُمِبيٍن

د حرف ع م "طف فنج ة   " ث ده جمل ي بع ة الت ورتين، والجمل ا الس ي آلت ف

ة          ) فعلية( ى جمل ة عل ونس معطوف ا ففي سورة ي ا قبله ى م انوا   "معطوفة عل ا آ م

ده     " مثل " والجملة ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون..." ليؤمنوا ا من بع م بعثن ث

ى األلف و    " موسى "وعالمة النصب في   " رسال درة عل واو "الفتحة المق ل  ق" ال ب

 .عاطفة وهارون معطوف على موسى منصوب" هارون"

ا "جاّر ومجرور متعلق بـ ) إلى فرعون(ولفظ  ة الجر الفتحة    " بعثن وعالم

وع  ه ممن ن الصرف و  ألن واو"م ـ  " ال ة ف همل"عاطف ون  " ئ ى فرع وف عل معط
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ى فرعون  "جار ومجرور مثل " بآياتنا"مجرور وضمير الهاء، مضاف إليه و " إل

 ".بعثنا"متعلق بـ 

واألفعال المستخدمه في السورتين أفعال ماضية بل في الحقيقة هناك فعل   

اظ الفعل ففي     واحد جاء في بداية الجملة بصيغة  واحدة إال أن الفرق من حيث ألف

ونس  ورة ي ا"س ون" بعثن ورة المؤمن ي س لنا" وف ل " أرس ر أن الفع والشيء اآلخ

رة المؤمنون من الثالثي الماضي في سورة يونس هو من الثالثي المجرد وفي سو

 .المزيد فيه

" المؤمنون"آلمات ال توجد في " يونس"نجد في سورة : ومن االختالفات 

ونس "التي لم ُتذآر في سورة  " أخاه"المؤمنون "وفي سورة " من بعدهم"مثل  " ي

 ".يونس"وليست في " المؤمنون"أضيف في سورة " وسلطان مبين"وآذلك 

أما  ،"ئهون وملفرع"ُذآر في سورة يونس بعد  "بآياتنا"والشيء اآلخر أّن 

 ".بآياتنا وسلطان مبين"في سورة المؤمنون قد ُذآر بعد 

لنا "حرف عطف  " ثم"ففيها " سورة المؤمنون"أما إعراب  ال محل  " أرس

ة    ى جمل لنا  "لها معطوفة عل لنا رس ه منصوب بالفتحة     " موسى "و" أرس مفعول ب

ه     -"أخاه"عطف بيان من " هارون"المقدرة و دل من ا "منصوب، و  –أو ب " بآياتن

ى فرعون  "متعلق بحاٍل من موسى، و ـ   " إل ق ب لنا "متعل ه من الصرف    " أرس منع

 . العلمية والعجمة

ة  / أنه ليس هناك فرق بين ترآيب اآلية" سورة األعراف"ونرى في  الجمل

في هذه السورة وفي سورة يونس حتى من حيث الفرق اللفظي في استخدام الفعل  

 ".األعراف"فقوله تعالى في سورة " المؤمنون"ي آما آان في سورة الماض

 ."...َياِتَنا ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِهآُثمَّ َبَعْثَنا ِمْن َبْعِدِهْم ُموَسى ِب" 

ه     " موسى "ُذآر  " األعراف "والفرق الدقيق فقط أّن في  أت اسم أخي م ي ول

 ".هارون"



 

راهيم "سورة "وآذلك في  ة      "غافر "وسورة  " إب دأ بطريق الى ب ه تع أن قول

 . واحدة

 ":سورة إبراهيم"ففي 

  .﴾ ...َياِتَناآَوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى ِب﴿

 ":غافر"وفي سورة 

 .﴾َياِتَنا َوُسْلَطاٍن ُمِبيٍنآَوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى ِب﴿

رف       ل أو ح تخدام الفع ي اس يًال ف ًا قل اك فرق ورتين أن هن ي الس دنا ف فوج

اك فقط إضافة        التحقيق مع ة واحدة، وهن الم فالجمل ين  "ال في سورة   " سلطان مب

الى       " غافر" ه ذآر سبحانه وتع رق آخر هو أن ى فرعون   : "وآذلك ينبهنا إلى ف إل

ل اآتفى   ) غافر(فى سورة ..." وهامان وقارون لم ُيذآرها هو في سورة إبراهيم ب

 ".بآياتنا"بقوله 

اة موسى   ( ذا الحدثالتي ذآرفيها ه" طه"واآلن نأتي إلى سورة  ه  (حي علي

ه    ) بالتفصيل) السالم حيث ذك اهللا تعالى ذهاب موسى وهارون إلى فرعون وقوم

ه     ا إلي م إتيانهم ا ث ع السور التي       . وخوفهما منه ثم تسليته لهم ا جمي ل ذآرن ومن قب

 . آان فيها الكالم باختصارعن الحدث نفسه

د   ومن قبل أن نأتي إلى ذآر إرسال موسى وهارون بمسا عدة هذه السور ق

ا ذآر معجزات موسى     " القصص"ذآرنا آيات سورة  ه السالم  (التي فيه م  ) علي ث

م طلب موسى     بالذهاب إلى فرعون ومل )سبحانه وتعالى(األمر من اهللا ه ث ه  (ئ علي

الى  (ا خوف موسى وتسليته نبوة أخيه لعقده لسانه، وأيًض) السالم ه  ) سبحانه وتع ل

 .وألخيه

" النمل "أيًضا نجد الذآر مفصال وآذلك في سورة   " الشعراء"وفي سورة 

ه،آما نجده  في سورة         ى فرعون وقوم ذهاب إل نجد مع ذآر المعجزات األمر بال

 .أيًضا" الفرقان"



 

ذه السور إال     / وفي الحقيقة هذا الذآر الحدث إلرسال موسى موجود في ه

ل سورة       " الفرقان"سورة  ا من قب ونس  بالتفصيل والسور األخرى التي ذآرناه ي

يَّن        ا ب راهيم ففيه ورة إب راف وس ورة األع ون وس ورة المؤمن افر وس ورة غ وس

 .الحدث موجًزا) سبحانه وتعالى(

فواحد منهما ذآرناه . في موضعين" طه"المهم أن نفس الحدث موجود في سورة  

ه     تجابة دعائ يل واس ه بالتفص ى ألخي اء موس ه دع ل، وفي ن قب ذه  . م ي ه واآلن ف

مع أخيه هارون ) عليه السالم(ذآر ذهاب موسى ) 47-42(اآليات من سورة طه 

 . إلى فرعون بأمر ربه) عليه السالم(

ال األمر     الى أفع فنجد في هذا الحدث أن الجمل أآثرها فعلية واختار اهللا تع

 . للحديث؛ للداللة على صيغة الخطاب

ذآر        رد الم ر للمف ل األم دأت بفع ة ب ى فعلي ة األول ا"فالجمل ده " اذهب وبع

ه السالم(ضمير الخطاب لموسى " تأن" م ) علي واو"ث م " ال ة ث " أخوك"العاطف

 .جار ومجرور مع ياء المتكلم" بآياتي"معطوف على الضمير،

ة        طناع، والجمل ن االص ود م ان المقص وقة لبي تأنفة مس ة مس ذه الجمل وه

م    ة ث م حرف الجر و      " ال"القادمة بدأت بالواو العاطف م الفعل ث ة ث "  ذآرى "الناهي

 .والجملة معطوفة على ما قبلها. ر والياء للمتكلممجرو

ا    " اذهبا"والجملة  ارون عليهم فعل أمر للمثنى المذآر، واألمر لموسى وه

م يكن    ) عليه السالم(السالم ولقومهما واألمرفى حينه آان لموسى  ارون فل أما وه

 .حاضرًا، ولكن األمر لجميعهم بالذهاب

ه   ة ألن الى  ( والجملة القادمة اسمية تعليلي ذهاب    ) سبحانه وتع ل األمر بال عل

من الحروف المشبهة بالفعل وضمير الهاء في موضع اسم  " إن"فهنا " إنه طغى"

ذآر  " طغى"إن و ر الم ة متضمنة       / فعل ماض للمف ة والجمل ة فعلي ر جمل وهي خب

 .فيما قبلها



 

ا       " الفاء"ثم الجملة القادمة بدأت بـ  ى م ة عل ة مترتب ذه الجمل للترتيب أي ه

ذآر  قبله ى الم ر للمثن ل األم وال"ا والفع ا"و" ق وال لين ا " ق وًال"فهن موصوف " ق

ا            " لينا"و ة التي قبله ة الفعلي ة متضمنة في الجمل ة االسمية التعليلي م الجمل صفة ث

أتي للرجاء فالرجاء راجع          " لعل "فالحرف  من الحروف المشبهة بالفعل وهو ي

ل ا وقي ى: إليهم تفهام، والمعن ى االس ا بمعن ل هن ذّآر أو يخشى؟ : لع انظر هل يت ف

اء "وضمير  ذآر "والفعل المضارع   " لعلّ "في موضع اسم    " اله " يخشى "و" يت

 . استخدم لمنع الخلو دون الجمع" أو"خبر جملة فعلية و

ة      " قاال"والجملة القادمة  م الجمل ذآر، ث ى الم ا  "بدأت بفعل ماض للمثن ربن

م حرف     فعل مضا " نخاف"جملة دعائية وتوآيدية، و..." آتنا ذآر ث رع للجمع الم

ة تفسيرية و  " يفرط"و" أن"تفسر  أن "بفتح الياء وضم الراء فعل مضارع والجمل

 .جملة تفسيرية أخرى معطوفة على ما قبلها" يطغى

ا : "والجملة القادمة در،       ..." قال ال تخاف ة عن سؤاٍل مق ا إجاب تأنفة ألنه مس

ى  الى(فنه بحانه وتع ة   ) س ون، والجمل ن فرع وف م ن الخ ةع ي : "القادم إنن

 .في موضع الحال" أسمع وأرى"اسمية في داخل الجملة الفعلية و..." معكما

فنرى أن جزًءا من الجملة فى هذه اآلية من سورة طه تشبه جزءًا آخر في  

 ": الشعراء"سورة 

  .)1(﴾َياِتَنا ِإنَّا َمَعُكْم ُمْسَتِمُعوَنآَقاَل َآَال َفاْذَهَبا ِب﴿

ة   اآلية/ وآذلك الجملة ْل        ﴿القادم ك وَأْرِس وال َربِّ ا َرُس وَال ِإنَّ ْوَن َفُق ا ِفْرَع َفْأِتَي

ه   ؛"رسوال "تشبه جملة أخرى في سورة الشعراء إال لفظ     ﴾َمَعَنا َبِني ِإْسَراِئيَل ألن

ذلك استخدام اسم فرعون في الشعراء        ،"رسول "في سورة الشعراء استخدم  وآ

استخدام لفظ رب العالمين في سورة   واستخدام ضير الهاء في سورة طه، وآذلك 

ة  "، واستخدام لفظ رب مع ضمير الخطاب، واستخدام      "الشعراء" اء العاطف " الف
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ه ( ورة ط ي س تخدم   ) ف م تس ل االزم ول ع الفع اء"م ل   " الف عراء ب ورة الش ي س ف

 . آحرف مصدري" أن"استخدم 

اختالف التراآيب       ريم ولكن ب رآن الك فوجدنا أن الحدث تكرر في سور الق

ات  و اظ أو الكلم ابهة فاأللف ب متش ت التراآي ا وإذا آان ي جميعه ل ف اظ والجم األلف

 . ليست متشابهة

ة أي     ة الفعلي وفي جميع السور ُآّرر الحدث أآثر األحيان في صورة الجمل

ة   غلبت على الحدث الجمل الفعلية آما آان فيها الجمل االسمية ، توآيدية أو تعليلي

 .الفاء والواو وحروف الجر آثيرًا في جميع السورواستخدامت أدوات الربط مثل 

اء بعضها مضارعًا وبعضها     ا ج ان ماضية آم ر األحي ي أآث ال ف واألفع

 .اآلخر فى صورة األمر وقليل منها منهيًا

 

 :في بيت فرعون) عليه السالم(تربية موسى  -8

الى ال اهللا تع َت فِ  : ق ًدا َوَلِبْث ا َوِلي َك ِفيَن ْم ُنَربِّ اَل َأَل ِنينَ ﴿َق ِرَك ِس ْن ُعُم ا ِم . يَن

اِفِريَن َن اْلَك َت ِم َت َوَأْن ي َفَعْل َك الَِّت َت َفْعَلَت الِّيَن. َوَفَعْل َن الضَّ ا ِم ا ِإًذا َوَأَن اَل َفَعْلُتَه . َق

  .)1(َفَفَرْرُت ِمْنُكْم َلمَّا ِخْفُتُكْم َفَوَهَب ِلي َربِّي ُحْكًما َوَجَعَلِني ِمَن اْلُمْرَسِليَن﴾

ين في سورة       ُتشي ى حدث مع ات إل م    " الشعراء "ر هذه اآلي ذا الحدث ل وه

ة   ُيذآر في سورة أخرى من سور القرآن الكريم، والحدث حافظ على الجملة الفعلي

 .آما آان فيها الجمل االسمية

بأنه رباه في قصره فأراد ) عليه السالم(والحدث هو تذآير فرعون موسى 

ه أي     ار ل ه واالحتق ن علي ذلك الم ن      ر: ب ا م يمن قتلن ك ف م نقتل غيًرا ول اك ص ّبين

 .فهذا هو موضوع الحدث. األطفال

 .واآلن نرى هذا الحدث من حيث موقع إعرابه في السورة
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تئنافية وال         در فهي اس ة عن سؤاٍل مق ة ماضية وإجاب ى فعلي ة األول فالجمل

 . محل لها من اإلعراب

زة"و ري و  " الهم تفهام التقري م "لالس ار   " ل وازم المض ن ج ة  م ع والجمل

ق بفعل   " فينا"في محل نصب ألنه مقول القول، و.." نربك" بحذف  " نربك "متعل

 ".في منازلنا: "مضاف أي

ة،     " نربك"والفعل المضارع  ه حذف حرف العل مجزوم وعالمة الجزم في

 .حال منصوبة من ضمير الخطاب" وليًدا"و

ة، و     واو عاطف ا، وال وية أيًض ة ماض ة فعلي ة القادم م الجمل ت"ث ل " لبث فع

ق بفعل ماض    " فينا"ماض لصيغة المفرد المذآر المخاطب و في هذه الجملة متعل

ا، و" لبثت" ي منازلن رك"بحذف مضاف أي ف ن عم نين " م ن س اٍل م ق بح متعل

 .نعت تقدم على المنعوت

اء، ملحق بجمع        " سنين"و ة النصب الي ان منصوب وعالم هو ظرف زم

 ".لبثت"المذآر السالم، متعلق بـ 

ول  ة إ: فنق ة   ..." لبثت"ن الجمل ى الجمل ا عطفت عل في محل نصب؛ ألنه

 .التي قبلها، أي معطوفة على مقول القول

عاطفة قبل الجملة القادمة والجملة التالية تبدأ بفعل ماض وهو    " الواو"ثم 

ول       " فعلت"بنفس الصيغة، فالجملة  ة مق ى جمل ة عل ه معطوف في محل نصب؛ ألن

 .القول

 .)1("وزنة على لفظه بفتح الفاء ن فعلهو مصدر مرة م" فعلتك"و

 .اسم موصول مبني في محل نصب نعت لفعلتك" التي"ثم 
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والجملة القادمة بعد االسم الموصول تبدأ أيًضا بفعل ماض بصيغة الخطاب         

 .للمفرد المذآر وال محل لها من اإلعراب؛ ألنها في موضع صلة الموصول

ا حال من       أما الجملة التي بعدها فهي جملة اس  مية في محل النصب؛ ألنه

 .الثانية" فعلت"

الى   ه تع َن       ﴿: ويقول الزمخشري عن قول َت ِم َت َوَأْن ي َفَعْل َك الَِّت َت َفْعَلَت َوَفَعْل

 .﴾اْلَكاِفِريَن

افرين بنعمتي  : يجوز أن يكون حاًال، أي" أو أنت  . قتلته وأنت لذاك من الك

 .)1(..."أو جهل أمرهإذ ذاك ممن تكفرهم الساعة، وقد افترى عليه 

 :لوسي في روح المعانيويقول األ

ه     " دأ علي ا مبت ك حكم ه السالم  (وجوز أن يكون ذل افرين    ) علي ه من الك بأن

ة      م آله ت له ث آان نهم حي ي دي رون ف ن يكف ن أو مم ن الحس ا روى ع ة آم بالهيئ

ل          ك ال يكون مث اد ذل ا ومن اعت ادين لغمطه النعم المعت يعبدونهم أو من الكافرين ب

 .)2(..."ذه الجناية بدًعا منه، فالجملة مستأنفة أو معطوفة على ما قبلهاه

اض         ل م دأت بفع ة ب ة فعلي ة التالي ة، الجمل ة حالي ا جمل ى أنه ن األول ولك

در  " قال"لصيغة المفرد المذآر الغائب و اني   / هي إجابة عن سؤال مق تئناف بي اس

تكلم مع    هي ماضية لصف" فعلتها"وال محل لها من اإلعراب والجملة  رد الم ة المف

ى     / ضمير الهاء للمؤنث ة "أو نسبة الضمير المتصل إل ا موسى    " الفعل ي فعله الت

ا    ) عليه السالم( ة متضمنة فيم والجملة في محل نصب؛ ألنها مقول القول، والجمل

 .حالية" الواو"جاء بالتنوين وهو حرف جواب وال عمل له و" إًذا"قبلها ،و

تكلم في محل     ،"ناأ"والجملة القادمة بدأت بـ  وهوضميرمنفصل للواحد الم

دأ و ع مبت ن"رف ر و" م رف ج الين"ح رور" الض م مج اه ،اس ن : ومعن م
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ر      "الجاهلين ن جري ال اب ر، ق ع خب العرب تضع الضالل موضع     : "،فى محل رف

 .)1("الجهل

 ".فعلتها"في محل نصب ألنه حال من فاعل " فالجملة أنا من الضالين

 .﴾ِإًذا َوَأَنا ِمَن الضَّالِّيَن﴿: عالىويقول الزمخشري في قوله ت

ع   : فإن قلت" إذا جواب وجزاء مًعا، والكالم وقع جواًبا لفرعون، فيكف وق

ت زاء قل ون: ج ول فرع ك: (ق ت فعلت ى) وفعل ه معن ا  : في ي بم ت نعمت ك جازي إن

ه السالم  (فعلت، فقال له موسى   ه، ألن       ) علي ليًما لقول ك، تس ا ل ا مجازًي م، فعلته نع

 .)2("ديرة بأن تجازي بنحو ذلك الجزاءانت عنده جنعمته آ

: السببية يعني / بدأت بالفاء وهي العاطفة..." ففررت منكم: "ثم قوله تعالى

ى   ال موس الم (ق ه الس ي   ): علي ؤامرون لقتل تم ت ا آن ررت بم ا ف ة  . أن ذه الجمل فه

ذآر    رد الم ل الماضي للمف دها الفع ببية، وبع اء الس بب الف ا بس ا قبله  متضمنة فيم

ة         ى جمل ة عل ب معطوف ل نص ي مح ي ف تكلم وه ا"الم نكم"، و"فعلته ار " م ج

 ".فررت"ومجرور متعلق بـ 

ظرف بمعنى حين متضمن معنى الشرط     " لما"ثم الجملة القادمة بدأت بـ 

أتي         " خفتكم"متعلق بالجواب المقدر و ول ي تكلم ومعنى الق اء الم فعل ماض مع ت

نكم      ): سالم عليه ال(بتعلق الجملة السابقة أنه قال  ا يصيبني م حين توقعت مكروه

ه  (وبذلك عرفنا أن موسى  ،"َيْأَتِمُروَن ِبَك ِلَيْقُتُلوَك ألِإنَّ اْلَم"وذلك حين قيل له  علي

ادم ) السالم ا " :جمع هنا ضمير الخطاب وحده في قوله الق دت وقرئ   "و" تمّنه عب

يم أي  " لّما" ى أن  " اِلمَ "في رواية من حمزة بكسر الالم والتخفيف الم الم "عل " ال

فررت منكم لخوفي  : "فحينئٍذ يكون معنى قوله تعالى ،مصدرية" ما"حرف جر و

 ".إياآم
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 : ويقول الزمخشري

دت؟   : فإن قلت" ا وعب لم جمع الضمير في منكم وخفتكم مع إفراده في تمنه

ه،       : قلت ؤتمرين بقتل ه الم ه ومن ملئ الخوف والفرار لم يكونا منه وحده، ولكن من

دليل ق ه ب وَك ألِإنَّ اْلَم(ول َك ِلَيْقُتُل ْأَتِمُروَن ِب ا االمت) َي ذلك  وأم ده، وآ ه واح ان فمّن ن

 .)1("التعبيد

ه وجواب الشرط محذوف دّل       " خفتكم"والجملة  في محل جر مضاف إلي

ه ا قبل ه م ة . علي ة القادم ا " والجمل ي ُحْكًم ي َربِّ َب ِل ة ماضوية" َفَوَه ة فعلي . جمل

ذآر الغائب مع      والفعل الماضي لصيغة   رد الم اء "المف ة    " الف ى الجمل ة عل العاطف

ى حدوث الفعل     " وهب "التي قبلها وهذه الجملة متضمنة فيما قبلها، وهذا يدل عل

ى     ل موس روا بقت ور أي إذا ائتم ى الف الم (عل ه الس ًا   ) علي الى حكم ه اهللا تع فوهب

 . وجعله من النبيين

" فررت"فة على جملة في محل نصب ألنها معطو" ربي.. وهب"فالجملة 

متعلق بمحذوف " لي"هو المفعول به األول منصوب بالفتحة الظاهرة و" حكما"و

 ".وهب"هو مفعول به ثاٍن عامله 

م الفعل الماضي                 ة ث الواو العاطف ة ب ة القادم اء  "مع  " جعل "وبدأت الجمل ي

م  "وهب "وهي في محل نصب لكونها معطوفة على الجملة التي قبلها " المتكلم ، ث

ق   " من المرسلين  "اسم مجرور في الحقيقة و" المرسلين"و" من" حرف جر متعل

ـ    اٍن ل ه ث ول ب ي"مفع الة    " جعلن ّي بالرس ّن عل الى م اه أن اهللا تع بح معن د يص وق

ة        أنه وفي الحقيق ّنة اهللا جل ش ه س وليست الرسالة أمًرا مبتدًعا بل هو مما جرت ب

ل   على فرعون بهذ) عليه السالم(رّد موسى  أن القت ه الكلمات؛ ألنه أراد أن يثبت ب

ل        وآز للتأديب فقط وترتب القت ان ال للقبطي آان قبل النبوة من غير تعّمد حيث آ

 .على ذلك
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ى    د أن موس ة نج ة القادم ي الجمل الم(وف ه الس ا ) علي ون ردا ثانًي رّد فرع

ه  ًدا(لقول ا َوِلي َك ِفيَن ْم ُنَربِّ ذآر امتنا) َأَل ة ل ال موسى إجاب ى موسى فق ه عل ه (ن علي

 ): السالم

 .)1(﴿َوِتْلَك ِنْعَمٌة َتُمنَُّها َعَليَّ َأْن َعبَّْدَت َبِني ِإْسَراِئيَل﴾

ع،      " تلك"في هذه الجملة عاطفة، و" فالواو" دأ في محل رف ارة مبت اسم إش

وبيخ أي   " همزة"وذآر األخفش أن ثمة  د الت ة  "استفهام  مقدرة تفي ك نعم ألن .. أتل

 .)2(ئيل ليس بنعمةراتعبيد بني إس

فعل مضارع للمفرد مع ضمير " تمنها"و) تلك(خبر المبتدأ " نعمة"وآلمة 

..." تلك نعمة"فالجملة " تمنها"متعلق بـ " علّي"و". نعمة"الذي يعود إلى " الهاء"

في محل نصب؛ ألنها معطوفة على جملة مقول القول أو هذه الجملة هي استئناف 

 .في حيز القول

ة  اتمن"وجمل ا  " ه ث متضمنة فيم رد المؤن ل مضارع للمف ة بفع ة فعلي جمل

ا   " أن"قبلها من الجملة االسمية ثم الحرف المصدري  ة فعله ثم الجملة القادمة فعلي

 :ماض للمفرد المذآر المخاطب ويقول محمود صافي

ك (في محل رفع عطف بيان للمبتدأ ) أن عبدت(والمصدر المؤول "...  ) تل

و هو خبر لمبتدأ أو هو في محل جّر بباء مقّدرة، أ) تمنها(ي أو هو بدل من الهاء ف

 .)3(محذوف تقديره هي

ة  دت"والجمل ي   " عب ول الحرف لة الموص ا ص ا؛ ألنه ل له " أن"ال مح

ة النصب     " بني"و ه منصوب، وعالم اء "مفعول ب ذآر     " الي ه ملحق بجمع الم ألن

 :السالم ويقول الزمخشري
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ت" إن قل ك : ف اذا؟ و "تل ى م ارة إل دت(إش اإلعراب؟  ) أن عب ا من ا محله م

ا هي إال بتفسيرها، ومحل         : قلت دري م ة ال ي تلك إشارة إلى خصلة شنعاء مبهم

ك األمر     (الرفع عطف بيان لتلك، ونظيره قوله تعالى ) أن عبدت( ه ذل وقضينا إلي

يّ      : والمعنى ) أن دابر هؤالء مقطوع   ا عل ة تمنه دك بني إسرائيل نعم ال  . تعبي وق

 .)1(..."في موضع نصب) أن(ن يكون ويجوز أ: الزجاج

ه السالم  (وفي الحقيقة قد يكون معنى قوله موسى  ذا  ) علي ا تربيتك   " ه إنم

ي          ك لكفلني أهل م تفعل ذل و ل لي صارت نعمة علّي ألن عبدت بني إسرائيل أي ل

 .ولم يلقوني في اليم

 :هذا القوللا ويقول الشوآاني مناقًش

ى  ) عليه السالم(الكالم من موسى  قيل هذا" بني إسرائيل.... وجعلني " عل

ك     : جهة اإلقرار بالنعمة آأنه قال دفع ذل ي، ولكن ال ي نعم التربية نعمة تمن بها عل

ل   ر وقي ار،       : رسالتي، وبهذا قال الفّراء وابن جري ة اإلنك ى جه هو من موسى عل

م      تهم وه رائيل وقتل ي إس تعبدت بن د اس ت ق ًدا وأن ي ولي أن ربيتن ي ب ن عل أي اتم

 قومي؟

ا ذآر      : قال الزجاج أن يكون م ار ب المفسرون أخرجوا هذا على جهة اإلنك

ى معنى        ه تبكيت للمخاطب عل ر، وفي : فرعون نعمة على موسى، واللفظ لفظ خب

يم،   ي ال ذفي ف تغنية عن ق رائيل لكانت أمي مس ي إس اء بن ل أبن ن تقت ولم تك ك ل أن

تفهام، أي  إن في الكال : وقيل. فكأنك تمن علي ما آان بالءك سبًبا له دير االس : م تق

راء   ال الف اس، ق ره النح ش، وأنك ه األخف ة؟ قال ك نعم ال: أو تل ن ق الم : وم إن الك

ًدا  ) أن عبدت بني إسرائيل(أو تلك نعمة؟ ومعى : إنكار، قال معناه أن اتخذتهم عبي
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ه          : يقال ى أن ع عل ه الرف راء، ومحل ال الف ذا ق دًا، آ ه عب عبدته وأعبدته بمعنى جعلت

 .)1(لجر بإضمار الباء، والنصب بحذفهامحذوف بدل من نعمة، واخبر مبتدأ 

ات    اط اآلي ا أو ارتب ا ومعنوًي يًال نحوًي ات تحل ذه اآلي ل ه ا أن نحل وإذا أردن

ذآير فرعون موسى        ا ت ذي يخبرن ه  (بعضها مع بعض، نجد أن هذا الحدث ال علي

) ه السالمعلي(، أو الحوار الذى جرى بين موسى "تربيته في بيت فرعون) السالم

ذا الحدث          ه ال نجد ذآر ه أمر رب ارون ب ه ه وفرعون عندما جاءه موسى مع أخي

ول         اظ ُآخر نستطيع الق في أية سورٍة للقرآن الكريم إال في سورة الشعراء أو بألف

 .أن الحدث لم يتكرر في سورة ما من سور القرآن الكريم

دأ    دث ب ات أن الح ل اآلي د تحلي راه عن ذي ن اني ال ر الث ة  واألم ة فعلي بجمل

ر من االسمية أي        ة أآث ا الجمل الفعلي ماضوية لصيغة المفرد المذآر الغائب وفيه

ة    ى القص ة عل ل الفعلي ت الجم دث / غلب ميتان   –الح ان االس ن  "فالجملت ت م وأن

 ". ليناأنا من الض"و" الكافرين

ًال مضارًعا      ا ماضوية إال فع وبقية الجمل فعلية بلغ عددها تسع جمل وآله

 ".نربك"ا بسبب لم وهو مجزوًم

ة    ة / والحديث آله في صورة المحادث اك سؤاالن     / المكالم ان هن الحوار فك

 ).عليه السالم(من فرعون وجوابان من موسى 

ة واالسمية متضمنة بعضها مع بعض        وفي هذا الحدث نرى الجمل الفعلي

 بأدوات التواصل والربط مثل الفاء والواو وحروف الجر والضمائر المتصلة أو    

 .المنفصلة

 موسى يحاّج فرعون في ربوبية اهللا تعالى     -9

 )من سورة الشعراء ومن سورة طه(

                                                 
 . 4/95: فتح القدير) 1(



 

ة   " الشعراء"قال اهللا تعالى في سورة  يذآر قصة محاجة فرعون في ربوبي

 :اهللا تعالى

اَلِمينَ  ﴿ ا َربُّ اْلَع ا َبْينَ   . َقاَل ِفْرَعْوُن َوَم َماَواِت َواَألْرِض َوَم اَل َربُّ السَّ ا  َق ُهَم

ْم َوَربُّ  . َقاَل ِلَمْن َحْوَلُه َأَال َتْسَتِمُعوَن. ِإْن ُآْنُتْم ُموِقِنيَن ينَ  آَقاَل َربُُّك اِئُكُم اَألوَِّل اَل  . َب َق

ا ِإْن     . ِإنَّ َرُسوَلُكُم الَِّذي ُأْرِسَل ِإَلْيُكْم َلَمْجُنوٌن ا َبْيَنُهَم ِرِب َوَم ِرِق َواْلَمْغ َقاَل َربُّ اْلَمْش

 .)1(ْم َتْعِقُلوَن﴾ُآْنُت

ة      / ونحن نرى أن القصة  ة الفعلي دأ بصورة الجمل ال "الحدث ب وهي  ..." ق

راب، و   ن اإلع ا م ل له تأنفة وال مح ة مس ون"جمل مة  " فرع وع بالض ل مرف فاع

ه  " ما"الظاهرة، و الواوعاطفة في الجملة، و اسم استفهام مبني في محل رفع لكون

درة؛   "العالمين"وهو مضاف و" رب"مبتدأ خبره  مضاف إليه مجرور بالجر المق

 .ألنه جمع مذآر سالم

ة     " وما رب العالمين"والجملة االسمية  ى جمل ة عل في محل نصب معطوف

 ..." هي ثمة إله غيري وما رب"أي : مقدرة هي مقول القول

 : جاء في روح المعاني

المين  (مستفهًما عن المرسل سبحانه  " قال فرعون" ا رب الع وتحقيق  ) وم

ه سبحانه          " ما " ىذلك عل ا بقول ا أمرهم ه عزوجل لم ي أن ة الطيب ه العالم ا قال : م

  .)2(﴾َأْن َأْرِسْل َمَعَنا َبِني ِإْسَراِئيَل. ﴿َفْأِتَيا ِفْرَعْوَن َفُقوَال ِإنَّا َرُسوُل َربِّ اْلَعاَلِميَن

ا أديت       ين فلم د اللع ا عن فال بد أن يكونا ممتثلين مؤديين لتلك الرسالة بعينه

ه ) َأَلْم ُنَربَِّك ِفيَنا َوِليًدا: (اعتراض أوال بقوله عنده ا رب  : "إلى آخره وثانًيا بقول وم

 ؟"العالمين
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ا  : ولذلك جيء بالواو العاطفة وآّرر قال للطول فكأنه قال أأنت الرسول وم

  )1(رب العالمين؟

ا واحد    واآلن نحن نريد أن نتوقف قليًال عند قولين هللا تعالى للموازنة بينهم

 .ن سورة الشعراء وآخر من سورة طهم

  .)2("َفُقوَال ِإنَّا َرُسوَال َربَِّك َفَأْرِسْل: "ونحن ناقشنا قبل قليل قوله تعالى

  .)3("َفُقوَال ِإنَّا َرُسوُل َربِّ اْلَعاَلِميَن: "أيًضا قوله تعالى

ة والقصة واحدة والمجلس واحد         روق اللفظي فالعبارة واحدة إال بعض الف

ورة       وإذا نح ي س الى ف ه تع ول أن قول ألول فنق ى ل ل المعن عراء"م ا أداه " الش م

ا  " طه"وأما قوله تعالى في سورة ) عليه السالم(الجواب على لسان موسى  فهو م

 .شافهة) عليه السالم(خاطب به فرعون موسى 

ه    الة عن ن اّدعى الرس أن م ؤال عن ش ي الس ول األول ف ذ الق ون أخ ففرع

ثاني في الطعن فيه وأن مثله ممن قرف برذائل األخالق ال  استهزاًء،وأخذ القول ال

 . يرشح لمنصب عال فضًال عما ادعاه

ه     ا قال ابه بم عراء التش ورة الش ه وس ورة ط ي س الى ف ه تع ى قول رى إل ون

 ":فتح القدير"الشوآاني في 

ه  " أل أوًال بقول ون س رتين وأن فرع ر م وع األم وز بعضهم وق ن : وج فم

الى األول  ) وما رب العالمين(انًيا بقوله ؟ وسأل ث"ربكما يا موسى وقد قّص اهللا تع

فيما أنزل جل وعال أوال وهو سورة طه، والثاني فيما أنزله وهو سورة الشعراء،  

ال         م طسم الشعراء، وق ة ث م الواقع فقد روى عن ابن عباس أن سورة طه نزلت ث
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المين : (يحتمل أنهما إنما قاال: آخر في سورة طه     واالقتصار ) إنا رسول رب الع

 .)1(لفرعون لكفايته فيما هو المقصود على ذآر ربوبيته تعالى

اظ والتراآيب ن حيث األلف ولين م ين ق ة ب اك مماثل وال . فالمختصر أن هن

 . يوجد ذآرلهذا الحدث في سورة أخرى إال هاتين السورتين

ة     ذآر الغائب والجمل رد الم دأت بفعل ماض للمف ة التي ب ة القادم م الجمل ث

خبر لمبتدأ محذوف " رب"لية، استئناف بياني، وال محل لها من اإلعراب، ثم الفع

ديره  مية تصبح" هو"تق ة االس ول " هو رب: "فالجمل ا مق ي محل نصب؛ ألنه ف

ه و    "  رب"القول وآلمة  دها السماوات مضاف إلي جاءت  " األرض"مضاف وبع

 ". السماوات"بعد واو عاطفة فلذلك معطوفة على 

و   ة يك ى الجمل ن     : "نمعن ا م ا بينهم ماوات واألرض وم و رب الس ه

 .المخلوقات

ال      ة، ق ة الفعلي ة االسمية    : "فالجملة االسمية متضمنة في الجمل د الجمل وبع

واو" ة و" ال ة الثاني ا"العاطف ى   " م ر معطوف عل ل ج ي مح م موصول ف و اس ه

م  ا "السماوات واألرض، ث ق بمحذوف صلة " بينهم ا"ظرف منصوب متعل " م

 .الموصولة

ا      " ما بينهما"لجملة وا ة االسمية متضمنة فيم ع، والجمل اسمية في محل رف

ه فعل          " آنتم"قبلها؛ ففي هذه الجملة  ّل جزم؛ ألن اقص مبني في مح فعل ماض ن

ز      " إن آنتم موقنين"اسم آان والجملة " تم"الشرط و تئناف في حّي ا اس ال محل له

 .)2(ا به وحدهفآمنو: القول، وجواب الشرط محذوف تقديره

ارون      " طه"ووجدنا في سورة  دما سأل فرعون موسى وه نفس الكالم عن

ة   : عليهما السالم ذه اآلي ال "قال فمن ربكما يا موسى؟ ففي ه ة    " ق فعل ماض إجاب
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ع؛    " من "للترتيب فالجملة اسمية و / عاطفة" الفاء"عن سؤال مقدر و في محل رف

داء و " يا"خبره و" ربكما"ألنه مبتدأ و ادى " موسى "حرف الن رد مبنى فى     من مف

 .محل نصب

ورة     ي س ة ف ي اإلجاب رق ف اك ف ن هن عراء"ولك ورة " الش ي س ه"وف " ط

ه السالم  (تحدثنا عن إجابة موسى  واآلن نتحدث عن   " الشعراء "في سورة   ) علي

 ".طه"إجابة في سورة 

ا   " قال" ا هن فعل ماض للمفرد المذآر الغائب والجملة فعلية واألمر يواجهن

ان لمو ؤال آ و أن الس الم(سى ه ه الس ارون ) علي الم(وه ه الس ن ) علي ا، ولك مًع

م يضف لفظ    )عليه السالم (الجواب جاء من موسى  ى  " رب"نسبة لفظ   / ، و ل إل

رب السماوات واألرض " الشعراء"آما  قال في سورة " ربنا"نفسه فقط، بل قال 

 ". ربنا"تساوي لفظًا واحدًا هو / وآأن هذه الكلمات أو األلفاظ تشبه " وما بينهما

 :لوسي في روح المعانيويقول األ

ة        "قال فمن ربكما يا موسى " ق حكاي و بطري ى نفسه ول رب إل لم يضف ال

الى     ه تع ا رسوال ربك   (آما في قول ه سبحانه   ) إن ة من ربك     (وقول اك بآي د جئن ) ق

ا   ون رب د أن يك ا أن المرسل ال ب ا لم ل أضافه إليهم ه ب ة طغيان وه ونهاي ة عت لغاي

إنا رسول  : ألنهما قد صرحا بربوبيته تعالى لكل الكائنات بأن قال: للرسول، وقيل

ه      " الشعراء "رب العالمين آما وقع في سورة   ى ذآر ربوبيت ا عل واالقتصار ههن

ا سبق من      ى م تعالى لفرعون لكفايته فيما هو المقصود والفاء للترتيب السؤال عل

كما فاخبرا من ربكما آونهما رسولي ربهما أي إذا آنتما رسولي ربكما الذي أرسل

ا  ) عليه السالم(الذي أرسلكما، وتخصيص النداء بموسى  مع توجيه الخطاب إليهم

ون         ل أن يك ره، ويحتم ارون وزي الة وه ي الرس ه األصل ف ن أن ه م ر ل ا ظه لم

  .)1(..."ألم نربك فينا وليًدا: للتعريض بأنه ربه آما قال
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ة ماضوية   ة فعلي ة القادم ا أن الجمل ل ذآرن ن قب ل لموسى وم ه (والفع علي

ع،   )السالم ا "وفاعله محذوف في محل رف وع      " ربن دأ مرف ة اسمية، وهو مبت جمل

هو خبر لمبتدأ : خبر المبتدأ وقيل أيضا" الذي أعطى آل شيء خلقه"وقوله تعالى 

اسم الموصول صفة المبتدأ، و الظاهر أن موسى   " الذي"هو ربنا و: محذوف أي

الم( ه الس ارون أراد بضمير الم) علي اه ه ه وأخ الم(تكلم نفس ه الس خاصة ). علي

ين     , ولغيرهما أيًضا ا المتكلم ل أن ضمير ن أي جميع المخلوقات آما أشارنا من قب

 . لجميع الناس واألشياء

ورة   ن س دثنا ع ا تح ديث فيم ن الح ا م ه"انتهني ورة " ط ى س أتي إل ون

 . مرة أخرى" الشعراء"

  .)1(﴾َتْسَتِمُعوَن َقاَل ِلَمْن َحْوَلُه َأَال﴿فقوله تعالى 

ذآر الغائب وهي         رد الم فالجملة الفعلية بدأت بالفعل الماضي لصيغة المف

در، أي   ة عن سؤال مق د سماع جواب موسى     : إجاب ال فرعون عن ا ذا ق ه (م علي

 .خوًفا من أن يعلق منه في قلوب قومه شيء) السالم

ي  ن"وف ر و  " لم رف ج الم، ح ن"ال ذي " م ى ال ـ  " بمعن ق ب ال"متعل  "ق

ه"و زة للتعجب و   "  حول ن والهم لة م ذوف ص ق بمح " ال"ظرف منصوب متعل

ة و ذآر المخاطب وهو في محل نصب " تستمعون"الناهي هو فعل مضارع للم

 .لكونه في موضع مقول القول

ال       اٍض ق دأت بفعل م ة ب در وال     "والجملة القادمة فعلي ة عن سؤال مق إجاب

مية أي   ة اس ة القادم تئناف والجمل ا لالس ل له ة    مح ة جمل ة الفعلي ل الجمل ي داخ ف

ديره هو    م "اسمية المبتدأ فيها محذوف تق دأ المحذوف في محل      " وربك ر المبت خب

 .نصب ألنه مقول القول
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ة  د  " رب"وآلم اءت بع واو"ج ى   " ال الواو عل وف ب و معط ة فه م"العاطف " ربك

اهرة  وع بالضمة الظ ة . مرف اء"مضاف و" رب"وآلم ه و" أب م"مضاف إلي " آ

 .صفة المضاف" األولين"و .مضاف إليه

ا      " قال"و الجملة الفعلية القادمة بدأت بـ  در وهو مفعول م إجابة لسؤال مق

ة نجد        ذه الجمل تئنافية و في داخل ه قبلها من الكالم وال محل لها من اإلعراب اس

ـ     دأت ب مية ب ة اس ل و   " إنَّ"جمل بهة بالفع روف المش ن الح ول"م م إّن " رس اس

ه         " آم"منصوب ومضاف أيًضا و ه مضاف إلي ضمير متصل في محل جر؛ ألن

 .اسم موصول في محل نصب نعت لرسولكم" الذي"و

ل         ل للفع ب الفاع ي موضع نائ د ف ل"والعائ ول الصفة  " أرس الماضي المجه

ديره  و"تق ب، و " ه ذآر الغائ رد الم يكم"للمف ـ " إل ق ب ل"متعل ي "أرس الم ف ، وال

ون" د" لمجن ة للتوآي ة اال... المزحلق ميةوالجمل ولكم: "س ون... إن رس ي " لمجن ف

ذي "محل نصب مقول القول والجملة التي وقعت بعد اسم الموصول    ال محل  " ال

 .لها صلة الموصول

ة  ) عليه السالم(وهنا نرى أن الحوار جرى بين موسى  وفرعون في ربوبي

ين ال    ة ونجد أن اللع أتي بصورة معجب الى والجمل والتراآيب والكلمات ت اهللا تع

تطي ه   يس ى قوم أ إل أوًال التج ة، ف ب موسى بحج معون"ع أن يجي واب " أال تس فج

ة        ة القادم ذلك في الجمل ذا الصدد ول فرعون هذا يدل على أنه غير اختياري في ه

 .أمام مأل من قومه بالمجنون) عليه السالم(نجده يصف موسى 

 : لوسيويقول األ

ه وال  حيث يسأل عن شيء ويجيب عن شيء آخر وينبه على ما في جا" وب

ينتبه، وسماه رسوًال بطريق االستهزاء، وأضافه إلى مخاطبيه ترفًعا من أن يكون 

ارهم  تدعاء إلنك ارة لغضبهم واس ه إث ك بالوصف، وفي د ذل ى نفسه وأّآ ًال إل مرس



 

ن أن يك     هم ع ا بأنفس ر ترفًع ماع الخب د س الته بع يهم   رس ل إل ال ألن يرس وا أه ون

 .)1("مجنون

الى  ال اهللا تع م ق ا: ث ُتْم    ﴿َق ا ِإْن ُآْن ا َبْيَنُهَم ِرِب َوَم ِرِق َواْلَمْغ َل َربُّ اْلَمْش

  .)2(َتْعِقُلوَن﴾

ا،    فالجملة فعلية بدأت بفعل ماٍض لصفة المفرد المذآر الغائب وال محل له

ة اسمية، و   " هو"خبر لمبتدأ محذوف تقديره " رب"استئناف بياني و فالجملة جمل

ا و" رب" اف أيًض رق"مض اف إ" المش ه، ومض رب"لي ى " المغ ة عل معطوف

ه، و اف إلي رق   "المض ى المش وف عل ّر، معط ل ج ي مح ول ف م موص ا اس م

من أدوات الشرط  " إن"و" ما"ظرف منصوب متعلق بمحذوف، صلة " بينهما"و

ه فعل الشرط        " آنتم"و اقص مبني في محل جزم؛ ألن ة  . فعل ماٍض ن إن "و جمل

ون  تم تعقل ز الق   " آن ي حّي تئناف ف ا اس ل له ذوف  . ولال مح رط مح واب الش وج

ه      : تقديره ه وأشرت إلي ا قلت اعلموا أن األمر آم ة . ف ون : "وجمل في محل   ..." تعقل

 .نصب خبر آنتم

ه       ول ل ذا الق وي به راد المعن درك الم ة أن ن ذه اآلي دد ه ن بص د ونح ونري

 : يقول الزمخشري" الكشاف"سبحانه وتعالى ففي 

ا ق     : فإن قلت " ا بينهم ق    ذآر السماوات واألرض وم ه الخالئ د استوعب ب

ك وذآر المشرق والمغرب؟ قلت       د ذل د  : آلها، فما معنى ذآرهم وذآر آبائهم بع ق

ه           اءهم؛ ألن أقرب المنظور في ان أنفسهم وآب ام للبي عمم أوًال، ثم خصص من الع

ل   من العاقل نفسه ومن ولد منه، وما شاهد وعاين من الدالئل على الصانع، والناق

م خصص           من هيئة إلى هيئة وحال ه، ث ى وقت وفات يالده إل إلى حال من وقت م

ى   المشرق والمغرب، ألن طلوع الشمس من أحد الخافقين وغروبها في اآلخر عل
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وره          ه، ولظه ا استدل ب تقدير مستقيم في فصول السنة وحساب مستومن أظهر م

انتقل إلى االحتجاج به خليل اهللا، عن االحتجاج باإلحياء، واإلمانة على نمرود بن 

ر    ذي آف إن قلت  ... آنعان، فبهت ال ال أوالً  : ف وقنين  : "آيف ق تم م ًرا  "إن آن ، وآخ

ة        : ؟ قلت"إن آنتم تعقلون" اد وقل نهم شدة الشكيمة في العن ا رأى م الين أوًال، فلم

ارض ى عرض الحجج خاشن وع ولكم: اإلصغاء إل ه إن رس ون، بقول إن : لمجن

 .)1("آنتم تعقلون

حديث في صورة الحوار يجري ويجري       فنحن نرى في هذه اآليات أن ال

وال ينتهي بل األمر المهم أن هذا الحوار ينتقل من هذا الحدث إلى حدث آخر وهو 

د لموسى     / آيات واضحة في إعطاء المعجزات/ بيان صريح" معجزة العصا والي

 ).عليه السالم(

ففي " الشعراء"و" طه"هما " سورتين"فهذا الحدث المعين لم ُيذآر إال في 

اك       " طه "الذآر جاء بالتفصيل أما في سورة    آخر م يكن هن ين ول فوجدنا فقط آيت

ه موسى    ون ويجيب أل فرع وار، يس ي صورة الح ل جرت ف ي القصة ب رار ف تك

ل  )عليه السالم( . ، والجمل فعلية تدخل فى تكوينها الجمل االسمية ولكن عددها قلي

 .ارعةواألفعال التي استخدمت في الحدث معظمها ماضية وبعضها مض

ل  ًرا مث ربط آثي م ُتستخدم أدوات ال ًرة ول تأنفة آثي ًال مس دنا جم ذلك وج وآ

 .الفاء وغيرها إال الواو العاطفة واسم الموصول

ين       وازن ب و ن ة ول مية توآيدي ل اس ل ناقصة وجم دث ُجم ي الح ا ف وأيًض

ٍن   " السورتين" فسنجد أن استخدام التراآيب والجمل واألفعال يختلف في سورٍة ع

 .أخرى

ى حدٍث آخر نجده       " الشعراء "وآما انتقل الحديث في سورة   من حدٍث إل

اٍر في سورة      " طه"آذلك فى سورة  ان الحوار ج عن رب  " طه "أيًضا، فبينما آ
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ى     ج موس ون وحج ن فرع رة م ئلة آثي د أس ل بع المين انتق الم(الع ه الس ي ) علي ف

 .سحرةآي يقابل ال) عليه السالم(إلى إعطاء المعجزات لموسى ) إجابتها

ي        زتين ه اتين المعج ن ه دث ع ي تتح رى الت ور األخ " القصص"والس

ات        " النمل"و ل واآلن نتحدث عن آي ذه السور من قب ونحن قد تحدثنا عن آيات ه

ذا الحديث إلعطاء       ا ه سورة الشعراء وسورة طه وسورة األعراف التي جاء فيه

 .المعجزات ومقابلة السحرة مع موسى بالتفصيل

 )معجزة العصا واليد" (الشعراء"في سورة فقال اهللا تعالى 

ُجوِنينَ  ﴿ َن اْلَمْس َك ِم ِري ألْجَعَلنَّ ا َغْي ْذَت ِإَلًه ِئِن اتََّخ اَل َل َك  . َق ْو ِجْئُت اَل َأَوَل َق

  .)1(﴾َقاَل َفْأِت ِبِه ِإْن ُآْنَت ِمَن الصَّاِدِقيَن. ِبَشْيٍء ُمِبيٍن

رد      ففي بداية الحديث نرى الجملة الفعلية الماضوية  دأت بفعل ماض للمف ب

ال "المذآر الغائب   تئنافية           " ق ل هي اس ة ب در وال محل للجمل ة عن سؤال مق إجاب

 .عما قبلها

ئن "والالم في   ة     " إن"للقسم و " ل ازم فالجم ئن اتخذت  "حرف شرط ج " ل

إن "فعل ماض مبني في محل جزم ألنه فعل الشرط، والجملة " اتخذت"شرطية و

 ".قال" ول القول للجملةفي محل نصب ألنه مق" اتخذت

ا "و وب و   " إله ه أول منص ول ب ري"مفع وب    " غي ان منص ه ث ول ب مفع

اء و   ل الي اء "وعالمة النصب الفتحة المقدرة على ما قب ري "في  " الي مضاف  " غي

 . إليه

الة لموسى       ه السالم  (ففي هذا القول مبالغة في رده عن دعوى الرس ) علي

ا وعدم التعرض     ) السالم  عليه(حيث أراد منه ما أراد ولم يقنع منه  رك دعواه بت

ل واآلن  ) عليه السالم(و األمر اآلخر وهم فرعون أن موسى . له اتخذه إلًها من قب

 : يترآه فهدده بقوله
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 "ألْجَعَلنََّك ِمَن اْلَمْسُجوِنيَن"

دل عن    د وع ا أآ ل بم ا الفع د هن ون أآ رى أن فرع جننك"فن ر " ألس األآث

 : ويقول الزمخشري. اختصارًا

إ" تف ن: ن قل م يك ن  : أل جننك، أخصر م ُجوِنينَ (ألس َن اْلَمْس َك ِم ) ألْجَعَلنَّ

اه     : ومؤدًيا مؤاده؟ قلت ال؛ ألن معن ؤاّداه ف ؤد م ا م ألجعلنك  : أما أخصر فنعم، وأم

د سجنه          ه أن يأخذ من يري ان من عادت واحًدا ممن عرفت حالهم في سجوني، وآ

دة العمق ف       ة في األرض بعي ّوة ذاهب ا وال يس   فيطرحه في ه . معردا ال يبصر فيه

 .)1("فكأن ذلك أشد من القتل وأشد

ة  "مع " أجعل" الم جواب القسم، والفعل"ألجعلنك "والالم في  ون الثقيل " ن

ع و        " ك"وضمير الخطاب  تح في محل رف ى الف ي عل "  الكاف "فعل مضارع مبن

 ".أجعلنك"متعلق بمحذوف مفعول ثان عامله " من المسجونين"مفعول به و

جملة فعلية قسمية وال محل لها جواب القسم المقدر،أما جواب الشرط لـ وال

 .محذوف دّل عليه جواب القسم) لئن اتخذت(

ة   ةونجد في آية واحد جمال ثالثة، أحدها فعلية والثانية شرطية والثالثة فعلي

 .أيًضا

ورة   ي س ة وف ذه اآلي ي ه ؤال ف ه"والس دة  " ط ن الوصف والقصة واح ع

ول       والمجلس واحد واخ ه ويق ه في ر ب ا عب ام م تالف العبارات فيها القتضاء آل مق

 :صاحب روح المعاني

ارات،     "...  ك العب ع تل ين جمي ويلتزم القول بأن الواقع هو القدر المشترك ب

وبهذا ينحل إشكال اختالف العبارات مع دعوى اتحاد القصة والمجلس لكن تعيين 

                                                 
 . 309-3/308: الكشاف، للزمخشري) 1(



 

ه بكل من     ى نظر      القدر المشترك الذي يصح أن يعّبر عن اج إل ارات يحت ك العب تل

  .)1(..."دقيق مع مزيد لطٍف وتوفيٍق

 ". َأَوَلْو ِجْئُتَك ِبَشْيٍء ُمِبيٍن: "ثم قوله تعالى

تئنافية    "قال: "ففيه ة اس ة الفعلي زة في    ،إجابة عن سؤاٍل مقدر فالجمل والهم

و" تفهام و" أو ل واو"لالس ة و" ال و"حالي ة" ل ازم وجمل ر ج رط غي رف ش : ح

ك" اه   " ..جئت ول ومعن ول الق و مق در ه ل مق ال والعام ه ح ل نصب؛ ألن ي مح : ف

اٍض   " جاء "و. يبين صدق دعواي  " أتفعل بي ذلك ولو جئتك بشيء مبين" فعل م

ق  " بشيء "مفعول به منصوب و" ك"ومعه ضمير الخطاب " مع تاء المتكلم متعل

 .صفته" مبين"و) جئتك(بـ 

ا أي     ونجد أن هذه الجملة متعلقة بما قبلها معنوًي ا قبله ا وبينم ا وال نجد بينه

احب روح           ول ص وار، ويق ذا الح ي ه وي ف اط معن د ارتب ٍف، فيوج رف عط ح

 .المعاني

وا" ين  ووال وع الجملت ذآورة، ومجم ة الم ة للجمل ة مقابل ى جمل للعطف عل

ال، و ي موضع الح اطفتين ف و"المتع ابق من " ل الم الس ده الك ا يفي ق م ان تحقي لبي

ال ل ح ى آ م عل ي  وج... الحك ة الت ى أن الجمل ى معن ال عل واو للح ل بعضهم ال ع

أتفعل في جائًيا بشيء مبين وهو ظاهر آالم الكشاف هنا، وظاهر : بعدها حال أي

آالم الكشاف أن االستفهام لإلنكار على معنى ال تقدر على فعل ذلك مع أني نبى    

ذلك في    ين ف تفسيره   بالمعجزة، والظاهر تعلق هذا الكالم بالوعيد الصادر من اللع

أتجعلني من المسجونين  : من المسجونين فكأنه قال) عليه السالم(إشارة إلى جعله 

الم        ي آ ل الطيب ك حم ى ذل ين؟ وعل يء مب ك ش و جئت رك ول ا غي ذت إلًه إن اتخ

ه وهو   : الكشاف ثم قال ُيمكن أن يقال إن الواو عاطفة، وهي تستدعى معطوًفا علي

لى وعدوه، والهمزة مقحمة بين المعطوف  ما سبق في أول الحوار بين نبي اهللا تعا
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د          ك بع التي إن جئت ة وبرس ر بالوحداني ى أتق ر، والمعن ه للتقري وف علي والمعط

اهرة، و     اهرة الظ زات الب اهرة والمعج البراهين الق اج ب و"االحتج ه  " ل ى إن بمعن

ا في األعراف      م فأرسل       (عزيز، ويؤيد هذا التأويل في م ة من ربك تكم بين د جئ ق

 .)1("أت بها إن آنت من الصادقينئيل قال إن آنت جئت بآية فمعي بني إسرا

ورة  ي س الى ف بحانه وتع ه س تكم": "األعراف"وقول د جئ تئناف ..." وق اس

ر    ) من المحاورة( مقرر لما قبله ولكن لم يكن هذا وما بعده  من جواب فرعون إث

الى   ر   ما ذآر ههنا بل بعدما جرى بينهما من المحاورات التي قصها اهللا تع في غي

 .ما موضع وقد طوى سبحانه وتعالى ذآرها هنا لإليجاز

ِه    " الشعراء"ونحن نجد أّن اآلية الكريمة التي ذآرت في سورة  ْأِت ِب اَل َف َق

اِدِقيَن َن الصَّ َت ِم د  " ِإْن ُآْن ه يوج ورة األعراف إال أن ي س ي ف ة الت هي نفس اآلي

اء "هناك فرق في استخدام الضمير    اء "ضمير  " عراءالش "ففي سورة   " اله " اله

وفي سورة األعراف ذآر ) الذي هو إشارة إلى المعجزة" (بشيء مبين"يعود إلى 

ى   " الهاء"ضمير ) سبحانه وتعالى( ود إل ة "للمؤنث؛ لتشير إلى أنها تع بمعنى  " آي

 . المعجزة

ة  " قال"وهذه الجملة من سورة الشعراء جملة فعلية بدأت بفعٍل ماٍض  إجاب

در وال  ؤال مق ي عن س اء ف راب، والف ن اإلع ا م أِت"محل له ة لجواب " ف رابط

ذآر المخاطب و   " ائت"شرط مقدر والفعل متعلق بالفاء  رد الم ه "فعل أمر للمف " ب

ه  "والجملة آلها من " ائت"متعلق بـ  در أي   ..." ائت ب في محل   : جواب شرط مق

ول       " إن آنت صادًقا فأت به"و. جزم ه مق هي جملة الشرط في محل نصب ؛ ألن

" ك"مع ضمير الخطاب   " آان"من أدوات الشرط والفعل الناقص " إن"و: قولال

ع، و    ر    " من الصادقين  "وهوفي موضع اسم آان في محل رف جار ومجرور، خب

ا من    " آنت من الصادقين  "آان في محل نصب والجملة االسمية آلها  ال محل له
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ا      ه م ه أي  اإلعراب بل هي تفسيرية لما قبلها فجواب الشرط محذوف دّل علي : قبل

 .فأت به

فالحدث . فوجدنا أن إعراب هذه اآلية وآية سورة األعراف ال يختلف آثيًرا

الى في سورة    . نفسه في سورة الشعراء َت   ": " األعراف "ففي قوله تع اَل ِإْن ُآْن َق

 ".َيٍة َفْأِت ِبَها ِإْن ُآْنَت ِمَن الصَّاِدِقيَن آِجْئَت ِب

تح      : قال" ى الف ي عل ذآر الغائب ومن حيث      هو فعل ماض مبن رد الم للمف

ة  ة(الجمل در،   ) الفعلي ل مق تئنافية والفاع ي اس ا فه ل له رط " إن"ال مح حرف ش

 .جازم

ه   –ناسخ  –ماضيا ناقصا " آنت"و نجد الفعل الناقص  في محل جزم لكون

 .هو اسم آان" ت) "لموسى(فعل الشرط ثم ضمير الخطاب 

ذآر المخاطب       رد الم ه  " ئت ج"ثم الفعل الماضي للمف اء "وفي ه،  " الت فاعل

ول  " آنت جئت"والجملة آلها  ول الق م  .في محل نصب؛ ألنه مق ة "ث هو جار   " بآي

ر   " جئت بآية"فالجملة " جئت"ومجرور متعلق بـ  ، و "آنت "في محل نصب خب

ة    " ائت"قبل الفعل األمر " الفاء" اء الجمل ذه الف ربط ه ا    -للربط أي ت ة به  -المتعلق

اء      ..." فائت"ذه الجملة الثالثة فه. بالجملة التي قبلها ا؛ بسبب الف ا قبله متضمنة فيم

ى     " ائت "جواب الشرط في محل جزم و  " ائت بها"الرابطة لـ  ي عل فعل أمر مبن

ديره   تتر تق اء "و". أنت : "حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مس اّر   " الب حرف ج

 ".ائت"ضمير في محل جّر متعلق بـ " الهاء"و

ـ   دأت ب فعل  " آنت "من أدوات الشرط الجازم و   " إن" والجملة الشرطية ب

من  "اسم آان، و" التاء"ماض ناقص أو ناسخ في محل جزم؛ ألنه فعل الشرط، و

 .وعالمة الجر الياء" آنت"جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر " الصادقين



 

ة ادقين: "والجمل ن الص ت م ي " آن يرية أو ه ي تفس ل ه ا ب ل له ال مح

ن قو    دم م ا تق د م تئناف لتأآي الى اس ه تع ت : "ل ت جئ رط  ..." إن آن واب الش وج

 ".فأت بها: "محذوف دل عليه ما قبله أي

رار      ة الواحدة تك ذه اآلي ا نجده في سورة      " إن آنت "والمهم في ه ذا م وه

 .الشعراء فهذا الجزء من قوله تعالى  يشبه اآلخر

ه  الى(و قول بحانه وتع ي سورة ) س ي سورة " الشعراء"ف " األعراف"وف

 .لحدث اآلخر لظهور المعجزات من موسى بإذن اهللا تعالىُيشير إلى ا

 ": الشعراء"وأوًال نريد أن ننظر إلى ما قاله تعالى في سورة 

  .)1(َوَنَزَع َيَدُه َفِإَذا ِهَي َبْيَضاُء ِللنَّاِظِريَن﴾. َفَأْلَقى َعَصاُه َفِإَذا ِهَي ُثْعَباٌن ُمِبيٌن﴿

ين من حيث      ا ففي إعراب      والفرق فقط بين إعراب اآليت ذي قبله الكالم ال

 ":الشعراء"سورة 

دأت  ى ب ة األول اء"الجمل رد " بالف م الفعل الماضي بصيغة المف تئنافية ث اس

ه ضمير مستتر          " ألقى "المذآر الغائب   ى األلف وفي در عل تح المق ى الف ي عل مبن

ديره  و"تق ى        " ه ى موس ود عل ل ويع ه فاع ع؛ ألن ل رف ي مح الم (ف ه الس ) علي

ا"و ول " عص ف     مفع ى األل درة عل ة المق ة النصب الفتح ه منصوب وعالم  –ب

 .ضمير متصل في محل جر؛ ألنه مضاف إليه" الهاء"و

ا  " ألقى عصاه: "فالجملة ال محل لها استئنافية والجملة القادمة متضمنة فيم

ذه  : قبلها بالفاء العاطفة لربط المسبب بالسبب وعند الفارسي والمازني وجماعة  ه

 .وبعضهم يجعلها للسببية المحضة دون العطف. زمةالفاء زائدة دون ال

دأ         " هي"فجائية، و" إذا"ثم  ه مبت ع؛ ألن ضمير منفصل مبني في محل رف

ا و       " ثعبان"و وع بالضمة الظاهرة وهو موصوف أيًض ره مرف ين "خب / نعت " مب

 .صفة لثعبان مرفوع
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تئنافية  " هي ثعبان مبين: "والجملة من ى االس م . ال محل لها، معطوفة عل  ث

ل الماضي  زع"الفع اهر  " ن تح الظ ى الف ي عل ب مبن ذآر الغائ رد الم لصيغة المف

ه     " الهاء"مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة وضمير " يده"و في محل جر؛ ألن

 ".ألقى عصاه"معطوفة على جملة " نزع يده. "مضاف إليه والجملة

اِظِرينَ " والجملة االسمية   ا  في"  َفِإَذا ِهَي َبْيَضاُء ِللنَّ اء "ه : للترتيب أي " الف

: حرف فجاءة هنا أيًضا وجملة" إذا"و" نزع يده"هذه الجملة مترتبة على ما قبلها 

 ".نزع: "ال محل لها معطوفة على جملة" هي بيضاء

ا    " هي "متعلق بمحذوف خبر ثان للمبتدأ " للناظرين"و ر آوًن أي جاء الخب

ا؛ ألنه مؤآد لمعنى الخبر األولخاص. 

لهذه : ن نقول أن إعراب اآليتين في آلتا السورتين مشترك أيونحن نريد أ

اآلية في سورة الشعراء نفس اإلعراب الذى لها في سورة األعراف؛ لذا ال نذهب 

اظ    رق من حيث ألف ه ال يوجد ف م أن ى تفصيل إعراب سورة األعراف، والمه إل

ربط،      تخدام أدوات ال ع بعض واس ها م منة بعض ل المتض اء"الجم واو ال"و" الف

 ". الهاء"و" هي"والضمائر المنفصلة والمتصلة مثل " إذا الفجائية"و" العاطفة

نزع يده فإذا هي  : "واألمر اآلخر هو أن اهللا تعالى استخدم  ترآيب الجملة

ة مختلف   " بيضاء للناظرين وفي سورة القصص الشيء نفسه ولكن ترآيب الجمل

 : ففي قوله تعالى

َتْخُرْج َبْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء َواْضُمْم ِإَلْيَك َجَناَحَك ِمَن  ﴿اْسُلْك َيَدَك ِفي َجْيِبَك

  .)1(الرَّْهِب َفَذاِنَك ُبْرَهاَناِن ِمْن َربَِّك ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه ِإنَُّهْم َآاُنوا َقْوًما َفاِسِقيَن﴾

ل       اظ مث ض األلف م بع ب يض ذا الترآي آء"وه ورة    " بيض ة س ي آي ا ف آم

 ".طه"وسورة " النمل"ورة األعراف وآذلك في سورة الشعراء وس

 ":النمل"فقوله تعالى في سورة 
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ِع ﴿ ي ِتْس وٍء ِف ِر ُس ْن َغْي اَء ِم ُرْج َبْيَض َك َتْخ ي َجْيِب َدَك ِف ْل َي ى آَوَأْدِخ اٍت ِإَل َي

  .)1(﴾ِفْرَعْوَن َوَقْوِمِه ِإنَُّهْم َآاُنوا َقْوًما َفاِسِقيَن

 ":طه"وقوله تعالى في سورة 

  .)2(َيًة ُأْخَرى﴾آ﴿َواْضُمْم َيَدَك ِإَلى َجَناِحَك َتْخُرْج َبْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء 

فنستنج القول بأن ". بيضآء"فنرى في هذه اآليات تكرار لفظة واحدة وهي 

اظ ا أو   / ألف ا معنوًي ا ترتيًب د فيه ن يوج ور ولك ذه الس ي ه ة ف ل مختلف ات الجم آلم

 .ارتباط معنوي

 :استطراد

ة التي   " إذا"وقبل أن نشير إلى آيات أخرى نريد أن نقول شيئا عن   الفجائي

 .استخدامت في اآليتين السابقتين

 ":إذا الفجائية"

 . تكون تفسيرية وظرفية وفجائية" إذا" قد نعرف أن

 .ونحب هنا أن نؤآد على إذا الفجائية

د    - أ ع في ابت اء فهي تختص بالجمل االسمية، وال تحتاج إلى جواب وال تق

الى   ه تع ا  : "الكالم ومعناها الحال، واألرجح أنها حرف، نحو قول َفَأْلَقاَه

اُه   "وقوله في اآلية التي نحن بصددها ". َفِإَذا ِهَي َحيٌَّة َتْسَعى َأْلَقى َعَص َف

 ".َوَنَزَع َيَدُه َفِإَذا ِهَي َبْيَضاُء ِللنَّاِظِريَن" "َفِإَذا ِهَي ُثْعَباٌن ُمِبيٌن

ا  - ب ون جواًب اء وتك ل الف ا مث زاء، مثله الى . للج ال اهللا تع ْبُهْم "ق َوِإْن ُتِص

 ".َسيَِّئٌة ِبَما َقدََّمْت َأْيِديِهْم ِإَذا ُهْم َيْقَنُطوَن
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إذا أخوك   " وقد تسّد مسّد الخبر، نحو - ج ك ف إذا أخوك     " "جئت دير جئتك ف التق

 .)1("موجود

 : معجزتا العصا واليد -10

 ":األعراف"ونأتي إلى قوله تعالى في سورة 

اَل اْلَم﴿ يمٌ   ألَق اِحٌر َعِل َذا َلَس ْوَن ِإنَّ َه ْوِم ِفْرَع ْن َق ْن  . ِم ِرَجُكْم ِم ُد َأْن ُيْخ ُيِري

  .)2(﴾َأْرِضُكْم َفَماَذا َتْأُمُروَن

 ":الشعراء"وقوله تعالى في سورة 

ُكْم ِمْن َأْرِضُكْم ِبِسْحِرِه ُيِريُد َأْن ُيْخِرَج. َحْوَلُه ِإنَّ َهَذا َلَساِحٌر َعِليٌم ألَقاَل ِلْلَم﴿

  .)3(﴾َفَماَذا َتْأُمُروَن

 ":طه"وفي سورة 

ْحِرِهَما ﴿ ُكْم ِبِس ْن َأْرِض اُآْم ِم َداِن َأْن ُيْخِرَج اِحَراِن ُيِري َذاِن َلَس اُلوا ِإْن َه َق

  .)4(﴾َوَيْذَهَبا ِبَطِريَقِتُكُم اْلُمْثَلى

/ فنجد أن الحدث واحد   . "الشعراء "وسورة ": األعراف"أوًال نرى سورة 

 :الحديث واحد أو الخبر واحد ولكن هناك اختالف قليل في استخدام الجمل، فمثًال

اٍض    ل م ورتين بفع ي الس ة ف دأت الجمل ال"ب ة  " ق ة الفعلي ذه الجمل فله

م في     / الماضوية ال محل لها من اإلعراب ألنها استئنافية در ث إجابة عن سؤال مق

ُتخدم الج" الشعراء"سورة  ـ " للمإل"ار والمجرور اس ق ب ال"متعل ه"و" ق " حول

 . ظرف مكان منصوب متعلق بحاٍل من المإل
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ـ "األعراف"أما في سورة  ال " ، ف ه        "ق تح وفاعل ى الف ي عل فعل ماض مبن

وع بالضمة الظاهرة، و   " المأل" وم  "مرف ل  " من ق ه "مث أي جار ومجرور   " حول

إل و ال من المل ق بح وم"متعل و مضاف" ق ه مجرور مض" فرعون"و ،ه اف إلي

 .وعالمة الجر الفتحة للعلمية والعجمة

ونرى أن الفاعل في آية سورة الشعراء غير مذآور بل هو ضمير مستتر    

 ".حوله قال فرعون للمأل"أي " فرعون"يعود إلى " هو"تقديره 

ذآور وهو   " األعراف"ولكن في سورة  ة   " المأل "الفاعل م ة القادم والجمل

يم  " احر عل ذا لس ي ا" إن ه مية      ه ة اس ورتين؛ فالجمل ين الس ترآة ب ة المش لجمل

ي   ة بحرٍف من الحروف       , متضمنة فيما قبلها بدون فاصل زمن ذه الجمل دأت ه وب

ا "و" إن"المشبهة بالفعل وهو   ه و  " ه ي في محل      " ذا"حرف تنبي اسم إشارة مبن

 ".إّن"نصب ؛ ألنه اسم 

الم"و ي " ال احر"ف د و" لس د التوآي ي ا" ساحر"تفي وع وف ر مرف لوقت خب

 . مرفوع للمنعوت) صفة(نعت " عليم"موصوف و/ نفسه هو منعوت

درٍ   " قال المأل"وإذا آان  ة   ،إجابة عن سؤاٍل مق ذا لساحر  "فجمل ...." إن ه

 .في محل نصب؛ ألنه مقول القول للجملة التي قبلها

". ُروَنُيِريُد َأْن ُيْخِرَجُكْم ِمْن َأْرِضُكْم َفَماَذا َتْأُم"والجملة المتضمنة األخرى 

ة  ة الفعلي رجكم : "فالجمل د أن يخ ل   ..." يري وع، والفاع ارع مرف ل مض دأت بفع ب

ذلك   " أن"ضمير مستتر تقديره هو و مضارع  " يخرج "من نواصب المضارع فل

 .ضمير مفعول به" آم"منصوب و

ل   ة الفاع ذه اآلي ي ه و"وف ن أرضكم" و"ه ـ  " م ق ب رور متعل ار ومج ج

 .محل جرضمير مضاف إليه في " آم"و" يخرج"

ورة   ي س د ف عراء"ونج و    " الش راف وه ورة األع اظ س ن ألف د ع ظ زائ لف

 ".بسبب سحره: "هنا سببية أي" الباء"، و"يخرجكم"وهو متعلق بـ " بسحره"



 

دها         ة التي بع وهنا ينتهي آالم الملإل لفرعون في سورة األعراف والجمل

ذا يثبت باستخدام      " فماذا تأمرون" ا "ليست من آالم المإل وه تئنافية  أو  " ءالف اس

 ".إعراب القرآن"عاطفة أو سببية وجاء في هامش 

إن آان الكالم الذي تالها من آالم المإل فهي للعطف، وإن آان من آالم   "

تئناف أي   –وهو الظاهر   –فرعون  ال : فهي لالس ى     : فق دل عل أمرون، وي ا ذا ت م

  .)1(..."قالوا أرجه: بعد ذلك"ذلك قولهم 

واحد من حيث " سورة األعراف"وفي " الشعراء" و قوله تعالى في سورة

 :األلفاظ واإلعراب والتراآيب

 .)35: الشعراء( "َفَماَذا َتْأُمُروَن " 

 .)110: األعراف( "َفَماَذا َتْأُمُروَن " 

 :فنرى أنه ال يوجد فرق من حيث األلفاظ واإلعراب بين النصين

ذ  " فماذا"في " فالفاء" ل ه ا الكالم يوجد حذف؛    تدل على أنها للترتيب وقب

ول  ذا الق ل ه و قائ ى أن فرعون ه ياق عل عراء دل الس ي سورة الش ه ف اذا : ألن فم

وم         " األعراف "تأمرون، ولكن في سورة  ال المأل من ق د أن ق ول بع ذا الق جاء ه

 ".إن هذا لساحر عليم: فرعون

ول محذوف       " ماذا"وجملة  ول لق ول الق ا مق ة  . في محل نصب؛ ألنه وجمل

 .)2(.محل لهاة استئنافية ال القول المقدر

" يريد أن يخرجكم: "معطوفة على جملة..." ماذا: "ويجوز أن تكون جملة

ان لفعل األمر       ) ماذا(هذا ويجوز أن تكون  ه ث تفهام، مفعول ب آلمة واحدة اسم اس

 .)3(مفعول األول ضمير المتكلم المقدروال

                                                 
 . 19/30: إعراب القرآن) 1(

 . 9/31: إعراب القرآن) 2(

 .هاوالصفحة نفس هالمصدر نفس )3(



 

 ":روح المعاني"لوسي في وقال األ

ره آم  " و من األمر بمعنى         أي تشيرون في أم اس فه ن عب ذلك اب ا فسره ب

ود،  : المشاورة، يقال آمرته فآمرني أي شاورته فأشار علي، وقيل من األمر المعه

أي شيء          " ماذا"و ار، أي ب أمرون بحذف الج ه مفعول لت ى أن في محل نصب عل

دم، و  " ما: "تأمرون، وقيل ر مق ذي     اسم موصول مب  " ذا"خب ا ال دأ مؤخر، أي م ت

 .)1("تأمرون به

 ".إعراب القرآن"وجاء في 

اذا  ال محل لها صلة الموصول، " تأمرون: "وجملة" والعائد محذوف أي م

 .)2("تأمرونيه

 ":إعراب القرآن"وفي هامش 

ة " ت آلم اذا"إذا أعرب ى  " م ة عل أمرون معطوف ة ت ة فجمل ر تجزئ ن غي م

 .)3("أو هي مقول القول للقول المحذوفجملة يريد 

ا  ل هن ا أن ننق ولويمكنن ورة   األ ق ي س الى ف ه تع ا قال ير م ن تفس لوسي ع

ورة " األعراف" عراء"وس ي " الش الى ف بحانه وتع الم اهللا س ي آ ابق ف د التط فنج

 .هاتين السورتين

ول األ  اني "لوسي في   فيق ذه     " روح المع ة له راءات المختلف د أن ذآر الق بع

 :فيقول: اآلية

ر   "...  ن الع ة ع ة ثابت ر لغ ا ذآ واترة وم راءة مت كل إن الق ذا واستش ب، ه

أمرون ... قال للمإل : "الجمع بين ما هنا وما في الشعراء فإن فيها وهو صريح   " ت

ي أن  ذا لساحر(ف ى ) إن ه أمرون(إل اذا ت ي ) فم ا صريح ف ا هن الم فرعون وم آ

                                                 
 . 5/21: لوسيروح المعاني، لأل) 1(

 . 9/31: إعراب القرآن) 2(
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ذا      نسبة قول ذلك للمإل والقصة واحدة فكيف يختلف القائل في الموضعين وهل ه

ة    ه ال مناف ب بأن اة؟ وأجي الين إال مناف ون    . الحتم ه فرع الم قال ذا الك األول أن ه

ا    ه وهن عراء آالم ي الش ل ف افر فنق ى الح افر عل ع الح و آوق ه فه ن قوم أل م والم

ة   آالمهم، والثاني أن هذا الكالم قاله فرعون ابتداء ثم قاله المأل إما بطريق الحكاي

م فرعون  ألوالدهم وغيرهم وإما بطريق التبليغ لسائر الناس فما في الشعراء آال  

  .)1(..."ابتداء وما هنا آالم الملإل نقًال عنه

 ":الكشاف"ويؤيده قول الزمخشري في 

ه           "...  ى فرعون في سورة الشعراء، وأن ذا الكالم إل د عزى ه فإن قلت ق

ولهم        : قاله للمأل وعزى ههنا إليهم، قلت م وق ه ث م، فحكى قول الوه ه قد قاله هو وق

ا ه من. ههن داء فتلقت ه ابت ى  أو قال اس عل ه للن الوه عن ابهم أو ق الوه ألعق أل، فق ه الم

وك  ه من          . طريق التبليغ، آما يفعل المل ه من يلي يكلم ب رأي ف نهم ال رى الواحد م ي

ولهم       ابوه في ق م أج ه أنه دليل علي .. أرجه : (الخاصة، ثم تبلغه الخاصة العامة، وال

ا ق  : وقيل)... عليم ه فماذا تأمرون؟ من آالم فرعون، قاله للمإل لم َذا  : " الوا ل ِإنَّ َه

 .)2(" َقاُلوا َأْرِجْه َوَأَخاُه. ُيِريُد َأْن ُيْخِرَجُكْم ِمْن َأْرِضُكْم َفَماَذا َتْأُمُروَن. َلَساِحٌر َعِليٌم

ون    ًال عن فرع أل نق ول الم و ق ا ه ول هن ا أن الق ار الزمخشري أيًض فاخت

ا سمعوه خاطبوا فرعون وم لم ر؛ ألن الق غ ال غي ق التبلي ولهم بطري ... أرجه : بق

 .الخ

الم المإل لفرعون  ي الشعراء آ أخير ف ذا الجواب بالت ال أن ه ى أن يق وبق

 .)3(ال منافاة لجواز تطابق الجوابين لكن. وههنا آالم سائر القوم

 )112-111" (عليم... قالوا أرجه وأخاه : "ثم قوله تعالى في األعراف
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 .)37-36" (عليم.. .قالوا أرجه وأخاه: "وقوله تعالى في الشعراء

ين موسى  اورة ب ه اآلن هو أن المح ير إلي د أن نش ذي نري م ال واألمر المه

ة  ) عليه السالم( ة     33-32وفرعون جرت ما جرت حتى رقم آي م آي للشعرءا ورق

 .لألعراف 107-108

ثم انتقل مجرى الحديث بعد رؤية المعجزات إلى محاورة فرعون مع مإل   

 : من قومه فحينئٍذ

  ."األعراف -الشعراء ..." "رجه وأخاهقالوا أ"

اظ والجمل     نفس األلف فهذا الجزاء من اآلية واحد في السورتين؛ فهو ُذآر ب

 ".والتراآيب

الوا"و ب " ق ذآر الغائ ع الم يغة الجم م لص ى الض ي عل اض مبن ل م فع

ة وال محل      " الواو"والفاعل هو  تأنفة بياني در فهي مس فالجملة إجابة عن سؤال مق

 . عرابلها من اإل

ه"و ة     " أرج زة المحذوف ى الهم اهر عل كون الظ ى الس ي عل ر مبن ل أم فع

ان الفعل          / للتخفيف أصله أرجئ  ة إن آ ى حذف حرف العل ي عل أو فعل أمر مبن

ه في محل نصب، و تصبح        " الهاء"و. معتال آما في آتب اللغة ضمير مفعول ب

 . في محل نصب؛ ألنها مقول القول" أرجه"جملة 

م   " الواو"و" أنت"تتر تقديره والفاعل ضمير مس ة ث ا "عاطف معطوف  " أخ

ب،    " الهاء"على  الواو  (الضمير المتصل الغائ ا "و) معطوف ب هو منصوب   " أخ

 . ضمير مضاف إليه" الهاء"باأللف و

 : ثم قوله تعالى في سورة األعراف

  .)1(﴾﴿َوَأْرِسْل ِفي اْلَمَداِئِن َحاِشِريَن

 ":الشعراء"وفي سورة 
                                                 

 : ، اآليةسورة األعراف )1(



 

  .)1(﴾ي اْلَمَداِئِن َحاِشِريَن﴿َواْبَعْث ِف

ا من حيث استخدام فعل األمر           ة فرًق : ونرى في هذا الجزء من نفس اآلي

 .الشعراء": ابعث"األعراف، و": أرسل"

 .ولكن آالهما في معنى واحد وليس هناك فرق من حيث اإلعراب أيًضا

ة  .. أرجئ"مثل " أرسل"فالفعل األمر  ة (ومن حيث الجمل في محل   ) الفعلي

 ".أرجه"صب؛ ألنها معطوفة بالواو قبله على جملة ن

ى  " ابعث" "الشعراء"وآذلك في سورة  في محل نصب؛ ألنها معطوفة عل

 ".أرجه"جملة 

م الجار والمجرور   دائن"ث ي الم ـ  " ف ق ب بتضمينه " ابعث" "أرسل"متعل

 ". انتشر"معنى 

ذآره وهو أن الفعل األمر        د أن ن ثي  من الثال " ارسل "وثمة أمر آخر نري

 . من الفعل الثالثي المجرد" ابعث"المزيد فيه، والفعل األمر 

ة       ذه اآلي ي ه ة ف ة الثالث ل الفعلي ين الجم ط وتواصل ب اك رب د أن هن ونج

ة       ..." أرجه: "فالجملة الثانية ة الثالث ي والجمل دون فاصل زمن متضمنة فيما قبلها ب

 . معطوفة على ما قبلها

ول به منصوب، أو نعت لموصوف  في الجملة المعطوفة مفع" حاشرين"و

 . رجاًال حاشرين: محذوف أي

 .األعراف" يأتوك بكل ساحر عليم"والجملة القادمة 

 ": الشعراء"وفي سورة 

 ".يأتوك بكل سحار عليم"

الجملة واحدة والفرق فقط في استخدام لفظ واحد وهو ساحر في األعراف   

 ".الشعراء"في " سحَّار"و
                                                 

 . 36: ، اآليةالشعراء"سورة  )1(



 

ة الجزم حذف     م" يأتوا"والفعل المضارع  جزوم فى جواب الطلب وعالم

هو ضمير الخطاب في محل    " الكاف"في محل رفع، و" فاعل"النون والواو فيه 

 ".الواو"نصب؛ ألنه مفعول به للفاعل 

ة  "يأتوك"جار ومجرور متعلق بـ " بكل"ثم  ه   " ساحر "، وآلم مضاف إلي

منعوت   مضاف إليه مجرور وهو  " سحار"مجرور وهو نعت أيًضا وآذلك آلمة 

ه    " عليم"أيًضا و ا       . نعت لساحر مجرور مثل ا قبله ى م ة عل ة مترتب ة الفعلي فالجمل

در أي ل الشرط المق و فع ة ..." إن ترسل: وه أتوك"فجمل ا " ي ا لكونه ال محل له

 .جواب شرط مقدر غير مقترنة بالفاء

ولكننا نجد " األعراف"سورة "وفي " الشعراء"ويجري الحديث في سورة 

ين  " راءالشع "في سورة  ريم        " آيت رآن الك ال توجدان في أي موضع آخر من الق

 : فقوله تعالى

ومٍ   ﴿ ْوٍم َمْعُل اِت َي ونَ     . َفُجِمَع السََّحَرُة ِلِميَق ُتْم ُمْجَتِمُع ْل َأْن اِس َه َل ِللنَّ ا  . َوِقي َلَعلََّن

  .)1(َنتَِّبُع السََّحَرَة ِإْن َآاُنوا ُهُم اْلَغاِلِبيَن﴾

ير إ ات تش ذه اآلي ع  فه ة م حرة للمقابل ع الس و جم ر وه ين آخ ى حدث مع ل

 ).عليه السالم(موسى 

ة   / فالفاء قبل الفعل الماضي المجهول عاطفة ذه الجمل أو هي للترتيب أي ه

درة و   تأنفة المق هو نائب   " السحرة "معطوفة مترتبة على ما قبلها من الجملة المس

وع بالضمة الظاهرة و    ات "فاعل مرف ق    " لميق ة   جار ومجرور متعل ع، وآلم بجم

وم" اهرة و  " ي رة الظ رور بالكس و مج وت وه وم"منع رور  "  معل وم مج ت لي نع

ة ع السحرة: "فالجمل در أي" جم تأنف مق ى مس ة عل ا معطوف فبعث : "ال محل له

 ".الحاشرين فجمع السحرة

                                                 
 . 40-38: سورة الشعراء، اآليات) 1(



 

ة وإال       ذه اآلي رد إال في ه م ي و بالرغم من أننا قلنا أن حدث جمع السحرة ل

ة فى سورة       اُس      " طه "أن هناك جزء من آي َر النَّ ِة َوَأْن ُيْحَش ْوُم الزِّيَن ُدُآْم َي ﴿َمْوِع

ًحى ين     )1(﴾ُض ت المع رف الوق م نع ي ل ى يعن ي المعن عراء ف ورة الش ة س به آي تش

ع السحرة من آ ين لجم زمن المع اه من سورة وال ا عرفن ة سورة الشعراء ولكنن ي

 ".طه"

 ".وقت الضحى" "ميقات"يوم الزينة وُيراد بـ " اليوم المعلوم"فيراد بـ 

 : ويقول الزمخشري في الكشاف

ه   : يوم الزينة، وميقاته: اليوم المعلوم" ذي وقت وقت الضحى؛ ألنه الوقت ال

ه          ي قول ة ف وم الزين ن ي ه م لوات اهللا علي ى ص م موس دآم م(له حى... وع ) ض

 .)2("أي حدد من زمان أو مكان. وقت بهما : والميقات

ي           اض مبن ل م دها فع ة وبع الواو العاطف ا ب دأت أيًض ة ب ة القادم والجمل

ة اسميه     ) قيل(متعلق بـ " للناس"للمجهول، و ة، جمل ة الفعلي و في داخل هذه الجمل

ى الحث، و   ) هل (استفهامية بدأت بحرِف استفهام  ه معن تم "في ضمير منفصل    "أن

دأ و   ه مبت ع؛ ألن ذآر   " مجتمعون"في محل رف ع م ه جم الواو؛ ألن وع ب ره مرف خب

ى   " قيل" والجملة الفعلية الماضوية المجهولة. سالم ة عل ال محل لها؛ ألنها معطوف

ع نائب     " هل أنتم مجتمعون . "و الجملة االسمية.جمع السحرة"جملة  في محل رف

 .القولالفاعل؛ ألنها في األصل جملة مقول 

وهو من الحروف المشبهة بالفعل    " لعل"والجملة االسمية التالية بدأت بـ  

اع موسى        ة في عدم اتب ه السالم  (للترجي؛ ألن فيه معنى الرغب ه  ) علي ا "ومع " ن

وع  " نتبع"و" لعّل"ضمير المتكلمين في محل نصب لكونه اسم  فعل مضارع مرف

تكلم و     ذآر الم ه منصوب بالفتحة      "السحرة "لصيغة الجمع المؤنث والم مفعول ب
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 . 3/311: الكشاف، للزمخشري) 2(



 

اني،      " نتبع السحرة"الظاهرة وجملة  تئناف بي ا اس ال محل لها من اإلعراب لكونه

 ".لعلنا"في محل رفع خبر ..." نتبع"وجملة 

فعل ماض ناقص في " آانوا"و" إن"والجملة الشرطية بدأت بحرف شرط 

حل  ضمير الفصل أو ضمير منفصل في م     " هم"محل جزم؛ ألنه فعل الشرط، و

 ".آانوا"توآيد للضمير المتصل في  رفع؛ ألنه

ة انوا: "والجمل البين... آ اني  " الغ تئناف بي تأنفة اس ا مس ا؛ ألنه ل له ال مح

 .وجواب الشرط ُحذف ، و دّل عليه ما قبله

اع         ى اجتم دل عل عراء  ت ورة الش ن س ة م ذه اآلي الم  أن ه ة الك وخالص

اع أو الجمع      وال ي) عليه السالم (السحرة للمقابلة مع موسى  ذا االجتم وجد ذآر ه

ة سورة طه      م     . في سورٍة ما مثل سورة الشعراء إال في آي وفي سورة أخرى نفه

الى  (هذا الكالم من حيث السياق للحدث لم يصرح  ه    ) سبحانه وتع ل قول القول مث ب

يس          " طه "تعالى في سورة    ا محاورة موسى مع فرعون ولكن ل دو فيه حيث تب

آيب التي فى سورة الشعراء أو سورة األعراف، والتي      الحديث باأللفاظ أو الترا

ذه القصة ا ه ذآر لن ذا الحدث . ت ونس تتحدث عن ه ات سورة ي ذلك بعض آي وآ

 .عامة

 ":طه"فنرى قوله تعالى في سورة 

ا ُموَسى        ْحِرَك َي َنا ِبِس ْن َأْرِض ا ِم ْحٍر   ) 57(﴿َقاَل َأِجْئَتَنا ِلُتْخِرَجَن َك ِبِس َفَلَنْأِتَينَّ

ًوى     ِمْثِل ا ُس َت َمَكاًن ُن َوَال َأْن ُه َنْح ًدا َال ُنْخِلُف َك َمْوِع ا َوَبْيَن ْل َبْيَنَن اَل ) 58(ِه َفاْجَع َق

مَّ      ) 59(َمْوِعُدُآْم َيْوُم الزِّيَنِة َوَأْن ُيْحَشَر النَّاُس ُضًحى   َدُه ُث َع َآْي ْوُن َفَجَم َولَّى ِفْرَع َفَت

ْم َال َتْفَتُروا َعَلى اللَِّه َآِذًبا َفُيْسِحَتُكْم ِبَعَذاٍب َوَقْد َخاَب َقاَل َلُهْم ُموَسى َوْيَلُك) 60(َأَتى 

َرى   ِن اْفَت َوى   ) 61(َم رُّوا النَّْج َنُهْم َوَأَس َرُهْم َبْي اَزُعوا َأْم َذاِن  ) 62(َفَتَن اُلوا ِإْن َه َق



 

ْحِرِهَما    ُكْم ِبِس ْن َأْرِض اُآْم ِم َداِن َأْن ُيْخِرَج اِحَراِن ُيِري ى  َلَس ِريَقِتُكُم اْلُمْثَل ْذَهَبا ِبَط َوَي

  .)1(﴾)64(َفَأْجِمُعوا َآْيَدُآْم ُثمَّ اْئُتوا َصفا َوَقْد َأْفَلَح اْلَيْوَم َمِن اْسَتْعَلى) 63(

 ":يونس"وقال اهللا تعالى في سورة 

يٌن         ﴿ ْحٌر ُمِب َذا َلِس اُلوا ِإنَّ َه ِدَنا َق ْن ِعْن قُّ ِم اَءُهُم اْلَح اَل ُموَسى   ) 76(َفَلمَّا َج َق

اِحُروَن    ُح السَّ ا    ) 77(َأَتُقوُلوَن ِلْلَحقِّ َلمَّا َجاَءُآْم َأِسْحٌر َهَذا َوَال ُيْفِل ا ِلَتْلِفَتَن اُلوا َأِجْئَتَن َق

ْؤِمِنيَن        آَعمَّا َوَجْدَنا َعَلْيِه  ا ِبُم ُن َلُكَم ا َنْح ي اَألْرِض َوَم اُء ِف ا اْلِكْبِرَي َباَءَنا َوَتُكوَن َلُكَم

  .)2(﴾)79(َوَقاَل ِفْرَعْوُن اْئُتوِني ِبُكلِّ َساِحٍر َعِليٍم ) 78(

ات       ل اآلي ل أن نحل ا السورتين قب أوًال نريد أن نقول عن قوله تعالى في آلت

 .تحليًال نحوًيا من حيث ألفاظها وجملها وتراآيبها

ونس؛ ألن        ات سورة ي ين آي أّنه يوجد ربط معنوي بين آيات سورة طه وب

 .احد ولكن ليست هناك المطابقة بين األلفاظ أو الجمل أو األفعالالحدث و

ى        ت عل ة غلب ل الفعلي ن الجم مية ولك ها اس ة وبعض ا فعلي ل أآثره فالجم

 .الحدث

 

 .﴾َقاَل َأِجْئَتَنا ِلُتْخِرَجَنا ِمْن َأْرِضَنا ِبِسْحِرَك َيا ُموَسى﴿ :قال

ة عن   فالجملة الفعلية الماضوية المستأنف ا إجاب درٍ   ة آأنه ه   سؤال مق دل علي

ياق ى     : أي ،الس اه موس ا دع ون لم ال فرع اذا ق الم (م ه الس ى )علي ادة إل اهللا  عب

 ؟"تعالى

فعل ماض مبني     :"جئت "استفهام، و، فهو أسلوب "أجئتنا"والمعجزة في 

تح ى الف ة ؛عل اء المخاطب ه بت ا"و ،"اللتقائ ين" ن ة  ،ضمير المتكلم ا "والجمل أجئتن

 .فهو منصوب ؛لفي موضع مقول القو..." 
                                                 

 . 64-57: سور طه، اآليات) 1(

 . 79-76: سورة يونس، اآليات) 2(



 

م ا  إن ث ا قبله ة متضمنة فيم ة القادم ي . الجمل الالم ف ا"ف ي الم " لتخرجن ه

 . وارد على طريق الحقيقة دون المجاز ، وهوالتي معناها التعليل ،الم آي/ التعليل

ا و نا"أم ن أرض ه "م ن"، ففي ار :"م رور :"أرض"و ،حرف ج و مج  ،ه

م   ،ضمير المتكلمين :"نا"و ه  ،ورجار ومجر   :"بسحرك "ث ضمير الخطاب    ومع

ذآر ر  ،للم ل وتحي ون تعل ون أن فرع د يك ى ق ه أن وإ ،والمعن ى علي ال فكيف يخف

 .أن يخرجه من ملكه بالسحر على يقدرالساحر ال 

ونس    ورة ي ي س الى ف ه تع د قول ول    مرتبًط ونج ذا الق ع ه ى م ي المعن ا ف

 :للفرعون

 نَّ َهَذا َلِسْحٌر ُمِبيٌن﴾﴿َفَلمَّا َجاَءُهُم اْلَحقُّ ِمْن ِعْنِدَنا َقاُلوا ِإ

فيه معنى " حين"ظرف بمعنى " لما"وبعدها  ،فالجملة بدأت بالفاء العاطفة

ـ  ،في محل نصب   يٌِّنْبَم ،الشرط  ق ب الوا "ومتعل اء"و ،"ق ي   :"ج فعل ماض مبن

ه في محل نصب      " هم"و ،على الفتح فاعل   :"الحق "و ،ضمير منفصل مفعول ب

ه   ة رفع وع وعالم اهمرف دنا"رة، والضمة الظ ن عن ق   :"م رور متعل ار ومج ج

 .ضمير مضاف إليه :"نا"، و"جاء"بـ

 . مضاف إليه األنه ؛في محل جر" جاءهم الحق" وجملة

م ٍل ماض  إن ث دأت بفع ة ب ة الفعلي الوا"الجمل و"ق ى الضم ، وه ي عل . مبن

 .ألنها جواب الشرط غير جازم ؛وال محل لها ،والواو فاعل

ـ    التي  علية، الجملة االسمية ثم في داخل هذه الجملة الف دأت ب  ، وهو "إّن"ب

 ".النواسخ"من وبالفعل  ةمشبهالحروف المن 

ي في محل نصب       :"ذا"و ،حرف تنبيه :"ها"و ه اسم    ؛اسم إشارة مبن ألن

وع  :"سحر"و ،دخلت للتوآيد" لسحر"والالم في  ،إن وهو منعوت    ،خبر إن مرف

 . اأيًض

 .نعت لسحر مرفوع :"مبين"وآلمة 



 

 .مقول القول األنه ؛في محل نصب" إن هذا لسحر مبين" وجملة

د ذي نري م ال ر المه ذآر واألم ه أن ن ي قولي و أن ف ا ه الى ه هن بحانه وتع س

 . مناسبة معنوية تشير إلى حدث واحد

 

 

 ":طه"ثم قال اهللا تعالى في سورة 

لترتيب ما " فلنأتينك"لفاء في فا ﴾،َأْنَت َمَكاًنا ُسًوىَال َو... َفَلَنْأِتَينََّك ِبِسْحٍر ِمْثِلِه ﴿

إذا آان : آأنه قيل ،ذوف، والالم واقعة في جواب قسم محبعدها على ما قبلها

 .)1(آذلك فواهللا لنأتينك بسحر مثل سحرك

ا     والجملة التالي ا قبله ى م ببية عل اء الس فعل   :"اجعل "و ،ة فعلية مترتبة بالف

ه منصوب    :"اًدموع"و. أمر مبني على السكون للمفرد المذآر المخاطب مفعول ب

در مضافً   مصدر :"اموعًد"أو  ،بالفتحتين الظاهرتين ، امحذوفً  ابمعنى الوعد، ونق

 .مكان موعد: أي

ة  جملة فعلية منفية، بدأت بفعل مضارع  :"ال نخلفه" وجملة مرفوع وعالم

ذي في محل نصب    " الهاء"الضمة الظاهرة، ومعه ضمير رفعه  ه مفعول    ؛ال ألن

ع جاء    : "نحن"و ،"اموعًد"ويعود على  ،به د،   ضمير منفصل في محل رف للتوآي

ى   ضمير منفصل معطوف   : "أنت "و ،نافية للجنس  :"ال"و ،عاطفة" الواو"و عل

ا "أو  ،هو بدل من المكان المحذوف " مكاًنا"، و"نحن" ه     :"مكان ى أن منصوب عل

 .بمعنى غير" سوى"وآلمة  ،)اموعًد(مفعول به لفعل مقدر يدل عليه 

بط اوالر ،في األخرى متضمنة واحدة ذه اآلية الواحدة جملتينه فوجدنا في

و  ةه اء العاطف ل  / الف ل الفع ي قب ببية الت ل"الس م ،"اقب ة  إن ث ة الفعلي ة الثالث الجمل

 .هذه الجمل متضمنة فيا المنفية أيًض
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 .)َقاَل َمْوِعُدُآْم َيْوُم الزِّيَنِة َوَأْن ُيْحَشَر النَّاُس ُضًحى( :ثم قوله تعالى

ال" در   :"ق ؤاٍل مق ن س ة ع ى   ،إجاب و موس ه ه الم (وقاتل ه الس  ،)علي

دأ  ،بمعنى وقت :"موعد"و م "و ،وهو مبت ه   ؛ضمير متصل في محل جر      :"آ ألن

 ":روح المعاني"لوسي في ويقول األ. خبره" ضحى"ضاف إليه، وم

راءة بنصب    "...  ى الق وم "وجوز عل دأً ) موعدآم (أن يكون  " ي دير   مبت بتق

اب   يلوقت، مضاف إ نعم   "ه على أنه من ب وق ال ه،    "أتيتك خف ق ب ، والظرف متعل

ه    ؛خبره على نية التعريف فيه" ضحى"و وم بعين ك الي يجوز أن  ... ألنه ضحى ذل

: وقال الطيبي ،امقدًم حاًال" يوم الزينة"و ،خبره" ضحى"و" ازماًن"يكون الموعد 

ى الموعد  ا عطفً " أن يحشر "يجوز أن يكون : قال ابن جني ه  ،عل ل  آأن انجاز   :قي

 .)1(..."وحشر الناس ضحى في يوم الزينة ،موعدآم

 :قوله تعالىونحن تحدثنا من قبل عن 

 .َوِقيَل ِللنَّاِس َهْل َأْنُتْم ُمْجَتِمُعوَن﴾. ﴿َفُجِمَع السََّحَرُة ِلِميَقاِت َيْوٍم َمْعُلوٍم

ه  ي قولي يفف ة يعن ة معنوي الى مطابق بحانه وتع ه س ع  ؛نفس الحدث أن لجم

ع موسى  الن حرة م ة الس ة مقابل الم(اس لرؤي ه الس ورتينف ،)علي ي س ر ف د ُذآ   ،ق

 .ولكن هناك تشبيه معنوي موجود ،فالجمل أو التراآيب ليست متشابهة

 ":طه"قوله تعالى في سورة وفي  

ه  أي ،هي للترتيب  " فالفاء"، َفَتَولَّى ِفْرَعْوُن َفَجَمَع َآْيَدُه ُثمَّ َأَتى﴾﴿ د أن   أن بع

ه السالم  (سمع من موسى  سمع ما  أي أعرض عن    ،انصرف عن المجلس    )علي

يعني لم  ،الفاء للترتيبثم إن الجملة التالية مشتملة على . ، وليس بشيءقبول الحق

 :لوسيحرف للتوقف القليل آما قال األ" مث"ا، ويتأخر آثيًر
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اء  " ي إيم ة التراض ي آلم ه بوف ارع إلي م يس ه ل طء   ،أن د ب اه بع ل أت ب

 .)1("وتلعثم

ى فرعون   )عليه السالم(ثم نرى أن اهللا تعالى لم يذآر إتيان موسى  ل  إل ، ب

 : آما قال اهللا تعالى ،ذف قبل الكالم الذي بعدهيوجد هنا ح

اَب       َال ﴿َقاَل َلُهْم ُموَسى َوْيَلُكْم  ْد َخ َذاٍب َوَق ِحَتُكْم ِبَع ِذًبا َفُيْس ِه َآ َتْفَتُروا َعَلى اللَّ

 .َمِن اْفَتَرى﴾

 :آأنه قيل ،ابيانيا فعل ماض، والجملة فعلية مستأنفة استئناًف :"قال"

ى  " نع موس اذا ص الم (فم ه الس ن     )علي ه م ن جمع ون بم ان فرع د إتي عن

 .)2("قال لهم بطريق النصيحة :"السحرة، فقيل

م"و ة " ويلك ل"آلم ديد" وي تعمل لألسف الش م"و ،تس  ،ضمير متصل" آ

 .مفعول به منصوب" اذًبآ"و ،فعل النهي" تفتروا"و ،ناهية" ال"و

 .ألنه مقول القول ؛محل نصب يف" آذبا... ويلكم"والجملة من 

ا     أن أي ،السببية" الفاء"والجملة القادمة بدأت بـ ى م ة عل هذه الجملة مترتب

 .فتراء الكذب على اهللا عذابهبسبب ذلك اال" يستأصلكم"قبلها يعني 

ة  الواو العاطف دأت ب ة ب ة القادم م الجمل د"و ،ث ل الماضي" ق اب"و ،قب " خ

 . وهذه الجملة اعتراض مقرر لمضمون ما قبلها ،اسُتخدم لقرب الخيبة لمن افترى

َوى     رُّوا النَّْج َنُهْم َوَأَس َتْعَلى﴾     ... ﴿َفَتَناَزُعوا َأْمَرُهْم َبْي ِن اْس ْوَم َم َح اْلَي ْد َأْفَل ، َوَق

ة    جاءت "الفاء"فـ ة الفعلي ذه الجمل ا أ   ،في بداية ه اء هن د   ،للترتيب ا يضً والف أي بع

ه السالم  (سمع آالم موسى  م : ")علي الوا ..." ويلك ول    أن يكون  ال يمكن  :ق ذا الق ه

 .من ساحر
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ه منصوب   " أمر"و ،"التفاعل"فعل ماض من باب " تنازعوا"و  ،مفعول ب

م"و ر  " ه ل ج ي مح اًف ؛ضمير متصل ف ه مض ة التالي لكون م إن الجمل ه، ث ة ا إلي

 ."..تنازعوا"جملة معطوفة على 

اِحَرانِ : (وأما قوله تعالى ه   ،)َقاُلوا ِإْن َهَذاِن َلَس الوا "ففي  أن ففي الظاهر  " ق

ولكن هذا القول من السحرة جاء بعد أن تشاوروا في  ،هذا الكالم مفعول عما قبلها

 .لتنازعل ونتيجة ، ولذلك فهو تفسير له)عليه السالم(أمر موسى 

 :ويقول الزمخشري

رو " و عم رأ أب ذي: (ق احرانإن ه وفة،  ) ن لس اهرة المكش ة الظ ى الجه عل

، والالم هي لمنطلٌق ٌدْيإن َز: ، على قولك)إن هذان لساحران(: وابن آثير وحفص

ين إن   ة ب هم   الفارق ال بعض ة، وق ن الثقيل ة م ة والمخفف ى" نإ: "النافي م :بمعن . نع

احران"و ة   " س ى الجمل ة عل الم داخل ذوف، وال دأ مح ر مبت دير ،خب ا : "والتق لهم

 .)1("حرانسا

ا  ا أم ا قبله ة المتضمنة فيم ة الفعلي ا " ،الجمل دان"ففيه ل مضارع " يري فع

فعل مضارع منصوب " يخرجا"و ،من نواصب المضارع" أن"و ،للمثنى المذآر

ه  ؛ضمير متصل في محل نصب" آم"و ،"أن"بحذف النون بسبب   ،ألنه مفعول ب

كم "و ن أرض رور " م ار ومج م"و ،ج رور  " آ ه مج اف إلي " حرهمابس"و ،مض

 ".يريدان"متعلق بـ 

 .بعد خبر وهذه الجملة صفة أو خبر

ة الواو العاطف دأت ب ة ب ة القادم يف ،والجمل ذهبا"و ه ى... ي ة " المثل معطوف

 .على ما قبلها
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ا     / امعنوي  اارتباطً ا نريد هنا أن نذآر أن هناك أيضً و ة في م مناسبة معنوي

عراء، و ورة الش ي س الى ف ه تع ه قال ا قال ورة ام ي س ر  ،ألعرافف اء ذآ ا ج حينم

 ":األعراف"ففي سورة  ،)عليه السالم(معجزات موسى 

اَل اْلَم يمٌ   ُأل﴿َق اِحٌر َعِل َذا َلَس ْوَن ِإنَّ َه ْوِم ِفْرَع ْن َق ْن  . ِم ِرَجُكْم ِم ُد َأْن ُيْخ ُيِري

 .)1(َأْرِضُكْم َفَماَذا َتْأُمُروَن﴾

 ":الشعراء"وآذلك في سورة 

ُيِريُد َأْن ُيْخِرَجُكْم ِمْن َأْرِضُكْم ِبِسْحِرِه . ِإنَّ َهَذا َلَساِحٌر َعِليٌم َحْوَلُه أل﴿َقاَل ِلْلَم

 .)2(َفَماَذا َتْأُمُروَن﴾

وا عند تشاور السحرة بعد أن سمع" طه"سورة  نفسه يقال في آيات والكالم

الم موسى  الم(آ ه الس الم  ،)علي اهر الك ي ظ الوا"فف حرة" ق ُتخدم للس ن  ،اس ولك

الوا "الضمير في  وهو أن يكون  ،آخر اًالهناك احتم م    لفرعون ومل " ق ى أنه ه عل ئ

 .زماعباإلجماع واإلا وأمًر ،لهم عن االختالفا رد ؛قالوا ذلك للسحرة

 : ثم نأتي إلى قوله تعالى

 .﴿َفَأْجِمُعوا َآْيَدُآْم ُثمَّ اْئُتوا َصفا َوَقْد َأْفَلَح اْلَيْوَم َمِن اْسَتْعَلى﴾

ة للترتيب   فالفاء في بد ذه الجمل وا "و ،اية ه ذآر     " أجمع فعل أمر للجمع الم

دآم "وفي   ،الغائب د " :"آي ه منصوب    "آي م "و ،مفعول ب ه     " آ ّر؛ ألن في محل ج

در استطاعهم          ل" ثم"، ومضاف إليه وا بق ا أجمع وا م م أجمع ى أنه دل عل لتراخي ت

مفعول  " اصف "و ،"واُعأجِم"فعل أمر مثل " ائتوا"و ،)عليه السالم(لمقابلة موسى 

 .به منصوب بالفتحتين الظاهرتين

 ":الجمع"ويقول الزمخشري عن هذا 
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دآم " ه   " فأجمعوا آي ده  (يعضده قول ا : (وقرئ  ،)فجمع آي دآم ف ، )جمعوا آي

وه جمعً أي أ وه واجعل ه؛ا زمع نكم،    علي د م ه واح ف عن وا وال يخل ى ال تختلف حت

 ...يب في صدور الرائينألنه أه ؛أمروا بأن يأتوا صفا. آالمسألة المجمع عليها

 .)1(.."وقد فاز من غلب: اعتراض يعني) َوَقْد َأْفَلَح اْلَيْوَم َمِن اْسَتْعَلى(

بلهم      " َوَقْد َأْفَلَح اْلَيْوَم َمِن اْسَتْعَلى"جملة و ذييلي من ق راض ت ة اعت هي جمل

 .أي قد فاز بالمطلوب من غلب ،مؤآد لما قبله من األمرين

 ".فعل"بمعنى " استفعل"على وزن " ىاستعل"ففي هذه الجملة 

 :ويقول صاحب روح المعاني

 ،وقد يكون لغيره ،االستعالء قد يكون لطلب العلو المذموم: وقال الراغب"

ذا الكالم محكي       ،ام وهو ههنا يحتمله ذا جاز أن يكون ه ائلين   ا فله  ؛عن هؤالء الق

امهم    اعهم واهتم ى إجم ريض عل ز    ،للتح الم اهللا ع ن آ ون م ل وأن يك  ،وج

 .)2("وال تحريض فيه ،فالمستعلى موسى، وهارون عليهما السالم
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 :المالحظة

ورة     ات س ي آي دنا ف ه"وج ى   َثَدَح" ط ة موس الم (مقابل ه الس ع  )علي م

 ،امع السحرة أيضً  )عليه السالم(وفي هذا الحدث وجدنا محاورة موسى  ،السحرة

ات  ذآر  )تعالىسبحانه و( اهللا ، إال أنشكل الحوار تكن في أنها لم ولو في هذه اآلي

ذا    و ،آحديث في صورة عامة ،مقابلة موسى مع السحرة ذآر له ة ال لم يختر طريق

 .آما في سورة األعراف وسورة الشعراء ،لهذه القصة/ الحدث

 . عن هذه المقابلةا عاما وآذلك في سورة يونس نجد حديًث

ونس "شابه المعنوي في سورة  ونجد الت ا ، أي أ"طه "سورة  ، و"ي  ن معناه

 :قوله تعالى في سورة يونس فنرى ذلك في ،ولكن األلفاظ مختلفة ،واحد

اُلوا  . ُيْفِلُح السَّاِحُروَنَال ﴿َقاَل ُموَسى َأَتُقوُلوَن ِلْلَحقِّ َلمَّا َجاَءُآْم َأِسْحٌر َهَذا َو َق

ْدَنا   ا َوَج ِه آ  َأِجْئَتَنا ِلَتْلِفَتَنا َعمَّ وَن َلكُ  َعَلْي ا َوَتُك ي    َباَءَن اُء ِف ا اْلِكْبِرَي ُن    اَألْرِضَم ا َنْح َوَم

 .)1(َوَقاَل ِفْرَعْوُن اْئُتوِني ِبُكلِّ َساِحٍر َعِليٍم﴾. َلُكَما ِبُمْؤِمِنيَن

 ": طه"قوله تعالى في سورة في و

ى      ا ُموَس ْحِرَك َي َنا ِبِس ْن َأْرِض ا ِم ا ِلُتْخِرَجَن ِن   ... ﴿َأِجْئَتَن ْوَم َم َح اْلَي ْد َأْفَل َوَق

 .ْسَتْعَلى﴾ا

ده  ذي بع الم ال ى     والك ة موس ر مقابل د ذآ نذآره عن الم (س ه الس ع  )علي م

 .السحرة عن آلتي السورتين

 :الشعراء واألعراف وطه ويونس من سور: معجزتا العصا واليد

ه السالم  (قصة محاورة موسى  / ثوآنا نتحدث عن حد  ،مع فرعون   )علي

دان   مع ا )عليه السالم(ثم وصلنا إلى مقابلة موسى  يالً   ،لسحرة في المي ا قل  ؛فتوقفن

ونس "وفي سورة  " طه"في سورة  )سبحانه وتعالى( آي نرى قوله ين بَ  " ي  َنيَّاللت

 .بصفة عامة" حدث المقابلة"فيهما اهللا تعالى 
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 ": سورة الشعراء"نأتي إلى قوله تعالى في و

 .)1(ْجًرا ِإْن ُآنَّا َنْحُن اْلَغاِلِبيَن﴾﴿َفَلمَّا َجاَء السََّحَرُة َقاُلوا ِلِفْرَعْوَن َأِئنَّ َلَنا َأل

 ":األعراف"وفي سورة 

 .)2(ْجًرا ِإْن ُآنَّا َنْحُن اْلَغاِلِبيَن﴾َقاُلوا ِإنَّ َلَنا َأل ﴿َوَجاَء السََّحَرُة ِفْرَعْوَن

أداة     أن أي ،في البداية بين هاتين اآليتين فالفرق دأت ب آية سورة الشعراء ب

 .وآية سورة األعراف بدأت بالواو التي لالستئناف ،متعلقة بالفاءالالشرط 

اول  ين   ومن حيث اإلعراب نتن اتين اآليت ة ربط الجمل     آي نعرف   ؛ه آيقي

 .بعضبعضها ب

ة  " الفاء" "الشعراء"ففي سورة  ا "و ،هي عاطف " حين "ظرف بمعنى   " لم

ـ     ،متضمن معنى الشرط   ق ب الوا "وهو متعل ى     " جاء "و ،"ق فعل ماض مبني عل

 .الضمة الظاهرةفاعل مرفوع عالمة رفعه " سحرةال"، والفتح

ه، و   األنه  ؛في محل جر   " جاء السحرة" جملة ف الوا "مضاف إلي ة  " ق جمل

ا ا قبله منة فيم ة متض ي فعلي واو ف الوا"، وال ي" ق ه، ول ه ق فاعل ون متعل فرع

ر   ؛ ألنها جواب فالجملة الفعلية الماضوية هذه هي ال محل لها ،"قالوا"بـ شرط غي

ق  التي هي م" لنا"، وفيها ستفهاميةن الجملة التالية بدأت بالهمزة االإ ثم ،جازم تعل

 .بمحذوف خبر إن

ة    " األجًر"والالم في  د، وجمل داء للتوآي ا ألجرً  " هي الم االبت ، في  "اإن لن

ول ول الق ه مق م. محل نصب ألن ةأو هي مخ" إن"إن أداة الشرط  ث ة من ثقيل . فف

ضمير  " نحن "و ،ألنه فعل الشرط ؛زمفعل ماض ناقص مبني في محل ج" آنا"و

ا "منفصل في محل رفع توآيد للضمير المتصل في     البين "آن ر  " ، والغ ا "خب " آن

 .منصوب
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ا  " الغالبين... إن آنا"وجملة  اني   ،ال محل له تئناف بي وجواب الشرط    ،اس

 .أي فهل لنا أجر ،ودل عليه ما قبله ،محذوف

 ":نكم إذا لمن المقربينقال نعم وإ" :"سورة الشعراء"قوله تعالى في و

ة ا ة الفعلي ل ماض الجمل دأت بفع ال"لماضوية ب تأنفة  ، وهي"ق ة مس جمل

م "و ،فال محل لها من اإلعراب   ا،بياني ااستئناًف ه      " نع هو حرف جواب ال عمل ل

 .فيما بعده من الكالم

" من"و ،للتوآيد" لمن"حرف جواب، والالم في  "إذا"، وعاطفة "الواو"و

ع     ،مقربين مجرورال"و ،حرف جار ا في موضع رف ر إن   ؛وهم ا خب واسم   ،ألنهم

 .هنا في محل نصب" آم"إن 

مية ة االس إعراب الجمل ربين" :ف ن المق م لم ل نصب؛". إنك ي مح ا  ف ألنه

م،     معطوفة على جملة مقول القول المقدرة ا ا بحرف الجواب نع دلول عليه : أي لم

 .ا وإنكم لمن المقربينإن لكم ألجًر

قوله ه من قبل، وأما والفرق وضحنا ،م، في سورة األعرافمثل هذا الكالف

 : تعالى

ْونَ  ا ألَ   ﴿َوَجاَء السََّحَرُة ِفْرَع اُلوا ِإنَّ َلَن اِلِبينَ    َق ُن اْلَغ ا َنْح ًرا ِإْن ُآنَّ ْم   . ْج اَل َنَع َق

 .)1(َوِإنَُّكْم َلِمَن اْلُمَقرَِّبيَن﴾

واو " تئنافية   " ال ي االس ا ه اء "و. هن اضٍ   "ج ل م حرة ا"و ،فع ل " لس فاع

وع ه منصوب "فرعون"و ،مرف رمفعول ب تئنافية تغي واو االس ع  ، وبسبب ال موق

تأنفة،   ؛محل لها من اإلعراب ، فهي ال)جاء السحرة(إعراب هذه الجملة  ألنها مس

الوا "ة إن الجملة التالي  ثم ا، و    " ق ا قبله الوا "هي مفصولة عم فعل ماض مبني    " ق

واو "لى الضم، و ع ه الفاعل، و  " ال ة  جفي الوا "مل ا من اإلعراب    ..." ق  ،ال محل له

 ". قد"فهو استئناف بياني أو هي حال بتقدير 
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ل    ا في سورة الشعراء     ثم نجد هنا أن ترتيب الجمل مث اك ال   هإال أن  ،م هن

 .آما في الشعراء" إذا"يوجد لفظ 

ونحن ال نجد  " (إن"ـ الجملة الفعلية المستأنفة، الجملة االسمية بدأت ب وفي

ا أداة تفهام أيًض اال هن ي اس زة"، وه ع  اال" الهم تفهامية م ورة  " إن"س ي س ف

ة و "). الشعراء " ا مثبت ة هن تفهامية هي افالجمل ا  ؛وهي في محمل نصب  ،س ألنه

الم (و ،ناسخ  –حرف مشبه بالفعل   " إن"وفي هذه الجملة . مقول القول حرف  ) ال

الم في     " نا"و ،جر دم، وال ر مق " اجرً أل"ضمير في محل جر متعلق بمحذوف خب

 . اسم إّن مؤخر منصوب" اأجًر"و ،للتأآيد

ة   إن ثم ة الجمل ـ       التالي دأت ب ة شرطية ب وهو حرف شرط     ،"إن"هي جمل

ه   ؛فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم) نا+ آان (جازم، وآنا  ألن

 . فعل الشرط

ان، و       "نا"و ع اسم آ ضمير فصل أو ضمير    " نحن "ضمير في محل رف

ي محل ر د للضمير المتصل منفصل ف ع توآي ا(ف البين"و). ن ان " الغ ر آ هو خب

 ".الياء"وعالمة النصب  ،منصوب

ة البين... إن" طيةرالش فالجمل ا " الغ ل له راب،  ال مح ن اإلع ي   م ل ه ب

 .فهل لنا أجر: أي ،ودّل عليه ما قبله ،مستأنفة، وجواب الشرط محذوف

مثل " قال"، وستأنفةوهي م ،إجابة عن سؤال مقدر" قال" التاليةوفي اآلية 

ديره هو    ،"ءجا" م "و ،والفاعل ضمير مستتر تق ه   ،حرف جواب  " نع  وال محل ل

واو "و من اإلعراب، ة  " ال م "و ،مشبه بالفعل  الحرف من   " إنَّ"و ،هي العاطف " آ

ي محل نصب  م  ؛ضمير متصل ف ه اس الم"و ،"إنَّ"ألن ي " ال ن"ف د" لم  ،للتوآي

 ".إنَّ"ف خبر جار ومجرور متعلق بمحذو" من المقربين"و



 

د حرف الجواب درة بع ة المق اك الجمل ي محل نصب ، وهيوهن ه  ؛ف ألن

ول ول الق أجورون، و : ، أيمق م م م إنك ة نع ربين "جمل ن المق م لم ل " إنك ي مح ف

 .نصب؛ ألنها معطوفة على جملة مقول القول

لية  ة األص ى الوقع أتي إل ل أن ن ا َت ،وقب ى  َلاَبَقلم الم(موس ه الس  )علي

، على أن الكالم ال يوجد تعالى في سورتين اهللا أن نشير إلى ما قاله والسحرة نريد

 .إال قليل ،ال من حيث األلفاظ وال من حيث الجمل والتراآيب ،آبيرةفيه فروق 

ا،  ولكن فيها الجمل االسمية    ،وغلبت على الحدث الجمل الفعلية ا  وأأيًض م

 .اوالناهية أيًض ،مراألفعال فهي الماضية والمضارعة واأل

اء في سور ده ج ذي بع وسورة  ،وطه ،واألعراف ،الشعراء :والحدث ال

 .ولكن في آخر الذآر ليس بالتفصيل. ايونس أيًض

 :قوله تعالى "سورة الشعراء"ففي 

ونَ    ُتْم ُمْلُق ا َأْن زَِّة      . ﴿َقاَل َلُهْم ُموَسى َأْلُقوا َم اُلوا ِبِع يَُّهْم َوَق اَلُهْم َوِعِص َأْلَقْوا ِحَب َف

 .)1(َن ِإنَّا َلَنْحُن اْلَغاِلُبوَن﴾ِفْرَعْو

تح،  " قال" .الحدث بدأ بجملة فعلية ماضوية/ نرى أن النص  مبني على الف

م موسى  "جملة فاعله، و" موسى"، و"قال"متعلق بـ" لهم"و تأنفة   " قال له هي مس

ا در  آأنه ؤال مق ن س ة ع حرة  : أي ،إجاب ه الس ال ل دما ق ورة  (بع ي س اء ف ا ج آم

 ".وإما أن نكون أول من ألقى ن تلقيإما أ"، )األعراف

ة   ذلك جمل وا"فل ل نصب  "ألق ي مح ول  ؛ف ول الق ا مق ا"و. لكونه م " م اس

ب     ل نص ي مح ي ف ول مبن ه  موص ول ب ه مفع د. ؛ ألن ا  والعائ ذوف هن : أي ،مح

 .بل هي صلة الموصول ،ال محل لها" أنتم ملقون" ، وجملة"ملقونه
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نجد أن  ولكن   ،"رافاألع "جاء في سورة     نفسه  وآذلك نرى أن الحديث

 ،موجود في سورة األعراف     هولكن  ،"الشعراء "في   اليس مذآوًر سؤال السحرة

 :تعالى في سورة األعراف يقول اهللاف ،وسورة طه

 .)1(َقاَل َأْلُقوا﴾. ﴿َقاُلوا َيا ُموَسى ِإمَّا َأْن ُتْلِقَي َوِإمَّا َأْن َنُكوَن َنْحُن اْلُمْلِقيَن

" الياء"مبني على الضم، والواو فاعل، و" قالوا"فالجملة بدأت بفعل ماض 

داء   " يا موسى "في  رد  " موسى "و ،هو حرف ن ادى مف ى      ،من ي عل م مبن وهو عل

ى األلف في محل نصب      ة الضم المقدر عل الوا " ، وجمل ا  ..." ق ا   ؛ال محل له ألنه

تأنفة ة مس ةجمل لتها" ، وجمل داء وص ل نصب ..." الن ي مح ول   ؛ف ول الق ه مق ألن

ا"و رف" إم و ح ر ه دري "أن"، وتخيي رف مص ي"، وح ارع  "تلق ل مض فع

 ". أنت"ضمير مستتر تقديره  ، والفاعل"أن"منصوب بسبب 

ع  " أن تلقي"ّن إ: ويمكن أن نقول ى   ،هو المصدر المؤول في محل رف وعل

ه ل  "به ءمبدو"وتقديره  ،أنه مبتدأ وخبره محذوف ، فعل محذوف  ، أو هو مفعول ب

 ".كاختر إلقاء: "تقديره

ة  اء"وجمل دوء به" (كإلق ا) امب داء ،ال محل له ل هي جواب الن م ،ب إن  ث

 ".أن"بل هي صلة الموصول الحرفي  ،ال محل لها..." تلقي"جملة 

م ي واوال إن ث ة ه ة  ،العاطف ل الجمل ةمث رف   التالي تخدام ح ا اس ي فيه الت

ة    " إما"وهو  ،تخيير ذه اآلي ة في ه ل  " أن نكون "وآون   ،مرة ثاني ، "أن تلقي "مث

تكلم "وننك"و ذآر والمؤنث الم ع الم اقص  ،فعل مضارع لصيغة الجم والفعل ن

اقص    ،"آان"ناسخ من  تكلم في      " نحن "و ،واسم فعل ن ضمير منفصل لجمع الم

تكلم   ث الم ذآر والمؤن ع الم يغة الجم د لص ع توآي ل رف ارع  ،مح ل المض للفع

ون" ين"و ،"نك ة النصب  " الملق ان منصوب وعالم ر آ و خب اء"ه ة ". الي وجمل

 .الثاني" أن"بل هي صلة الموصول الحرفي  ،ال محل لها..." كونن"
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 :ويقول الزمخشري عن هذا القول

فيه ما يدل على رغبتهم في أن يلقوا " وإما أن نكون نحن الملقين: "وقوله"

ل     ل بالمنفص ميرهم المتص د ض ن تأآي ه م ر  ،قبل ف الخب ام  ،وتعري وإقح

 .)1(..."الفصل

 : لوسيويقول األ

ا نلقي أوالً  ) وإما أن نكون نحن الملقين... (ئنافاست"قالوا " اعلين   لم أو الف

دء باإل  يخيروه عل لقاء أوًاللإل اء ه السالم بالب ألدب   ؛لق اة ل ل    ،مراع ا قي ذلك آم  :ول

يهم بم نََّم الى عل اًراهللا تع ّن، أو إظه الدةا ا م ال   ،للج يهم الح ف عل ه ال يختل وأّن

تهم ف      أخير، ولكن آانت رغب نظم       بالتقديم والت رهم لل ه تغيي ا ينبئ عن ديم آم ي التق

والظاهر أنه وقع  ،بتعريف الخبر وتوسيط ضمير الفصل وتوآيد الضمير المستتر

ول الجالل السيوطي    ا    : في المحكى آذلك بما يرادفه، وق إن الضمير المنفصل إم

ه من    ؛وال يمكن الجمع بينهما ،اأو تأآيًد ًالأن يكون فص ألنه على األول ال محل ل

 .)2(..."وعلى الثاني له محل آالمؤآد وهم آما ال يخفى ،عراباإل

م ة  إن ث ةالجمل وا" التالي ال ألق ا..." ق ال" :فيه ة " ق اض، وهي جمل ل م فع

ديره     . ابياني  امستأنفة استئناًف وا "و ،"هو "والفاعل ضمير مستتر تق فعل أمر   " ألق

 .القول ألنه مقول ؛في محل نصب" ألقوا"وجملة . مبني على حذف النون

ين ترآيب     ح ب ا واض رق هن ينوالف عراء   :ي الجملت ي الش ورة    ،ف ي س وف

راف ي  ،األع عراء"فف م" "الش ل" له ل والفاع ين الفع ذآورة ب ت  ،م ا ليس وهن

ذآورة تم  ،م م اخت الى ( ث بحانه وتع ه / )س ى بقول وا" "أو اآتف ورة  " ألق ي س ف

راف رً    ،األع ل أم د الفع د بع عراء نج ورة الش ي س ن ف وا(ا ولك ا"و، )ألق م  "م اس

 ".أنتم ملقون"ي بعدها صلة الموصول والذ ،موصول
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 : نفسه عن الحدث" طه"أما قوله تعالى في سورة 

 .)1(َقاَل َبْل َأْلُقوا﴾. ﴿َقاُلوا َيا ُموَسى ِإمَّا َأْن ُتْلِقَي َوِإمَّا َأْن َنُكوَن َأوََّل َمْن َأْلَقى

ورة ذه الس ي ه د ف ىا أيًض فنج ة األول ب الجمل ب  أن ترآي به ترآي ا يش هن

ى    ، الجملة في سورة األعراف ة األول ة التخييري ى الجمل د     ،إل م تغيرت بع ا "ث " إم

 ":سورة األعراف"ألن اهللا تعالى قال في  ؛الثانية

 ."َوِإمَّا َأْن َنُكوَن َنْحُن اْلُمْلِقيَن"... 

 :وفي سورة طه قال

 ."َوِإمَّا َأْن َنُكوَن َأوََّل َمْن َأْلَقى"... 

ةفالتر ب مختلف ا وض  ،آي د، وأم ى واح ن المعن ن ولك رآيبين م ذين الت ع ه

 ،التحليل النحوي لسورة األعراف  في من قبل هشرحناقد ف ،النحو/ حيث اإلعراب

 .اآلن نشرح إعراب سورة طه ناولكن

الوا    : آأنه قيل ،استئناف بياني" قالوا"ففي الجملة األولى  دما ق وا بع فما فعل

 ذلك؟

ما  :يعني..." قالوا يا موسى إما أن تلقي" :ال المقدر هيجابة لهذا السؤفاإل

ا محذوف    ،تلقيه أوًال المفعول هن وره أو تفعل اإل  ف اء أوالً ؛ لظه ى أن الفعل    ،لق عل

 .)2(منزل منزلة الالزم

 : ويقول الزمخشري

دٍأ " أن" ر مبت ه خب وع بأن ا منصوب بفعل مضمر، أو مرف ده إم ا بع ع م م

اه ذوف، معن د األ: مح ر أح ا اخت اؤك أو إلقاؤن ر إلق رين، أو األم ر . م ذا التخيي وه

 .)3(..."منهم استعمال أدب حسن معه
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د السحر أو     والمقصود من هذا التخيير أن يبرزوا  م من مكاي ا معه م   ،ًالم ث

 .الباطل بالحق )سبحانه وتعالى( يدمغ

 ".قال بل ألقوا: "قوله تعالى نأتي إلى ثم

ل "إال أن فيه استخدام   ،الثةوالترآيب للجملة واحد في السور الث ، وهي  "ب

وا "و" قال"إعراب  فإن كللذو. حرف تنبيه ذ     "ألق ا هو اإلعراب نفسه ال  هي ذآرن

 ".الشعراء"و" األعراف"في سورتي 

ة نفسه عن الحدث ا وفي سورة يونس نجد آالًم ، الذي في هذه السور الثالث

 : قوله تعالىوهو 

 .)1(ْم ُموَسى َأْلُقوا َما َأْنُتْم ُمْلُقوَن﴾﴿َفَلمَّا َجاَء السََّحَرُة َقاَل َلُه

وال  ،"سورة الشعراء  "لجمل آما هي في ففي هذه السورة وجدنا تراآيب ا

الذي فيه  القول" فلما جاء السحرة"بعد في سورة الشعراء ُذآر  هفرق بينهما إال أن

ى موسى   تهم عل ي صورة غلب حرة األجر ف أل الس ه السالم(س ه  ،)علي و قول وه

 .)2(ْجًرا ِإْن ُآنَّا َنْحُن اْلَغاِلِبيَن﴾َعْوَن َأِئنَّ َلَنا َأل﴿َقاُلوا ِلِفْر: الىتع

ذه الجمل هي ة له ـ  :فالصورة اإلعرابي دأت ب ى ب ة األول اء"أن الجمل " الف

ى الشرط في محل       ،"حين " بمعنى أي نظرف هنا" لما"، وعاطفةال ويتضمن معن

 ".قال"نصب متعلق بـ 

اء"و ل ماض م "ج تحفع ى الف ي عل حرة"و ،بن ه" الس م"و ،فاعل ار " له ج

ا جواب شرط    " قال لهم موسى" ، وجملة"قال"بـ هنا ومجرور متعلق  ال محل له

 .غير جازم

                                                 
 . 80: سورة يونس، اآلية) 1(

 . 41: سور الشعراء، اآلية) 2(



 

ه   األنه  ؛في محل جر   " جاء السحرة  " وجملة ة الشرط    ،مضاف إلي وجمل

درة    ة مق ى جمل ة عل ه معطوف ه وجواب أتوه: "، أيوفعل حرة  " "ف ى الس ا أت  ،"فلم

 .لشرط غير جازما جواب ألنه ؛ال محل لها من اإلعراب" موسى قال لهم"و

وا " متضمنة فيما قبلها التاليةالجملة  إن ثم ى حذف      " ألق فعل أمر مبني عل

 .ألنه مقول القول ؛وهذه الجملة في محل نصب ،فاعله" الواو"و ،النون

ألنه في موضع مفعول     ؛وهو مبني في محل نصب" ما"اسم الموصول و

دأً  ؛الجملة االسمية بدأت بضمير منفصل مبني في محل رفعبه، وبعده   ،لكونه متب

ون " ، وجملة"النون"هي  هخبر مرفوع وعالمة رفع" ملقون"و ال محل  " أنتم ملق

 .محذوف هنا ، والعائد"ما"هي صلة الموصول  بل ،لها

ان   ، أّن الحديث عن وقعة واحدة تكّرر في أربعة سورة  وجدنا آيف في مك

 .ي مكان آخر باالختصاروف ،بالتفصيل

او ة      ءج ذه المقابل ن ه يل ع ور تفاص ع الس ي جمي ار  ،ف زات لوإظه معج

ان    جاء  ثم مع هذا ،يد السحر للسحرةفي مقابلة مكا )عليه السالم(موسى  ان إيم بي

 .)عليه السالم(نتيجة ما رأوا من معجزاته  ؛السحرة لرب العالمين

 ":الشعراء"فقال تعالى في سورة 

 .)1(ا ِحَباَلُهْم َوِعِصيَُّهْم َوَقاُلوا ِبِعزَِّة ِفْرَعْوَن ِإنَّا َلَنْحُن اْلَغاِلُبوَن﴾﴿َفَأْلَقْو

ـ  ة ب ذه الجمل دأت ه اء"ب ة " الف ة والجمل وا"العاطف ع " ألق ل ماض للجم فع

ة   ى جمل ة عل ن اإلعراب وهي معطوف ا م ب وال محل له ذآر الغائ م "الم ال له ق

ه منصوب با   " حبال"و" موسى م "لفتحة الظاهرة و  مفعول ب ه في    " ه مضاف إلي

 ".حبالهم"معطوفة على " عصيهم"هي العاطفة، فلذلك " الواو"محل جّر ، ثم 
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ة  م الجمل ةث ة و التالي واو العاطف دأت ب الوا"ب ذآر " ق ع الم فعل ماض للجم

واو"و ه و" ال زة"فاعل ديره  " بع ذوف تق ل مح ق بفع م"متعل زة"و" تقس ار " بع ج

 . يه في محل جرمضاف إل" فرعون"ومجرور و

ا من اإلعراب    " قالوا"جملة ف ل  ،ال محل له ا       ب ا قبله ى م ة عل هي معطوف

الوا "ويجوز أن تكون هذه الجملة  ،"ألقوا" دير   " ق ة بتق د "حالي فهي في محل     ،"ق

درة  وهذه الجملة ،نصب زة فرعون   " المق ول    ،في محل نصب   " نقسم بع ه مق ألن

 .القول

م ة  إن ث ةالجمل ة   التالي ي جمل ميةه ـ   اس دأت ب مير  " إنَّ"ب ع ض ا"م  "ن

الم في   " إنا"فأصبح  ،المتكلمين نحن "وال د " ل ضمير فصل في    " نحن "و ،للتوآي

د الضمير   ا وهو أيًض ،لكونه مبتدًأ ؛محل رفع ا "لتوآي ين  ن البون "و ،"المتكلم " الغ

 .خبره مرفوع بالواو والنون

ا ج   ؛ال محل لها من اإلعراب " إنا لنحن الغالبون"فالجملة  واب القسم  ألنه

 ".إنَّ"في محل رفع خبر " نحن الغالبون" ، وجملةالمقدر

ا أن الس دنا هن اوج ل هن ب الجم دءوا، وترآي ب  حرة ابت ابه أي ترآي ال ُيش

 ". حبالهم وعصيهم"وهما  ،ولكن فقط بلفظين ،آخر إال في سورة طه

 ":األعراف"وبعد هذا آالم مختلف آما في سورة 

 .)1(َحُروا َأْعُيَن النَّاِس َواْسَتْرَهُبوُهْم َوَجاُءوا ِبِسْحٍر َعِظيٍم﴾َفَلمَّا َأْلَقْوا َس... ﴿

 :وفي سورة طه

 .)2(َفِإَذا ِحَباُلُهْم َوِعِصيُُّهْم ُيَخيَُّل ِإَلْيِه ِمْن ِسْحِرِهْم َأنََّها َتْسَعى﴾... ﴿

 ":يونس"وفي سورة 

                                                 
 . 116: سور األعراف، اآلية) 1(

 . 66: سورة طه، اآلية) 2(



 

ِه السِّ   َه    ﴿َفَلمَّا َأْلَقْوا َقاَل ُموَسى َما ِجْئُتْم ِب ُيْبِطُلُه ِإنَّ اللَّ َه َس ِلُح  َال ْحُر ِإنَّ اللَّ ُيْص

 .)1(َعَمَل اْلُمْفِسِديَن﴾

ثالث    ذه السور ال ة    ،األمر واحد   ففي ه ه البياني ة  ولكن طريقت ففي   ،مختلف

ابهة  " سورة يونس"و ،"األعراف"سورة  ة مشابهة لفظية، ومش ، من حيث   معنوي

 .ّن ذآر السحر موجود في أربع سورإ

 ":يونس"وسورة " األعراف"تي إلى ترآيب الجمل في سورة نأو

ـ    ..."فلما ألقوا" دأت ب ة ب ة الفعلي اء "، فالجمل ة   ،"الف ؛ للترتيب / وهي العاطف

دها ي بع ة الت ا  ألن الجمل ا قبله ى م ة عل وا(مترتب ا"و ،)ألق ا " لم ى هن ظرف بمعن

الجواب   " حين" ق ب ٍذ جواب الشرط في سور      ،مبني في محل نصب متعل ة وحينئ

، فهي "قال موسى"وفي سورة يونس جواب الشرط هو  ،"سحروا"األعراف هو 

في محل جّر مضاف " ألقوا"وفي سورة األعراف جملة  ،شرط غير جازمجواب 

ة         في األصل فعل ماضٍ وهو  ،إليه ى األلف المحذوف در عل ى الضم المق ي عل مبن

ل   ،"سحروا"فاعل " الواو"و ،اللتقاء الساآنين الوا "مث بمحذوف حال من    ، أو "ق

 .وافاعل جاء

ة   ،مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة  "أعين"و ا    والجمل ى م ة عل معطوف

 ".سحروا"معطوفة على جملة ..." جاءوا" التاليةوآذلك الجملة  ،"سحروا"قبلها 

 .واحد والتراآيب مختلفة في هاتين السورتين أّن المعنى فوجدنا

 .منها فعل أمر ة وواحدماضيواألفعال  ،والحدث بدأ بجملة فعلية

اك ربطً   ربط     اوالشيء المهم اآلخر هو أّن هن ين الجمل بسبب أدوات ال  ،ب

 .ر، وحروف الجوالواو ،مثل الفاء ،والربط ،وأدوات العطف ،آالضمائر

ة   ،اأيًض" الفاء"نجد أن الكالم بدأ بـ " طه"وفي سورة  ة الفعلي  وقبلها الجمل

 :في روح المعاني األلوسيما يقول آ ،العاطفة" الفاء"و ،بفعل أمر بدأت
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اء فصيحة ُم" اء ْمِهِتَعاَرَسعن ُم ٌةَبِرْعالف ى اإللق الى ،إل ه تع ي قول ا ف : آم

انفلق ( ر ف ا اضرب بعصاك الحج الهم  ،)فقلن إذا حب القوه ف ي  إ.. أي ف ي ف خ، وه ل

 .)1("الحقيقة عاطفة لجملة المفاجأة على الجملة المحذوفة

 :ويقول الزمخشري ،"الفجائية"بعد الفاء هي بمعنى  إذا"و

ي " ال ف ذه" إذا"يق ى   : ه ة بمعن ا إذا الكائن ا أنه ق فيه أة، والتحقي إذا المفاج

ةً الوقت، الطالبة ناصًب أن         ا لها وجمل ا، خصت في بعض المواضع ب ُتضاف إليه

ون ناصبها فع ر،   ،امخصوًص ًاليك ة ال غي ة االبتدائي أة والجمل ل المفاج و فع وه

الهم   ":فإذا حبالهم وعصيهم"قوله تعالى  فتقدير ففاجأ موسى وقت تخييل سعي حب

ل ذا تمثي يهم، وه ى. وعص ة :المعن يهم مخيل الهم وعص ه حب ى مفاجأت ه  عل إلي

 .)2("السعي

ا جاء في سورة الشعراء       " حبالهم وعصيهم "ن إ: وقلنا من قبل يشبهان م

 .امن حيث األلفاظ والمعنى أيًض

ديث  ن الح دهما ولك ورة  بع ي س ر ف ه"يتغي عراء"و" ط ر ،"الش ا ذآ  ففيه

ارون       السحرة وإيقانهم في ِمَسَق )سبحانه وتعالى( ى موسى وه أنفسهم بالنصر عل

 .عليهما السالم

ال موسى     )سبحانه وتعالى( َنيََّب" طه"وهنا في سورة  ا ق ه السالم  (م  )علي

 .والناس في الميدان بعد أن رأوا ما رأوا من سحرهم

جهول بني للمفعل مضارع م وهو "يخيل" )ىسبحانه وتعال( فلذلك استخدم

ذآر  رد الم ى    ، وأللمف ة إل ي الحقيق ل ف ذا الفع ند ه م"ضمير الس ي " ه الهم "ف حب

ا  ،"وعصيهم ا قبله ة متضمنة فيم ذه الجلم ا أي حرفوه د فيه ا ال نج أداة / ؛ ألنن

هو مضاف إليه في محل " هم"و ،جار ومجرور" من سحرهم"و ،ربط أو واصل
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عود ي" الهاء"، وضمير "أنَّ"داخل هذه الجملة بدأت بـ  اإلسمية إن الجملة ثم ،جر

ذي في      " تسعى "و". حبالهم وعصيهم "إلى  دل من الضمير ال ل "ب ول   ،"يخي ويق

 : الزمخشري

ال والعصي،  ع) تخيل(وقرئ "...  ه    لى إسناده إلى ضمير الحب دال قول وإب

ى   أعجبني زيد آر: من الضمير بدل االشتمال، آقولك) أنها تسعى( ل عل مه، وتخي

 .)1(خيلة سعيهامآون الحبال والعصي 

 :استطراد

الى من       ه تع ا قال ين م وبعد هذه اآلية نجد الكالم الذي آالجملة المعترضة ب

ه السالم  (وهو بيان حالة خوف موسى ما يقول بعد ذلك، قبل و ا   )علي ه   َليِّ ُخلم إلي

 .فخاف ؛رةيأن الحبال والعصى مثل الحيات الكب

ذآر لن    فنحن نجد في ي ت ه السالم  (ا قصة موسى   جميع المواضيع الت  )علي

 .في أوقات مختلفة )عليه السالم(خوف موسى  ذآر

ه السالم  (حالة خوف موسى  : ًالأو ا وآز   )علي ، فكانت ضربته   القبطي  لم

آما جاء  ،فحينئٍذ خاف موسى على نفسه من فرعون. قاضية للقبطي فمات ضربة

 ": القصص"في سورة 

ِذي     َفَأْص... ﴿ ِإَذا الَّ ُب َف ا َيَتَرقَّ ِة َخاِئًف ي اْلَمِديَن األَ  َبَح ِف َرُه ِب ْمِس اْسَتْنَص

 .)2(﴾َيْسَتْصِرُخُه َقاَل َلُه ُموَسى ِإنََّك َلَغِويٌّ ُمِبيٌن

أتمرون     : ثانيا أله ي أن فرعون وم حالة خوف موسى عندما أخبره الرجل ب

 ":القصص"آما في سورة  ،قلتهه لب

 .)3(َها َخاِئًفا َيَتَرقَُّب َقاَل َربِّ َنجِِّني ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن﴾﴿َفَخَرَج ِمْن
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آما في سورة  . حالة خوف موسى عند معجزة قلب العصا حية آبيرة: اثالًث

 ":القصص"

ا ُموَسى َها َتْهَتزُّ َآَأنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدِبًرا َوَلْم ُيَعقِّْب َيا َرآ﴿َوَأْن َأْلِق َعَصاَك َفَلمَّ

 .)1(ِمِنيَن﴾ِإنََّك ِمَن اْلآ َتَخْفَال َأْقِبْل َو

 : لذهاب إلى فرعونه اهللا تعالى باحالة خوف موسى عند أمر: ارابًع

ُح   . ﴿َقاَل َربِّ ِإنِّي َقَتْلُت ِمْنُهْم َنْفًسا َفَأَخاُف َأْن َيْقُتُلوِن َو َأْفَص َوَأِخي َهاُروُن ُه

 .)2(َمِعَي ِرْدًءا ُيَصدُِّقِني ِإنِّي َأَخاُف َأْن ُيَكذُِّبوِن ِمنِّي ِلَساًنا َفَأْرِسْلُه

دان  حالة خوف موسى عند مكا: اخامًس ا في سورة     ،يد السحرة في المي آم

 ":طه"

ًة ُموَسى    . ﴿ُيَخيَُّل ِإَلْيِه ِمْن ِسْحِرِهْم َأنََّها َتْسَعى ِه ِخيَف ي َنْفِس ا  . َفَأْوَجَس ِف َال ُقْلَن

 .)3(ْعَلى﴾َأْنَت اَأل ِإنََّك َتَخْف

 :إلى الموضوع... 

حبال السحرة  )عليه السالم(نرجع اآلن إلى موضوعنا بعد أن رأى موسى 

 . أنها تسعى في الميدان وعصيهم وظن

 ":طه"ففي سورة 

 .﴿َفَأْوَجَس ِفي َنْفِسِه ِخيَفًة ُموَسى﴾

ذه الجم  أن أي ،فالفاء في بداية هذه الجملة الفعلية هي للترتيب  ة   ه ة مترتب ل

اء "و ،مجرور مضاف  " نفسه"و ،حرف جار" في"و ،على ما قبلها مضاف  " اله

أي أخفى فيها بعض خوف من     ،للتحقير" خيفة"إليه ويمكن أن يكون التنوين في 

 .آما تقتضي الطبيعة البشرية ،مفاجأة ذلك
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 : ويقول صاحب روح المعاني

ة  ،خفاءاإل: اإليجاس"...  ة   ،الخوف  :والخيف اءً    ،وأصله خوف واو ي  قلبت ال

ا، وق   ا قبله رة م يم : ليلكس وين للتعظ ا خوًف   ،التن ى فيه ال اعظيًما أي أخف ، وق

ة     ،ة لكونها فعلةإن الصيغ :بعضهم ى الهيئ ة عل ة تشعر     ،وهي دال ة الالزم والحال

ة   " :ولذا اختيرت على الخوف في قوله تعالى ،بذلك ده والمالئك ويسبح الرعد بحم

 .)1("من خيفته

در ..." قلنا" التالية ثم الجملة ة  ،هي إجابة عن سؤال مق دأت    والجمل ة ب فعلي

ة    ،المتكلمين مبني على السكون "نا"مع ضمير " قال"بـ  ة الناهي ة الفعلي : ثم الجمل

 .مقول القول األنه ؛في محل نصب.." ال تخف"

ة،  في داخل و ة  هذه الجمل ـ     أخرى جمل دأت ب حروف  المن  (" إن"اسمية ب

ضمير منفصل في    " أنت "و ،والكاف ضمير الخطاب   –ناسخ  – )مشبه بالفعلال

ع د ،محل رف اءت للتوآي ى"و ،)ضمير متصل(ضمير الخطاب  ،ج م " األعل اس

 .التفضيل

 :يقول الزمخشري عن هذا القول

تئناف    " د باالس ره، وتوآي ه وقه ة التشديد   ،فيه تقرير لغلبت ر   ،وبكلم وبتكري

 .)2("وبالتفضيل ،لغلبة الظاهرةوهو ا ،وبلفظ العلو ،وبالم التعريف ،الضمير

 : في روح المعاني األلوسيويقول 

غ    تعليل لما يوجبه النهي من االنتهاء عن الخوف" ى أبل ه عل ، وتقرير لغلبت

دهوجه وآ اني ،آ تئناف البي ك االس ا يعرب عن ذل ق ،آم ر  ،وحرف التحقي وتكري
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مير ر ،الض ف الخب اهرة ،وتعري ة الظ ن الغلب ئ ع و المنب ظ العل يغة و ،ولف ص

 .)1("آما قاله غير واحد ،التفضيل

ع     و ،ثم جاء ذآر إظهار المعجزة األولى للناس هذه الكالم موجود في جمي

ولكن في بعض التراآيب لسورة طه        ،اال معنوي ا والفرق قد يكون لفظي  ،السور

 .وسورة األعراف وسورة الشعراء مشابهة عظيمة

 :هو "الشعراء"فقوله تعالى في سورة 

 .)2(َفَأْلَقى ُموَسى َعَصاُه َفِإَذا ِهَي َتْلَقُف َما َيْأِفُكوَن﴾... ﴿

 : هو "طه"وقوله تعالى في سورة 

اِحٍر وَ      ُد َس َنُعوا َآْي ا َص َنُعوا ِإنََّم ا َص ْف َم َك َتْلَق ي َيِميِن ا ِف ِق َم ُح َال ﴿َوَأْل ُيْفِل

 .)3(السَّاِحُر َحْيُث َأَتى﴾

 :هو "األعراف"وفي سورة 

ْأِفُكونَ  َوَأْوَح﴿ ا َي قُّ   . ْيَنا ِإَلى ُموَسى َأْن َأْلِق َعَصاَك َفِإَذا ِهَي َتْلَقُف َم َع اْلَح َفَوَق

 .)4(َفُغِلُبوا ُهَناِلَك َواْنَقَلُبوا َصاِغِريَن﴾. َوَبَطَل َما َآاُنوا َيْعَمُلوَن

أتي  و ،ا بطريقة واحدةومذآور تقريًب ،الحدث واحدف  في بعض المواضع   ي

ألقى موسى عصاه   " :ففي سورة الشعراء  ،لفاظ والتراآيبإضافة األ مع ، ففي  "ف

اء "هذه الجملة  ة  "الف ا      ،عاطف ة عليه ا مترتب ي قبله ة الت ا من      ،والجمل فال محل له

ه   ،وهذه الجملة فعلية ماضوية ". ألقوا"ألنها معطوفة على جملة  ؛اإلعراب وفاعل

ه   ؛محل جر  ضمير في" ه"و ،المفعول به منصوب مح" عصاه"و ،"موسى" ألن

 . مضاف إليه

                                                 
 .روح المعاني، لأللوسي ) 1(

 . 45: سورة الشعراء، اآلية) 2(

 . 69: سورة طه، اآلية) 3(
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ة    ،للترتيب" الفاء"فيها " فإذا هي تلقف"الجملة التي بعدها و ذه الجمل أي ه

ر  ،مترتبة على ما قبلها الى  ( وعب ا بالفعل المضارع الستحضار      )سبحانه وتع هن

 .والداللة على االستمرار ،السورة

ة  ا" هي تلقف"وجمل ة  ،ال محل له ى جمل ة عل ى"معطوف ذ ،"ألق ي ه ه فف

ع   " هي"الجملة االسمية  دأ   ؛ضمير منفصل في محل رف ه مبت ر  " تلقف "و ،ألن خب

 ".هي"جملة فعلية للمتبدأ 

ا  ،"تلقف"موصولة في موضع مفعول به لـ" وما" أي  ،والعائد محذوف هن

 : األلوسيويقول  ،"يأفكونه"

دها للفاصلة، و  "...  ، أي جوز أن تكون مصدرية   يفما موصولة حذف عائ

 .)1("سمية للمأفوك به مبالغةفكهم تتلقف إ

الى في سورة     ا في يمينك    ( :"طه "وأما قوله تع ق م واو هي     ،)وأل ه ال ففي

ة  م العاطف ق، ث ا"و ،"فعل األمر أل تم أن تكون موصوفة" م ا يح ويحتمل أن  ،هن

ا " يمينك "و ،تكون موصولة  ر مجازي هن ل  . تعب اني   األلوسيونق في روح المع

 :قول أبي حيان

ان" و حي ال أب يمن  : ق ى ال ن معن ين م ي اليم ا ف ذلك دون عصاك لم ر ب عب

 .)2(وفيه أن الخطاب لم يكن بلفٍظ عربيٍّ ،والبرآة

 : ال أيًضوويق

ع في سورة األعراف      ،أي عصاك  ،"وألق ما في يمينك  " ا وق أن  آم ، وآ

ع وشاهده   ب التعبير عنها بذلك لتذآيره ه السالم  (ما وق ال سبحانه      )علي وم ق ا ي منه

 .)3("يمينك يا موسىوما تلك ب" :له
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 : سبحانه وتعالى ويقول الزمخشري عن هذا القول هللا  

ل  ،"ما في يمينك": قال ائز أن يكون تصغيرً     :ولم يق ا  ا عصاك، وج ... له

 .)1("لهاا وجائز أن يكون تعظيًم

 :لكشافاهامش وفي 

ال : قال محمود" ا في يمينك   " :ق ل عصاك    ،"م م يق د   إ.. "ول ال أحم خ، ق : ل

ا المقص ي وإنم ا ف ب جاود بتحقيره دران ى؛لق ق األول د السحرة بطري ر آي  ة تحقي

دهم    ألنها إذا آانت أعظم منه وهي حقيرة في جانب قدرة اهللا تعالى، فما الظن بكي

وم المدح   ل وقد تلقفته هذه الحقيرة الضئيلة؟ وألصحاب البالغة طريق في عل  ، مث

ه، فصغر       جيش  تعظيم عدد  ره واستولى علي د قه دوح، وق  ؛"اهللا أمر العصا  المم

 ".ليلزم منه تصغير آيد السحرة الداحض بها في طرفة عين

ه تثبيت لقلب موسى      ؛ألمرهاا ويجوز أن يكون تعظيًم: قال محمود" إذ في

د  " على النصر ال أحم نظم أو        اوَه: ق ذا ال ه تلقى من ه ة، وهو أن ا لطيف قصد   ًالهن

ك   ،األمرينبد من نكتة تناسب فالقصد التعظيم، ا التحقير، وثانًي م   -وتل  -واهللا أعل

أبهم من عصاك، والمعرب مذهب    "ما في يمينك"ألن  ؛اهي إرادة المذآور مبهًم

طق ، وأنه عند النما أبهمته واإلجمال، تسلكه مرة لتحقير شأن في التنكير واإلبهام

تكلم         ة الم ؤذن من عناي أنه ولي رة لتعظيم ش به أهون من أن يخصه ويوضحه، وم

 .ايعني فيه الرمز واإلشارة، فهذا هو الوجه في إسعاده بهما جميًع والسمع بمكان

ر  ر    وعندي في اآلية وجه غي م   - قصد التعظيم والتحقي وهو أن   -واهللا أعل

ا           )عليه السالم(موسى  أله عنه دما س الى عن ة من اهللا تع م أن العصا آي ا عل أول م

ى آيتها، فلما دخل وقت   ثم أظهر له تعال ،)وما تلك بيمينك يا موسى( :بقوله تعالى

الى   ال تع ك    ( :الحاجة إلى ظهور اآلية ق ا في يمين ق م ذه الصيغة للوقت    و ،)وأل ه

ه    الى ل ال اهللا تع ه  الذي ق ك   ( :في ك بيمين ا تل ك        ،)وم ا، فيكون ذل ه آيته د أظهر ل وق
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ام يناسب    ،اله وتأنيًسا تنبيًه ك مق أنيس   حيث خوطب بها وقت ظهور آيتها، وذل الت

ة موسى   : "له تعالىوقترى إلى أال . والتثبيت سبحانه   واهللا) فأوجس في نفسه خيف

 .)1("أعلم وتعالى

ا      ، وهي"تلقف"بدأت بـ " التاليةونرى أن الجملة  ة متضمنة فيم ة فعلي جمل

ة االسمية   ر        ،قبلها من الجمل ة  الأو هو فعل مضارع في صورة خب سمية  االجمل

ا ي قبله م  ،الت ا"ث ل ماض" وصنعوا" ،موصولة" م واو"و ،فع ه" ال ذه  ،فاعل وه

 . الجملة هي صلة الموصول

ى أن    : بن عامروعند ا ع الفعل عل ة  أنه رف ا صنعوا   "جمل ق م تأنفة  " تل مس

أو من مفعول أي   ،على تسببه بناًء ،"ألق"ل مقدرة من فاعل اأو ح ،ابيانيا استئناًف

 .)2("ا أو متلقفةمتلقًف

ذه   ،ل الجملة التي قبلهافي داخ هي "إنما صنعوا"الجملة االسمية  إن ثم وه

الى   ه تع ل لقول ة تعلي نعوا  ( :الجمل ا ص ف م ن " إن"و ،)تلق روف الم بهالح  ةمش

ل ا"و ،بالفع ا موصولة أو موصوفة أو مصدرية " م و  ،إم ون ل د يك ى ق  ،والمعن

 .موصولة" ما"إن  :نقولف

 ".إن الذي صنعوه"

 : فالمعنى ،موصوفة" ما" :نالوإذا ق

 ".صنعوها إن شيًئ"

 :فالمعنى ،مصدرية" ما"عتبر ولو ن

 ".إن صنعهم"
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بما  نكرة" آيد"و ام   حس وع   ،يقتضيه المق ر   ؛وهو مرف ه خب " ساحر "و ،ألن

هي جملة معطوفة على " وال يفلح الساحر" التاليةثم الجملة  ،مضاف إليه مجرور

 : ويقول الزمخشري ،ومعنى القول أن هذا الجنس ال ينفع ،ما قبلها

ألن القصد في   : ولم يجمع؟ قلت  "ساحر"لم وحد : فإن قلت... آيد ساحر"

أن المقصود هو   َليُِّخهذا الكالم إلى معنى الجنسية، ال إلى معنى العدد، فلو جمع َل

إن قلت    ،)وال يفلح الساحر( :العدد، أال ترى إلى قوله م نَ : أي هذا الجنس، ف  َركَّ فل

ره في      إنما نكر من أجل تنكير المضاف : ؟ قلتاف ثانًيرَّوَع ًالأو ال من أجل تنكي

 ".في سعي دنيا طالما قد مدت" :نفسه، آقول العجاج

راد   :وفي حديث عمر رضي اهللا عنه ال في أمر دنيا وال في أمر آخرة، الم

 .)1("إن ما صنعوا آيد سحري: آأنه قيلتنكير األمر، 

ة " حيث أتى"في هذه اآلية والجملة األخيرة  ا   ؛هي آالجملة التعليلي ألن فيه

ل   ظرف مكان أريد به ا" ثحي" ام التعلي ى "و. لتعميم من تم ه ماضٍ  " أت رد   في للمف

 .المذآر الغائب

ذه ا ي ه اء ف ا ج ون  وم م ال يفلح حرة أنه ورة عن الس ي  همثللس ود ف موج

 :فقوله تعالى ،"يونس" ةسور

 .)2(سَّاِحُروَن﴾ُيْفِلُح الَال ﴿َقاَل ُموَسى َأَتُقوُلوَن ِلْلَحقِّ َلمَّا َجاَءُآْم َأِسْحٌر َهَذا َو

ار معجزة موسى     حديًثا  "طه"فوجدنا في سورة  ه السالم  (عن إظه  ،)علي

معجزة  هنا  ذآر) سبحانه وتعالى( ههنا هو أن نود أن نشير إليهواألمر المهم الذي 

ذا الموضع   العصا فقط في هذه السورة وبقية السور األخرى ، ولكن لم يذآر في ه

 ".اليد البيضاء"معجزة 
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ة موسى والسبب ف ر حدث مقابل ذا ذآ ذا هو أن ه ه السالم(ي ه ع  )علي م

 .ئه، أما إظهار المعجزة األخرى، فقد تم في قصر فرعون وملالسحرة في الميدان

الى  ( واألمر اآلخر هو أن آالم اهللا  يختلف  " طه "في سورة    )سبحانه وتع

ال  ،الذآر واحد ، أي أنمن آالمه في سور أخرى أو  ولكن ترتيب الجمل أو األفع

َل    . ي مختلفةمواقع التراآيب أو مواقع الجمل بعضها مع بعض ه وفي سورة ُفصِّ

ذه المعجزة   في سورة طه لم يذآر هآما أن. وفي سورة أخرى ِاخُتِصَر الحد ل   ،ه ب

ر أيضً  ى  ا ذآ وف موس ة خ الم (حال ه الس ي    )علي ال ف ة الحب د رؤي  َةَليََّخَتالُمعن

ات ذلك عب. آالحي الى( روآ بحانه وتع دهم ع )س ه آي حرة بأن ه الس ا فعل يس  ،م ول

 .النصر لهم

 :األعراف ةمن سور

ي  رى ف راف"ون ورة األع ر " س الى ذآ ى  هحيوالخصوص بأن اهللا تع إل

ة السور األخرى يعني      ا ليس موجودً  وهذا ،"عصاه بأن يلقىموسى عليه  في بقي

 )سالمعليه ال(في قلب موسى  في هذه السور، آأن اهللا تعالى ألقى جاء لفظ الوحي

 .)في سورة الشعراء وفي سورة طه" (أن يلقي عصاه

الى   ه تع ي قول اكَ   " :فف ِق َعَص ى َأْن َأْل ى ُموَس ا ِإَل الواو "َوَأْوَحْيَن ي "، ف ه

تئنافية تئناف   ،اس واو االس ول ب دأت الق ا"و. أي ب اضٍ " أوحين ل م ى   فع ي عل مبن

ـ    " إلى موسى"و. ضمير فاعل" نا"السكون، و ق ب ا أ"جار ومجرور متعل ، "وحين

واو   . ألنه ممنوع من الصرف ؛وعالمة الجر الفتحة المقدرة على األلف وبسبب ال

 .ابياني اهي جملة مستأنفة استئناًف" أوحينا"االستئنافية 

ـ متصلة بالجملة ال التاليةوالجملة  ده   ،حرف تفسير   ، وهو "أن"سابقة ب وبع

ة " ألق" ديره    والفاعل هو ضمير   . فعل أمر مبني على حذف حرف العل تتر تق مس

ت" ع، و " أن ل رف ي مح ا"ف ة   " عص ة النصب الفتح ه منصوب وعالم ول ب مفع



 

ه  المقدرة على األلف ة  ف. ، والكاف ضمير مضاف إلي ق عصاك  "جمل ال محل  " أل

 .لها هي تفسيرية

إذا هي تلقف   "أي  ،للترتيب" الفاء"بدأت بـ  التاليةالجملة  إن ثم ة  " ف مترتب

الم    " منها أهلهالتخرجوا "جملة ، وعلى ما قبلها دأت ب هي جملة فعلية مضارعة ب

واو       "أخرجوا"و. العاقبة أو للتعليل الم، وال د ال أن مضمرة بع مضارع منصوب ب

ا "و ،مفعول به منصوب" أهل"و ،)تخرجوا(متعلق بـ  "منها"و ،فاعل ضمير  " ه

 .مضاف إليه

ع     " هي"وال محل لها، و ،هي الفجائية" إذا"  ؛ضمير منفصل في محل رف

ع   " هي " ،خبر المبتدأ مضارع مرفوع" تلقف"، مبتدأ ألنه والفاعل   ،في محل رف

و   ديره ه تتر تق مير مس ا"، ض ة و" م ف "جمل ي تلق ا ..." ه ل له ي   ،ال مح ل ه ب

 ".أوحينا"ألنها معطوفة على جملة  ؛من اإلعراب لها معطوفة ال محل

ي محل نصب"و ي ف م موصول مبن ا اس ه ؛م ول ب ي موضع مفع ه ف  ،ألن

ه " الواو"مضارع مرفوع صلة الموصول، و" يأفكون"و د  فاعل  ،محذوف ، والعائ

 ". يأفكونه"أي 

ذا الحدثو الى ،جاء في سورة الشعراء بصيغة الغائب ه ال تع ا ق : حينم

اه" ألقى عص ى  ،"ف ر موس راف أم ورة األع ي س اك ف ن هن ه ولك ق " :بقول أل

ل ،"عصاك ا من قب ا قلن ا نإ: آم ي  م و إل وسورة طه" سورة الشعراء"ف ام ه ه

 .إلقاء العصاالوحي المباشر ب" األعراف"ي سورة وف بإلقاء العصا،

ة   ب الجمل ْأِفُكونَ   "وترآي ا َي ُف َم َي َتْلَق ِإَذا ِه ين   " َف ترك ب ب مش و ترآي ه

راف و ورتي األع د ا س ب نج ذا الترآي د ه عراء، وبع الم الش ورة  امختلًفلك ي س ف

  .سورة الشعراءلنسبة الوب" طه"سورة لنسبة الاألعراف ب

 ":األعراف"فقوله تعالى في 



 

 .)1(َفُغِلُبوا ُهَناِلَك َواْنَقَلُبوا َصاِغِريَن﴾. ﴿َفَوَقَع اْلَحقُّ َوَبَطَل َما َآاُنوا َيْعَمُلوَن

اء "لية الماضوية بـ فبدأت هذه الجملة الفع ع "و ،للعطف / للترتيب " الف " وق

اضٍ  ل م تح   فع ى الف ي عل ق"، ومبن ه    " الح ة رفع وع وعالم ل مرف مة فاع الض

اهرة راب    ، والظ ن اإلع ا م ل له ة ال مح ذه الجمل ة    ؛ه ى جمل ة عل ا معطوف ألنه

 ".تلقف

واو"و ة" ال ل"و ،عاطف اٍض" بط ل م تح  فع ى الف ي عل ل  ،مبن ع"مث  ،"وق

ع    " ما"و ي في محل رف ه في موضع فاعل     ؛اسم موصول مبن ف أو هو حر   ،ألن

ة مصدري،  ا"وجمل ة ..." بطل م ى جمل ة عل ا معطوف ع"ال محل له ، "الحق وق

فعل ناقص مبني على " آانوا"و" ما" هي صلة الموصول "آانوا يعملون" جملةو

أفكون " يعملون"و ،اسم آان" الواو"و ،الضم ر    ؛في محل نصب   " مثل ي ه خب ألن

 ".آانوا"

ا  ة وأم ةالجمل اغرين" التالي وا ص ك وانقلب وا هنال ا "فغلب اء"، ففيه " الف

وا "و ،للعطف / للترتيب ى الضم    ،بني للمجهول  م هو فعل ماضٍ   " غلب  ،مبني عل

ع " غلبوا"والواو في  ه نائب الفاعل    ؛ضمير في محل رف ك "و ،ألن هو اسم   " هنال

ي محل نصب ي ف ارة مبن ـ  ؛إش ق ب ان متعل ه ظرف مك وا"ألن و  ،"غلب الم ه وال

 .للخطاب" الكاف"و ،"للبعد"

 ".بطل"ألنها معطوفة على جملة  ؛لها لال مح" غلبوا"جملة و

م أتي ث واو ت ة ال وا"و ،العاطف اٍض" انقلب ل م واو ،فع ه ال ي محل  ،وفاعل ف

ع اغرين"، ورف ل    " ص ن فاع وبة م ال منص وا"ح ي   " انقلب ب ه ة النص وعالم

 ". الياء"

 ".غلبوا"ال محل لها معطوفة على جملة " انقلبوا صاغرين" فجملة
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د    الم نج ذا الك د ه ور    - وبع الث س ي ث ه"(ف عراء"و ،"ط  ،"الش

الم )"األعراف"و الى( اهللا آ بحانه وتع المين"عن  )س رب الع ان السحرة ب ". إيم

 .وهو حدث جديد ُذآر بعد المقابلة بينهم وبين نبي اهللا

 ":األعراف"قوله تعالى في سورة وفي 

اِجِديَن  َحَرُة َس َي السَّ اُلوا ) 120(﴿َوُأْلِق اَلِميَن آَق َربِّ اْلَع ا ِب َربِّ ) 121(َمنَّ

 .)1(ُموَسى َوَهاُروَن﴾

نائب  " السحرة "، و"ألقي "الفعل الماضي مبني للمجهول  ، وعطفلل الواو

حال منصوبة من نائب  "ساجدين"، والضمة الظاهرةفاعل مرفوع وعالمة رفعه 

 ".الياء"وعالمة النصب هي  ،الفاعل

وا "وهي   ،معطوفة على الجملة التي قبلها..." ألقي السحرة" وجملة  ،"انقلب

الوا"و اٍض" ق ل م كون  فع ى الس ي عل ا"، ومبن ل، و" ن ربِّ"ضمير فاع ار " ب ج

المين "و ،"آمنا"ومجرور متعلق بـ  ه مجرور    " الع ة الجر هي    ومضاف إلي عالم

 ".الياء"

راب  ة وإع الوا"جمل ا   ..." ق ا قبله ولة عم ة مفص ذه الجمل و أن ه ي  ،ه فه

ا من اإلعراب    ا،بياني امستأنفة استئناًف حال  ، أو هي في محل نصب     وال محل له

 .)2("ساجدين"، أو من الضمير في "قد"، بتقدير "السحرة"الفاعل  ثانية من نائب

ا الوا"ن إ: وإذا قلن تأنفة، ف..." ق ة مس دها جمل ي بع ة الت ا"الجمل ي ..." آمن ف

 .مقول القول امحل نصب ألنه

 ":الشعراء"في سورة مثل قوله " األعراف"وقوله تعالى في سورة 
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اِجِديَن َحَرُة َس ُأْلِقَي السَّ ا .﴿َف اَلِميَنُلوا آَق َربِّ اْلَع ا ِب ى . َمنَّ َربِّ ُموَس

 .)1(َوَهاُروَن﴾

 :قوله تعالى" طه"وفي سورة 

 .)2(َمنَّا ِبَربِّ َهاُروَن َوُموَسى﴾السََّحَرُة ُسجًَّدا َقاُلوا آ ﴿َفُأْلِقَي

رق   واحد،هاتين السورتين أن ترآيب الجمل واألفعال ت في آيافنجد  وال ف

اء  " ساجدين"خدم ورة الشعراء اسُتفي س هبينهما إال أن  ،للسحرة حال منصوبة بالي

 .للسحرة ةمنصوب ةا حال مفردوهو أيًض ،"اسجًد" طه"واسُتخدم في سورة 

اء" ل "  فالف ي"قب ب" ألق ة ، وللترتي ي"جمل ا   " ألق ا قبله ى م ة عل  ،مترتب

ي"و اٍض" ألق ل م ول فع ي للمجه حرة"و ،مبن ل  " الس ل للفع ب الفاع ي"نائ  ،"ألق

ة اجدين" وآلم حرة  " س ن الس وبة م ال منص ي    ،ح ة النصب ه اء"وعالم ، "الي

ى     ال محل لها" فألقي السحرة ساجدين"جملة و ة عل من اإلعراب، بل هي معطوف

 ".موسى ألقى"جملة 

الوا " بدأت بفعل ماضٍ   التاليةوالجملة  ه    ،"ق ه فاعل واو في ة    ،وال وهي إجاب

در اني ،عن سؤال مق تئناف بي ا  ،فهي اس ن اإلعرابوال محل له ي  ،م أو هي ف

ب الفاعل   ،محل نصب ن نائ ة م ال ثاني حرة"وح دير  ،"الس د"بتق رب"، و"ق " ب

 ، أي هو فعل ماضٍ  )في سورة األعراف" أوحينا"مثل " (آمنا"و ،"آمنا"متعلق بـ

كون   ى الس ي عل ا"و ،مبن ل " ن مير فاع ن رب األول   " رب"و ،ض دل م ة ب الثاني

رب "أصرح وأوضح من لفظ     " ىرب موس "ألن لفظ  ؛أو عطف بيان ،مجرور

المين ة  ونع؛ ألن فر"الع د اّدعى الربوبي ان ق ك   ،آ ن ذل م يك ه ل و اقتصر علي فل

 .)3(قاله ابن هشام ،)سبحانه وتعالى( بالرب الحقا صريًح
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 : ويقول الزمخشري

المين؛ ألن فرعون  ) رب موسى وهارون( ة اهللا   - عطف بيان لرب الع لعن

أر     - عليه ة، ف دعى الربوبي ان ي وه، وم آ ك      ادوا أن يعزل ا في ذل ى إضافته إليهم عن

 .)1("والذي أجرى على أيديهما ما أجرىإليه هذان،  المقام أنه الذي يدعو

الى    ه تع ي قول ة ف ابق البالغ د  الس افي "عن ود ص ي  "محم ا أورده ف ، آم

 .)2("إعراب القرآن"

ة" تعارة التبعي ي ق: االس الى ف ه تع اجدين"ول حرة س ألقي الس ن " ف ر ع عب

، مع  اوفيه أيًض. ألنه ذآر مع اإللقاءات، فسلك به طريق المشاآلة رور بإلقاء؛الخ

ا رأوا    -المشاآلة، أنهم مراعات  وا بأنفسهم     -حين رأوا م الكوا أن رم م يتم ى   ل إل

ا د ف أنهم واح اجدين، آ تعارة ت ،اطرحوا طرًحاألرض س اك اس ة زادت فهن بعي

 .)3("حسنها المشاآلة

ال متشابهة، والتراآيب فالحدث واحد ذه   ا واحدة تقريبً  ا أيضً  ، واألفع في ه

 . غير هذه الثالثة مهم أن هذا الحدث لم يذآر في سور أخرىوال. السور الثالث

ه  (موسى   َمدِّالشعراء قُ  ه في سورتي األعراف وأن ونريد أن نشير إلى علي

ة     )السالم ارون في آي ى ه اُرونَ  : "عل دم      ،"َربِّ ُموَسى َوَه ة سورة طه ق  وفي آي

ول    ،والسبب في ذلك التقديم ،على موسى )عليه السالم(هارون " ا يق  األلوسي آم

 ":روح المعاني"في 

ى  آ" اُروَن َوُموَس َربِّ َه ا ِب ى  " َمنَّ أخير موس الم (ت ه الس ة   )علي د حكاي عن

ى     ه موس دم في راف المق ورة األع ي س ذآورة ف م الم الم (آالمه ه الس ه  ؛)علي ألن

وظهور المعجزة  ،وبالذات سالة إنما هي له أوًالوالدعوة والر ،أشرف من هارون
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ن    ؛)عليه السالم (على يده  ر س ه أآب اح     ألن يد في شرح المفت ول الس ا أل : ا، وق ن إم

ا السالم     م ارون عليهم ر من ه وهم       ، وإوسى أآب راز عن الت ة في االحت ا للمبالغ م

ان فرعون ربى    الباطل من جهة فرعون وقومه ه السالم  (موسى   ، حيث آ ، )علي

ا    ف دموا موسى لربم رادهم فرعون       لو ق ه من أول األمر أن م ين وقوم وهم اللع  ،ت

 .)1("ف تقديم في الحكاية لتلك النكتةوتقديمه في سورة األعرا

ان     ،ومع هذا الحدث يجري الحدث القادم ى إيم وهو أن فرعون غضب عل

 .لمكرهما فأراد أن يعذبهم عذاًب ،السحرة

دث أيضً    ذا الح ر ه اء ذآ ي الس ا وج يس ف ثالث، ول تالفاال ور ال ي  خ ف

قليلة في استخدام األفعال واأللفاظ وغيرها ا، بل الفروق لجمل آثيًرالتراآيب بين ا

 . ًالولكن طريقة البيان مختلفة قلي ،لشيء نفسهالبيان لف. من أدوات الربط

 : قوله تعالى" األعراف"ففي سورة 

اَل آ﴿ َل َأنْ َق ُه َقْب ُتْم َل ْم ِإآ َمْن ْوفَ  َذَن َلُك ْحَر َفَلَس ُم السِّ ِذي َعلََّمُك ُرُآُم الَّ ُه َلَكِبي  نَّ

 .)2(َصلَِّبنَُّكْم َأْجَمِعيَن﴾َوُألٍف َيُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِمْن ِخالَقطَِّعنَّ َأْيِدَتْعَلُموَن ُأل

 ":الشعراء"وآذلك نرى قوله تعالى في سور 

 .)3(﴾...َذَن َلُكْم َقاَل آَمْنُتْم َلُه َقْبَل َأْن آ﴿

 ":طه"وفي سورة 

 .)4(﴾...َذَن َلُكْم َقاَل آَمْنُتْم َلُه َقْبَل َأْن آ﴿
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دأت بفعل ماضٍ   فالترآيب واحد في جمل السور الثالث  ، فالجملة األولى ب

ال" وعلع، وفرعون فا"ق ن اإلعراب، وه مرف ا م ة ال محل له ذه الجمل ا  ؛ه ألنه

 .مستأنفة

ا  ة وأم ةالجمل تم" التالي ا ه ،..."آمن تفهامففيه زة االس ار  ،م ي لإلنك وه

وبيخ تم"و ،والت اٍض" آمن ى السكون، و فعل م ي عل م"مبن ي " ت ضمير فاعل، وف

تخدم   راف اس ورة األع ار والس رور الج ه"مج اء حرف ج "ب اء"و ،ر، فالب " اله

ه    ؛ضمير في محل نصب    ه مفعول ب ولكن في سورة الشعراء وسورة طه       . ألن

تخدم  ه"اس ـ " ل ق ب تم"متعل ى بتضمين ،"آمن لمتم"ه معن دتم"و" استس ة"انق  ، فجمل

ه" تم ل تفهامية متضمنة في "آمن ة اس ة فعلي اجمل ا قبله ي محل نصب ،م  األنه ؛وف

 .مقول القول

تم "ظرف زمان منصوب متعلق بـ " قبل"و حرف مصدري،   " أن"و،"آمن

ن نواصب المضارع  بب  " آذن"، م تكلم" أن"مضارع منصوب بس رد الم ، للمف

 ". آذن"ضمير في محل جّر متعلق بـ " آم"، الالم حرف جار" لكم"

ي  ل ف ديره  " آذن"والفاع تتر تق مير مس ا"ض ؤول ، و"أن أن (المصدر الم

 . في محل جر مضاف إليه) آذن

ة ذه الجمل ذلك ه ا اإل - ول ث موقعه ن حي ثالث م ي السور ال ة ف ال  -عرابي

 ".أْن"ألنها صلة الموصول الحرفي  من اإلعراب؛ محل لها

ب د الترآي م نج ي   ث د ف ذي ال يوج راف ال ورة األع ي س مية ف ة االس للجمل

 : وهو قوله تعالى ،سورتي طه والشعراء

 .)1(﴿ِإنَّ َهَذا َلَمْكٌر َمَكْرُتُموُه ِفي اْلَمِديَنِة ِلُتْخِرُجوا ِمْنَها َأْهَلَها﴾

ا "و –ناسخ   –حرف مشبه بالفعل   " إن"ففي هذه الجملة االسمية  في  " (ه

الم   ،"إن"ألنه اسم  اسم إشارة مبني في محل نصب؛ " ذا"و ،حرف تنبيه) هذا وال
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ي  ر"ف د، و" لمك ر"للتوآي وع، و" مك ر مرف رتم"خب اٍض" مك ل م ى  فع ي عل مبن

يم،      في هذا الفعل" الواو"ر فاعل، وضمي" تم"و ،السكون ة الم دة إشباع لحرآ زائ

 . مفعول به في محل نصب" الهاء"و

ا من    ...." إن هذا لمكر" فجملة اني     ،اإلعراب ال محل له تئناف بي وهو اس

 .في محل رفع نعت لمكر" مكرتموه"وجملة  ،في حّيز قول فرعون

ا  ال يوجد فاصل زمني     هألن  ؛وهذه الجملة االسمية متضمنة فيما قبلها بينه

 .ما قبلها والجملة التي بعدها وبين

ان السحرة    عن أي عبر فرعون ،والجملة تعليلية لما قيل من قبل أنهم  إيم ب

ة  ا الحيلة مع موسى في مصدبرو ل المقابل ا إخراج ا   ر قب بط من   ، والغرض منه لق

 :فلذلك نرى بعد ذلك قوله تعالى. وإسكان بني إسرائيل فيها ،مصر

 .﴿َفَسْوَف َتْعَلُموَن﴾

اء للترتيب    دأت بالف ة ب ذه الجمل تم من الحي  أ ،وه ذي فعل تعلمون سف ،لي ال

ة   ، والفاء عاقبتكم ذه الجمل در   لجواب رابطة  في ه حرف  " سوف "و ،الشرط المق

واو فاعل، ومفعول     " تعلمون"و ،مستقبل وع، وال در  "تعلمون "مضارع مرف ، مق

م، ة فعلك ة  أي عاقب ون"وجمل وف تعلم زم " فس ل ج ي مح رط  ف واب ش ه ج ؛ ألن

 .إن فعلتم فسوف تعلمون: أي ،مقدر

 :سبحانه وتعالى ويقول الزمخشري عن هذا القول هللا

 .)1(..."ألقطعن" :أجمله ثم فصله بقوله أنه دينوع" َفَسْوَف َتْعَلُموَن"

ي        ه اإلعراب وبعد أن رأينا قوله تعالى في سورة األعراف من حيث موقع

 ":الشعراء"اآلن إلى قوله تعالى في سورة ، نأتي في السورة

  .)2(﴾َفَلَسْوَف َتْعَلُموَن﴿
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ذا الترآيب و ي سورة األعرافموجود ه ا  تولكن أضيف ،ف الم"هن ، "ال

در  الم ل" الالم"، والفاء هي العاطفة للترتيبف تقبال  " سوف "و ،قسم مق . حرف اس

 .مضارع مرفوع، والواو فاعله" تعلمون"و

ا  " لسوف تعلمون"جملة و ل هي جواب لقسم      ،ال محل له در ب ة  مق ، وجمل

 ".آمنتم له"ألنها معطوفة على جملة مقول القول  ؛مقدرة في محل نصبالقسم 

" األعراف "وسورة   ،"طه "وفي سورة    ،الشعراءقوله تعالى في سورة و

 . القليلةاللفظية الفروق  بعض وآذلك تراآيب الجمل واحدة إال ،واحد فيها المعنى

 : قوله تعالى في سورة الشعراءي ففالترآيبان مشترآان في المعنى واللفظ 

ْوَف وَن ُأل ﴿َفَلَس ِدَتْعَلُم نَّ َأْي ْن ِخَقطَِّع ْم ِم لَِّبنَُّكْم َوُألٍف الَيُكْم َوَأْرُجَلُك َص

 .)1(َأْجَمِعيَن﴾

 ":األعراف"لى في سورة اوقوله تع

 .)2(َصلَِّبنَُّكْم َأْجَمِعيَن﴾ِخالٍف ُثمَّ ُأل َقطَِّعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِمْنُأل﴿

 :فنرى فيهما

الم" ي " ال ن"ف ي" ألقطع در   ه م المق م للقس ل  ،الم القس ن"والفع " أقطع

ع  مضارع مبني ع ده من الناصب والجازم     ؛لى الفتح في محل رف ون  . لتجري والن

ه منصوب   " أيدي"و ،"أنا"والفاعل ضمير مستتر تقديره  ،نون التوآيد  ،مفعول ب

م"و ر  " آ ل ج ي مح مير ف ه  ؛ض اف إلي ه مض واو"و ،ألن ة " ال ي العاطف  ،ه

م"و دي منصوب" أرجلك ى أي م"و ،معطوف عل ر " آ ي محل ج ه ف . مضاف إلي

ين "، وعلق بحال من األيدي واألرجل مت" من خالف"و أو  ،حال منصوبة  " أجمع

د لضمير الخطاب المتصل المنصوب  ة النصب   ،توآي ي النصب وعالم ه ف تبع

 .الياء
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ه   ؛ ألنها جواب ال محل لهاف ،"أقطعن"أما جملة  لقسم مقدر، والقسم وجواب

دم د المتق ير للتهدي تئناًف ،تفس تأنفة اس ة مس ذه الجمل ة  أو. ابياني اأو ه ذه الجمل ه

ة   ،وال محل لها من اإلعراب  ،"تعلمون"عطف بيان على جملة  "أقطعن" والجمل

ادة     ؛ال محل لها" أصلبنكم"التي بعدها  ألنها معطوفة على جملة جواب القسم بإع

. الالم أو هو جواب قسم مقدر آخر، وجملة القسم معطوفة على جملة القسم األولى

 .بل هي عطف نسق على جملة أقطعن ،ال محل لها" أصلبنكم"أو جملة 

ا إال من حيث لفظ      م "وهو   ،واحد فهذان الترآيبان ال فرق بينهم ذلك  " ث فل

راب  َريََّغ ع إع ة موق ن"جمل لبن"و "ألقطع راف " ألص ورة األع ي س بة الب ف نس

 ".الشعراء"عراب هذه الجمل في سورة إل

الى في سورة    أما قوله ت ذا الحدث   " طه "ع  غضب فرعون بسبب   / عن ه

 .بالعذاب الشديد ، ثم تهديه لهمإيمان السحرة

ِإنَُّه َلَكِبيُرُآُم "... نفسه لجملة ترآيب ا" طه"قوله تعالى في سورة  في فنرى

 ".الَِّذي َعلََّمُكُم السِّْحَر

ا    هولكن ذآر هن م ُي ون "ل وف تعلم عراء" (لس ون (أو ) الش وف تعلم ) فس

 .ما قبلها ها وبيننيزمني ب بدون أي فاصل التاليةبل بدأت الجملة . األعراف

اء " التاليةفتبدأ الجملة  تج    للترتيب " بالف د واألرجل ين بسبب   ؛ ألن قطع الي

ا السالم    إيمانهم ب ارون عليهم الى في سورة       . رب موسى وه ه تع رى قول ذلك ن فل

 ":طه"

وِع النَّْخِل َوَلَتْعَلُمنَّ َصلَِّبنَُّكْم ِفي ُجُذَوُأل ٍفِخالَقطَِّعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِمْن َفُأل﴿

 .)1(َأيَُّنا َأَشدُّ َعَذاًبا َوَأْبَقى﴾

ل   اء للترتيب  إ: فكما قلنا من قب الم في   ن الف الم القسم   هي " ألقطعن "، وال

در م مق ن"و ،لقس ع  " أقطع ل رف ي مح تح ف ى الف ي عل رمضارع مبن ن ؛ لتج ده م
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ة   " النون"الناصب والجازم، و د الثقيل ون التوآي ديره    والفاعل   ،ن تتر تق ضمير مس

م "و ،مفعول به منصوب" أيدي"و ،"أنا" ه مضاف    ؛ضمير في محل جر    " آ ألن

م "و ،منصوب "أيدي"معطوف على " أرجلكم"هي العاطفة، و" الواو"و ،إليه " آ

 .مجرور" خالف"و ،ابتدائية" من"و ،مضاف إليه في محل جر

رى أن عراء و -ه ون ورتي الش ي س رافف ر  - األع ين"ُذآ د لت ؛"أجمع وآي

اب  ذآور، ولكن ،ضمير متصل للخط ر م اك غي ة   ه هن ب الجمل ف ترآي ل اختل ب

 .وسورة األعراف لسورة الشعراءنسبة الب

 : قوله تعالى في فنرى

 .ِفي ُجُذوِع النَّْخِل َوَلَتْعَلُمنَّ َأيَُّنا َأَشدُّ َعَذاًبا َوَأْبَقى﴾...﴿

في   األلوسي ول ويق  ، أي يكون صلبهم على جذوع النخل، ُفصَِّل أن القول

 ":روح المعاني"

ى        ،"وألصلبنكم في جذوع النخل   " ة عل ة في للدالل ار آلم ا، وإيث أي عليه

ا زماًن ائهم عليه ًدإبق بيًها مدي ي  ا ا تش رف ف تقرار الظ ا باس تمرارهم عليه الس

ه  ك شهير       . المظروف المشتمل علي ة، والكالم في ذل ه استعارة تبعي صيغة  و. وفي

 .)1(ثيرالتفعيل في الفعلين للتك

اسُتعمل فعل مضارع   ا ، وهنا أيًض"وأبقى... ولتعلمن"ثم نرى قوله تعالى 

 :األلوسيويقول  ،مع نون التوآيد الثقيلة والم القسم

ق " ولتعلمن" ا أشد  "و ،هنا معل ر     " أين دأ وخب تفهامية من مبت ة اس في   ،جمل

ه      ٌةموضع نصب سادَّ ى باب م عل ان العل ة إن آ ول أو في موضع مفع    ،مسد مفعولي

ا (واحد له إن آان بمعنى المعرفة، ويجوز على هذا الوجه أن يكون     ،مفعوالً ) أين

ة    :أي ،خبر مبتدأ محذوف" أشد"و ،وهو مبني على رأي سيبويه هو أشد، والجمل
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ذآره مع   " اعذاًب"والعائد الصدر، و ،"أي"صلة  عن  " أشد "تمييز، وقد استغنى ب

 .)1("من البقاء بمعنى الدوام" أبقى" ا، واشتقاق، وهو مراد أيًض"أبقى"ذآره مع 

ان جواب السحرة لفرعون      ينتهي هذا الحدث ع" طه"ففي سورة  ا آ ى م  ل

ا    اٍض ِإنََّم ﴿َقاُلوا َلْن ُنْؤِثَرَك َعَلى َما َجاَءَنا ِمَن اْلَبيَِّناِت َوالَِّذي َفَطَرَنا َفاْقِض َما َأْنَت َق

دُّْنَيا    اَة ال ِذِه اْلَحَي َن          ا آِإنَّ  .َتْقِضي َه ِه ِم ا َعَلْي ا َأْآَرْهَتَن ا َوَم ا َخَطاَياَن َر َلَن ا ِلَيْغِف ا ِبَربَِّن َمنَّ

 .)2(السِّْحِر َواللَُّه َخْيٌر َوَأْبَقى﴾

ذا الحدث في سورة       " الشعراء "وفي سورة   " األعراف "وآذلك ينتهي ه

 :قوله تعالى الشعراءفي فنرى . جواب السحرة لفرعون من على ما آان

ا َأْن    . َضْيَر ِإنَّا ِإَلى َربَِّنا ُمْنَقِلُبوَنَال ﴿َقاُلوا  ا َخَطاَياَن ا َربَُّن ِإنَّا َنْطَمُع َأْن َيْغِفَر َلَن

 .)3(﴾ُآنَّا َأوََّل اْلُمْؤِمِنيَن

 ":األعراف"وفي سورة 

ا إِ . ﴿َقاُلوا ِإنَّا ِإَلى َربَِّنا ُمْنَقِلُبوَن ا  َأْن آَال َوَما َتْنِقُم ِمنَّ ا    يَ ِبآَمنَّ ا َجاَءْتَن ا َلمَّ اِت َربَِّن

 .)4(َربََّنا َأْفِرْغ َعَلْيَنا َصْبًرا َوَتَوفََّنا ُمْسِلِميَن﴾

ى في     ه ال يوجدونرى أن ة األول رق آب  سورتين الفي ترآيب الجمل ر إال  ف ي

ى الضم   فعل م " (قالوا"بعد الفعل الماضي  هأن ُتخدم   /جاء ) اٍض مبني عل " ال"اس

تح في محل       " يرمض"و ،"الشعراء"نافية للجنس في سورة  ى الف اسم ال مبني عل

م    ،ال محل لها من اإلعراب..." قالوا"نصب، والواو في  تأنفة، ث ة مس  بل هي جمل

 .في محل نصب - التي في موضع مقول القول - الجملة االسمية في داخلها إن
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ة و ةالجمل ة التالي الواو العاطف دأت ب ا"و ،ب ي" م نقم"و ،حرف النف ل " ت فع

ا ديره   مض تتر تق ل ضمير مس وع، والفاع ت"رع مرف ن"و ،"أن رف ج" م  ،رح

ـ     ،ضمير في محل جر" نا"و ق ب نقم "وهو متعل ذي تضمن معنى     ،"ت ، "تنكر "ال

تح  فعل ماٍض" آمنا"و ،حرف مصدري "أن"، وأداة حصر "إال"و ، مبني على الف

ـ  " بآيات"و ،المتكلمين" نا"ومعه ضمير  ا "جار ومجرور متعلق ب " بر"و ،"آمن

في  " آمنا أن"والمصدر المؤول  ،ضمير مضاف إليه" نا"و ،مضاف إليه مجرور

 .)1(محل نصب ألنه مفعول به

ة   ة المنفي ول       ؛في محل نصب    فالجملة الفعلي ة مق ى جمل ة عل ا معطوف ألنه

 ".منقلبون... إنا: "القول

ة الت دهاوالجمل ا ي بع منة فيه ة ، فمتض ا"جمل ا..." آمن ل له ن  ال مح م

 ".أن"ل هي صلة الموصول الحرفي ب اإلعراب،

أداة الشرط    التاليةوالجملة  ا "بدأت ب ا أي أداة ل  ، وال يوجد، "لم ربط قبله  ،ل

منة فيم   ة متض ذه الجمل ذلك ه اول ا"و. ا قبله ة " لم ذه الجمل ي ه ى   ف رف بمعن ظ

الجواب   ،وهو في محل نصب ،ومتضمن معنى الشرط في نفسه" حين" ومتعلق ب

تح    فعل ماضٍ  " ءتجا"، والمحذوف ى الف ي عل ث، والفاعل      ،مبن اء التأني ه ت ومع

ديره هي، و    ا "ضمير مستتر تق ادى مضاف منصوب  " ربن ه أداة  ةمحذوف  ،من من

ا "و. النداء ه، و   " ن رغ "ضمير مضاف إلي ه هو     ،فعل أمر دعائي   " أف والفاعل في

ـ   ضم" نا"حرف جر، و" على"و ،"أنت" ق ب ّر متعل رغ "ير في محل ج ذي   ،"أف ال

ى   من معن زل"تض بًر"و ،"أن وب   "اص ه منص ول ب ة   ،مفع ي العاطف واو ه ، وال

ه،  " نا"فعل أمر دعائي مبني على حذف حرف العلة، و "توّف"و ضمير مفعول ب

 ".الياء"، وعالمة النصب هي "توفنا"حال منصوبة من مفعول " مسلمين"و
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ع اإلعراب   وإذا أن نعرف ة  موق ا  " لجمل ا جاءتن نجدها في محل   س ف..." لم

ّر ي م األنه ؛ج هف اف إلي ع مض رطوض واب الش ديره  ، وج ا، تق ذوف هن مح

ا" م ،..."آمن ة  إن ث ةالجمل ا  التالي ا قبله يمتضمنة فيم ذه دون أي فاصل زمن ، وه

داء  ا " الجملة جملة الن ة و  ..."ربن ذه الجمل ا ال محل له  ، وه ا من اإلعراب   م جوابه

ا ل هم ول السحرة ،ب ز ق تئناف في حّي ة . اس رغ"وجمل ا جو"... أف اب ال محل له

 .قبلها الواو، فهي معطوفة على ما قبلها..." توفنا"النداء، وجملة 

ال رأينا في هذه اآليات أن الجمل فيها متضمنة بعضها مع بعض      ، واألفع

وفي الحقيقة هذا النص القرآني آالتعليل لما سبق من الكالم عن    ،ماضية وغيرها

ذه  . ذابهم من فرعونثم ع ،ثم إيمانهم ،)عليه السالم(مقابلة السحرة مع موسى  وه

 .اآليات جوابهم لفرعون، يعني نتيجة لما قاله لهم

ل  ات         إن في  : وآما قلنا من قب ة مع آي ابهة لفظي ة مش ات في البداي ذه اآلي ه

 .ا اختالف في الجمل أو التراآيب، وبينهمسورة الشعراء

ه   " محمود صافي "وأورد  رآن  "في آتاب ة في    " إعراب الق الوجوه البالغي

 :ات فهي آما يليهذه اآلي

الى  .1 ا إِ   : تأآيد المدح بما يشبه الذم في قوله تع ْنِقُم ِمنَّ ا َت ا  آَأْن َال ﴿َوَم َمنَّ

ا )1(َياِت َربَِّنا﴾ِبآ ات اهللا، أرادوا   ، أي ما تعيب من ان بآي ا  : إال اإليم وم

ان         ا، وهو اإليم اخر آله ا هو أصل المناقب والمف ا إال م  ،تعيب من

 :ومنه قوله

 هم غير أن سيوفهمفي َبْيوال َع

 ِبالكتــاِئ ــراِعمن ِق وٌلُلبهن ُف
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ْبًرا﴾  : في قوله تعالى: االستعارة .2 ا َص أفض   :أي ،)1(﴿َربََّنا َأْفِرْغ َعَلْيَن

ا من       يغمرنا آما يفرغ الماء، أوا علينا صبًر ا يطهرن ا م صب علين

ام ون،   ،اآلث د فرع ى وعي بر عل و الص أفرع(وه ى األول ) ف عل

ة ت  تعارة تبعي ريحيةاس بًر(و ،ص راد ) اص ا، والم ا   :قرينته ب لن ه

بًر ًرا تاما ص ون  اآثي اني يك ى الث بًر(، وعل لية  ) اص تعارة أص اس

 .)2("تخييلية) أفرغ(، ومكنية

 :من سورة الشعراء

ورة       ي س الى ف ه تع ى قول أتي إل عراء"واآلن ن حرة   " الش ة الس ن إجاب ع

 :سامهموبقطع أعضاء أجيعذبهم بالصلب سأنه ب لفرعون لما قال

ا َأْن    . َضْيَر ِإنَّا ِإَلى َربَِّنا ُمْنَقِلُبوَنَال ﴿َقاُلوا  ا َخَطاَياَن ا َربَُّن ِإنَّا َنْطَمُع َأْن َيْغِفَر َلَن

 .)3(ُآنَّا َأوََّل اْلُمْؤِمِنيَن﴾

ل   ذه اآل ن إ: وقد قلنا من قب ة  ه سورة األعراف   في سورة الشعراء وفي     ي

ا ب  توبسببها ي ،"ضيرال "لفظ  في إال اتشبه بعضها بعًض ر إعرابه نسبة سورة   الغي

 .األعراف

الى  الوا ال ضير  : "ففي قوله تع الوا ..." ق ى الضم    فعل ماضٍ   :ق ي عل  ،مبن

 . والواو فاعله

تأنفة  ة مس ذه الجمل راب، و  ،فه ن اإلع ا م ل له نس" ال"وال مح ة للج  ،نافي

ل نصب  " ضير"و ي مح تح ف ى الف ي عل ة للجنس مبن م ال نافي ى ربن(و ،اس ) اإل

 ".في ذلك"أو " علينا" :، وخبر ال محذوف تقديره)منقلبون(متعلق بـ 

                                                 
 . 126: سورة األعراف، اآلية) 1(

 . 9/43: إعراب القرآن) 2(

 . 51-50: سورة الشعراء، اآليتان) 3(



 

ة  ير"وجمل ب..." ال ض ل نص ي مح ول ؛ف ول الق ه مق ة  ،ألن وجمل

ـ    " منقلبون...إنا" دأت ب ه ضمير   "إن"جملة اسميه ب ا "، ومع ين  "ن ذه   ،المتكلم وه

 .وال محل لها من اإلعراب ،الجملة تعليلية

انٍ    ؛ال محل لها من اإلعراب  ..." إنا نطمع" التاليةوالجملة  ل ث ا تعلي  ،ألنه

 . أو بدل من جملة التعليل

ة  ع"وجمل ةت..." نطم ة الجمل د بداي ر   صبح بع ع خب ي محل رف مية ف االس

" يغفر"ونصب  ،حرف مصدري" أن"فيها  )...أن يغفرلنا( التاليةالجملة ، و"إن"

ا ،"أن"فعل مضارع منصوب بسبب  ل من اإلعراب، وال محل له هي صلة  ب

ا "، و"يغفر"جار ومجرور متعلق بـ " لنا"و ،"أن"الموصول الحرفي  فاعل  " ربن

ة     " خطايانا"، والضمة الظاهرةمرفوع وعالمة رفعه  ه منصوب وعالم مفعول ب

رى  نصبه  رة أخ اهرة، وم ة الظ ة. حرف مصدري" أن"الفتح ا أول " :وجمل آن

ؤمنين ا " الم ل له راب،  ال مح ن اإلع ول   م لة الموص ي ص ل ه ي  ب " أن"الحرف

ة  ) أن آنا(والمصدر المؤول  ،الثاني الم محذوف ـ  في محل جر ب ق ب ر "، متعل ، "يغف

 .)1("ألن آنا"أي 

 :النافية للجنس" ال" استطراد إلى

 :النافية للجنس" ال" )ال ضير(

 :أقسام اسمها وأحكامه )1

 .شبيه المضافومضاف، ومفرد، : ينقسم اسمها إلى ثالثة أقسام

رد )1 ا: المف ه تع اُب :لىآقول َك اْلِكَت ِه﴾َال ﴿َذِل َب ِفي ه ،)2(َرْي ى : وحكم أن يبن

ه  ا ينصب ب ى م رة " عل اء أو آس ة أو ي ن فتح و ،"م ي : نح ل ف ال رج

ذمومين     ،الدار دنا، وال م ين عن في المدرسة،   وال رجال فيها، وال رجل
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تح         وال مذمومات محبوبات، ى الف الم عل اء جمع المؤنث الس ويجوز بن

 . اأيًض

 .امنصوًبا ون معرًبيك: المضاف )2

 .امنصوًبا أن يكون معرًبا حكمه أيًض: الشبيه بالمضاف )3

 

 : مالحظةال

ا   ،"ال عليك: "ندر حذف اسمها، نحو أي ال بأس عليك، وآثر حذف خبره

ونَ    َال َقاُلوا : "وقوله تعالى ،"ال بأس"إذا علم، نحو  ا ُمْنَقِلُب ى َربَِّن ا ِإَل أي  ،"َضْيَر ِإنَّ

 .آذلك هذه اآلية التي بين أيديناال ضير علينا، و

تنو ذا أن س ن ه ول نتج م ورة الق ي س عراء"ف ة " الش ر مقابل د ذآ ينتهي بع

ه السالم  (موسى  انهم    ،مع السحرة   )علي م ذآر إيم م ذآر عذاب السحرة من       ،ث ث

 . جانب فرعون

 ،األعراف :وهي ،أن هذا الحدث ُذآر في أربع سور هو والشيء المهم هنا

 في  ويونس، ففي جميعها تكّرر الحدث بالتفصيل إال ،وطه ،صوالقص ،والشعراء

 .سورة يونس

لجمل واألفعال وأدوات الربط تختلف بعضها من بعض من ولكن تراآيب ا

 .سورة إلى سورة أخرى

ا الجمل     وغلبت على الحدث في جميع السور الجمل الفعلية التي في داخله

ة، وفي     وفي بعض المواضع تراوحت الجمل االسمي  ،االسمية ين الجمل الفعلي ة ب

ة  ل اال والحقيق ت الجم ا دخل مية آلم ت س ان آان ر األحي ي أآث أتي ف ي صورة  ت ف

 .أي الجمل االسمية التعليلية أو التوآيدية. التعليل



 

ابهً  اك تش دنا أن هن ذلك وج ًر اوآ ورة    اآبي عراء وس ورة الش ات س ين آي ب

ات سورة الشعراء وسورة طه       ،األعراف ين آي من حيث الجمل    حتى  . وآذلك ب

 واأللفاظ واإلعراب وأدوات الربط والفواصل؟

الى ( اهللا قبل ذآر المقابلة مع السحرة ذآرو ع السور     )سبحانه وتع في جمي

 .ثم ذآر محاورة موسى وهارون عليهما السالم مع فرعون ،)ها مذآورةأسماؤ(

ا ا   ،وبعد ذآر هذا الحوار يبدأ هذا الحدث مباشرة    لتوقف أو وال نجد بينهم

في قصر فرعون، ) )عليه السالم(لموسى (بعد رؤية المعجزات الوقفة القليلة، إال 

 .في الميدان ؛ آي يقابل السحرةه ما أعدواأعد فرعون وملؤ

بإذن اهللا تعالى آمن السحرة برب  )عليه السالم(وآذلك بعد انتصار موسى 

 .بعد إجابتهمو ،العذاب الشديد لهمبفانتهى الحدث بعد تهديد فرعون  ،العالمين

ة    ور الثالث ي الس راف  (فف عراء واألع ه والش داث  )ط ب األح ع  - ترتي م

 .واحد وال تغير فيه -الف التراآيب والجمل واألفعال اخت

 



 

 )إحصاء الجمل(البنية النحوية : الفصل الثالث

 

 :وإرضاعه )عليه السالم(والدة موسى  -1

 : الجمل الفعلية

 :قال اهللا تعالى في سورة القصص

َيمِّ وَ    ﴿ ي اْل ِه ِف ِه َفَأْلِقي ِت َعَلْي ِإَذا ِخْف ِعيِه َف ى َأْن َأْرِض ى ُأمِّ ُموَس ا ِإَل َال َوَأْوَحْيَن

ِليَن  َتْحَزِني ِإنَّا َرادُّوُه ِإَلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلَال َتَخاِفي َو ُه آ ) 7(ُمْرَس ْوَن  َفاْلَتَقَط ُل ِفْرَع

اِطِئيَن     ِلَيُكوَن َلُهْم َعُدوا َوَحَزًن اُنوا َخ ا َآ اَن َوُجُنوَدُهَم ِت  ) 8(ا ِإنَّ ِفْرَعْوَن َوَهاَم َوَقاَل

َك      امراة ي َوَل ْيٍن ِل رَُّة َع ْم       َال ِفْرَعْوَن ُق ًدا َوُه َذُه َوَل ا َأْو َنتَِّخ وُه َعَسى َأْن َيْنَفَعَن َال َتْقُتُل

ُعُروَن  ا ِإنْ ) 9(َيْش ى َفاِرًغ َؤاُد ُأمِّ ُموَس َبَح ُف وْ  َوَأْص ِه َل ِدي ِب اَدْت َلُتْب ا َال َآ َأْن َرَبْطَن

ْؤِمِنينَ  ْت ألُ ) 10( َعَلى َقْلِبَها ِلَتُكوَن ِمَن اْلُم ٍب       َوَقاَل ْن ُجُن ِه َع َرْت ِب يِه َفَبُص ِه ُقصِّ ْخِت

مْ ) 11(َيْشُعُروَن َال َوُهْم  ِل    َوَحرَّْمَنا َعَلْيِه اْلَمَراِضَع ِمْن َقْبُل َفَقاَلْت َهْل َأُدلُُّك ى َأْه َعَل

َتْحَزَن َال َفَرَدْدَناُه ِإَلى ُأمِِّه َآْي َتَقرَّ َعْيُنَها َو) 12(َبْيٍت َيْكُفُلوَنُه َلُكْم َوُهْم َلُه َناِصُحوَن 

 .)1(﴾)13(َيْعَلُموَن َال َوِلَتْعَلَم َأنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوَلِكنَّ َأْآَثَرُهْم 

 : ص لحدث الوالدة والرضاعةعدد الجمل الفعلية في سورة القص

 .هو عشرون جملة

 :وقال اهللا تعالى في سورة القصص

ِلينَ "...  َن اْلُمْرَس اِعُلوُه ِم ِك َوَج ا َرادُّوُه ِإَلْي اَن )... 7(ِإنَّ ْوَن َوَهاَم ِإنَّ ِفْرَع

 "...ُقرَُّة َعْيٍن ِلي َوَلَك)... 8(َوُجُنوَدُهَما َآاُنوا َخاِطِئيَن

دد  ميع ل االس ورة الجم ي س والدة والرضاعة "  القصص"ة ف دث ال  فيح

 .أربع جمٍل
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 ":سورة طه"قال اهللا تعالى في 

َرى   رًَّة ُأْخ وَحى     . ﴿َوَلَقْد َمَننَّا َعَلْيَك َم ا ُي َك َم ى ُأمِّ ا ِإَل ي   . ِإْذ َأْوَحْيَن ِه ِف َأِن اْقِذِفي

َك      التَّاُبوِت َفاْقِذِفيِه ِفي اْلَيمِّ َفْلُيْلِقِه اْلَيمُّ ِبالسَّ ُت َعَلْي ُه َوَأْلَقْي ُدوٌّ َل ي َوَع اِحِل َيْأُخْذُه َعُدوٌّ ِل

ي   ى َعْيِن ُه         . َمَحبًَّة ِمنِّي َوِلُتْصَنَع َعَل ْن َيْكُفُل ى َم ْم َعَل ْل َأُدلُُّك وُل َه َك َفَتُق ِإْذ َتْمِشي ُأْخُت

 .)1(َتْحَزَن﴾َال َفَرَجْعَناَك ِإَلى ُأمَِّك َآْي َتَقرَّ َعْيُنَها َو

ة في سورة    ع والدة والرضاعة هو     " طه "دد الجمل الفعلي ) 15(لحدث ال

 .خمس عشرة جملة

 ":طه"قال اهللا تعالى في سورة 

 ...".من يكفله"... 

 .هذا الحدثجملة واحدة بدأت باسم الموصول في " طه"جاءت في سورة 

 :وجهين في هذا الحدثالعدد الجمل ذات 

 : سورة القصص في

 .)9("ونوهم ال يشعر".... 

 .)11("وهم ال يشعرون"... 

 .)13("ولكن أآثرهم ال يعلمون"... 

 .هذا الحدثذات وجهين في " طه"جد جملة في سورة وال تو

 ):اسمية أم فعلية(عدد الجمل التي اختلف فيها النحويون 

 : سورة القصص في 

 ..."8-5("...اوحزًنا ليكون لهم عدو(. 

 .)8("آانوا خاطئين"... 

 :عامةالنتيجة ال

 :الفعلية في حدث الوالدة والرضاعةسمية والجمل ل االالجم
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 .عدد الجمل الفعلية خمس وثالثون جملة

 ".خمس جمل"سمية في هذا الحدث وعدد الجمل اال

 ".جمل ثالث"وجهين في هذا الحدث الوعدد الجمل ذات 

 .فقط والجمل التي اختلف فيها اثنان

 :عدد أدوات الربط في هذا الحدث

د أدوات رة ج ربط آثي ل ،اال ة مث  ،والعطف ،أدوات الشرط :وهي معروف

 .والضمائر ،وأسماء اإلشارة ،سماء الموصولةاألو ،وحروف الجر

والدة والرضاعة   (قصة موسى فعدد أدوات الربط في  في سورة   ) حدث ال

 .آثيرة )13إلى اآلية رقم  7من آية رقم (" القصص"

 .20: حروف الجر

 .36: الضمائر

 3: لشرطأدوات ا

 .25: حروف العطف

 : سماء الموصولةاأل

 :أسماء اإلشارة

ُتخدم  ،الم التعليل توفي ثالثة مواضع اسُتخدم رة واحدة   "آي " تواس  ،م

ارع    " أن"و ب المض ن نواص رات م الث م ُتخدم ،ث رة   تواس يرورة م الم الص

 .واحدة

ورة   ي س ربط ف دد أدوات ال ه"وع ي" ط ات ف م  اآلي رة) 40-37(رق  ،آثي

 : ومنها

 .12: حروف الجر

  



 

مائر ف ، و19: الض روف العط دة أداة 9: ح رط، وال يوج م و ،ش ال اس

 :سماء الموصولةاألوجد واحد من ، ويإشارة

 :بلوغ األشد/ في بيت فرعون )عليه السالم(تربية موسى  -2

 ":القصص"سورة قال اهللا تعالى في 

 .)1(َوِعْلًما َوَآَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن﴾ َتْيَناُه ُحْكًماا َبَلَغ َأُشدَُّه َواْسَتَوى آ﴿َوَلمَّ

 .جمل لجمل الفعلية في هذه السورة أربععدد ا: الجمل الفعلية

 .االسمية في هذه السورة وال توجد الجمل: الجمل االسمية

 :وجهينالعدد الجمل ذات 

 :الجمل التي اختلف فيها عدد

 ":الشعراء"سورة قال اهللا تعالى في 

 .)2(بَِّك ِفيَنا َوِليًدا َوَلِبْثَت ِفيَنا ِمْن ُعُمِرَك ِسِنيَن﴾﴿َأَلْم ُنَر

ة  ل الفعلي ا     : الجم ورة اثن ذه الس ي ه ة ف ل الفعلي طالجم ة   .ن فق ا الجمل أم

ل  مية، والجم ا ،وجهينالذات االس ف فيه ي اختل ل الت ذه ف ،والجم ي ه د ف ال توج

 .السورة في هذا الحدث

 :هاتين السورتين في) حسب هذا الحدث(عدد أدوات الربط 

ذا الحدث   ، وعدد حروف   7: د الضمائر ، وعد 3: عدد حروف الجر في ه

اك ، و5 :العطف دث  هن ذا الح ي ه رط ف ن أدوات الش د م ماء واح د أس ، وال توج

 .إشارةموصولة وال أسماء 

دين وسببه   )عليه السالم(خروج موسى  -3 ل موسى   / من مصر إلى أرض م قت

 :المصري/ القبطي )عليه السالم(

 ":القصص"سورة قال اهللا تعالى في 
                                                 

 . 14: سورة القصص، اآلية) 1(

 . 18: ، اآلية"الشعراء"سورة ) 2(



 

ْن   َد ِفيَها َرُجَلْيِن َيْقَتِتال﴿َوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلى ِحيِن َغْفَلٍة ِمْن َأْهِلَها َفَوَج َذا ِم ِن َه

وَسى  ِشيَعِتِه َوَهَذا ِمْن َعُدوِِّه َفاْسَتَغاَثُه الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِه َعَلى الَِّذي ِمْن َعُدوِِّه َفَوَآَزُه ُم

يٌن      لٌّ ُمِب ُدوٌّ ُمِض ُه َع ي   ) 15(َفَقَضى َعَلْيِه َقاَل َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّْيَطاِن ِإنَّ اَل َربِّ ِإنِّ َق

رَِّحيُم    وُر ال َت    ) 16(َظَلْمُت َنْفِسي َفاْغِفْر ِلي َفَغَفَر َلُه ِإنَُّه ُهَو اْلَغُف ا َأْنَعْم اَل َربِّ ِبَم َق

ِذي   ) 17(يًرا ِلْلُمْجِرِميَن َعَليَّ َفَلْن َأُآوَن َظِه ِإَذا الَّ ُب َف  َفَأْصَبَح ِفي اْلَمِديَنِة َخاِئًفا َيَتَرقَّ

َفَلمَّا َأْن َأَراَد َأْن ) 18(ْمِس َيْسَتْصِرُخُه َقاَل َلُه ُموَسى ِإنََّك َلَغِويٌّ ُمِبيٌن اْسَتْنَصَرُه ِباَأل

ا       َيْبِطَش ِبالَِّذي ُهَو َعُدوٌّ َلُهَما َقاَل َيا َت َنْفًس ا َقَتْل ي َآَم ُد َأْن َتْقُتَلِن األَ  ُموَسى َأُتِري ْمِس ِب

ي  َال ِإْن ُتِريُد ِإ ِلِحيَن       اَألْرِضَأْن َتُكوَن َجبَّاًرا ِف َن اْلُمْص وَن ِم ُد َأْن َتُك ا ُتِري ) 19(َوَم

وَك     ألَوَجاَء َرُجٌل ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسَعى َقاَل َيا ُموَسى ِإنَّ اْلمَ  َك ِلَيْقُتُل ْأَتِمُروَن ِب َي

َن      ) 20(َفاْخُرْج ِإنِّي َلَك ِمَن النَّاِصِحيَن  ي ِم اَل َربِّ َنجِِّن ُب َق ا َيَتَرقَّ َفَخَرَج ِمْنَها َخاِئًف

 .)1(﴾)21(اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن 

 :عدد الجمل الفعلية في هذا الحدث لسورة القصص

 .ةوعشرون جملتسع  دد الجمل الفعلية في هذا الحدثع

 :من أرض مصر إلى مدين )عليه السالم(خروج موسى 

 : عدد الجمل االسمية

 ":القصص"قال اهللا تعالى في سورة 

ُدوِِّه  ... ﴿ ْن َع َذا ِم يَعِتِه َوَه ْن ِش َذا ِم ُدوٌّ  ... َه ُه َع ْيَطاِن ِإنَّ ِل الشَّ ْن َعَم َذا ِم َه

يٌن  لٌّ ُمِب و) ... 15(ُمِض َو اْلَغُف ُه ُه رَِّحيُم ِإنَّ يٌن )... 16(ُر ال ِويٌّ ُمِب َك َلَغ ) ... 18(ِإنَّ

ا   ُدوٌّ َلُهَم َو َع ِذي ُه ِحيَن  ... ِبالَّ َن النَّاِص َك ِم ي َل ْوِم  ) ... 20(ِإنِّ َن اْلَق ي ِم َربِّ َنجِِّن

 .﴾)21(الظَّاِلِميَن 

 .عدد الجمل االسمية في هذه السورة هي تسع جمل
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 :وجهينالعدد الجمل ذات 

ِذي ... َربِّ ِبَما َأْنَعْمَت َعَليَّ ... َربِّ ِإنِّي َظَلْمُت َنْفِسي ... ﴿ َرُه   َفِإَذا الَّ اْسَتْنَص

 ﴾...َيْأَتِمُروَن ِبَك  ألَيا ُموَسى ِإنَّ اْلَم... َيا ُموَسى َأُتِريُد ... ْمِس ِباَأل

 .جمل الوجهين في سورة القصص خمسالجمل ذات ف

 :النحويونعدد الجمل التي اختلف فيها 

 :فمن سورة القصص

ِرِميَن    ...﴿ ًرا ِلْلُمْج وَن َظِهي ا     ) 17(َفَلْن َأُآ ِة َخاِئًف ي اْلَمِديَن َبَح ِف ) 18... (َفَأْص

 .﴾)19(َأْن َتُكوَن ِمَن اْلُمْصِلِحيَن ...  اَألْرِضَأْن َتُكوَن َجبَّاًرا ِفي َال ِإ... 

قط في سورة القصص    أربع جمل فعدد الجمل التي اختلف فيها النحويون 

 .هذا الحدثفي 

 :من أرض مصر إلى مدين )عليه السالم(خروج موسى 

 :عدد أدوات الربط في هذا الحدث

ات    )عليه السالم(قصة موسى في عدد أدوات الربط  في هذا الحدث من آي

 :ومنها ،سورة القصص آثيرة

 . 29: حروف الجر

 . 34: الضمائر

 .)لما( 1: أدوات الشرط

 . 15: حروف العطف

 . 4 :سماء الموصولةاأل

 . )هذا( 3: أسماء اإلشارة

 ":طه"وقال اهللا تعالى في سورة 

 .)1(﴿َوَقَتْلَت َنْفًسا َفَنجَّْيَناَك ِمَن اْلَغمِّ َوَفَتنَّاَك ُفُتوًنا﴾
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ة    فقط فعدد الجمل الفعلية ثالث ذه اآلي ، أما الجمل االسمية، فال توجد في ه

 .سورة طهمن 

 :طعدد أدوات الرب

 . 1: حروف الجر

 . 5: الضمائر

 : الشرط أدوات

 3: حروف العطف

 :سماء الموصولةاأل

 : أسماء اإلشارة

 :أرض مدين ونزول موسى بها -4

 ":القصص"قال اهللا تعالى في سورة 

ِبيِل   ا  َوَل) 22(﴿َوَلمَّا َتَوجََّه ِتْلَقاَء َمْدَيَن َقاَل َعَسى َربِّي َأْن َيْهِدَيِني َسَواَء السَّ مَّ

ُذوَداِن       َرأَتْيِن َت ُم اْم ْن ُدوِنِه َد ِم َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه ُأمًَّة ِمَن النَّاِس َيْسُقوَن َوَوَج

ٌر        َال َقاَل َما َخْطُبُكَما َقاَلَتا  ْيٌخ َآِبي ا َش اُء َوَأُبوَن ِدَر الرَِّع ى ُيْص ِقي َحتَّ َقى  ) 23(َنْس َفَس

ٌر      َلُهَما ُثمَّ َتَولَّى ِإ ٍر َفِقي ْن َخْي يَّ ِم َت ِإَل ُه  ) 24(َلى الظِّلِّ َفَقاَل َربِّ ِإنِّي ِلَما َأْنَزْل َفَجاَءْت

ا      ا َفَلمَّ َقْيَت َلَن ا َس ِإْحَداُهَما َتْمِشي َعَلى اْسِتْحَياٍء َقاَلْت ِإنَّ َأِبي َيْدُعوَك ِلَيْجِزَيَك َأْجَر َم

اَل  ِه اْلَقَصَص َق صَّ َعَلْي اَءُه َوَق اِلِميَن َال َج ْوِم الظَّ َن اْلَق ْوَت ِم ْف َنَج ْت ) 25(َتَخ َقاَل

ُد    ) 26(ِميُن اَألِإْحَداُهَما َيا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخْيَر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ  ي ُأِري اَل ِإنِّ َق

ْن   َأْن ُأْنِكَحَك ِإْحَدى اْبَنَتيَّ َهاَتْيِن َعَلى َأْن َتْأُجَرِني َثَماِنَي ِحَجٍج َفِإْن َأْتَمْمَت َعْشًرا َفِم

اِلِحيَن   َك   ) 27(ِعْنِدَك َوَما ُأِريُد َأْن َأُشقَّ َعَلْيَك َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء اللَُّه ِمَن الصَّ اَل َذِل َق

ا   َك َأيََّم ي َوَبْيَن ْيُت فَ اَألَبْيِن ْيِن َقَض وُل    َال َجَل ا َنُق ى َم ُه َعَل يَّ َواللَّ ْدَواَن َعَل ٌل ُع َوِآي

)28(﴾)1(. 
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 .ةست وثالثون جمل عدد الجمل الفعلية في هذا الحدث في سورة القصص

  :وقال اهللا تعالى

ا  ا َقاَلَت ا َخْطُبُكَم ِقي َال ﴿َم ٌر  ... َنْس ْيٌخ َآِبي ا َش ِدَك . ... َوَأُبوَن ْن ِعْن َال َف... َفِم

 .﴾ُعْدَواَن َعَليَّ

 .رةجمل فقط في هذه السو خمسالجمل االسمية ف

 :قال اهللا تعالى في سورة القصص

َما َسَقْيَت ... ِإنَّ َأِبي َيْدُعوَك ... ﴿َفَقاَل َربِّ ِإنِّي ِلَما َأْنَزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْيٍر َفِقيٌر 

َأِميُن        ... َلَنا  ِويُّ اْل َتْأَجْرَت اْلَق ِن اْس َر َم َتْأِجْرُه ِإنَّ َخْي ِت اْس دُ  ... َيا َأَب ي ُأِري ا  َأ... ِإنِّ يََّم

 .َواللَُّه َعَلى َما َنُقوُل َوِآيٌل﴾... َجَلْيِن َقَضْيُت اَأل

 .جمل سبعوجهين الفعدد الجمل ذات 

 .فال توجد في هذا الحدث من آيات سورة القصص ،أما الجمل االختالفية

  :)حسب هذا الحدث" ( طه"وقال اهللا تعالى في سورة 

ْدَيَن   ِل َم ي َأْه ِنيَن ِف َت ِس ى  ﴿َفَلِبْث ا ُموَس َدٍر َي ى َق َت َعَل مَّ ِجْئ َطَنْعُتَك . ُث َواْص

 .)1(ِلَنْفِسي﴾

 . 3: الجمل الفعلية

 :وجهينالالجمل ذات 

 : الجمل االسمية

 :الجمل االختالفية

 : "طه"عدد أدوات الربط في سورة 

 . 3: حروف الجر

 . 5: الضمائر

  :الشرط تأدوا
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 . 3: حروف العطف

 :سماء الموصولةاأل

 :شارةأسماء اإل

  :"القصص"عدد أدوات الربط في سورة 

 . 19: حروف الجر

 . 33: الضمائر

 . 5: أدوات الشرط

 . 15: حروف العطف

 . 5: سماء الموصولةاأل

 . 2: أسماء اإلشارة

 :قضاء موسى مدة استئجاره -5

  :بالوادي المقدس )عليه السالم(موسى  -6

 :عدد الجمل الفعلية في هذا الحدث

 ": القصص"لى في سورة قال اهللا تعا

ِه آ ﴿ اَر ِبَأْهِل َل َوَس ى اَألَج ا َقَضى ُموَس ِبَفَلمَّ ْن َجاِن َس ِم اَل  َن اًرا َق وِر َن الطُّ

ي آ  وا ِإنِّ ِه اْمُكُث ي َألْهِل اًرا َلَعلِّ ُت َن ْم    آ َنْس اِر َلَعلَُّك َن النَّ ْذَوٍة ِم ٍر َأْو َج ا ِبَخَب يُكْم ِمْنَه ِت

َواِد األَ  َأَتاَها ُنَفَلمَّا ) 29(َتْصَطُلوَن  اِطِئ اْل َن      وِدَي ِمْن َش ِة ِم ِة اْلُمَباَرَآ ي اْلُبْقَع ِن ِف ْيَم

اَلِميَن     ُه َربُّ اْلَع ا اللَّ ا َرآ   َوَأ) 30(الشََّجَرِة َأْن َيا ُموَسى ِإنِّي َأَن اَك َفَلمَّ ِق َعَص ا  ْن َأْل َه

ْم ُيَعقِّ    ْدِبًرا َوَل ْل وَ   َتْهَتزُّ َآَأنََّها َجانٌّ َولَّى ُم ا ُموَسى َأْقِب َن اآل   َتَخفْ َال ْب َي َك ِم يَن  ِإنَّ ِمِن

َن      ) 31( َك ِم َك َجَناَح ُمْم ِإَلْي وٍء َواْض اْسُلْك َيَدَك ِفي َجْيِبَك َتْخُرْج َبْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُس

اُنوا        ْم َآ ِه ِإنَُّه ْوَن َوَمَلِئ ى ِفْرَع َك ِإَل ْن َربِّ اِن ِم َذاِنَك ُبْرَهاَن ِب َف ِقيَن   الرَّْه ا َفاِس َقْوًم

)32(﴾)1(. 
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 .ةجمل ةعدد الجمل الفعلية ست عشر

 :قال اهللا تعالى": القصص"الجمل االسمية في سورة  

َن اآل  ...َآَأنََّها َجانٌّ ... َيا ُموَسى ِإنِّي َأَنا اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِميَن... ﴿ ينَ ِإنََّك ِم ... ِمِن

 .﴾...َلى ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه َفَذاِنَك ُبْرَهاَناِن ِمْن َربَِّك ِإ

 .جمل أربع"عدد الجمل االسمية 

 :"القصص"وجهين في سورة الالجمل ذات 

 : قال اهللا تعالى 

ي آِإ...﴿ ينِّ اًرا َلَعلِّ ُت َن ْم   آ َنْس اِر َلَعلَُّك َن النَّ ْذَوٍة ِم ٍر َأْو َج ا ِبَخَب يُكْم ِمْنَه ِت

 .َتْصَطُلوَن﴾

 .جمل فقط ثالوجهين ثالفعدد الجمل ذات 

ون       ا النحوي ف فيه ي اختل ل الت دد الجم ة (وع مية أم فعلي ورة  ) اس ي س ف

 :القصص، قال اهللا تعالى

 "ِإنَُّهْم َآاُنوا َقْوًما َفاِسِقيَن"... 

 . هي جملة واحدة فقطف

 : عدد أدوات الربط في هذه السورة حسب هذا الحدث

 . 15: حروف الجر

 . 22: الضمائر

 . 11: حروف العطف

 . 1: ء اإلشارةأسما

 : ةاألسماء الموصول

 . 2: أدوات الشرط

 :لنمل حسب هذا الحدثعدد الجمل الفعلية في سورة ا



 

الى ال تع ى َأل﴿ :ق اَل ُموَس ِه ِإْذ َق ٍر َأْو آ ...ْهِل ا ِبَخَب آِتيُكْم ِمْنَه َهاٍب َس يُكْم ِبِش ِت

 .)1(﴾...َقَبٍس 

 . 3: عدد الجمل الفعلية

 :في هذه السورةوجهين الوعدد الجمل ذات 

 .َلَعلَُّكْم َتْصَطُلوَن﴾... َنْسُت َناًرا ِإنِّي آ ...﴿

 .ن فقطدها اثناعد

 .ال توجد في هذه اآليةفأما الجمل االسمية أو الجمل االختالفية 

 :عدد أدوات الربط آاآلتي في هذه اآلية

 . 3: حروف الجر

 . 1: حروف العطف

 . 7: الضمائر

 : سماء الموصولةاأل

 : اإلشارةأسماء 

 ": طه"عدد الجمل الفعلية في سورة 

ي   ِإْذ َرَأى َناًرا َفَقاَل. ﴿َهْل َأَتاَك َحِديُث ُموَسى: قال اهللا تعالى َألْهِلِه اْمُكُثوا ِإنِّ

 .)2(ِتيُكْم ِمْنَها ِبَقَبٍس َأْو َأِجُد َعَلى النَّاِر ُهًدى﴾آَنْسُت َناًرا َلَعلِّي آ

 .ملعدد الجمل الفعلية هو خمس ج

 :في هذه السورة الجمل ذات الوجهينعدد 

 ...."ِتيُكْم ِمْنَها ِبَقَبٍسي آَنْسُت َناًرا َلَعلِِّإنِّي آ "....

 .ن فقطففي هذه اآليات جملتا

 .والجمل االسمية واالختالفية ال توجد هنا
                                                 

 . 7: سورة النمل، اآلية) 1(

 . 10-9: سورة طه، اآليتان) 2(



 

 :عدد أدوات الربط في هذه السورة حسب هذا الحدث

 . 4: حروف الجر

 . 3: حروف العطف

 . 1: الشرط تأدوا

 . 7: الضمائر

 :األسماء الموصولة

 :أسماء اإلشارة

 :في الوادي المقدس )عليه السالم(بعثة موسى  -7

 ":القصص"قال اهللا تعالى في سورة 

ا ُن  ... ﴿ ا َأَتاَه َواِد األَ  َفَلمَّ اِطِئ اْل ْن َش َن     وِدَي ِم ِة ِم ِة اْلُمَباَرَآ ي اْلُبْقَع ِن ِف ْيَم

 .)1(﴾...الشََّجَرِة

 . 2: عدد الجمل الفعلية

 ".َأْن َيا ُموَسى ِإنِّي َأَنا اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِميَن"... 

 . 1: عدد الجمل االسمية

 .والجمل االختالفية ال توجد في هذه اآلية الجمل ذات الوجهينو

 ":القصص"في سورة  تعالى وقال اهللا

ى ا ... ﴿ ى ُموَس ْيَنا ِإَل َر َألِإْذ َقَض اَو... ْم ُر َفَتَط ْيِهُم اْلُعُم ْيِهْم ... َل َعَل و َعَل َتْتُل

 .)2(﴾...ِلُتْنِذَر َقْوًما َما َأَتاُهْم ِمْن َنِذيٍر ِمْن َقْبِلَك ... ِإْذ َناَدْيَنا ... َياِتَنا آ

 . 6: عدد الجمل الفعلية

 .وال توجد الجمل االسمية في هذه اآليات

 :عدد الجمل التي اختلف فيها النحويون
                                                 

 . 46-44: سورة القصص، اآليات) 1(

 . 46-44: سورة القصص، اآليات) 2(



 

 : تعالىقال اهللا 

... َوَلِكنَّا َأْنَشْأَنا ُقُروًنا . َوَما ُآْنَت ِمَن الشَّاِهِديَن... ﴿َوَما ُآْنَت ِبَجاِنِب اْلَغْرِبيِّ 

 .﴾َلَعلَُّهْم َيَتَذآَُّروَن ...َوَما ُآْنَت ِبَجاِنِب الطُّوِر ... ُآْنَت َثاِوًيا ِفي َأْهِل َمْدَيَن 

 . 6: الختالفيةالجمل ا الوجهين أوذات عدد الجمل 

 :عدد الجمل االسمية في هذه اآليات

 .)1(﴾...َوَلِكْن َرْحَمًة ِمْن َربَِّك . ... َوَلِكنَّا ُآنَّا ُمْرِسِليَن... ﴿

 .ن فقطففي هذه اآليات جملتان اسميتا

 :عدد أدوات الربط في اآليات

 . 10: حروف الجر

 . 16: الضمائر

 . 8: حروف العطف

  :األسماء الموصولة

 . 2: دوات الشرطأ

 : أسماء اإلشارة

 ":طه"عدد الجمل الفعلية في سورة 

ى      ا ُموَس وِدَي َي ا ُن ا َأَتاَه َك  ... ﴿َفَلمَّ اْخَلْع َنْعَلْي وَحى   ... َف ا ُي َتِمْع ِلَم ... َفاْس

ِم الصَّ ْدِني َوَأِق ِذْآِريالَفاْعُب ا َت. ... َة ِل ٍس ِبَم لُّ َنْف َزى ُآ ا ِلُتْج اُد ُأْخِفيَه َعىَأَآ َال َف. ْس

 .﴾َواتََّبَع َهَواُه َفَتْرَدى... َيُصدَّنََّك َعْنَها 

ي     ... ﴿ ى َغَنِم ا َعَل شُّ ِبَه ا ُموَسى    ... َأَتَوآَُّأ َعَلْيَها َوَأُه ا َي اَل َأْلِقَه ا . َق ... َفَأْلَقاَه

 .وَلى﴾ُألَتَخْف َسُنِعيُدَها ِسيَرَتَها اَال َقاَل ُخْذَها َو. َتْسَعى

 . 25: الفعلية في هذه السورة لهذا الحدث فعدد الجمل

 :وعدد الجمل االسمية في هذه اآليات
                                                 

 . 46، 45: سورة القصص، اآليتان)1(



 

 :قال اهللا تعالى 

َه إِ َال ِإنَِّني َأَنا اللَُّه . ... ِإنََّك ِباْلَواِد اْلُمَقدَِّس ُطًوى... ِإنِّي َأَنا َربَُّك ... ﴿ ا  َال ِإَل َأَن

َك  ... ِتَيٌة ِإنَّ السَّاَعَة آ...  ا ُموَسى   َوَما ِتْل َك َي َي َعَصايَ   ... ِبَيِميِن اَل ِه ا   ... َق َي ِفيَه َوِل

 .﴾...َفِإَذا ِهَي َحيٌَّة.... ِرُب ُأْخَرىَمآ

 . 8: عدد الجمل االسمية في هذه اآليات حسب هذا الحدث

 :وجهين هي آاآلتيالذات وعدد الجمل 

 : قال اهللا تعالى 

 .﴾...ِبَها ُيْؤِمُنَال َمْن ... َوَأَنا اْخَتْرُتَك ... ﴿

 .فقطوهذه الجمل عددها اثنان 

 .ال توجد في هذه اآليات فيها النحويون الجمل التي اختلفو

 ":طه"عدد أدوات الربط في هذه اآليات لسورة 

 . 12: حروف الجر

 . 14: حروف العطف

 . 1: الشرط أدوات

 . 29: الضمائر

 . 3 :األسماء الموصولة

 . 3: أسماء اإلشارة

 :)10-7(علية في سورة النمل حسب هذا الحدث عدد الجمل الف

 :قال اهللا تعالى

ِه  َأل﴿ِإْذ َقاَل ُموَسى  آ  ...ْهِل ٍر َأْو آ  ِتَس ا ِبَخَب َبٍس    يُكْم ِمْنَه َهاٍب َق يُكْم ِبِش ا  ... ِت َفَلمَّ

 .)1(﴾...ْم ُيَعقِّْبَولَّى ُمْدِبًرا َوَل... َها َتْهَتزُّ َوَأْلِق َعَصاَك َفَلمَّا َرآ ...َجاَءَها ُنوِدَي َأْن 

 . 9: عدد الجملة الفعلية
                                                 

 . 10-7: سورة النمل، اآليات) 1(



 

  :خمس جمل وعدد الجمل االسمية في هذا الحدث

اَلِمينَ    ... ﴿ ِه َربِّ اْلَع ْبَحاَن اللَّ ا َوُس ْن َحْوَلَه اِر َوَم ي النَّ ْن ِف وِرَك َم ا . َأْن ُب َي

 .﴾... َآَأنََّها َجانٌّ. ... ُموَسى ِإنَُّه َأَنا اللَُّه اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم

 :في هذا الحدث الجمل ذات الوجهينوعدد 

ي   َال َيا ُموَسى  ... َلَعلَُّكْم َتْصَطُلوَن... َنْسُت َناًرا ِإنِّي آ ...﴿ ْف ِإنِّ اُف  َال َتَخ َيَخ

 .َلَديَّ اْلُمْرَسُلوَن﴾

 .جمل عددها أربع

 .ال توجد في هذه اآليات والجمل التي اختلف فيها

 :عدد أدوات الربط

 . 5: جرحروف ال

 . 2: األسماء الموصولة

 . 6: حروف العطف

 :إسماء اإلشارة

 1: أدوات الشرط

 . 16: الضمائر

 ":النازعات"عدد الجمل الفعلية في سورة 

 .)1(ِإْذ َناَداُه َربُُّه ِباْلَواِد اْلُمَقدَِّس ُطًوى﴾. ﴿َهْل أَتاَك َحِديُث ُموَسى

 . 2: عدد الجمل الفعلية

وجهين،  وال  ،آليتين الجمل االسميةوال توجد في هاتين ا وال  الجمل ذات ال

 .الجمل التي اختلف فيها

 :عدد أدوات الربط فيها

 . 1: حروف الجر
                                                 

 . 16-15: نازعات، اآليتانسورة ال) 1(



 

 :حروف العطف

 .)إذ( 1: أداة الشرط

 . 3: الضمائر

 :وأسماء اإلشارة األسماء الموصولة

 ":األعراف"عدد الجمل الفعلية في سورة 

 .)1(الشَّاِآِريَن﴾ َوُآْن ِمَن... َفُخْذ ... ﴿َقاَل 

 .جمل فقط عدد الجمل الفعلية ثالث

 :الجمل ذات الوجهين

 .﴾...َتْيُتَكآ... ِمي الِتي َوِبَكالَيا ُموَسى ِإنِّي اْصَطَفْيُتَك َعَلى النَّاِس ِبِرَسا... ﴿

 .وجهينال في هذه اآلية جملتان فقط من الجمل ذات

 :عدد أدوات الربط

 . 4: حروف الجر

 . 3: حروف العطف

 : أدوات الشرط

 :وأسماء اإلشارة األسماء الموصولة

 :نبوة هارون وتكذيب فرعون -8

 :لهذا الحدث) 36-24" (طه"في سورة عدد الجمل الفعلية 

اَل  ... ﴿اْذَهْب ِإَلى ِفْرَعْوَن  ِري   ... َق ي َأْم ْر ِل اِني    . َوَيسِّ ْن ِلَس َدًة ِم ْل ُعْق . َواْحُل

ِه َأْزِري  . َهاُروَن َأِخي . ْل ِلي َوِزيًرا ِمْن َأْهِليَواْجَع. َيْفَقُهوا َقْوِلي ُدْد ِب ِرْآُه  . اْش َوَأْش

يًرا . َوَنْذُآَرَك َآِثيًرا. َآْي ُنَسبَِّحَك َآِثيًرا. ِفي َأْمِري َت    . ِإنََّك ُآْنَت ِبَنا َبِص ْد ُأوِتي اَل َق َق

 .)2(ُسْؤَلَك َيا ُموَسى﴾
                                                 

 . 144: سورة األعراف، اآلية) 1(

 . 36-24: سورة طه، اآليات) 2(



 

 . 12: ففي هذه اآليات عدد الجمل الفعلية

 :عدد الجمل االسمية في هذه اآليات لسورة طه

 .﴾...َربِّ اْشَرْح ِلي َصْدِري... ﴿

 .واحدة في هذه اآلياتاسمية جملة  هناك

 :يف فيها هو جملة واحدة فقط، هوعدد الجمل التي اختل

 .﴾...ِإنََّك ُآْنَت ِبَنا َبِصيًرا... ﴿

 :)36-24(عدد أدوات الربط في هذه اآليات 

 . 9: حروف الجر

 : األسماء الموصولة

 . 5: حروف العطف

 :أسماء اإلشارة

 : الشرط أدوات

 : الضمائر

 :لهذا الحدث" الفرقان"عدد الجمل الفعلية في سورة 

ًرا   َوَلَقْد آ﴿ اُروَن َوِزي اُه َه ى    . َتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَجَعْلَنا َمَعُه َأَخ ا ِإَل ا اْذَهَب َفُقْلَن

 .)1(﴾َنا َفَدمَّْرَناُهْم َتْدِميًراَياِتَآذَُّبوا ِبآَقْوِم الَِّذيَن اْل

 .جمل من آيات سورة الفرقان هو ست فعدد الجمل الفعلية في هذا الحدث

مية  ل االس وجهين  ،والجم ل ذات ال ا    ،والجم ف فيه ي اختل ل الت والجم

 .ليست في هذه اآليات -النحويون 

 :عدد أدوات الربط

 . 4: حروف العطف

 . 2: حروف الجر
                                                 

 . 36-35: سورة الفرقان، اآليتان) 1(



 

 :الشرط أدوات

 . 1: األسماء الموصولة

 : أسماء اإلشارة

 . 7: الضمائر

 :)122-114" (الصافات"عدد الجمل الفعلية في سورة 

 : قال سبحانه وتعالى

اُرونَ  ى َوَه ى ُموَس ا َعَل ْد َمَننَّ ْرِب  ) 114(﴿َوَلَق َن اْلَك ا ِم ا َوَقْوَمُهَم َوَنجَّْيَناُهَم

َتِبينَ  َوآ) 116...(ْم َوَنَصْرَناُه) 115(اْلَعِظيِم اَب اْلُمْس َدْيَناُهَما  ) 117(َتْيَناُهَما اْلِكَت َوَه

 .)1(﴾)119(ِخِريَنَألَوَتَرْآَنا َعَلْيِهَما ِفي ا) 118(الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيَم

 .جمل عددها ست

 :الربط في هذه اآليات لهذا الحدث عدد أدوات

 . 6: حروف الجر

 :األسماء الموصولة

 . 10: حروف العطف

  :أسماء اإلشارة

 : أدوات الشرط

 . 14: الضمائر

 :سمية في هذه اآلياتعدد الجمل اال

 .﴾ فهذه جملة واحدة فقطُموَسى َوَهاُروَن ٌم َعَلىال﴿َس

 :)اسمية أم فعلية(وعدد الجمل التي اختلف فيها النحويون 

 .﴾اْلُمْؤِمِنيَنِمْن ِعَباِدَنا  ِإنَُّهَما... َفَكاُنوا ُهُم اْلَغاِلِبيَن ...﴿

 .هاتان جملتان فقطف
                                                 

 . 122-114: سورة الصافات، اآليات) 1(



 

 .عدد الجمل الفعلية في هذه اآليات عشر جمل

 :عدد الجمل االسمية في هذه اآليات

اًنا     ي ِلَس ُح ِمنِّ َو َأْفَص اُروُن ُه ي َه ا   ِبآ ...﴿َوَأِخ ِن اتََّبَعُكَم ا َوَم ا َأْنُتَم َياِتَن

 .اْلَغاِلُبوَن﴾

 .في هذه اآليات جملتان اسميتان فقط

 :ذات الوجهينالجمل و

 :قال اهللا تعالى 

 .﴾...إني أخاُف... ﴿َربِّ ِإنِّي َقَتْلُت ِمْنُهْم َنْفًسا 

 .ان فقطفعددها اثنت

 :الربط في هذه اآليات لسورة القصصعدد أدوات 

 . 6: حروف الجر

 . 17: الضمائر

 . 6 :حروف العطف

 . 1 :األسماء الموصولة

 : أدوات الشرط

 . 1: أسماء اإلشارة

 :)53-51( "مريم"دد الجمل الفعلية في سورة ع

ى  اِب ُموَس ي اْلِكَت ْر ِف وِر ا... ﴿َواْذُآ ِب الطُّ ْن َجاِن اُه ِم اُه َألَوَناَدْيَن ِن َوَقرَّْبَن ْيَم

 .َوَوَهْبَنا َلُه ِمْن َرْحَمِتَنا َأَخاُه َهاُروَن َنِبيا﴾. َنِجيا

 .جمل عدد الجمل الفعلية في هذه اآليات أربع

 :لهذا الحدث) 14-10( "الشعراء"عدد الجمل الفعلية في سورة 



 

وَن  َال َقْوَم ِفْرَعْوَن َأ) 10(﴿َوِإْذ َناَدى َربَُّك ُموَسى َأِن اْئِت اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن  َيتَُّق

اَل ) 11( ذُِّبوِن ... َق ْدِري َو) 12(َأْن ُيَك يُق َص ْل إِ َال َوَيِض اِني َفَأْرِس ُق ِلَس ى َيْنَطِل َل

 .﴾)14(َفَأَخاُف َأْن َيْقُتُلوِن ) ... 13(َهاُروَن 

 .عدد الجمل الفعلية في هذه اآليات هو عشر جمل

 :عدد الجمل االسمية في هذه اآليات

 .﴾ولهم علي ذنب﴿

 .اسمية في هذه اآليات جملة واحدة فقط

 :اواحدة أيًض الجمل ذات الوجهينو

 .﴾...رب إني أخاف...﴿

 :عدد أدوات الربط

 . 3: حروف الجر

 : األسماء الموصولة

 . 6: حروف العطف

 :أسماء اإلشارة

 . 1: الشرط أدوات

 . 6: الضمائر

 ): 35-33" (القصص"د الجمل الفعلية في سورة عد

اَل  وِن  ... ﴿َق اُف َأْن َيْقُتُل دُِّقِني  ) .... 33(َفَأَخ َي ِرْدًءا ُيَص ْلُه َمِع َأْن ... َفَأْرِس

ذُِّبوِن  ْلَطاًنا َف   َق) 34(ُيَك ا ُس ُل َلُكَم َك َوَنْجَع َدَك ِبَأِخي دُّ َعُض ُلوَن َال اَل َسَنُش َيِص

 .﴾...ِإَلْيُكَما

 :نبوة هارون وتكذيب فرعون

 .جملة واحدة فقط في هذه اآليات هنا منها الجمل ذات الوجهينو

 .ِإنَّا َآَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن﴾... ﴿: قال اهللا تعالى 



 

 :حسب هذا الحدث" المؤمنون"علية في سورة عدد الجمل الف

 : قوله تعالى

ا    ْلَنا ُموَسى َوَأَخ اُروَن ِبآ ﴿ُثمَّ َأْرَس ينٍ   ُه َه ْلَطاٍن ُمِب ا َوُس ْوَن   ) 45(َياِتَن ى ِفْرَع ِإَل

 .﴾)46... (َوَمَلِئِه َفاْسَتْكَبُروا 

 :ثنانفعدد الجمل الفعلية هو ا

 :ففي قوله تعالى، )ليةاسمية أم فع(وأما الجمل التي اختلف فيها 

 .﴾)46(َوَآاُنوا َقْوًما َعاِليَن ... ﴿

 .فالجملة جملة واحدة في هذه اآليات

 :عدد أدوات الربط

 . 2: حروف الجر

 . 4: الضمائر

 . 6: حروف العطف

 : األسماء الموصولة

 :أدوات الشرط

 :أسماء اإلشارة

 :حسب هذا الحدث" األنبياء"عدد الجمل الفعلية في سورة 

 : في قوله تعالىف

 .)1(َتْيَنا ُموَسى َوَهاُروَن اْلُفْرَقاَن َوِضَياًء َوِذْآًرا ِلْلُمتَِّقيَن﴾َوَلَقْد آ﴿

 .تشتمل عليها اآلية، وهي جملة فعلية ذه جملة واحدةفه

 ".األنبياء"عدد أدوات الربط في هذه اآلية الواحدة لسورة 

 . 1: حروف الجر

 . 3: حروف العطف
                                                 

 . 48: سورة األنبياء، اآلية) 1(



 

 : أدوات الشرط

 . 1: الضمائر

 :وأسماء اإلشارة األسماء الموصولة

 :حسب هذا الحدث" يونس"عدد الجمل الفعلية في سورة 

 : ففي قوله تعالى

ْونَ    ى ِفْرَع اُروَن ِإَل ى َوَه ِدِهْم ُموَس ْن َبْع ا ِم مَّ َبَعْثَن ِه ِبآ ﴿ُث ا َوَمَلِئ َياِتَن

 .)1(﴾...َفاْسَتْكَبُروا

 .فقط نففي هذه اآليات جملتان فعليتا

 : في آخر اآلية هي التي اختلف فيها النحويون والجملة التي

 .﴾ُمْجِرِميَنَوَآاُنوا َقْوًما ... ﴿

 : عدد أدوات الربط في هذه اآلية

 . 3 :حروف الجر

 . 5 :حروف العطف

 :أدوات الشرط

 . 4: الضمائر

 :وأسماء اإلشارة األسماء الموصولة

ة ) 69(وفي جزء من اآلية لسورة األحزاب   التي   ، واحدة من الجمل   جمل

 ).فعلية أم اسمية(اختلف فيها النحاة 

 .﴿َوَآاَن ِعْنَد اللَِّه َوِجيًها﴾

 :إلى مصر ودعوته لفرعون )عليه السالم(عودة موسى  -9

 :حسب هذا الحدث" طه"عدد الجمل الفعلية في سورة 

 :قال اهللا تعالى
                                                 

 . 75: سورة يونس، اآلية) 1(



 

وَك ِبآ﴿ َت َوَأُخ ْب َأْن اِتي َواْذَه ِري َتِنَيَال َي ي ِذْآ ْوَن ) 42(ا ِف ى ِفْرَع ا ِإَل اْذَهَب

اَل  ) 45(َأْن َيْفُرَط َعَلْيَنا َأْو َأْن َيْطَغى... الَقا) 44...(َليًِّنا  ًالَلُه َقْوَال َفُقو) 43...( َال َق

َراِئيَل     ... َال َفْأِتَياُه َفُقو) 46(َأْسَمُع َوَأَرى ... َتَخاَفا  ي ِإْس ا َبِن ْل َمَعَن ذِّْبُهْم  َال َوَفَأْرِس ُتَع

 .)1(﴾)48) ...(47...(َيٍة ِمْن َربَِّك ِبآ َقْد ِجْئَناَك

 .ةجمل ةعشر مل الفعلية خمسفعدد الج 

 :)48-42(وعدد الجمل االسمية في هذه اآليات 

َذاَب َأنَّ اْلَع... ُم َعَلى َمِن اتََّبَع الَوالسَّ... َربَِّك َال ِإنَّا َرُسو... ِإنَِّني َمَعُكَما ... ﴿

 .َعَلى َمْن َآذََّب َوَتَولَّى﴾

 .جمل فقط أربع :سميةعدد الجمل اال

 :في هذه اآليات الجمل ذات الوجهينوعدد 

ذآر أو يخشى  ... إنه طغى"...  ا نخاف   ... لعله يت ا إنن د أوحي    .... ربن ا ق إن

 ...."إلينا

 .جمل أربع فعددها

 :عدد أدوات الربط

 . 10: حروف الجر

 :أسماء اإلشارة

 . 12: روف العطفح

 : أدوات الشرط

 . 22: الضمائر

 . 2: األسماء الموصولة

 :حسب هذا الحدث" الشعراء"عدد الجمل الفعلية في سورة 

 :في قوله تعالى
                                                 

 . 48-42: سورة طه، اآلية) 1(



 

وَن  َال َقْوَم ِفْرَعْوَن َأ) 10(﴿َوِإْذ َناَدى َربَُّك ُموَسى َأِن اْئِت اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن  َيتَُّق

اَل ) 11( ذُِّبوِن  َأْن... َق ْدِري َو) 12(ُيَك يُق َص ى  َال َوَيِض ْل ِإَل اِني َفَأْرِس ُق ِلَس َيْنَطِل

اُروَن  وِن  ) ... 13(َه اُف َأْن َيْقُتُل اَل َآ ) 14(َفَأَخ ا ِبآَال َق اَفاْذَهَب ا ) 15... (َياِتَن َفْأِتَي

 .)1(﴾)17(َأْن َأْرِسْل َمَعَنا َبِني ِإْسَراِئيَل ) 16...(َال ِفْرَعْوَن َفُقو

 .ةجمل ةعشر فعدد الجمل الفعلية هو خمس

 :عدد الجمل االسمية في هذه اآليات

 .ِإنَّا َرُسوُل َربِّ اْلَعاَلِميَن﴾... ِإنَّا َمَعُكْم ُمْسَتِمُعوَن ... ﴿َوَلُهْم َعَليَّ َذْنٌب 

 .جمل فقط فعددها ثالث

 :التي اختلف فيها من تلكوفي هذه اآليات جملة واحدة فقط 

 .﴾...َربِّ ِإنِّي َأَخاُف... ﴿

 :عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 4: حروف الجر

 . 11: الضمائر

 . 9: حروف العطف

 : األسماء الموصولة

 . 1: أدوات الشرط

 : أسماء اإلشارة

 ): 22(لآلية الواحدة " الشعراء"رة عدد الجمل الفعلية في سو

 .ِإْسَراِئيَل﴾َتُمنَُّها َعَليَّ َأْن َعبَّْدَت َبِني ... ﴿

 .فعددها فقط اثنتان

 . فقط واحدة جملة اسميةوفي هذه اآلية 

 .﴾...َوِتْلَك ِنْعَمٌة﴿
                                                 

 . 17-10: اء، اآلياتسورة الشعر) 1(



 

 :وعدد أدوات الربط

 . 1: حروف الجر

 . 1: حروف العطف

 :أدوات الشرط

 . 1 :أسماء اإلشارة

 . 3: الضمائر

 : األسماء الموصولة

 ): 32"(القصص"جمل االسمية في سورة عدد ال

 .﴾...اِنَك ُبْرَهاَناِن ِمْن َربَِّك ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِهَفَذ... ﴿

 .اسمية في هذه اآلية جملة واحدة فقط

 :هي واحدة) اسمية أم فعلية(والجملة التي اختلف فيها النحاة 

 .﴾ِإنَُّهْم َآاُنوا َقْوًما َفاِسِقيَن... ﴿

 . 2: عدد أدوات الجر

 . 3: الضمائر

 . 2: حروف العطف

 : ماء الموصولةاألس

 : أدوات الشرط

 . 1: أسماء اإلشارة

 :)125(حسب هذا الحدث " النحل"عدد الجمل الفعلية في سورة 

ُن    َي َأْحَس ﴿اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِه

...﴾)1(. 

                                                 
 . 125: سورة النحل، اآلية) 1(



 

ا في    و. فعدد الجمل الفعلية هو جملتان فقط ال توجد الجمل االسمية وغيره

 .هذه اآلية

 :عدد أدوات الربط

 . 3: حروف الجر

 . 3: الضمائر

 . 2: حروف العطف

 . 1 :األسماء الموصولة

 : أدوات الشرط

 :أسماء اإلشارة

 :حسب هذا الحدث" يونس"عدد الجمل الفعلية في سورة 

اُروَن إِ   ى َوَه ِدِهْم ُموَس ْن َبْع ا ِم مَّ َبَعْثَن ْوَن﴿ُث ى ِفْرَع ِه ِبآ َل ا َوَمَلِئ َياِتَن

 .﴾...َفاْسَتْكَبُروا

 .فعددها جملتان فقط

 :التي اختلف فيها منوفي هذه اآلية جملة فقط 

 . ﴾َوَآاُنوا َقْوًما ُمْجِرِميَن... ﴿

  :عدد أدوات الربط في هذه اآلية

 . 3: حروف الجر

 :األسماء الموصولة

 . 5: حروف العطف

 : أسماء اإلشارة

 :دوات الشرطأ

 . 4: الضمائر

 :حسب هذا الحدث" األعراف"عدد الجمل الفعلية في سورة 



 

اْنُظْر     َنا ِمْن َبْعِدِهْم ُموَسى ِبآ﴿ُثمَّ َبَعْث ا َف وا ِبَه ِه َفَظَلُم ... َياِتَنا ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَلِئ

 .)1(ْل َمِعَي َبِني ِإْسَراِئيَل﴾َقْد ِجْئُتُكْم ِبَبيَِّنٍة ِمْن َربُِّكْم َفَأْرِس... َوَقاَل ُموَسى 

 .جمل فعدد الجمل الفعلية ست

 :وفي هذه اآليات جملة واحدة فقط هي التي اختلف فيها

 .﴾َآْيَف َآاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن... ﴿

 .فقط واحدة وفي هذه اآليات جملة اسمية

 .﴾ُسوٌل ِمْن َربِّ اْلَعاَلِميَنَيا ِفْرَعْوُن ِإنِّي َر... ﴿

 :وجهينالذات  واحدة من وفي هذه اآليات جملة

 .﴾...اْلَحقَّ َال َأُقوَل َعَلى اللَِّه ِإَال ﴿َحِقيٌق َعَلى َأْن 

 :وعدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 8: حروف الجر

 . 9: الضمائر

 . 6: حروف العطف

 : األسماء الموصولة

 :أدوات الشرط

 :أسماء اإلشارة

 :حسب هذا الحدث" الذاريات"ة عدد الجمل الفعلية في سور

َيمِّ    . َفَتَولَّى ِبُرْآِنِه َوَقاَل َساِحٌر َأْو َمْجُنوٌن ...﴿ ي اْل ْذَناُهْم ِف َفَأَخْذَناُه َوُجُنوَدُه َفَنَب

...﴾)2(. 

 .جمل فقط عدد الجمل الفعلية هو أربع

 :هيفقط  واحدة وفي هذه اآليات جملة اسمية
                                                 

 . 105-103سورة األعراف، ) 1(

 . 40-39: سورة الذاريات، اآليتان) 2(



 

 .َوُهَو ُمِليٌم﴾... ﴿

 : وهي ،وجهينالذات  ا جملة واحدة من الجملوآذلك هن

 .)1(﴿َوِفي ُموَسى ِإْذ َأْرَسْلَناُه ِإَلى ِفْرَعْوَن ِبُسْلَطاٍن ُمِبيٍن﴾

 :عدد أدوات الربط

 . 5: حروف الجر

 :األسماء الموصولة

 . 6: حروف العطف

 : أسماء اإلشارة

 :أدوات الشرط

 . 8: الضمائر

 :حسب هذا الحدث" يمسورة إبراه"عدد الجمل الفعلية في 

َياِتَنا َأْن َأْخِرْج َقْوَمَك ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر َوَذآِّْرُهْم َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى ِبآ﴿

 .)2(﴾...ِبَأيَّاِم اللَِّه 

 .جمل فقط فعددها ثالث

 .واحدة جملة اسميةفي هذه اآليات 

 .َشُكوٍر﴾ َياٍت ِلُكلِّ َصبَّاٍرآلِإنَّ ِفي َذِلَك ... ﴿

 :عدد أدوات الربط

 . 6: حروف الجر

 : األسماء الموصولة

 . 2: حروف العطف

 :أسماء اإلشارة
                                                 

 . 38: سورة الذاريات، اآلية) 1(

 



 

 : أدوات الشرط

 . 4 :الضمائر

 :حسب هذا الحدث) 19-17" (النازعات"عدد الجمل الفعلية في سورة 

ْوَن    ى ِفْرَع ْب ِإَل ْل ) 17... (﴿اْذَه ى َربِّ  ) 18... (َفُق ِدَيَك ِإَل َك َوَأْه

 .﴾)19(َفَتْخَشى

 .جمل فقط فعددها أربع

 

 :الجمل ذات الوجهينوعدد 

 .﴾)18(َهْل َلَك ِإَلى َأْن َتَزآَّى) ... 17(ِإنَُّه َطَغى ... ﴿

 .هاتان جملتان فقطف

 :وعدد أدوات الربط

 . 4: حروف الجر

 :األسماء الموصولة

 . 3: حروف العطف

 :أسماء اإلشارة

 : أدوات الشرط

 . 4: الضمائر

 :بتربيته في بيته )عليه السالم(تذآير فرعون موسى  -10

 :حسب هذا الحدث) 22-18" (الشعراء"عدد الجمل الفعلية في سورة 

 :قال اهللا تعالى 

ِنينَ       ِرَك ِس ْن ُعُم ا ِم َت ِفيَن ًدا َوَلِبْث َك   ) 18(﴿َقاَل َأَلْم ُنَربَِّك ِفيَنا َوِلي َت َفْعَلَت َوَفَعْل

ي        ) 20...(َقاَل َفَعْلُتَها ) 19(... الَِّتي َفَعْلَت  ي َربِّ َب ِل ُتُكْم َفَوَه ا ِخْف ْنُكْم َلمَّ َرْرُت ِم َفَف

 .﴾)21(ُحْكًما َوَجَعَلِني ِمَن اْلُمْرَسِليَن 



 

 .ةعشرة جمل فعددها إحدى

 :وفي هذه اآليات

 .﴾)20(َوَأَنا ِمَن الضَّالِّيَن ) ... 19(َوَأْنَت ِمَن اْلَكاِفِريَن ... ﴿

 .جملتان اسميتانفهذان 

 :عدد أدوات الربط

 . 8: حروف الجر

 . 1 :األسماء الموصولة

 . 7: حروف العطف

 :أسماء اإلشارة

 . 1: أدوات الشرط

 . 15: الضمائر

 :يحاج فرعون في ربوبية اهللا تعالى )عليه السالم(موسى  -11

 :حسب هذا الحدث" طه"عدد الجمل الفعلية في سورة 

 ):56-48(قوله تعالى في سورة طه 

َال َيِضلُّ َربِّي َوَال ... َقاَل ) 51...(َقاَل ) 50(ُثمَّ َهَدى ... َقاَل ) 49....(﴿َقاَل 

ْن   ًالَوَسَلَك َلُكْم ِفيَها ُسُب) ... 52(َيْنَسى َوَأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا ِبِه َأْزَواًجا ِم

تَّى  اٍت َش ْوا َأ) 53(َنَب وا َواْرَع اَمُكْم ُآُل اُه آ) 55() ...54...(ْنَع ْد َأَرْيَن ا َوَلَق ا ُآلََّه َياِتَن

 .﴾)56(َفَكذََّب َوَأَبى

 .ةجمل ةعشر الفعلية هنا هو خمس فعدد الجمل

 :)56-48" (طه"عدد الجمل االسمية في آيات سورة 

َولَّى   ... ﴿ ذََّب َوَت ْن َآ ا   ) ... 48(َأنَّ اْلَعَذاَب َعَلى َم ْن َربُُّكَم ا ُموَسى  َفَم ) 49(َي

ُروِن ا ) ... 50...( اُل اْلُق ا َب ىُألَفَم اٍب   ) ... 51(وَل ي ِآَت ي ِف َد َربِّ ا ِعْن ِعْلُمَه

 .﴾)54(وِلي النَُّهىَياٍت ُألالِإنَّ ِفي َذِلَك ) ...53)...(52...(



 

 .جمل فعددها خمس

 :الجمل ذات الوجهينعدد 

 :قال اهللا تعالى

ا   ُه       ) ... 49) ... (48..(.﴿ِإنَّا َقْد ُأوِحَي ِإَلْيَن ْيٍء َخْلَق لَّ َش ِذي َأْعَطى ُآ ا الَّ َربَُّن

ُم ا ) 52) ...(51) ... (50... ( َل َلُك ِذي َجَع ًدا َألالَّ ا ) 54) ...(53...(ْرَض َمْه ِمْنَه

 .﴾)55(َخَلْقَناُآْم َوِفيَها ُنِعيُدُآْم َوِمْنَها ُنْخِرُجُكْم َتاَرًة ُأْخَرى 

 .جمل فعددها ست

 : أدوات الربطعدد 

 . 14: حروف الجر

 . 13: حروف العطف

 : أدوات الشرط

 . 24: الضمائر

 . 3: األسماء الموصولة

 . 1: أسماء اإلشارة

 :)28-23" (الشعراء"عدد الجمل الفعلية في سورة 

 :قال اهللا تعالى

ْوُن   اَل ِفْرَع اَل ) 23...(﴿َق َتِمُعوَنَال َأ)... 24...(َق اَل ) 25(َتْس ) 26...(َق

 .﴾)28...(َقاَل) 27...(َقاَل

  :عدد الجمل االسمية في آيات سورة الشعراء

 : قال اهللا تعالى

اَلِميَن  ... ﴿ ا َربُّ اْلَع َماَواِت َو) ... 23(َوَم ا   اَألْرِضَربُّ السَّ ا َبْيَنُهَم َوَم

ْم َوَربُّ آ )...25) ... (24...( اِئُكُم اَربُُّك يَنَألَب ِرِق َر) ... 27) ...(26(وَِّل بُّ اْلَمْش

 .﴾)28...(َواْلَمْغِرِب َوَما َبْيَنُهَما 



 

 .جمل فعددها ست

  :في هذه اآليات الجمل ذات الوجهينعدد 

 :قال اهللا تعالى

 .﴾)28(ِإْن ُآْنُتْم َتْعِقُلوَن ) ... 24(ِإْن ُآْنُتْم ُموِقِنيَن... ﴿

 .هاتان جملتان فقطف

 :عدد أدوات الربط

 . 2: حروف الجر

 . 4: ء الموصولةاألسما

 . 6: حروف العطف

 :أسماء اإلشارة

 . 2: أدوات الشرط

 .)ضمير :تم: آنتم( 9: الضمائر

 :)13" (عدد الجمل الفعلية في سورة اإلسراء

 .﴾ًالَقِليَال َفَتْسَتِجيُبوَن ِبَحْمِدِه َوَتُظنُّوَن ِإْن َلِبْثُتْم ِإ... ﴿

 .جمل عدد الجمل الفعلية هو ثالث

 : قوله تعالىالوجهين، وذلك في ذات  ة جملة واحدة منوفي هذه اآلي

 .﴿َيْوَم َيْدُعوُآْم﴾

 :عدد أدوات الربط

 . 1: حروف الجر •

 . 2: حروف العطف •

 . 1: أدوات الشرط •

 : األسماء الموصولة •

 . 3: الضمائر •



 

 : أسماء اإلشارة •

 :حسب هذا الحدث" األعراف"في سورة  الجمل ذات الوجهينعدد 

 : قال تعالى 

 .يَها َتْحَيْوَن َوِفيَها َتُموُتوَن َوِمْنَها ُتْخَرُجوَن﴾﴿ِف

 .جمل عددها ثالث

 :عدد أدوات الربط

 . 3: حرف الجر •

 . 2: حروف العطف •

 . 3: الضمائر •

 :األسماء الموصولةأدوات الشرط وأسماء اإلشارة و •

 :قصة إبراهيم مع النمروذعدد الجمل الفعلية في 

 : تعالى يقول 

َفْأِت ِبَها ِمَن ... َقاَل ِإْبَراِهيُم ... َقاَل ... اللَُّه اْلُمْلَك ِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم  َتاُهَأْن آ... ﴿

 .اْلَمْغِرِب﴾

 .جمل فعدد الجمل الفعلية هو خمس

 :في هذه اآليات الجمل ذات الوجهينعدد 

ِه   َي الَّ  ... ﴿َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذي َحاجَّ ِإْبَراِهيَم ِفي َربِّ ُت   َربِّ ي َوُيِمي ا  ... ِذي ُيْحِي َأَن

 .﴾...َفِإنَّ اللََّه َيْأِتي ِبالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق... ُأْحِيي َوُأِميُت 

 .جمل عددها أربع

 :عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 4: حروف الجر •

 . 5: الضمائر •

 . 4 :حروف العطف •



 

 . 2: األسماء الموصولة •

 . 1: أدوات الشرط •

  :أسماء اإلشارة •

 :حسب هذا الحدث) 37-36" (القصص"عدد الجمل الفعلية في سورة 

ا ا َوَما َسِمْعَنا ِبَهَذا ِفي آ ...َياِتَنا َبيَِّناٍت َقاُلوا َجاَءُهْم ُموَسى ِبآ ﴿َفَلمَّا يَن  َألَباِئَن وَِّل

 . ﴾)37... (َوَقاَل ُموَسى ) 36(

 :الجمل ذات الوجهينعدد 

ُه      َربِّي َأْعَلُم ِبَمْن َج... ﴿ دَّاِر ِإنَّ ُة ال ُه َعاِقَب وُن َل َال اَء ِباْلُهَدى ِمْن ِعْنِدِه َوَمْن َتُك

 .﴾)37(ُيْفِلُح الظَّاِلُموَن 

 .ثالثة فقط في هذه السورةفهذه جمل 

 .واحدة اسميةوفي هذه اآليات جملة 

 .﴾...ِسْحٌر ُمْفَتًرى َال َما َهَذا ِإ... ﴿

 :عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 6 :ف الجرحرو •

 . 2 :األسماء الموصولة •

 . 4: حروف العطف •

 . 2 :أسماء اإلشارة •

 . 1: أدوات الشرط •

 . 8: الضمائر •

ى       -12 ه إل عد ب رح يص اء ص أمر ببن ة وي دعى األلوهي ل اهللا وي ون يتجاه فرع

 :السماء وعاقبة عناده مع قومه

 :حسب هذا الحدث" القصص"عدد الجمل الفعلية في سورة 



 

اَل ِفْرَع ى ... ْوُن ﴿َوَق اُن َعَل ا َهاَم ي َي ْد ِل ْرًحا  َفَأْوِق ي َص ْل ِل يِن َفاْجَع  ...الطِّ

ي ) 38( وُدُه ِف َو َوُجُن َتْكَبَر ُه وا  اَألْرِضَواْس قِّ َوَظنُّ ِر اْلَح ْذَناُه ) 39... (ِبَغْي َفَأَخ

َيمِّ  ي اْل ْذَناُهْم ِف وَدُه َفَنَب ْد) 40...(َوُجُن ًة َي اُهْم َأِئمَّ اِر َوَجَعْلَن ى النَّ ) 41...(ُعوَن ِإَل

اُهْم  وِحينَ ... َوَأْتَبْعَن َن اْلَمْقُب ْد آ) 42(ِم ا     َوَلَق ا َأْهَلْكَن ِد َم ْن َبْع اَب ِم ى اْلِكَت ا ُموَس َتْيَن

 .﴾)43...(وَلى َبَصاِئَر ِللنَّاِس َوُهًدى َوَرْحَمًة ُألاْلُقُروَن ا

 .عشرة جملة د الجمل الفعلية ثالثفعد

 :في هذه اآليات ات الوجهينالجمل ذعدد 

ِه ُموَسى    ... َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْيِري  ألَيا َأيَُّها اْلَم... ﴿ ى ِإَل َلَعلِّي َأطَِّلُع ِإَل

اِذِبيَن   الَوِإنِّي  َن اْلَك ا   ) ... 38(ُظنُُّه ِم ْم ِإَلْيَن وَن  َال َأنَُّه ْوَم  ) ... 40) ...(39(ُيْرَجُع َوَي

 .﴾)43(َلَعلَُّهْم َيَتَذآَُّروَن ) ... 41(ُيْنَصُروَنَال  اْلِقَياَمِة

 .عدد هذه الجمل هو ست جمل

 :وعدد الجمل االسمية في هذه اآليات

 .َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُهْم ِمَن اْلَمْقُبوِحيَن﴾... ﴿

 .جملة واحدة هي هذهف

 : وهي ،اختلف فيها النحويون وفي هذه اآليات جملة واحدة

 .﴾َآاَن َعاِقَبُة الظَّاِلِميَن َآْيَف... ﴿

 :ات الربطوعدد أد

 . 16: حروف الجر •

 . 24: الضمائر •

 . 17: حروف العطف •

 :أدوات الشرط •

 : األسماء الموصولة •

 . 1: أسماء اإلشارة •



 

 :)37-36" (غافر"عدد الجمل الفعلية في سورة 

 :قال اهللا تعالى

ْوَن    ... ى ِإَلِه ُموَسى َفَأطَِّلَع ِإَل) ... 36... (﴿َوَقاَل ِفْرَعْوُن  َن ِلِفْرَع َذِلَك ُزيِّ َوَآ

 .﴾)37...(ُسوُء َعَمِلِه َوُصدَّ َعِن السَِّبيِل 

 .جمل فعددها أربع

 :في هذه اآليات الجمل ذات الوجهينوعدد 

... َأْسَباَب السََّماَواِت ) 36(ْسَباَب َألَيا َهاَماُن اْبِن ِلي َصْرًحا َلَعلِّي َأْبُلُغ ا... ﴿

 .﴾)37...(ُظنُُّه َآاِذًبا الِإنِّي َو

 .ثالث جمل هاعددف

 :اسمية في هذه اآليات هنا جملة واحدةو

 .﴾ِفي َتَباٍبَال َوَما َآْيُد ِفْرَعْوَن ِإ... ﴿

 :عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 4: حروف الجر •

 . 5: الضمائر •

 :أدوات الشرط •

 . 6: حروف العطف •

 : أسماء اإلشارة •

 :صولةاألسماء المو •

 :معجزتا العصا واليد -13

 :عدد الجمل الفعلية في آيات سورة األعراف حسب هذا الحدث

 :قال اهللا تعالى

اَل  ا ... ﴿َق ْأِت ِبَه اُه ) 106...(َف َأْلَقى َعَص َدُه ) 107...(َف َزَع َي ) 108...(َوَن

ِرَجُكمْ ) 109...(ِمْن َقْوِم ِفْرَعْوَن  ألَقاَل اْلَم ْأُمُروَن      ُيِريُد َأْن ُيْخ اَذا َت ُكْم َفَم ْن َأْرِض ِم



 

ِريَن   ) 110( َداِئِن َحاِش اِحٍر    ) 111(َقاُلوا َأْرِجْه َوَأَخاُه َوَأْرِسْل ِفي اْلَم لِّ َس ْأُتوَك ِبُك َي

ْوَن  ) 112(َعِليٍم  ْم   ) 113...(َوَجاَء السََّحَرُة ِفْرَع اَل َنَع اُلوا  ) 114...(َق ) 115...(َق

) 116(ا َأْلَقْوا َسَحُروا َأْعُيَن النَّاِس َواْسَتْرَهُبوُهْم َوَجاُءوا ِبِسْحٍر َعِظيٍم َقاَل َأْلُقوا َفَلمَّ

ْأِفُكوَن      ا َي ُف َم َي َتْلَق قُّ   ) 117(َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُموَسى َأْن َأْلِق َعَصاَك َفِإَذا ِه َع اْلَح َفَوَق

وَن   اُنوا َيْعَمُل ا َآ َل َم وا ُهَنا) 118(َوَبَط اِغِريَن  َفُغِلُب وا َص َك َواْنَقَلُب َي ) 119(ِل َوُأْلِق

َحَرُة اِجِديَن  السَّ اُلوا آ) 120(َس اَلِميَن َق َربِّ اْلَع ا ِب ى َوَه) 121(َمنَّ اُروَن َربِّ ُموَس

َل َأْن آ) 122( ِه َقْب ُتْم ِب ْوُن آَمْن اَل ِفْرَع ْم َق ِة ... َذَن َلُك ي اْلَمِديَن وُه ِف ٌر َمَكْرُتُم َلَمْك

وَن   ِلُتْخ ْوَف َتْعَلُم ْن خِ     أل) 123(ِرُجوا ِمْنَها َأْهَلَها َفَس ْم ِم ِدَيُكْم َوَأْرُجَلُك نَّ َأْي ٍف الَقطَِّع

اُلوا  ) 124(َصلَِّبنَُّكْم َأْجَمِعيَن ألُثمَّ  ا إِ   ) 125...(َق ْنِقُم ِمنَّ ا َت ا  َأْن آَال َوَم ا   ِبآَمنَّ اِت َربَِّن َي

 .﴾)126...(َلمَّا َجاَءْتَنا 

 .في هذه اآليات اثنان وأربعون جملةالجمل الفعلية عدد 

 :في هذه الحدث الجمل ذات الوجهينعدد 

ٍة  ِبآ ِإْن ُآْنَت ِجْئَت... ﴿ اِدِقيَن    ... َي َن الصَّ َت ِم ُن   ) ... 106(ِإْن ُآْن ا َنْح ِإْن ُآنَّ

اِلِبيَن  يَن  ) ... 113(اْلَغ ُن اْلُمْلِق وَن َنْح ا َأْن َنُك ُف) ... 115(َوِإمَّ َي َتْلَق ِإَذا ِه ا ... َف َم

 .﴾)126(َربََّنا َأْفِرْغ َعَلْيَنا َصْبًرا َوَتَوفََّنا ُمْسِلِميَن) ... 118(َآاُنوا َيْعَمُلوَن 

 .جمل فعددها سبع

 :عدد الجمل االسمية في هذه اآليات

ِإنَّ ) ... 108(يَنَفِإَذا ِهَي َبْيَضاُء ِللنَّاِظِر) ... 107(َفِإَذا ِهَي ُثْعَباٌن ُمِبيٌن ... ﴿

يٌم  اِحٌر َعِل َذا َلَس ا ) ... 109(َه ًرا ألِإنَّ َلَن رَِّبيَن ) ... 113... (ْج َن اْلُمَق ْم َلِم َوِإنَُّك

 .﴾...)125(ِإنَّا ِإَلى َربَِّنا ُمْنَقِلُبوَن... ِإنَّ َهَذا َلَمْكٌر ) ... 114(

 .جمل فهذه سبع

 :عدد أدوات الربط في هذا الحدث

 . 19: حروف الجر •



 

 . 40: الضمائر •

 . 25: حروف العطف •

 . 2 :األسماء الموصولة •

 . 3: أدوات الشرط •

 . 2: أسماء اإلشارة •

 :)52-29( آيات سورة الشعراء حسب هذا الحدثعدد الجمل الفعلية في 

َك  َقاَل َأَوَلْو ِج) 29(ْجَعَلنََّك ِمَن اْلَمْسُجوِنيَن أل﴿َقاَل َلِئِن اتََّخْذَت ِإَلًها َغْيِري  ْئُت

اُه   ) 31... (َقاَل َفْأِت ِبِه ) 30(ِبَشْيٍء ُمِبيٍن  َأْلَقى َعَص َدُه   ) 32...(َف َزَع َي ) 33...(َوَن

) 35(ُيِريُد َأْن ُيْخِرَجُكْم ِمْن َأْرِضُكْم ِبِسْحِرِه َفَماَذا َتْأُمُروَن ) 34...(َحْوَلُه  إلَقاَل ِلْلَم

يٍم  ) 36(ي اْلَمَداِئِن َحاِشِريَن َقاُلوا َأْرِجْه َوَأَخاُه َواْبَعْث ِف ) 37(َيْأُتوَك ِبُكلِّ َسحَّاٍر َعِل

وٍم      ْوٍم َمْعُل اِت َي َحَرُة ِلِميَق اِس   ) 38(َفُجِمَع السَّ َل ِللنَّ اَء   ) 40) ... (39...(َوِقي ا َج َفَلمَّ

ْوَن    اُلوا ِلِفْرَع ْم   ) 41...(السََّحَرُة َق اَل َنَع ْم ُموسَ   ) 42... (َق اَل َلُه وا  َق ) 43... (ى َأْلُق

اُلوا    يَُّهْم َوَق اُه    ) 44...(َفَأْلَقْوا ِحَباَلُهْم َوِعِص َأْلَقى ُموَسى َعَص ْأِفُكوَن   ... َف ا َي ) 45(َم

اَلِميَن  َقاُلوا آ) 46(َرُة َساِجِديَن َفُأْلِقَي السََّح اُروَن    َربِّ) 47(َمنَّا ِبَربِّ اْلَع ُموَسى َوَه

َقطَِّعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِمْن ألَفَلَسْوَف َتْعَلُموَن ... َذَن َلُكْم آ َقْبَل َأْن َمْنُتْم َلُهَقاَل آ) 48(

ينَ ألٍف َوالِخ لَِّبنَُّكْم َأْجَمِع اُلوا ) 49(َص ُع َأْن َيغْ ) 50...(َق ا َنْطَم ا   ِإنَّ ا َربَُّن َر َلَن ِف

 .﴾)51( ...َخَطاَياَنا

 .ن جملةجمل الفعلية هو تسع وثالثوعدد ال

 :عدد الجمل االسمية في هذا الحدث

يٌن     ... ﴿ اٌن ُمِب َي ُثْعَب ِإَذا ِه اِظِريَن    ) ... 32(َف اُء ِللنَّ َي َبْيَض ِإَذا ِه ِإنَّ ) ...33(َف

ا  ) ... 39(َهْل َأْنُتْم ُمْجَتِمُعوَن ) ... 34(َهَذا َلَساِحٌر َعِليٌم  ًرا  ألَأِئنَّ َلَن ) ... 41... (ْج

ْم إِ  رَِّبينَ  َوِإنَُّك َن اْلُمَق وَن   ) ... 42(ًذا َلِم ُتْم ُمْلُق ا َأْن َنْحُن    ) ... 43(َم ا َل ْوَن ِإنَّ زَِّة ِفْرَع ِبِع

 .﴾)44(اْلَغاِلُبوَن 



 

 .جمل عدد هذه الجمل هو تسع

 :في هذا الحدث الجمل ذات الوجهينوعدد 

 .﴾...ِذي َعلََّمُكُم السِّْحَرِإنَُّه َلَكِبيُرُآُم الَّ... َلَعلََّنا َنتَِّبُع السََّحَرَة ... ﴿

 .فقط اسميتان نفهاتان جملتا

 :عدد الجمل التي اختلف فيها النحويون

اِلِبيَن    ... ِإْن ُآْنَت ِمَن الصَّاِدِقيَن ... ﴿ ُم اْلَغ اُنوا ُه ُن   ) ... 40(ِإْن َآ ا َنْح ِإْن ُآنَّ

 .﴾)51(َأوََّل اْلُمْؤِمِنيَن  َأْن ُآنَّا)... 41(اْلَغاِلِبيَن 

 :جمل فقط عبعددها أر

 :عدد أدوات الربط في هذا الحدث

 . 20: حروف الجر •

 . 2: األسماء الموصولة •

 . 22: حروف العطف •

 . 1 :أسماء اإلشارة •

 . 5 :أدوات الشرط •

 . 46 :الضمائر •

 :حسب هذا الحدث) 23-17" (طه"عدد الجمل الفعلية في سورة 

ا ُموَسى   ) 18...(ِبَها َعَلى َغَنِمي  َأَتَوآَُّأ َعَلْيَها َوَأُهشُّ... َقاَل ... ﴿ َقاَل َأْلِقَها َي

ْذَها وَ ) 20(َتْسَعى ... َفَأْلَقاَها ) 19( يَرَتَها ا   َال َقاَل ُخ ُنِعيُدَها ِس ْف َس ى  ُألَتَخ ) 21(وَل

َرى   َيًةآ َواْضُمْم َيَدَك ِإَلى َجَناِحَك َتْخُرْج َبْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء كَ ) 22(ُأْخ ْن   ِلُنِرَي ِم

 .﴾)23(َياِتَنا اْلُكْبَرى آ

 .فعدد هذه الجمل هو أربع عشرة جملة

 :حسب هذا الحدث) 23-17" (طه"عدد الجمل االسمية في سورة 



 

َرى  َمآَوِلَي ِفيَها ... ِهَي َعَصاَي ) ...17(﴿َوَما ِتْلَك ِبَيِميِنَك َيا ُموَسى  ِرُب ُأْخ

 .﴾...َفِإَذا ِهَي َحيٌَّة ) ...18(

 .جمل بعالجمل هو أر عدد هذه

 :عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 9: حروف الجر •

 :األسماء الموصولة •

 . 7: حروف العطف •

 . 1: أسماء اإلشارة •

 : أدوات الشرط •

 . 18: الضمائر •

 :حسب هذا الحدث) 77-58" (طه"عدد الجمل الفعلية في سورة 

ْحرِ     َنا ِبِس ْن َأْرِض ا ِم ا ُموَسى   ﴿َقاَل َأِجْئَتَنا ِلُتْخِرَجَن ْحٍر   ) 57(َك َي َك ِبِس َفَلَنْأِتَينَّ

ًدا    َك َمْوِع ُن وَ  َال ِمْثِلِه َفاْجَعْل َبْيَنَنا َوَبْيَن ُه َنْح ًوى    َال ُنْخِلُف ا ُس َت َمَكاًن اَل  ) 58(َأْن ... َق

ى       ) 59(َوَأْن ُيْحَشَر النَّاُس ُضًحى  مَّ َأَت َدُه ُث َع َآْي ْوُن َفَجَم َولَّى ِفْرَع ْم  قَ ) 60(َفَت اَل َلُه

َرى     َال ُموَسى َوْيَلُكْم  ِن اْفَت اَب َم ْد َخ ) 61(َتْفَتُروا َعَلى اللَِّه َآِذًبا َفُيْسِحَتُكْم ِبَعَذاٍب َوَق

َوى   َداِن َأْن     ) 62(َفَتَناَزُعوا َأْمَرُهْم َبْيَنُهْم َوَأَسرُّوا النَّْج اِحَراِن ُيِري َذاِن َلَس اُلوا ِإْن َه َق

ى    ُيْخِرَجاُآْم ِمْن ِريَقِتُكُم اْلُمْثَل َأْجِمُعوا  ) 63(َأْرِضُكْم ِبِسْحِرِهَما َوَيْذَهَبا ِبَط وا  ... َف اْئُت

َتْعَلى       ِن اْس ْوَم َم َح اْلَي ْد َأْفَل فا َوَق اُلوا ) 64(َص وا    ) 65... (َق ْل َأْلُق اَل َب ) 66...(َق

ى  ًة ُموَس ِه ِخيَف ي َنْفِس َأْوَجَس ِف ا ) 67(َف ْفَال ُقْلَن َك ) 68... ( َتَخ ي َيِميِن ا ِف ِق َم َوَأْل

ى     َال َو... َتْلَقْف َما َصَنُعوا  ُث َأَت اِحُر َحْي ُح السَّ ُأْلِقيَ ) 69(ُيْفِل اُلوا     َف جًَّدا َق َحَرُة ُس السَّ

َل َأْن آ ) 70(َهاُروَن َوُموَسى  َمنَّا ِبَربِّآ ْم  َقاَل آَمْنُتْم َلُه َقْب دِ  ألَف... َذَن َلُك نَّ َأْي َيُكْم َقطَِّع

ْن ِخ   ْم ِم َتْعَلُمنَّ     ألٍف َوالَوَأْرُجَلُك ِل َوَل ُذوِع النَّْخ ي ُج لَِّبنَُّكْم ِف ْن  ) 71...(َص اُلوا َل َق

اِت     َن اْلَبيَِّن ا ِم اٍض     ... ُنْؤِثَرَك َعَلى َما َجاَءَن َت َق ا َأْن اْقِض َم ا   ) ... 72...(َف َر َلَن ِلَيْغِف



 

) ... 74( َيْحَياَال َيُموُت ِفيَها َوَال ) ... 73...(ْيِه ِمَن السِّْحِر َخَطاَياَنا َوَما َأْآَرْهَتَنا َعَل

 .﴾)75...(َقْد َعِمَل الصَّاِلَحاِت 

 :عدد الجمل الفعلية هو خمس وخمسون جملة في هذه اآليات

 :وعدد الجمل االسمية في هذه اآليات

ِة  ... ﴿ احِ  ... َمْوِعُدُآْم َيْوُم الزِّيَن َذاِن َلَس َت ا  ... َراِن ِإْن َه َك َأْن ى  َألِإنَّ ) 68(ْعَل

نََّم    ) ... 73(َواللَُّه َخْيٌر َوَأْبَقى ) ... 71(َأيَُّنا َأَشدُّ َعَذاًبا َوَأْبَقى...  ُه َجَه ِإنَّ َل ) 74...(َف

 .﴾)75(َال َفُأوَلِئَك َلُهُم الدََّرَجاُت اْلُع...

 .فعدد هذه الجمل هو سبع

 :الجمل ذات الوجهينعدد 

َفِإَذا ِحَباُلُهْم ) ... 65(َيا ُموَسى ِإمَّا َأْن ُتْلِقَي َوِإمَّا َأْن َنُكوَن َأوََّل َمْن َأْلَقى  ...﴿

َعى     ا َتْس ْحِرِهْم َأنََّه اِحٍر     ) ... 66(َوِعِصيُُّهْم ُيَخيَُّل ِإَلْيِه ِمْن ِس ُد َس َنُعوا َآْي ا َص ... ِإنََّم

َمنَّا ِبَربَِّنا ِإنَّا آ) 72(َياَة الدُّْنَيا ِإنََّما َتْقِضي َهِذِه اْلَح... ُم السِّْحَر ِإنَُّه َلَكِبيُرُآُم الَِّذي َعلََّمُك

ا ا ... ِإنَُّه َمْن َيْأِت َربَُّه ُمْجِرًما ) 73...( ِديَن   َألَجنَّاُت َعْدٍن َتْجِري ِمْن َتْحِتَه اُر َخاِل ْنَه

 .﴾)76(ِفيَها َوَذِلَك َجَزاُء َمْن َتَزآَّى 

 .جملة ذه الجمل هو إحدى عشرةعدد ه

 :عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 34: حروف العطف •

 . 65: الضمائر •

 . 24: حروف الجر •

 . 11 :األسماء الموصولة •

 .)إذا –إن ( 2: أدوات الشرط •

 . 2: أسماء اإلشارة •

 :حسب هذا الحدث) 89-77" (يونس"عدد الجمل الفعلية في سورة 



 

اَءُآْم     ﴿َقاَل ُموَسى َأَتُقوُلوَن ا َج قِّ َلمَّ اِحُروَن   َال َو... ِلْلَح ُح السَّ اُلوا  ) 77(ُيْفِل َق

يٍم   ) 78...(َباَءَنا آ َأِجْئَتَنا ِلَتْلِفَتَنا َعمَّا َوَجْدَنا َعَلْيِه اِحٍر َعِل َوَقاَل ِفْرَعْوُن اْئُتوِني ِبُكلِّ َس

ْم ُموَسى َأْلقُ      ) 79( اَل َلُه َحَرُة َق اَء السَّ ا      ) 80... (وا َفَلمَّا َج اَل ُموَسى َم ْوا َق ا َأْلَق َفَلمَّ

ونَ    ) 81... (ِجْئُتْم ِبِه السِّْحُر  ِرَه اْلُمْجِرُم ْو َآ ِه َوَل ا  ) 82( َوُيِحقُّ اللَُّه اْلَحقَّ ِبَكِلَماِت َفَم

ِئِهْم َأْن يَ   الَمَن ِلُموَسى ِإآ ْوَن َوَمَل َنُهْم  ُذرِّيٌَّة ِمْن َقْوِمِه َعَلى َخْوٍف ِمْن ِفْرَع ) 83...(ْفِت

اِفِريَن     ) 85... (َفَقاُلوا ...  ْوِم اْلَك َن اْلَق َك ِم ى ُمو  ) 86(َوَنجَِّنا ِبَرْحَمِت ا ِإَل َسى  َوَأْوَحْيَن

وا الصَّ         َوَأِخيِه َأْن َتَبوَّآ ًة َوَأِقيُم وَتُكْم ِقْبَل وا ُبُي ا َواْجَعُل َر ُبُيوًت ا ِبِمْص ِر  الِلَقْوِمُكَم َة َوَبشِّ

َذاَب     َال َواْشُدْد َعَلى ُقُلوِبِهْم َف... َوَقاَل ُموَسى ) 87(ِنيَن اْلُمْؤِم َرُوا اْلَع ى َي وا َحتَّ ُيْؤِمُن

يَم َألا َتِقيَما َو) 88(ِل ا َفاْس ْت َدْعَوُتُكَم ْد ُأِجيَب اَل َق ِذيَن َال َق ِبيَل الَّ انِّ َس وَن َال َتتَِّبَع َيْعَلُم

)89(﴾. 

 .عددها سبع وثالثون جملةف

 : الجمل االسمية في هذا الحدثعدد 

وَن   ) ... 78(َوَما َنْحُن َلُكَما ِبُمْؤِمِنيَن... َأِسْحٌر َهَذا ... ﴿ ُتْم ُمْلُق ) ... 80(َما َأْن

 .﴾)83(َوِإنَُّه َلِمَن اْلُمْسِرِفيَن اَألْرِضَوِإنَّ ِفْرَعْوَن َلَعاٍل ِفي 

 .جمل خمس 

دد  وجهين ع ل ذات ال ونس    الجم ورة ي ات س ي آي ذا  ) 89-77(ف ب ه حس

 :الحدث

َمْنُتْم ُآْنُتْم آ ِإْن) ... 81(ُيْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِديَن َال ِإنَّ اللََّه َسُيْبِطُلُه ِإنَّ اللََّه ... ﴿

اِلمِ    َال َعَلى اللَِّه َتَوآَّْلَنا َربََّنا ... ِباللَِّه َفَعَلْيِه َتَوآَُّلوا  ْوِم الظَّ ًة ِلْلَق ا ِفْتَن ) ... 85(يَن َتْجَعْلَن

ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َربََّنا ِلُيِضلُّوا َعْن َسِبيِلَك  ًالُه ِزيَنًة َوَأْمَواَألَتْيَت ِفْرَعْوَن َوَمآَربََّنا ِإنََّك 

 .﴾...َربََّنا اْطِمْس َعَلى َأْمَواِلِهْم

 :)اسمية أم فعلية(عدد الجمل التي اختلف فيها 

 .﴾)84(ِإْن ُآْنُتْم ُمْسِلِميَن ...  اَألْرِضْبِرَياُء ِفي َوَتُكوَن َلُكَما اْلِك... ﴿



 

 .ن فقطان جملتاهاتف

 :عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 .26: حروف الجر •

 . 2: األسماء الموصولة •

 . 28: حروف العطف •

 . 1 :أسماء اإلشارة •

 . 4: أدوات الشرط •

 . 45: الضمائر •

 :حدثعدد الجمل الفعلية في سورة النمل حسب هذا ال

ُثمَّ َبدََّل ُحْسًنا َبْعَد ... َولَّى ُمْدِبًرا َوَلْم ُيَعقِّْب ... َها َتْهَتزُّ َوَأْلِق َعَصاَك َفَلمَّا َرآ﴿

اءَ ) 11... (ُسوٍء  ِع آ      َوَأْدِخْل َيَدَك ِفي َجْيِبَك َتْخُرْج َبْيَض ي ِتْس وٍء ِف ِر ُس ْن َغْي اٍت  ِم َي

ا  ) 13... (َياُتَنا ُمْبِصَرًة َقاُلوا آَفَلمَّا َجاَءْتُهْم  )12...(ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَقْوِمِه  َوَجَحُدوا ِبَه

 .﴾)14...(َواْسَتْيَقَنْتَها َأْنُفُسُهْم ُظْلًما َوُعُلوا َفاْنُظْر 

 .عدد الجمل الفعلية ثالث عشرة جملة

 :حسب هذا الحدث" النمل"عدد الجمل االسمية في سورة 

 .﴾)13(َهَذا ِسْحٌر ُمِبيٌن ) ... 11(َفِإنِّي َغُفوٌر َرِحيٌم . ..َآَأنََّها َجانٌّ  ...﴿

 .جمل فعددها ثالث

 :في هذه اآليات الجمل ذات الوجهينو

 .﴾...َمْن َظَلَمَال ِإ) 10(َيَخاُف َلَديَّ اْلُمْرَسُلوَنَال َتَخْف ِإنِّي َال َيا ُموَسى ... ﴿

 .اأيًض عدد هذه الجمل ثالث

 ):اسمية أم فعلية(لف فيها النحويون وعدد الجمل التي اخت

ِقيَن ... ﴿ ا َفاِس اُنوا َقْوًم ْم َآ ُة) .... 12(ِإنَُّه اَن َعاِقَب َف َآ اْنُظْر َآْي ِديَن  َف اْلُمْفِس

)14(﴾. 



 

 .فهاتان جملتان فقط

 :عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 5: حروف الجر •

 : األسماء الموصولة •

 . 11: حروف العطف •

 . 1: أسماء اإلشارة •

 . 14 :الضمائر •

 . 2 :أدوات الشرط •

 :فرعون وقومه في إصرارهم على الكفر يتماد -14

 ،حسب هذا الحدث) 129-127" (األعراف"عدد الجمل الفعلية في سورة 

 : ففي قوله تعالى

اَل اْلَم  ي       أل﴿َوَق ُدوا ِف ُه ِلُيْفِس ى َوَقْوَم َذُر ُموَس ْوَن َأَت ْوِم ِفْرَع ْن َق  اَألْرِضِم

ِه   ) 127... (ِلَهَتَك َقاَل َسُنَقتُِّل َأْبَناَءُهْم َوَنْسَتْحِيي ِنَساَءُهْم آَذَرَك َوَوَي َقاَل ُموَسى ِلَقْوِم

ْن   ) 128... (ُيوِرُثَها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه ... اْسَتِعيُنوا ِباللَِّه َواْصِبُروا  ا ِم َقاُلوا ُأوِذيَن

ي          َقْبِل َأْن َتْأِتَيَنا َوِمْن َبْع َتْخِلَفُكْم ِف ُدوَُّآْم َوَيْس َك َع ْم َأْن ُيْهِل اَل َعَسى َربُُّك ا َق ا ِجْئَتَن ِد َم

 .﴾)129(َفَيْنُظَر َآْيَف َتْعَمُلوَن  اَألْرِض

 .ان وعشرون جملةتعدد هذه الجمل الفعلية اثن

 :عدد الجمل االسمية في هذه اآليات

اِهُرونَ ... ﴿ ْوَقُهْم َق ا َف ِه َألِإنَّ ا) ... 127(َوِإنَّ ُة ... ْرَض ِللَّ َواْلَعاِقَب

 .﴾)128(ِلْلُمتَِّقيَن

 .جمل فقط هذه ثالث

 :عدد أدوات الربط

 . 8: حروف الجر •



 

 . 11: حروف العطف •

 . 18: الضمائر •

 : أدوات الشرط •

 . 1: األسماء الموصولة •

 : أسماء اإلشارة •

 :حسب هذا الحدث) 27-23" (غافر"الجمل الفعلية في سورة 

ى بِ ﴿َوَلَق ْلَنا ُموَس يٍن   آْد َأْرَس ْلَطاٍن ُمِب ا َوُس اَن   ) 23(َياِتَن ْوَن َوَهاَم ى ِفْرَع ِإَل

اَء         ) 24(َوَقاُروَن َفَقاُلوا َساِحٌر َآذَّاٌب  وا َأْبَن اُلوا اْقُتُل ِدَنا َق ْن ِعْن اْلَحقِّ ِم اَءُهْم ِب ا َج َفَلمَّ

ِذيَن  اَءُهْم  آالَّ َتْحُيوا ِنَس ُه َواْس وا َمَع ى  ) 25.(..َمُن ْل ُموَس ي َأْقُت ْوُن َذُروِن اَل ِفْرَع َوَق

ي     ... َوْلَيْدُع َربَُّه  َر ِف َنُكْم َأْو َأْن ُيْظِه دَِّل ِدي اَد   اَألْرِضَأْن ُيَب اَل ُموَسى   ) 26(اْلَفَس َوَق

 .﴾)27(ُيْؤِمُن ِبَيْوِم اْلِحَساِب َال ... 

 .عددها خمس عشرة جملة

 :ة حسب هذا الحدثعدد الجمل االسمية في هذه السور

 .﴾)25(ٍل الِفي َض الََّوَما َآْيُد اْلَكاِفِريَن ِإ... ﴿

 .فهذه جملة واحدة

 :)اسمية أم فعلية(عدد الجمل التي اختلف فيها النحويون 

 .﴾...ِإنِّي ُعْذُت ِبَربِّي ... ِإنِّي َأَخاُف ... ﴿

 .هاتان جملتان فقطف

 : عدد أدوات الربط

 . 9: حروف الجر •

 . 13: عطفحروف ال •

 . 14 :الضمائر •



 

 . 1: أدوات الشرط •

 : األسماء الموصولةأسماء اإلشارة و •

 :لقتله )عليه السالم(االئتمار بموسى  -15

 :حسب هذا الحدث) 46-28" (غافر"عدد الجمل الفعلية في سورة 

َوَقْد ... َأْن َيُقوَل ًالِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِإيَماَنُه َأَتْقُتُلوَن َرُجآ﴿َوَقاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن 

ُدُآْم     ... َجاَءُآْم ِباْلَبيَِّناِت ِمْن َربُِّكْم  ِذي َيِع ُض الَّ ْبُكْم َبْع ُرَنا   ) ... 28...(ُيِص ْن َيْنُص َفَم

ْم إِ  ا ُأِريُك ْوُن َم اَل ِفْرَع ا َق ِه ِإْن َجاَءَن ْأِس اللَّ ْن َب ِديُكْم ِإَال ِم ا َأْه ا َأَرى َوَم ِبيَل َال َم َس

ْدِبِريَن   ) ... 30...(َمَن آَوَقاَل الَِّذي ) 29(َشاِد الرَّ وَن ُم ُه    ... َيْوَم ُتَولُّ ِلِل اللَّ ْن ُيْض َوَم

َوَلَقْد َجاَءُآْم ُيوُسُف ِمْن َقْبُل ِباْلَبيَِّناِت َفَما ِزْلُتْم ِفي َشكٍّ ِممَّا َجاَءُآْم ِبِه َحتَّى ) 33... (

َر  ) ... 34... (َآَذِلَك ُيِضلُّ اللَُّه  ًالاللَُّه ِمْن َبْعِدِه َرُسو ِإَذا َهَلَك ُقْلُتْم َلْن َيْبَعَث َأَتاُهْم َآُب

ِذيَن   ارٍ         آَمْقًتا ِعْنَد اللَِّه َوِعْنَد الَّ ٍر َجبَّ ِب ُمَتَكبِّ لِّ َقْل ى ُآ ُه َعَل ُع اللَّ َذِلَك َيْطَب وا َآ ) 35(َمُن

اِد  َأْهِدُآْم َسِبيَل الرَّ... َمَن آَوَقاَل الَِّذي  َزى إِ َال فَ ) ... 38(َش ا  َال ُيْج وَن  ... ِمْثَلَه ُيْرَزُق

اٍب  ِر ِحَس ا ِبَغْي اِر ) ... 40(ِفيَه ى النَّ ْدُعوَنِني ِإَل ْدُعوَنِني ) 41(َوَت ِه َألَت َر ِباللَّ ْآُف

ُه   ) 44(... َفَسَتْذُآُروَن َما َأُقوُل َلُكْم َوُأَفوُِّض َأْمِري ِإَلى اللَِّه ... َوُأْشِرَك ِبِه  اُه اللَّ َفَوَق

دَّ  آَأْدِخُلوا ) ... 45(ِل ِفْرَعْوَن ُسوُء اْلَعَذاِب آَسيَِّئاِت َما َمَكُروا َوَحاَق ِب َل ِفْرَعْوَن َأَش

 .﴾)46(اْلَعَذاِب 

 .فعدد هذه الجمل الفعلية ثالث وأربعون جملة

 : عدد الجمل االسمية في هذه اآليات

ي       ) 28... (ْيِه َآِذُبُه َفَعَل... َربَِّي اللَُّه ... ﴿ اِهِريَن ِف ْوَم َظ ُك اْلَي ُم اْلُمْل ْوِم َلُك َيا َق

َمْن ُهَو ) ... 33(َفَما َلُه ِمْن َهاٍد ... َما َلُكْم ِمَن اللَِّه ِمْن َعاِصٍم ) ... 29... ( اَألْرِض

دُّْنيَ     ) ... 34(ُمْسِرٌف ُمْرَتاٌب  اُة ال ِذِه اْلَحَي ا َه ْوِم ِإنََّم اٌع َوِإنَّ ا َيا َق َي َداُر   آلا َمَت َرَة ِه ِخ

ْؤِمٌن   ... َمْن َعِمَل َسيَِّئًة ) 39(اْلَقَراِر َو ُم .... َوَمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَآٍر َأْو ُأْنَثى َوُه



 

اِر ) ... 40( َحاُب النَّ ْم َأْص ِرِفيَن ُه ِه َوَأنَّ اْلُمْس ى اللَّ ا ِإَل َه ِإنَّ اللَّ) ... 43(َوَأنَّ َمَردََّن

 .﴾)44(َبِصيٌر ِباْلِعَباِد 

 .فعددها أربع عشرة جملة

 :في آيات سورة غافر الجمل ذات الوجهين

َه ... ﴿ ذَّاٌب  َال ِإنَّ اللَّ ِرٌف َآ َو ُمْس ْن ُه ِدي َم اُف  ) ... 28(َيْه ي َأَخ ْوِم ِإنِّ ا َق َي

اِد    َوَيا َقْوِم ِإنِّي َأَخ) ... 30(ْحَزاِب َألَعَلْيُكْم ِمْثَل َيْوِم ا ْوَم التََّن ْيُكْم َي ْوَم  ) 32(اُف َعَل َي

ِر    آالَِّذيَن ُيَجاِدُلوَن ِفي ) ... 33... (َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّه ... ُتَولُّوَن ُمْدِبِريَن  ِه ِبَغْي اِت اللَّ َي

وِن   ) ... 35... (ُسْلَطاٍن  ْوِم اتَِّبُع َة   ) ... 38... (َيا َق ْدُخُلوَن اْلَجنَّ ْوِم  َويَ ) 40... (َي ا َق

ِز      ) ... 41...(َما ِلي َأْدُعوُآْم ِإَلى النََّجاِة  ى اْلَعِزي وُآْم ِإَل ا َأْدُع ٌم َوَأَن َما َلْيَس ِلي ِبِه ِعْل

اِر   دُّْنَيا وَ       َال ) 42(اْلَغفَّ ي ال َوٌة ِف ُه َدْع ْيَس َل ِه َل ْدُعوَنِني ِإَلْي ا َت َرَم َأنََّم ي ا َال َج َرِة آلِف ِخ

اُر) ... 43...( وُم    النَّ ْوَم َتُق اَعُة َوَي وُم السَّ ْوَم َتُق يا  َوَي ُدوا َوَعِش ا ُغ ْوَن َعَلْيَه ُيعَرُض

 .﴾)46... (السَّاَعُة 

 .عددها خمس عشرة جملة

 :)اسمية أم فعلية(التي اختلف فيها عدد الجمل 

 .﴾...َوِإْن َيُك َصاِدًقا ... َوِإْن َيُك َآاِذًبا ... ﴿

 .هاتان جملتان فقطف

 :أدوات الربط في هذه اآليات عدد

 . 43: حروف الجر •

 . 1: أسماء اإلشارة •

 . 34: حروف العطف •

 . 11: األسماء الموصولة •

 . 3: أدوات الشرط •

 . 51: الضمائر •



 

 : عدد الجمل الفعلية في سورة القصص حسب هذا الحدث

 .َفاْخُرْج﴾ِلَيْقُتُلوَك ... ﴿َوَجاَء َرُجٌل ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسَعى َقاَل 

 .جمل عددها خمس

 .وفي هذه اآليات جملة اسمية واحدة

 .﴾ِإنِّي َلَك ِمَن النَّاِصِحيَن ...﴿

 :ذات وجهين ات جملة واحدةوفي هذه اآلي

 .﴾...اْلَمأل َيْأَتِمُروَن ِبَك﴿َيا ُموَسى ِإنَّ 

 :عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 4: حروف الجر •

 . 4: الضمائر •

 . 2: حروف العطف •

  :األسماء الموصولة •

 : أدوات الشرط •

 :أسماء اإلشارة •

 :ويباهي )عليه السالم(فرعون يستخف بموسى  -16

 :)54-51" (الزخرف"عدد الجمل الفعلية في سورة 

اَل  ِه َق ي َقْوِم ْوُن ِف اَدى ِفْرَع ُروَن َال َأَف... ﴿َوَن يُن َال َو) ... 51(ُتْبِص اُد ُيِب َيَك

ْو) 52( ُه اْلمَ    ُأْلِقَال َفَل اَء َمَع ٍب َأْو َج ْن َذَه ِوَرٌة ِم ِه َأْس ِرِنيَن  الَي َعَلْي ُة ُمْقَت ) 53(ِئَك

 .﴾)54... (َفاْسَتَخفَّ َقْوَمُه َفَأَطاُعوُه 

 .جمل ثماني عدد الجمل الفعلية

 .﴾...َأْم َأَنا َخْيٌر ِمْن َهَذا الَِّذي ُهَو َمِهيٌن ... ﴿

 .هاتان جملتان فقطف

 :)هل هي أسمية أم فعلية؟( :اختلف فيها النحويونعدد الجمل التي 



 

 .﴾)54(ِإنَُّهْم َآاُنوا َقْوًما َفاِسِقيَن ... َأَلْيَس ِلي ُمْلُك ِمْصَر ... ﴿

 .هاتان جملتان فقطف

 :فقط ذات وجهين واحدة وفي هذه اآليات جملة

 .﴾...ْنَهاُر َتْجِري ِمْن َتْحِتيَألَوَهِذِه ا... ﴿

 :هذه اآليات عدد أدوات الربط في

 . 6: حروف الجر •

 : األسماء الموصولة •

 . 7: حروف العطف •

 . 2: أسماء اإلشارة •

 : أدوات الشرط •

 . 10: الضمائر •

 

 :حسب هذا الحدث) 26-22" (النازعات"عدد الجمل الفعلية في سورة 

َعى  َر َيْس مَّ َأْدَب اَدى ) 22(﴿ُث َر َفَن اَل ) 23(َفَحَش ُه) 24...(َفَق َذُه اللَّ اَل  َفَأَخ َنَك

 .﴾)...25(وَلىُألَوا اآلِخَرِة

 .جمل فعددها ست

 :سميةاالوجملة واحدة هي 

 .﴾)24(ْعَلى َأل﴿َأَنا َربُُّكُم ا

 :الجمل ذات الوجهينعدد 

 .﴾)26(﴿ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة ِلَمْن َيْخَشى 

 : عدد أدوات الربط

 . 2: حروف الجر •

 : األسماء الموصولة •



 

 . 5: حروف العطف •

 : سماء اإلشارةأ •

 : أدوات الشرط •

 . 3: الضمائر •

 :)60"(طه"عدد الجمل الفعلية في سورة 

 .﴾)60(﴿َفَتَولَّى ِفْرَعْوُن َفَجَمَع َآْيَدُه ُثمَّ َأَتى 

 .جمل عددها ثالث

 :عدد أدوات الربط

 : حروف الجر •

 : األسماء الموصولة •

 . 3: حروف العطف •

 :أسماء اإلشارة •

 . 7: أدوات الشرط •

 . 1: رالضمائ •

 :حسب هذا الحدث) 37-36" (الشعراء"عدد الجمل الفعلية في سورة 

ِريَن        َداِئِن َحاِش ي اْلَم ْث ِف اُه َواْبَع ْه َوَأَخ حَّاٍر    ) 36(﴿َقاُلوا َأْرِج لِّ َس ْأُتوَك ِبُك َي

 .﴾)37(َعِليٍم 

 .جمل عددها أربع 

 :أدوات الربط في هذه اآليات

 . 2: حروف الجر •

 . 12: حروف العطف •

 :دوات الشرطأ •



 

 . 3: الضمائر •

  :األسماء الموصولة •

 :أسماء اإلشارة •

 :لسورة الشعراء حسب هذا الحدث) 53(عدد الجمل الفعلية في آية 

 .﴾)53(﴿َفَأْرَسَل ِفْرَعْوُن ِفي اْلَمَداِئِن َحاِشِريَن

 .في هذه اآلية جملة واحدة هي جملة فعلية

 :عدد أدوات الربط في هذه اآلية الواحدة

 . 1: الجر حروف •

 . 1: حروف العطف •

ذبوا موسى    -17 ه  (اآليات التي أرسلها اهللا تعالى على فرعون وقومه لما آ علي

 :)السالم

 :حسب هذا الحدث) 92-88" (يونس"عدد الجمل الفعلية في سورة 

َذاَب ا   َال َف... ﴿وقال موسى َرُوا اْلَع ى َي يمَ َألُيْؤِمُنوا َحتَّ ْت    ) 88( ِل ْد ُأِجيَب اَل َق َق

َراِئيَل    ) 89(َيْعَلُموَن َال َتتَِّبَعانِّ َسِبيَل الَِّذيَن َال َدْعَوُتُكَما َفاْسَتِقيَما َو ي ِإْس ا ِبَبِن َوَجاَوْزَن

اَل           َرُق َق ُه اْلَغ ى ِإَذا َأْدَرَآ ْدًوا َحتَّ ا َوَع وُدُه َبْغًي ْوُن َوُجُن َأْتَبَعُهْم ِفْرَع ُت  آاْلَبْحَر َف ... َمْن

 .﴾)91...(َعَصْيَت َقْبُل  َن َوَقْدآلآ) 90(

 .عدد هذه الجمل ثالث عشرة جملة

 :في هذه اآليات الجمل ذات الوجهينعدد 

َك  ... ﴿ ا ِإنَّ ْوَن َومَ  آَربََّن َت ِفْرَع َوا َألَتْي ًة َوَأْم ا    ًالُه ِزيَن دُّْنَيا َربََّن اِة ال ي اْلَحَي ِف

ُه  ) ... 88...(اِلِهْم َواْشُدْد َعَلى ُقُلوِبِهْم ِلُيِضلُّوا َعْن َسِبيِلَك َربََّنا اْطِمْس َعَلى َأْمَو َال َأنَّ

 .﴾...َفاْلَيْوَم ُنَنجِّيَك ِبَبَدِنَك) ... 90... (َمَنْت ِبِه َبُنو ِإْسَراِئيَل آالَِّذي َال ِإَلَه ِإ

 .جمل عددها خمس

 :نان اسميتاوفي هذه اآليات جملت



 

 .﴾)92(اِتَنا َلَغاِفُلوَن َيآَوِإنَّ َآِثيًرا ِمَن النَّاِس َعْن ... ﴿

 ):هل هي فعلية أم اسمية؟(عدد الجمل التي اختلف فيها النحويون 

 .﴾)91(...َيًة آِلَتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك ... َوُآْنَت ِمَن اْلُمْفِسِديَن... ﴿

 .ن فقطان جملتاهات

 ):96-88" (يونس"عدد أدوات الربط في آيات سورة 

 . 12: حروف الجر •

 . 3: وصولةاألسماء الم •

 . 15: حروف العطف •

 :أسماء اإلشارة •

 : أدوات الشرط •

 . 23: الضمائر •

 :حسب هذا الحدث) 135-130(عدد الجمل الفعلية في سورة األعراف 

اَءْتُهُم  ) 130( ...يَن َوَنْقٍص ِمَن الثََّمَراِتَل ِفْرَعْوَن ِبالسِِّنآ﴿َوَلَقْد َأَخْذَنا  َفِإَذا َج

ا  ) 131( ...يَُّروا ِبُموَسىَنا َهِذِه َوِإْن ُتِصْبُهْم َسيَِّئٌة َيطَّاْلَحَسَنُة َقاُلوا َل َوَقاُلوا َمْهَما َتْأِتَن

ْن  ِه ِم ا آِب َحَرَنا ِبَه ٍة ِلَتْس َل ) 132... (َي َراَد َواْلُقمَّ اَن َواْلَج ْيِهُم الطُّوَف ْلَنا َعَل َفَأْرَس

َوَلمَّا َوَقَع َعَلْيِهُم الرِّْجُز َقاُلوا ) 133...(َتْكَبُروا ٍت َفاْسالَياٍت ُمَفصَّآَوالضََّفاِدَع َوالدََّم 

َراِئيلَ ...  ي ِإْس َك َبِن َلنَّ َمَع َك َوَلُنْرِس ْؤِمَننَّ َل َز َلُن ا الرِّْج ْفَت َعنَّ ِئْن َآَش ا ) 134( َل َفَلمَّ

ٍل     ى َأَج َز ِإَل ْنُهُم الرِّْج ْفَنا َع ْنُهْم فَ ) 135... (َآَش ا ِم َيمِّ   َفاْنَتَقْمَن ي اْل اُهْم ِف َأْغَرْقَن

)...136(﴾. 

 .فعدد هذه الجمل ثماني عشرة جملة

ذبوا موسى     ا آ ه لم ى فرعون وقوم الى عل لها اهللا تع ي أرس ات الت ه (اآلي علي

 :)السالم

 :عدد الجمل االسمية في هذه اآليات حسب هذا الحدث



 

َفَما َنْحُن َلَك ) ... 131...(ِعْنَد اللَِّه  ِإنََّما َطاِئُرُهْمَال َوَمْن َمَعُه َأ... َلَنا َهِذِه ...﴿

 .﴾)135... (ُهْم َباِلُغوُه ) ... 132(ِبُمْؤِمِنيَن 

 :في هذه اآليات الجمل ذات الوجهينعدد 

ذَّآَُّروَن  ... ﴿ ْم َي َرُهْم  ) ... 130(َلَعلَُّه نَّ َأْآَث وَن َال َوَلِك ا) ... 131(َيْعَلُم  َي

َك ا َربَّ ى اْدُع َلَن وَن ) ... 134( ...ُموَس ْم َيْنُكُث ذَُّبوا )... 135(ِإَذا ُه َأنَُّهْم َآ ِب

 .﴾)136...(َياِتَناآِب

 .عددها خمسة جمل

 :عدد الجمل التي اختلف فيها النحويون

 .﴾)136(َوَآاُنوا َعْنَها َغاِفِليَن ) ... 133(َوَآاُنوا َقْوًما ُمْجِرِميَن ... ﴿

 .هاتين جملتين فقط

 :بطعدد أدوات الر

 . 18: حروف الجر •

 . 1: أسماء اإلشارة •

 . 21: حروف العطف •

 . 1: األسماء الموصولة •

 . 3: أدوات الشرط •

 . 38: الضمائر •

 :حسب هذا الحدث" اإلسراء"الجمل الفعلية في سورة 

ا      آَتْيَنا ُموَسى ِتْسَع آ﴿َوَلَقْد  اَءُهْم َفَق َراِئيَل ِإْذ َج ي ِإْس َأْل َبِن اٍت َفاْس ُه  َياٍت َبيَِّن َل َل

ْوُن  ؤُ   ) 101...(ِفْرَع َزَل َه ا َأْن َت َم ْد َعِلْم اَل َلَق َماَواِت َو الَِّء ِإالَق  اَألْرِضَربُّ السَّ

 .﴾...َبَصاِئَر 

 .جمل فعددها سبع

 :في هذه اآليات الجمل ذات الوجهين



 

ي ... ﴿ ُحوًرا الِإنِّ ى َمْس ا ُموَس َك َي ي ) ... 101( ُظنُّ ا ِفْرالَوِإنِّ َك َي ْوُن ُظنُّ َع

 .َمْثُبوًرا﴾

 .عددها جملتان فقط

 :عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 1: حروف الجر

 . 1: أدوات الشرط

 . 4: حروف العطف

 :أسماء اإلشارة

 . 8: الضمائر

 :األسماء الموصولة

 :)50-46" (الزخرف"الجمل الفعلية في سورة 

ى ِب ْلَنا ُموَس ْد َأْرَس ى ِفْرَعآ﴿َوَلَق ا ِإَل اَل َياِتَن ِه َفَق اَءُهْم ) 46...(ْوَن َوَمَلِئ ا َج َفَلمَّ

ا آِب ْن  ) 47...(َياِتَن ِريِهْم ِم ا ُن ٍة ِإآَوَم َذاِب  ...  الَي ْذَناُهْم ِباْلَع اُلوا ) 48...(َوَأَخ َوَق

 .﴾)50...(َفَلمَّا َآَشْفَنا َعْنُهُم اْلَعَذاَب ) 49...(

 .جمل عددها سبع

 :الجمل االسمية في هذه اآليات

ا   ِإالَّ  ) ...46(ِإنِّي َرُسوُل َربِّ اْلَعاَلِميَن ... ﴿ ْن ُأْخِتَه ) ... 48...(ِهَي َأْآَبُر ِم

 .﴾)49(ِإنََّنا َلُمْهَتُدوَن

 .جمل عددها ثالث

 :في هذه اآليات الجمل ذات الوجهين

َحُكوَن  ... ﴿ ا َيْض ْم ِمْنَه وَن ) ... 47(ِإَذا ُه ْم َيْرِجُع ا َي) ... 48(َلَعلَُّه ا َأيَُّه

 .﴾)50(ِإَذا ُهْم َيْنُكُثوَن ) ... 49...(السَّاِحُر اْدُع َلَنا َربََّك ِبَما َعِهَد ِعْنَدَك 

 .جمل فقط عددها أربع



 

 :عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 9: حروف الجر •

 . 2: أدوات الشرط •

 . 8: حروف العطف •

 :أسماء اإلشارة •

 . 21: الضمائر •

 . 1: األسماء الموصولة •

 :حسب هذا الحدث) 66-60" (الشعراء"الجمل الفعلية في سورة 

ِرِقيَن  َأْتَبُعوُهْم ُمْش ى   ) 60(﴿َف َحاُب ُموَس اَل َأْص اِن َق َراَءى اْلَجْمَع ا َت ... َفَلمَّ

اَل ) 61( َيْهِديِن ... َق َر    ) 62(َس اَك اْلَبْح ِرْب ِبَعَص ى َأِن اْض ى ُموَس ا ِإَل َفَأْوَحْيَن

اْنَفَلَق مَّ ا) 63... (َف ا َث ِريَن آلَوَأْزَلْفَن ى ) 64(َخ ا ُموَس ا ) 65...(َوَأْنَجْيَن مَّ َأْغَرْقَن ُث

 .﴾)66(َخِريَن آلا

 :الجمل االسمية في هذه اآليات

يَن  ) ... 62...(ِإنَّ َمِعَي َربِّي  الَآ)... 61(ِإنَّا َلُمْدَرُآوَن ... ﴿ َوَمْن َمَعُه َأْجَمِع

)65(﴾. 

 .جمل فقط هذه ثالثف

 :وفي هذه اآليات جملة واحدة هي التي اختلف فيها النحويون

 .﴾)63(َفَكاَن ُآلُّ ِفْرٍق َآالطَّْوِد اْلَعِظيِم ... ﴿

 :عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 2: حروف الجر •

 :أسماء اإلشارة •

 . 9: حروف العطف •



 

 : األسماء الموصولة •

 . 10: الضمائر •

 : أدوات الشرط •

 :حسب هذا الحدث" القصص"ات سورة الجمل الفعلية في آي

ا ا آَوَما َسِمْعَنا ِبَهَذا ِفي ... َياِتَنا َبيَِّناٍت َقاُلوا آ﴿َفَلمَّا َجاَءُهْم ُموَسى ِب يَن  َألَباِئَن وَِّل

 .)1(﴾...َوَقاَل ُموَسى ) 36(

 .هذه ثالثة جمل فقطف

 :الجمل ذات الوجهين

 .﴾)37(ُيْفِلُح الظَّاِلُموَنَال ِإنَُّه ... ِمْن ِعْنِدِه  َربِّي َأْعَلُم ِبَمْن َجاَء ِباْلُهَدى... ﴿

 .هاتان جملتان فقطف

 :)اسمية أم فعلية( النحويون اختلف فيها واحدةوفي هذه اآليات جملة 

 .﴾...َوَمْن َتُكوُن َلُه َعاِقَبُة الدَّاِر... ﴿

 :عدد أدوات الربط

 . 6: حروف الجر •

 . 1: أدوات الشرط •

 . 8: الضمائر •

 . 2 :ماء اإلشارةأس •

 . 4: حروف العطف •

 . 2 :األسماء الموصولة •

 :حسب هذا الحدث) 14-13" (النمل"الجمل الفعلية في سورة 

                                                 
 . 37-36: اآليتان, سورة القصص )1(



 

اُلوا    آ﴿َفَلمَّا َجاَءْتُهْم  َرًة َق ا ُمْبِص ُهْم     ) 13...(َياُتَن َتْيَقَنْتَها َأْنُفُس ا َواْس ُدوا ِبَه َوَجَح

 .﴾)14...(ُظْلًما َوُعُلوا َفاْنُظْر 

 .فعلية هذه خمس جملف

 :فيها النحويون وفي هذه اآليات جملة واحدة اختلف

 .﴾)14(َآْيَف َآاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن ... ﴿

 : اأيًضواحدة اسمية جملة هذه و

 .﴾)13(َهَذا ِسْحٌر ُمِبيٌن ... ﴿

 :عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 1: حروف الجر

 . 4: حروف العطف

 . 1: أدوات الشرط

 . 5: الضمائر

 . 1: أسماء اإلشارة

 : األسماء الموصولة

 :حسب هذا الحدث) 52" (طه"الجمل الفعلية في سورة 

 .﴾)56(َياِتَنا ُآلََّها َفَكذََّب َوَأَبى آ﴿َوَلَقْد َأَرْيَناُه 

 .فعلية هذه ثالث جملف

 : حروف الجر •

 :األسماء الموصولة •

 :أسماء اإلشارة •

 . 4: الضمائر •

 :أدوات الشرط •

 . 3: حروف العطف •



 

 :حسب هذا الحدث) 42-41"(القمر"الجمل الفعلية في سورة 

ُذُر   آ﴿َوَلَقْد َجاَء  ْوَن النُّ ذَُّبوا بِ ) 41(َل ِفْرَع ٍز      آَآ َذ َعِزي ْذَناُهْم َأْخ ا َفَأَخ ا ُآلَِّه َياِتَن

 .﴾)42(ُمْقَتِدٍر 

 .فعلية جملهذه ثالث ف

 :عدد أدوات الربط

 . 1: حروف الجر •

 . 2: عطفحروف ال •

 . 3: الضمائر •

 :أدوات الشرط •

 : أسماء اإلشارة •

 :األسماء الموصولة •

 :)21-20" (النازعات"الجمل الفعلية في سورة 

 .﴾)21(َفَكذََّب َوَعَصى ) 20(َيَة اْلُكْبَرى آل﴿َفَأَراُه ا

 .فعلية جملهذه ثالث ف

 . 3: حروف العطف •

 :حروف الجر •

 : أدوات الشرط •

 :األسماء الموصولة •

 :اإلشارة أسماء •

 . 1: الضمائر •

 :انطالق بني إسرائيل  -18

 :)137-136" (األعراف"الجمل الفعلية في سورة 



 

ْنُهْم ا ِم َيمِّ ﴿َفاْنَتَقْمَن ي اْل اُهْم ِف ا) 136( ...َفَأْغَرْقَن ْوَم َوَأْوَرْثَن ا ... اْلَق ا ِفيَه َباَرْآَن

 .﴾)137...(اِئيَل ِبَما َصَبُروا َوَدمَّْرَنا َوَتمَّْت َآِلَمُة َربَِّك اْلُحْسَنى َعَلى َبِني ِإْسَر

 .فعلية هذه سبع جملف

 ):فعلية أم اسمية؟(الجمل التي اختلف فيها النحويون 

اِفِلينَ  ... ﴿ ا َغ اُنوا َعْنَه اِرَق    ) ... 136(َوَآ َعُفوَن َمَش اُنوا ُيْسَتْض ِذيَن َآ الَّ

 .﴾)137(ْوُن َوَقْوُمُه َوَما َآاُنوا َيْعِرُشوَن َما َآاَن َيْصَنُع ِفْرَع... َوَمَغاِرَبَها  اَألْرِض

 .اختلف فيها النحويون هذه أربع جملف

 :وجهينذات وفي هذه اآليات جملة 

 .﴾...َياِتَناآِبَأنَُّهْم َآذَُّبوا ِب... ﴿

 :عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 7: حروف الجر •

 . 14: الضمائر •

 . 9: حروف العطف •

 :أسماء اإلشارة •

 : ت الشرطأدوا •

 . 4: األسماء الموصولة •

 :حسب هذا الحدث) 92-90" (يونس"الجمل الفعلية في سورة 

ى         ْدًوا َحتَّ ا َوَع وُدُه َبْغًي ْوُن َوُجُن َأْتَبَعُهْم ِفْرَع َر َف ﴿َوَجاَوْزَنا ِبَبِني ِإْسَراِئيَل اْلَبْح

 .﴾)90...(َمْنُت آِإَذا َأْدَرَآُه اْلَغَرُق َقاَل 

 .جمل عددها خمس

 ):91-90" (يونس"عدد الجمل االسمية في آيات سورة 

ِلِميَن   ... ﴿ َن اْلُمْس ا ِم ْن    ) ... 90(َوَأَن اِس َع َن النَّ ًرا ِم ا آَوِإنَّ َآِثي َياِتَن

 .﴾)92(َلَغاِفُلوَن



 

 .هاتان جملتان فقطف

 :عدد الجمل التي اختلف فيها النحويون

ُه ... ﴿ َهَال َأنَّ ِذي ِإالَّ  ِإَل ْتآالَّ َراِئيَل  َمَن و ِإْس ِه َبُن َن ) ... 90...(ِب َت ِم َوُآْن

 .﴾)92...(َيًة آِلَتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك ) ... 91(اْلُمْفِسِديَن 

 .جمل هذه ثالث

 :في هذه اآليات الجمل ذات الوجهينوعدد 

 .﴾)92...(َفاْلَيْوَم ُنَنجِّيَك ِبَبَدِنَك ) 91...(َن َوَقْد َعَصْيَت َقْبُل آلآ... ﴿

 .هاتان جملتان فقطف

 :عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 8: حروف الجر •

 . 2: األسماء الموصولة •

 . 8: حروف العطف •

 : أسماء اإلشارة •

 : أدوات الشرط •

 . 14: الضمائر •

 :حسب هذا الحدث) 104-103" (اإلسراء"الجمل الفعلية في سورة 

َوُقْلَنا ِمْن ) 103(َرْقَناُه َوَمْن َمَعُه َجِميًعا َفَأْغ اَألْرِض﴿َفَأَراَد َأْن َيْسَتِفزَُّهْم ِمَن 

 .﴾)104(ِجْئَنا ِبُكْم َلِفيًفا اآلِخَرِةْرَض َفِإَذا َجاَء َوْعُد َألَبْعِدِه ِلَبِني ِإْسَراِئيَل اْسُكُنوا ا

 .فعدد هذه الجمل سبع

 :عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 4: حروف الجر •

 . 5: حروف العطف •



 

 . 8: الضمائر •

 : أدوات الشرط •

 :أسماء اإلشارة •

 . 1: األسماء الموصولة •

 :حسب هذا الحدث) 79-77" (طه"عدد الجمل الفعلية في سورة 

﴿َوَلَقْد َأْوَحْيَنا ِإَلى ُموَسى َأْن َأْسِر ِبِعَباِدي َفاْضِرْب َلُهْم َطِريًقا ِفي اْلَبْحِر َيَبًسا 

َأْتَبَعُهْم ِفْرَعْوُن ِبُجُنوِدِه َفَغِشَيُهْم ِمَن اْلَيمِّ َما َغِشَيُهْم َف) 77(َتْخَشى َال َتَخاُف َدَرًآا َوَال 

 .﴾)79(َوَأَضلَّ ِفْرَعْوُن َقْوَمُه َوَما َهَدى ) 78(

 .هذه عشر جملف

 :عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 6: حروف الجر •

  :أسماء اإلشارة •

 . 7: حروف العطف •

 . :األسماء الموصولة •

 . 8: الضمائر •

 :أدوات الشرط •

 :حسب هذا الحدث" الشعراء"عدد الجمل الفعلية في سورة 

اِدي    ِر ِبِعَب َداِئِن     ) 52...(﴿َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُموَسى َأْن َأْس ي اْلَم ْوُن ِف َل ِفْرَع َفَأْرَس

وٍن   ) ... 53(َحاِشِريَن اٍت َوُعُي ِريمٍ   ) 57(َفَأْخَرْجَناُهْم ِمْن َجنَّ اٍم َآ وٍز َوَمَق ) 58( َوُآُن

اِن   ) 60(َفَأْتَبُعوُهْم ُمْشِرِقيَن ) 59(َآَذِلَك َوَأْوَرْثَناَها َبِني ِإْسَراِئيَل  َراَءى اْلَجْمَع َفَلمَّا َت

َفَأْوَحْيَنا ِإَلى ُموَسى َأِن اْضِرْب ) 62(َسَيْهِديِن ... َقاَل ) 61...(َقاَل َأْصَحاُب ُموَسى 



 

ُه   ) 64(َخِريَن آلَوَأْزَلْفَنا َثمَّ ا) 63...(ِبَعَصاَك اْلَبْحَر َفاْنَفَلَق  ْن َمَع َوَأْنَجْيَنا ُموَسى َوَم

 .﴾)66(َخِريَن آلُثمَّ َأْغَرْقَنا ا) 65(َأْجَمِعيَن 



 

 .فعدد الجمل الفعلية ست عشرة جملة

 :عدد الجمل االسمية في هذه اآليات

ا  ) 54(ِذَمٌة َقِليُلوَن ِء َلِشْرالِإنَّ َهُؤ) 53) ... (52(ِإنَُّكْم ُمتََّبُعوَن ... ﴿ َوِإنَُّهْم َلَن

ْدَرُآوَن  ) ... 60) ...(56(َوِإنَّا َلَجِميٌع َحاِذُروَن ) 55(َلَغاِئُظوَن   الَّآَ ) ... 61(ِإنَّا َلُم

َك   ) 66) ... (62... (ِإنَّ َمِعَي َربِّي  ي َذِل ًة  آلِإنَّ ِف ُز    ) 67...(َي َو اْلَعِزي َك َلُه َوِإنَّ َربَّ

 .﴾)68( الرَِّحيُم

 .عدد هذه الجمل ثمانيةو

 :)اسمية أم فعلية؟(ف فيها النحويون عدد الجمل التي اختل

 .﴾َوَما َآاَن َأْآَثُرُهْم ُمْؤِمِنيَن )...63(َفَكاَن ُآلُّ ِفْرٍق َآالطَّْوِد اْلَعِظيِم ... ﴿

 .هاتان جملتان فقطف

 :وات الربط في هذه اآلياتدعدد أ

 . 10: حروف الجر •

 . 19 :طفحروف الع •

 : أدوات الشرط •

 . 23: الضمائر •

 . 1: أسماء اإلشارة •

 . 1: األسماء الموصولة •

 : حسب هذا الحدث )31-17( "الدخان"عدد الجمل الفعلية في سورة 

ِريمٌ    ﴿ وٌل َآ اَءُهْم َرُس ْوَن َوَج اَد   ) 17(َوَلَقْد َفَتنَّا َقْبَلُهْم َقْوَم ِفْرَع يَّ ِعَب َأْن َأدُّوا ِإَل

) 21(َوِإْن َلْم ُتْؤِمُنوا ِلي َفاْعَتِزُلوِن  ...) 19...(َتْعُلوا َعَلى اللَِّه َال َوَأْن ) 18.(..اللَِّه 

ُه  َدَعا َربَّ يْ ) 22(...َف اِدي َل ِر ِبِعَب ًوا  ) 23(... ًالَفَأْس َر َرْه ُرِك اْلَبْح ْم ) 24(...َواْت َآ

وٍن    اٍت َوُعُي امٍ ) 25(َتَرُآوا ِمْن َجنَّ ِريٍم   َوُزُروٍع َوَمَق ٍة  ) 26(َآ َذِلَك  ) 27(...َوَنْعَم َآ



 

ا  ) 29(...ْرُض َألَفَما َبَكْت َعَلْيِهُم السََّماُء َوا) 28(َخِريَن آَوَأْوَرْثَناَها َقْوًما  َوَلَقْد َنجَّْيَن

 .﴾)31(...ِمْن ِفْرَعْوَن ) 30(َبِني ِإْسَراِئيَل ِمَن اْلَعَذاِب اْلُمِهيِن 

 .لةة جمعشر هذه الجمل ثالثف

 :عدد الجمل االسمية في هذه اآليات

ؤُ ) ... 18(ِإنِّي َلُكْم َرُسوٌل َأِميٌن ... ﴿ وَن   الَأنَّ َه ْوٌم ُمْجِرُم ْم   ) ...22(ِء َق ِإنَُّك

 .﴾)24(ِإنَُّهْم ُجْنٌد ُمْغَرُقوَن ... ) 23(ُمتََّبُعوَن 

 .جمل فقط هذه أربعف

 : في هذه اآليات الجمل ذات الوجهينعدد 

ي ِإ... ﴿ يٍن   آنِّ ْلَطاٍن ُمِب يُكْم ِبُس ْم َأْن    ) 19(ِت ي َوَربُِّك ْذُت ِبَربِّ ي ُع َوِإنِّ

 .﴾)20(َتْرُجُموِن

 :)اسمية أم فعلية؟(الجمل التي اختلف فيها النحويون  عدد

ِرينَ   ) ...27( َآاُنوا ِفيَها َفاِآِهيَن... ﴿ اُنوا ُمْنَظ ا َآ ا    ...) 29( َوَم اَن َعاِلًي ُه َآ ِإنَّ

 .﴾)31(ُمْسِرِفيَن ِمَن اْل

 .جمل فقط هذه ثالثف

 :)31-17" (سورة الدخان"عدد أدوات الربط في آيات 

 . 12: حروف الجر •

 :األسماء الموصولة •

 . 18: حروف العطف •

 . 1: أسماء اإلشارة •

 : أدوات الشرط •

 . 23: الضمائر •

 :)56-55": (الزخرف"الجمل الفعلية في سورة 



 

ا ﴿ ُفوَنا اْنَتَقْمَنآَفَلمَّ يَن َس اُهْم َأْجَمِع ْنُهْم َفَأْغَرْقَن َث) 55(ا ِم َلًفا َوَم اُهْم َس  ًالَفَجَعْلَن

 .﴾)56(ِخِريَن آلِل

 .جمل فقط عددها أربع

 :عدد أدوات الربط

 . 1: حروف الجر

 . 4: حروف العطف

 . 7: الضمائر

 . 1: أدوات الشرط

 : وأسماء اإلشارة األسماء الموصولة

 ):40-39" (القصص" عدد الجمل الفعلية في سورة

ي    ﴿ وُدُه ِف َو َوُجُن َتْكَبَر ُه وا    اَألْرِضَواْس قِّ َوَظنُّ ِر اْلَح ْذَناُه ) 39...(ِبَغْي َفَأَخ

 .﴾)40...(َوُجُنوَدُه َفَنَبْذَناُهْم ِفي اْلَيمِّ َفاْنُظْر 

 .جمل هذه أربعف

 :وفي هذه اآليات جملة واحدة ذات وجهين

 .﴾ْرَجُعوَنُيَال َأنَُّهْم ِإَلْيَنا ... ﴿

 :فيها النحويون، هي فاختلوفي هذه اآليات جملة واحدة 

 .َآْيَف َآاَن َعاِقَبُة الظَّاِلِميَن﴾... ﴿

 ):40-39(اآليتين  فيعدد أدوات الربط 

 . 4: حروف الجر •

 . 7: حروف العطف •

 :أدوات الشرط •

 . 9: الضمائر •

 :اإلشارةأسماء و األسماء الموصولة •



 

 ":الذاريات"الجمل الفعلية في سورة 

يٍن     ْلَطاٍن ُمِب ْوَن ِبُس ى ِفْرَع ْلَناُه ِإَل ى ِإْذ َأْرَس ي ُموَس ِه ) 38(﴿َوِف َولَّى ِبُرْآِن َفَت

 .﴾)40... (َفَأَخْذَناُه َوُجُنوَدُه َفَنَبْذَناُهْم ِفي اْلَيمِّ ) 39(َوَقاَل َساِحٌر َأْو َمْجُنوٌن 

 .عدد هذه الجمل خمس

 :واحدة هي وفي هذه اآليات جملة اسمية

 .﴾)40(َوُهَو ُمِليٌم ... ﴿

 :عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 5: حروف الجر •

 . 9: الضمائر •

 . 1: أدوات الشرط •

 . 7: حروف العطف •

 : األسماء الموصولة •

 : أسماء اإلشارة •

ة      -19 وم القيام ه ي ون وقوم ال فرع وء ح زي      ،س ن الخ م م د اهللا له ا أع وم

 :والنكال

 :حسب الحدث) 99-96" (سود"ة الجمل الفعلية في سور

اتََّبُعوا    ) 96(َياِتَنا َوُسْلَطاٍن ُمِبيٍن آ﴿َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى ِب ِه َف ْوَن َوَمَلِئ ِإَلى ِفْرَع

ْئَس   ) 97...(َأْمَر ِفْرَعْوَن َوَما َأْمُر ِفْرَعْوَن  اَر َوِب َيْقُدُم َقْوَمُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَأْوَرَدُهُم النَّ

 .﴾)99(...َوُأْتِبُعوا ِفي َهِذِه َلْعَنًة ) 98(ْلِوْرُد اْلَمْوُروُد ا

 .جمل عددها ست

 : واحدة هي وفي هذه اآليات جملة اسمية

 .﴾)97(﴿َوَما َأْمُر ِفْرَعْوَن ِبَرِشيٍد 

 :هي ذات وجهين واحدة جملة هناك آذلكو



 

 .﴾)98(اْلِوْرُد اْلَمْوُروُد  َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَأْوَرَدُهُم النَّاَر َوِبْئَس... ﴿

 ):99-96(عدد أدوات الربط في هذه اآليات 

 . 4: حروف الجر •

 . 9: حروف العطف •

 . 4: الضمائر •

 :األسماء الموصولة •

 . 1: أسماء اإلشارة •

 : أدواة الشرط •

 ):42-41" (القصص"الجمل الفعلية في سورة 

اِر   ﴿ ى النَّ ْدُعوَن ِإَل ًة َي اُهْم َأِئمَّ دُّْنَيا   ) 41...(َوَجَعْلَن ِذِه ال ي َه اُهْم ِف َوَأْتَبْعَن

 .﴾)42...(َلْعَنًة

 .جمل فقط ثالث

 :وهي ،ذات وجهين واحدةوفي آيات سورة القصص جملة 

 .ُيْنَصُروَن﴾َال َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ... ﴿

 :في هذه اآليات واحدة جملة اسمية هناك وآذلك

 .﴾)42(ْقُبوِحيَن ُهْم ِمَن اْلَم َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ...﴿

 :عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 3: حروف الجر •

 . 1: أسماء اإلشارة •

 : أدواة الشرط •

 . 4: حروف العطف •

 : األسماء الموصولة •



 

 . 5: الضمائر •

 :حسب هذا الحدث" غافر"الجمل الفعلية في سورة 

وا  ) ... 45(ِل ِفْرَعْوَن ُسوُء اْلَعَذاِب آَوَحاَق ِب﴿ َذاِب     َلآَأْدِخُل دَّ اْلَع ْوَن َأَش ِفْرَع

َتْكَبُروا      ) 46( ِذيَن اْس َعَفاُء ِللَّ وُل الضُّ اِر َفَيُق ِذيَن   ) 47(...َوِإْذ َيَتَحاجُّوَن ِفي النَّ اَل الَّ َق

اِر    ) 48(اْسَتْكَبُروا ِإنَّا ُآلٌّ ِفيَها ِإنَّ اللََّه َقْد َحَكَم َبْيَن اْلِعَباِد  ي النَّ ِذيَن ِف ِة  َوَقاَل الَّ ِلَخَزَن

ُلُكْم      ) 49(َجَهنََّم اْدُعوا َربَُّكْم ُيَخفِّْف َعنَّا َيْوًما ِمَن اْلَعَذاِب  ْأِتيُكْم ُرُس ُك َت ْم َت اُلوا َأَو َل َق

 .﴾...ِباْلَبيَِّناِت َقاُلوا َبَلى َقاُلوا َفاْدُعوا

 .عدد هذه الجمل خمس عشرة جملةف

 ":غافر"الجمل االسمية في سورة 

ارِ      َفَهْل ... ﴿ َن النَّ يًبا ِم ا َنِص وَن َعنَّ ُتْم ُمْغُن ا    ...)47(َأْن لٌّ ِفيَه ا ُآ ... ) 48(...ِإنَّ

 .﴾)52(ْعَنُة َوَلُهْم ُسوُء الدَّاِرَوَلُهُم اللَّ) ... 50(ٍلالِفي َضِإالَّ  ْلَكاِفِريَنَوَما ُدَعاُء ا

 .عدد هذه الجمل أربعف

 :في هذه اآليات الجمل ذات الوجهينعدد 

ومُ      ا... ﴿ ْوَم َتُق يا َوَي ُدوا َوَعِش ا ُغ ْوَن َعَلْيَه اَعةُ  لنَّاُر ُيعَرُض ْم    ... السَّ ا َلُك ا ُآنَّ ِإنَّ

ا  اِد  ) ... 47... (َتَبًع ْيَن اْلِعَب َم َب ْد َحَك َه َق ِذيَن   ...) 48(ِإنَّ اللَّ َلَنا َوالَّ ُر ُرُس ا َلَنْنُص ِإنَّ

وْ آ دُّْنَيا َوَي اِة ال ي اْلَحَي وا ِف وُم اَمُن َهاُد َألَم َيُق ْوَم ) 51(ْش ِذَرُتُهْم َال َي اِلِميَن َمْع ُع الظَّ َيْنَف

...)52(﴾. 

 .جمل هذه ثمانيف

 :عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 17: الجرحروف  •

 . 12: حروف العطف •

 . 1: أدوات الشرط •

 . 4 :األسماء الموصولة •



 

 : أسماء اإلشارة •

 . 17: الضمائر •

 :حسب هذا الحدث" الدخان"ة الجمل الفعلية في سور

َذاِب    ) 47(ُخُذوُه َفاْعِتُلوُه ِإَلى َسَواِء اْلَجِحيِم ... ﴿ ْن َع ِه ِم ُثمَّ ُصبُّوا َفْوَق َرْأِس

 .﴾)49...(ُذْق ) 48(اْلَحِميِم 

 .جمل هذه أربعف

 :ذات وجهين واحدةوفي آيات سورة الدخان لهذا الحدث جملة 

وِم  َجَرَة الزَّقُّ اُم ا) 43(﴿ِإنَّ َش يِم َألَطَع ي ) 44(ِث ي ِف ِل َيْغِل َآاْلُمْه

 .﴾)45(اْلُبُطوِن

 :النحويون، وهي اختلف فيها واحدةوآذلك في هذه اآليات جملة 

 .﴾)50(ِإنَّ َهَذا َما ُآْنُتْم ِبِه َتْمَتُروَن﴿

 :جملة اسمية في هذه اآليات هناك وآذلك

 .﴾)49(ِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَكِريُم... ﴿

 :عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 7: حروف الجر •

 . 1: حروف العطف •

 : ات الشرطأدو •

 . 1: أسماء اإلشارة •

 :األسماء الموصولة •

 . 7: الضمائر •

د موسى     -20 ى عه رائيل عل ي إس ن بن ق م وب فري ة بقل ه (لصوق الوثني علي

 :)السالم

 :حسب هذا الحدث) 61" (البقرة"عدد الجمل الفعلية في سورة 



 

 :قوله تعالى في 

ُت ا      ... َوِإْذ ُقْلُتْم ﴿ ا ُتْنِب ا ِممَّ ِرْج َلَن َك ُيْخ ا َربَّ ا    َألَفاْدُع َلَن ا َوِقثَّاِئَه ْن َبْقِلَه ْرُض ِم

 .﴾)61(...اْهِبُطوا ِمْصًرا  ...َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها َقاَل 

 .جمل فقط خمس

 ):61" (البقرة"في آية سورة  الجمل ذات الوجهينعدد 

َأَتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو َأْدَنى ِبالَِّذي ُهَو َخْيٌر ... َلْن َنْصِبَر َعَلى َطَعاٍم َواِحٍد ... ﴿

 ﴾)61(...َفِإنَّ َلُكْم َما َسَأْلُتْم  ...

 .جمل ثالث

 :عدد أدوات الربط في هذه اآلية الواحدة

 . 7: حروف الجر •

 . 13: الضمائر •

 . 7: حروف العطف •

 . : ارةأسماء اإلش •

 . 1: ات الشرطأدو •

 . 3: األسماء الموصولة •

 :"األعراف"الجمل الفعلية في سورة 

َقاُه  ... ﴿ ى ِإِذ اْسَتْس ى ُموَس ا ِإَل ا َوَأْوَحْيَن َباًطا ُأَمًم َرَة َأْس ْي َعْش اُهُم اْثَنَت َوَقطَّْعَن

اٍس       َقْوُمُه َأِن اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَحَجَر َفاْنَبَجَسْت ِمْنُه اْثَنَتا لُّ ُأَن َم ُآ ْد َعِل ا َق َعْشَرَة َعْيًن

ا   اِت َم ْن َطيَِّب وا ِم ْلَوى ُآُل نَّ َوالسَّ ْيِهُم اْلَم ا َعَل اَم َوَأْنَزْلَن ْيِهُم اْلَغَم ا َعَل َرَبُهْم َوَظلَّْلَن َمْش

 .﴾)160...(َرَزْقَناُآْم َوَما َظَلُموَنا

 .جملة عدد هذه الجمل إحدى عشرة

 :في هذه اآليات ينالجمل ذات الوجهعدد 

 .﴾)159(﴿َوِمْن َقْوِم ُموَسى ُأمٌَّة َيْهُدوَن ِباْلَحقِّ َوِبِه َيْعِدُلوَن 



 

 .هاتان جملتان فقط

 : النحويون وفي هذه اآليات جملة واحدة اختلف فيها

 .﴾)160(َوَلِكْن َآاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظِلُموَن ... ﴿

 :عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 8: رحروف الج •

 . 1: أدوات الشرط •

 . 10: حروف العطف •

 : أسماء اإلشارة •

 . 16: الضمائر •

 . 1: األسماء الموصولة •

 :حسب هذا الحدث" يونس"عدد الجمل الفعلية في سورة 

ا ﴿ ىآَفَم َن ِلُموَس ِئِهْم َأْن ِإالَّ  َم ْوَن َوَمَل ْن ِفْرَع ْوٍف ِم ى َخ ِه َعَل ْن َقْوِم ٌة ِم ُذرِّيَّ

 .﴾...َيْفِتَنُهْم 

 .هاتان جملتان فعليتان في هذه اآليةف

 :عدد أدوات الربط في هذا الجزء من اآلية

 . 4: حروف الجر •

 . 3: الضمائر •

 . 2: حروف العطف •

 :األسماء الموصولة •

 : أسماء اإلشارة •

 :أدوات الشرط •



 

ه، و  (بني إسرائيل  عن نيابة ذهاب موسى  -21 ات رب ه    إعطاء لميق الى ل اهللا تع

 ):بني إسرائيل العمل بها منالوصايا التي يطلب ا متضمنة ألواًح

 :حسب هذا الحدث" األعراف"عدد الجمل الفعلية في سورة 

 :في قوله تعالى 

ًة         الَوَواَعْدَنا ُموَسى َث﴿ يَن َلْيَل ِه َأْرَبِع اُت َربِّ َتمَّ ِميَق ٍر َف ا ِبَعْش ًة َوَأْتَمْمَناَه ِثيَن َلْيَل

ى  اَل ُموَس اُروَنَألَوَق ِه َه ِلْح َو ِخي ْوِمي َوَأْص ي َق ي ِف ِديَن َال اْخُلْفِن ِبيَل اْلُمْفِس ْع َس َتتَِّب

ى   ... َوَلمَّا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاِتَنا َوَآلََّمُه َربُُّه َقاَل ) 142( ْر ِإَل َقاَل َلْن َتَراِني َوَلِكِن اْنُظ

رَّ ُموَسى   اْلَجَبِل َفِإِن اْسَتَقرَّ َمَكاَنُه َفَسْوَف َتَراِني َفَلمَّا َت َجلَّى َربُُّه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه َدآا َوَخ

كَ     ُت ِإَلْي ْبَحاَنَك ُتْب اَل ُس اَل  ) 143(...َصِعًقا َفَلمَّا َأَفاَق َق ا    ...َق ْذ َم َن    آَفُخ ْن ِم َك َوُآ َتْيُت

ْيٍء    ًاليْلَواِح ِمْن ُآلِّ َشْيٍء َمْوِعَظًة َوَتْفصِ َألَوَآَتْبَنا َلُه ِفي ا) 144(الشَّاِآِريَن  لِّ َش ِلُك

 .﴾)145(َفُخْذَها ِبُقوٍَّة َوْأُمْر َقْوَمَك َيْأُخُذوا ِبَأْحَسِنَها َسُأِريُكْم َداَر اْلَفاِسِقيَن 

 .جملة وعشرون فعدد هذه الجمل تسع

 :عدد الجمل االسمية في هذه اآليات

 .﴾َوَأَنا َأوَُّل اْلُمْؤِمِنيَن ...﴿

 .فقط واحدة هذه جملةف

 :في هذه اآليات ل ذات الوجهينالجمعدد 

ا      ... َربِّ َأِرِني َأْنُظْر ِإَلْيَك ﴿ اِس ِبِرَس ى النَّ َطَفْيُتَك َعَل ي اْص ِتي الَيا ُموَسى ِإنِّ

 .﴾...ِميالَوِبَك

 .فهاتان جملتان فقط

 : عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 16: حروف الجر •

 . 33: الضمائر •

 . 22: حروف العطف •



 

 : أسماء اإلشارة •

 3: أدوات الشرط •

 . 1: األسماء الموصولة •

 :ااتخاذ بني إسرائيل العجل معبوًد -22

 :حسب هذا الحدث) 54" (البقرة"عدد الجمل الفعلية في سورة 

ْم       ... ﴿َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه  ٌر َلُك ْم َخْي ُكْم َذِلُك اْقُتُلوا َأْنُفَس اِرِئُكْم َف َفُتوُبوا ِإَلى َب

 .﴾)54(...عليكمُكْم َفَتاَب ِعْنَد َباِرِئ

 .عدد هذه الجمل ثالثف

 :واحدة هي جملة اسمية) 54(وفي هذه اآلية 

 .﴾ُه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُمَعَلْيُكْم ِإنَّ... ﴿

 ):وهي جملة واحدة في هذه اآلية( ،الجمل ذات الوجهينعدد 

 .﴾...ْجَلِإنَُّكْم َظَلْمُتْم َأْنُفَسُكْم ِباتَِّخاِذُآُم اْلِع... ﴿

 :عدد أدوات الربط في هذه اآلية

 . 4: حروف الجر •

 : األسماء الموصولة •

 . 4: حروف العطف •

 . 1: أسماء اإلشارة •

 . 1: أدوات الشرط •

 . 13: الضمائر •

 :حسب هذا الحدث) 93-92" (البقرة"عدد الجمل الفعلية في سورة 



 

ِدِه    ﴿َوَلَقْد َجاَءُآْم ُموَسى ِباْلَبيَِّناِت ُثمَّ اتََّخْذ ْن َبْع َل ِم ْذَنا  ) 92...(ُتُم اْلِعْج َوِإْذ َأَخ

ْيَنا      آِميَثاَقُكْم َوَرَفْعَنا َفْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوا َما  ِمْعَنا َوَعَص اُلوا َس َمُعوا َق وٍَّة َواْس َتْيَناُآْم ِبُق

 .﴾)93(...ِه ِإيَماُنُكْمِب َوُأْشِرُبوا ِفي ُقُلوِبِهُم اْلِعْجَل ِبُكْفِرِهْم ُقْل ِبْئَسَما َيْأُمُرُآْم

 .ة جملةعشر فعدد هذه الجمل ثالث

 :جملة واحدة، هي وعدد الجمل االسمية في هذه اآليات

 .َوَأْنُتْم َظاِلُموَن﴾... ﴿

 :، هيوجملة واحدة اختالفية في هذه اآليات

 .﴾ِإْن ُآْنُتْم ُمْؤِمِنيَن... ﴿

 :عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 6: حروف الجر •

 : ماء اإلشارةأس •

 . 8: حروف العطف •

 : األسماء الموصولة •

 . 1: أدوات الشرط •

 . 17: الضمائر •

 :ما حقيقة العجل الذي عبده بنو إسرائيل -23

 :حسب هذا الحدث" األعراف"عدد الجمل الفعلية في سورة 

يِِّهْم ِعجْ      ْن ُحِل ِدِه ِم ْن َبْع ًدا   ًال﴿َواتََّخَذ َقْوُم ُموَسى ِم ) 148(...ُذوُه اتَّخَ ... َجَس

ا     ...َوَلمَّا ُسِقَط ِفي َأْيِديِهْم َوَرَأْوا  ْر َلَن ا َوَيْغِف ا  ) 149(...َقاُلوا َلِئْن َلْم َيْرَحْمَنا َربَُّن َوَلمَّ

َر          ُتْم َأْم ِدي َأَعِجْل ْن َبْع وِني ِم َما َخَلْفُتُم اَل ِبْئَس ًفا َق َرَجَع ُموَسى ِإَلى َقْوِمِه َغْضَباَن َأِس

ْم ى ا َربُِّك اَل   َألَوَأْلَق ِه َق رُُّه ِإَلْي ِه َيُج َرْأِس َأِخي َذ ِب َواَح َوَأَخ وَنِني فَ ... ْل اُدوا َيْقُتُل َال َوَآ

َي ا ِمْت ِب َداَء َوَألُتْش اِلِميَن  َال ْع ْوِم الظَّ َع اْلَق ي َم اَل ) 150(َتْجَعْلِن ي ... َق ا ِف َوَأْدِخْلَن

َك  َيَناُلُهْم  ...) 151( ...َرْحَمِت َذِلَك    َس دُّْنَيا َوَآ اِة ال ي اْلَحَي ٌة ِف ْم َوِذلَّ ْن َربِِّه ٌب ِم َغَض



 

ِدَها وَ     ...) 152(َنْجِزي اْلُمْفَتِريَن  ْن َبْع اُبوا ِم مَّ َت وا  آُث ْن    ) 153(...َمُن َكَت َع ا َس َوَلمَّ

 .﴾)154(...ْلَواَح َألُموَسى اْلَغَضُب َأَخَذ ا

 .جملة وعشرون عدد هذه الجمل سبع

 ":األعراف"مل االسمية في آيات سورة عدد الج

َواٌر ... ﴿ ُه ُخ رَّاِحِميَن ... َل ُم ال َت َأْرَح وٌر ... َوَأْن ِدَها َلَغُف ْن َبْع َك ِم ِإنَّ َربَّ

 .َرِحيٌم﴾

 .جمل فقط هذه ثالثف

 :في هذه اآليات الجمل ذات الوجهينعدد 

ُه    ...﴿ َرْوا َأنَّ ْم َي ْم َوَال َأَل ِدَال ُيَكلُِّمُه ِبي َيْه ْد ) ... 148( ...ًاليِهْم َس ْم َق َأنَُّه

َعُفوِني   ...) 149...( ي وَ   ...) 150(...اْبَن ُأمَّ ِإنَّ اْلَقْوَم اْسَتْض ْر ِل  ...ِخي َألَربِّ اْغِف

َل   ) 151( ُذوا اْلِعْج ِذيَن اتََّخ يَِّئاتِ  ) 152(...ِإنَّ الَّ وا السَّ ِذيَن َعِمُل  ... )153( ...َوالَّ

 .﴾)154( َها ُهًدى َوَرْحَمٌة ِللَِّذيَن ُهْم ِلَربِِّهْم َيْرَهُبوَنَوِفي ُنْسَخِت

 .عدد هذه الجمل سبع

 :)اسمية أم فعلية؟ هي هل(عدد الجمل التي اختلف فيها 

 .﴾ِمَن اْلَخاِسِريَن َلَنُكوَننَّ ...َوَآاُنوا َظاِلِميَن ... ﴿

 .هاتان جملتان فقطف

 :عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 20: وف الجرحر •

 . 1: أسماء اإلشارة •

 . 23: حروف العطف •

 . 2: األسماء الموصولة •

 :أدوات الشرط •

 . 37: الضمائر •



 

 ومن هو السامري؟ -24

 :حسب هذا الحدث" طه"عدد الجمل الفعلية في سورة 

ْم ُأو ) 83(﴿َوَما َأْعَجَلَك َعْن َقْوِمَك َيا ُموَسى  تُ   الَقاَل ُه ِري َوَعِجْل ى َأَث  ِء َعَل

ِه     ) 85(َوَأَضلَُّهُم السَّاِمِريُّ ... َقاَل ) 84(ِإَلْيَك َربِّ ِلَتْرَضى  ى َقْوِم َع ُموَسى ِإَل َفَرَج

ْم     ...َغْضَباَن َأِسًفا َقاَل  ْن َربُِّك ٌب ِم َأَفَطاَل َعَلْيُكُم اْلَعْهُد َأْم َأَرْدُتْم َأْن َيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَض

ِدي   َأْخَلْفُتْم َمْوِع ا    ) 86(َف َدَك ِبَمْلِكَن ا َمْوِع ا َأْخَلْفَن اُلوا َم ى    ...َق َذِلَك َأْلَق َذْفَناَها َفَك َفَق

ْم ِعجْ  ) 87(السَّاِمِريُّ  ًدا   ًالَفَأْخَرَج َلُه اُلوا   ...َجَس َي   ...َفَق َرْوَن أَ َال َأفَ ) 88(َفَنِس  الََّي

ُل      ) 89(َنْفًعا  َالَيْمِلُك َلُهْم َضرا َوَال َو ًالَيْرِجُع ِإَلْيِهْم َقْو ْن َقْب اُروُن ِم ْم َه اَل َلُه َوَلَقْد َق

ا         ) 90(َفاتَِّبُعوِني َوَأِطيُعوا َأْمِري  ... َع ِإَلْيَن ى َيْرِج اِآِفيَن َحتَّ ِه َع َرَح َعَلْي ْن َنْب اُلوا َل َق

لُّوا    ...َقاَل ) 91(ُموَسى  َتُهْم َض ْيَت أَ   الََّأ) 92(ِإْذ َرَأْي ِبَعِن َأَفَعَص ِري  َتتَّ اَل  ) 93(ْم َق

ْوِلي      ... ْب َق ْم َتْرُق َراِئيَل َوَل ي ِإْس ْيَن َبِن َت َب وَل َفرَّْق اَل ) 94(َأْن َتُق اَل ) 95(...َق َق

وََّلْت        َذِلَك َس ْذُتَها َوَآ وِل َفَنَب ِر الرَُّس ْن َأَث َبُصْرُت ِبَما َلْم َيْبُصُروا ِبِه َفَقَبْضُت َقْبَضًة ِم

وَل   ...َفاْذَهْب َقاَل ) 96(ِلي َنْفِسي  اَس  َال َأْن َتُق َك       ...ِمَس ى ِإَلِه ْر ِإَل ُه َواْنُظ ْن ُتْخَلَف َل

 .﴾)98(َوِسَع ُآلَّ َشْيٍء ِعْلًما  ...) 97(َلُنَحرَِّقنَُّه ُثمَّ َلَنْنِسَفنَُّه ِفي اْلَيمِّ َنْسًفا  ...

 .فعدد هذه الجمل إحدى وخمسون

 :ذا الحدثحسب ه" طه"عدد الجمل االسمية في سورة 

 ...) 88(...َهَذا ِإَلُهُكْم َوِإَلُه ُموَسى  ...َلُه ُخَواٌر  ...ِء َعَلى َأَثِري الُهْم ُأو... ﴿

اِمِريُّ   ...َوِإنَّ َربَُّكُم الرَّْحَمُن  ًدا    ...) 95(َقاَل َفَما َخْطُبَك َيا َس َك َمْوِع ا   ...َوِإنَّ َل ِإنََّم

 .﴾)98(...ُهَو ِإالَّ  َلَهِإَال ِإَلُهُكُم اللَُّه الَِّذي 

 .جمل عدد هذه الجمل ثماني

 ":طه"ين في آيات سورة هوجالذات  عدد الجمل

ِدكَ   ... ﴿ ْن َبْع َك ِم ًنا        ... َفِإنَّا َقْد َفَتنَّا َقْوَم ًدا َحَس ْم َوْع ْدُآْم َربُُّك ْم َيِع ْوِم َأَل ا َق ... َي

ِه  َيا َقْوِم ِإ ...َوَلِكنَّا ُحمِّْلَنا َأْوَزاًرا  َك     ... نََّما ُفِتْنُتْم ِب ا َمَنَع اُروُن َم ا َه َن ُأمَّ    ...َي ا اْب َال َي



 

ي َو ْذ ِبِلْحَيِت يُت َال َتْأُخ ي َخِش ي ِإنِّ وَل   ...ِبَرْأِس اِة َأْن َتُق ي اْلَحَي َك ِف ِإنَّ َل َال َف

 .﴾)98(...ِمَساَس

 .جمل عدد هذه الجمل ثماني

 : عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 29: الجر حروف •

 . 2: أسماء اإلشارة •

 . 29: حروف العطف •

 . 4: األسماء الموصولة •

 . 1: أدوات الشرط •

 .68: الضمائر •

ى     -25 ان موس ى لس رائيل عل ي إس ر اهللا بن الم (أم ه الس دخول األرض  )علي ب

 :المقدسة

 :حسب هذا الحدث" المائدة"عدد الجمل الفعلية في سورة 

ا وَ   ...  َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه﴿ ْم ُمُلوًآ اَء َوَجَعَلُك ْم    آِإْذ َجَعَل ِفيُكْم َأْنِبَي ا َل اُآْم َم َت

اَلِميَن   َن اْلَع ًدا ِم ْؤِت َأَح ْم وَ  ...) 20(ُي ُه َلُك َب اللَّ ي َآَت اِرُآْم  َال الَِّت ى َأْدَب دُّوا َعَل َتْرَت

ا  ا َفِإْن َيْخُرُجواَحتَّى َيْخُرُجوا ِمْنَه ...َقاُلوا ) 21(َفَتْنَقِلُبوا َخاِسِريَن  اَل  ) 22(...ِمْنَه َق

وُه           الَرُج ِإَذا َدَخْلُتُم اَب َف ْيِهُم اْلَب وا َعَل ا اْدُخُل ُه َعَلْيِهَم َم اللَّ اُفوَن َأْنَع ِذيَن َيَخ  ...ِن ِمَن الَّ

اتِ    ...َقاُلوا ) 23( َك َفَق َت َوَربُّ اَل  ) 24(...َال َفاْذَهْب َأْن ا وَ   ...َق اْفُرْق َبْيَنَن ْوِم   َف ْيَن اْلَق َب

 .﴾)26(َتْأَس َعَلى اْلَقْوِم اْلَفاِسِقيَنَال َف اَألْرِضَيِتيُهوَن ِفي  ...َقاَل ) 25(اْلَفاِسِقيَن 

 .جملة وعشرون عدد هذه الجمل أربع

 ): 27-20" (المائدة"عدد هذه الجمل االسمية في آيات سورة 

اِلُبوَن   ) ... 22(َفِإنَّا َداِخُلوَن ... َيا ُموَسى ِإنَّ ِفيَها َقْوًما َجبَّاِريَن ... ﴿ ِإنَُّكْم َغ َف

 ﴾َفِإنََّها ُمَحرََّمٌة َعَلْيِهْم َأْرَبِعيَن َسَنًة) ... 24(ِإنَّا َهاُهَنا َقاِعُدوَن ... 



 

 .فقط جمل عدد هذه الجمل أربع

 ):27-20( في هذه اآليات الجمل ذات الوجهينعدد 

ةَ َألَيا َقْوِم اْدُخُلوا ا... اللَِّه َعَلْيُكْم  َيا َقْوِم اْذُآُروا ِنْعَمَة... ﴿ ا  ... ْرَض اْلُمَقدََّس ِإنَّ

 .﴾...َنْفِسي َوَأِخيِإالَّ  َأْمِلُكَال َربِّ ِإنِّي  ...َلْن َنْدُخَلَها َأَبًدا

 .عدد هذه الجمل ست

 :عدد أدوات الربط في هذه اآليات لسورة المائدة

 . 17: حروف الجر •

 . 3: ةاألسماء الموصول •

 . 18: حروف العطف •

 : أسماء اإلشارة •

 . 4: أدوات الشرط •

 . 31: الضمائر •

 ):هل هي اسمية أم فعلية؟(عدد الجمل التي اختلف فيها 

 ﴾...َما َداُموا ِفيَها ...ِإْن ُآْنُتْم ُمْؤِمِنيَن... ﴿

 .هاتان جملتان فقطف

 :نتق الجبل فوق بني إسرائيل -26

 ):64-63" (البقرة"عدد الجمل الفعلية في سورة 

ا    ُذوا َم ا     آ﴿َوِإْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم َوَرَفْعَنا َفْوَقُكُم الطُّوَر ُخ ُروا َم وٍَّة َواْذُآ اُآْم ِبُق َتْيَن

 .﴾)64...(ُثمَّ َتَولَّْيُتْم ِمْن َبْعِد َذِلَك ) 63...(ِفيِه 

 .هذه ست جمل

 :واحدة هي اسمية وفي هذه اآليات جملة

 .﴾...َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُهَال َفَلْو ...﴿

 :وجهينالذات  من ناوآذلك في هذه اآليات جملت



 

 .﴾َلُكْنُتْم ِمَن اْلَخاِسِريَن ...َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن... ﴿

 :عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 5: حروف الجر •

 . 2 :األسماء الموصولة •

 . 6: حروف العطف •

 . 1: أسماء اإلشارة •

 . 1: ات الشرطأدو •

 . 12: الضمائر •

 :حسب هذا الحدث) 171"(األعراف"عدد الجمل الفعلية في سورة 

ِه  آُخُذوا َما ... َوَظنُّوا ...اْلَجَبَل َفْوَقُهْم ﴿َوِإْذ َنَتْقَنا  ...َتْيَناُآْم ِبُقوٍَّة َواْذُآُروا َما ِفي

)171(﴾. 

 .وهذه الجمل خمس

 :عدد الجمل االسمية في هذه اآليات

 .﴾)171...(َأنَُّه َواِقٌع ِبِهْم ...َآَأنَُّه ُظلٌَّة ...﴿

 .هاتان جملتان فقطف

 :وجهينالذات  واحدة من وفي هذه اآلية جملة

 .﴾)171(َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن ... ﴿

 : عدد أدوات الربط

 . 3: حروف الجر •

 . 3: حروف العطف •

 . 1: أدوات الشرط •

 : أسماء اإلشارة •



 

 . 2: األسماء الموصولة •

 . 9: الضمائر •

 :بنو إسرائيل ومسألة البقرة -27

 ):74-67" (البقرة"عدد الجمل الفعلية في سورة 

هِ َتْذَبُحوا َبَقَرًة َقاُلوا َأَتتَِّخُذَنا ... َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه ﴿  ...ُهُزًوا َقاَل َأُعوُذ ِباللَّ

ا  ) 68(َفاْفَعُلوا َما ُتْؤَمُروَن  ...َقاَل  ...َقاُلوا اْدُع َلَنا َربََّك ُيَبيِّْن َلَنا ) 67( َقاُلوا اْدُع َلَن

ا  يِّْن َلَن َك ُيَب اَل ...َربَّ اُلوا اْدُع) 69( ...َق ا   َق يِّْن َلَن َك ُيَب ا َربَّ اَل) 70( ...َلَن ُر  ...َق ُتِثي

َذَبُحوَها   آلَقاُلوا ا ...َتْسِقي اْلَحْرَث َال ْرَض َوَألا اْلَحقِّ َف َت ِب وَن     َن ِجْئ اُدوا َيْفَعُل ا َآ َوَم

ُه    ) 72(...َوِإْذ َقَتْلُتْم َنْفًسا َفادَّاَرْأُتْم ِفيَها ) 71( ي اللَّ َذِلَك ُيْحِي َفُقْلَنا اْضِرُبوُه ِبَبْعِضَها َآ

اُء  َفَيْخُرُج ِمْنُه اْل ...ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكْم ِمْن َبْعِد َذِلَك ) 73(...َياِتِه آاْلَمْوَتى َوُيِريُكْم   ...َم

)74(﴾. 

 .وثالثون فقط عدد هذه الجمل ست

 :) 74-67( عدد الجمل االسمية في هذه اآليات

َك    َال َفاِرٌض َوَال ِإنََّها َبَقَرٌة  ...َما ِهَي ...﴿ ْيَن َذِل َواٌن َب ا   ... ِبْكٌر َع ا َلْوُنَه  ...َم

ا  َال ُمَسلََّمٌة ... َذُلوٌل َال ِإنََّها َبَقَرٌة ... َما ِهَي ... ِإنََّها َبَقَرٌة َصْفَراُء َفاِقٌع َلْوُنَها  ِشَيَة ِفيَه

 .﴾)74...(ِحَجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًةَفِهَي َآاْل ...َواللَُّه ُمْخِرٌج ...

 .عدد هذه الجمل ثمانية

 :في هذه اآليات الجمل ذات الوجهينعدد 

رَ  ... ﴿ ْذَبُحوا َبَق ْأُمُرُآْم َأْن َت َه َي ولُ  ...ًةِإنَّ اللَّ ُه َيُق ولُ  ...ِإنَّ ُه َيُق َر  ...ِإنَّ ِإنَّ اْلَبَق

ُدوَن     ُه َلُمْهَت اَء اللَّ وُل   ... ) 70(َتَشاَبَه َعَلْيَنا َوِإنَّا ِإْن َش ُه َيُق وَن    ...ِإنَّ ْم َتْعِقُل ) 73(َلَعلَُّك

ُه ا   ... ُر ِمْن اُر َوِإنَّ مِ َألَوِإنَّ ِمَن اْلِحَجاَرِة َلَما َيَتَفجَّ قَُّق    ْنَه ا َيشَّ ا َلَم ا    ...ْنَه ا َلَم َوِإنَّ ِمْنَه

 .﴾)74(َيْهِبُط ِمْن َخْشَيِة اللَِّه َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّا َتْعَمُلوَن 

 .ة جملةعدد هذه الجمل إحدى عشر



 

 ):فعلية أم اسمية؟(الجمل التي اختلف فيها النحويون 

 .﴾ُآْنُتْم َتْكُتُموَنَما  ...َأْن َأُآوَن ِمَن اْلَجاِهِليَن ... ﴿

 .هاتان جملتان فقطف

 :عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 26: حروف الجر •

 . 18: حروف العطف •

 . 3: أدوات الشرط •

 . 2: أسماء اإلشارة •

 . 43: الضمائر •

 . 5: األسماء الموصولة •

 :همن )عليه السالم(قصة قارون وموقف موسى  -28

 :)83-76(" القصص"عدد الجمل الفعلية في سورة 

ْيِهْم وَ  ... ﴿ ى َعَل وِز   آَفَبَغ َن اْلُكُن اُه ِم ُه    ... َتْيَن ُه َقْوُم اَل َل َرْح َال ِإْذ َق ) 76( ...َتْف

َرَة وَ آلَتاَك اللَُّه الدَّاَر اآَواْبَتِغ ِفيَما  َن        َال ِخ ا َأْحَس ْن َآَم دُّْنَيا َوَأْحِس َن ال يَبَك ِم ْنَس َنِص َت

ي   َتْبَال اللَُّه ِإَلْيَك َو اَد ِف اَل  ) 77(... اَألْرِضِغ اْلَفَس ْم    ...َق ْم َيْعَل ْن   َال َو ...َأَوَل َأُل َع ُيْس

وَن  وِبِهُم اْلُمْجِرُم اَة  ) 78(ُذُن ُدوَن اْلَحَي ِذيَن ُيِري اَل الَّ ِه َق ي ِزيَنِت ِه ِف ى َقْوِم َرَج َعَل َفَخ

َفَخَسْفَنا ِبِه ) 80(الصَّاِبُروَنِإالَّ  ُيَلقَّاَهاَال َو... َوَقاَل الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم ) 79( ...الدُّْنَيا 

َداِرِه ا ِه   ...ْرَض َألَوِب ْن ُدوِن اللَّ ُروَنُه ِم ُه  ) 81(...َيْنُص ْوا َمَكاَن ِذيَن َتَمنَّ َبَح الَّ َوَأْص

ا وَن َألِب ِذيَن   ...) 82(...ْمِس َيُقوُل ا ِللَّ و َال َنْجَعُلَه ُدوَن ُعُل ي  ُيِري َال َو ْرِضاَألا ِف

 .﴾)83(...َفَساًدا

 .جملة فعدد هذه الجمل ست وعشرون

 :عدد الجمل االسمية في هذه اآليات حسب هذا الحدث



 

وَِّة  ... ِإنَّ َقاُروَن َآاَن ِمْن َقْوِم ُموَسى ﴿ َما ِإنَّ َمَفاِتَحُه َلَتُنوُء ِباْلُعْصَبِة ُأوِلي اْلُق

 .﴾َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقيَن... ِخَرُة َألَك الدَّاُر اِتْل ...ِإنَُّه َلُذو َحظٍّ َعِظيٍم ... 

 .جمل عدد هذه الجمل خمس

 :الجمل ذات الوجهينعدد 

ِرِحيَن   َال ِإنَّ اللََّه ... ﴿ بُّ اْلَف َه   ...ُيِح ِديَن   َال ِإنَّ اللَّ بُّ اْلُمْفِس ُه    ...ُيِح ا ُأوِتيُت ِإنََّم

َقْد َأْهَلَك ِمْن َقْبِلِه ِمَن اْلُقُروِن َمْن ُهَو َأَشدُّ ِمْنُه ُقوًَّة َوَأْآَثُر  َأنَّ اللََّه ...َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدي 

ْن    ...َيا َلْيَت َلَنا ِمْثَل َما ُأوِتَي َقاُروُن  ...َجْمًعا  ٌر ِلَم َل   آَوْيَلُكْم َثَواُب اللَِّه َخْي َن َوَعِم َم

 .﴾وَنُيْفِلُح اْلَكاِفُرَال َوْيَكَأنَُّه  ...َصاِلًحا 

 .فقط جمل عدد هذه الجمل ثماني

 :)فعلية أم اسمية؟(عدد الجمل التي اختلف فيها النحويون 

 .﴾َوَما َآاَن ِمَن اْلُمْنَتِصِريَن ...َفَما َآاَن َلُه ِمْن ِفَئٍة ... ﴿

 .هاتان جملتان فقط

 :عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 27: حروف الجر •

 . 8: األسماء الموصولة •

 . 20: لعطفحروف ا •

 . 1 :أسماء اإلشارة •

 . 1: أدوات الشرط •

 . 29: الضمائر •

 :)عليه السالم(إيذاء بني إسرائيل لموسى  -29

 :حسب هذا الحدث" األحزاب"عدد الجمل الفعلية في سورة 

 .﴾...َفَبرََّأُه اللَُّه ِممَّا َقاُلوا... ﴿

 .هاتان جملتان فقطف



 

 :في هذا الحدث الجمل ذات الوجهينعدد 

 .﴾َذْوا ُموَسىآَتُكوُنوا َآالَِّذيَن َال َمُنوا آَيا َأيَُّها الَِّذيَن ... ﴿

 .هاتان جملتان فقطف

  :عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 1: حروف الجر •

 . 2: حروف العطف •

 . 1: الضمائر •

  :أسماء اإلشارة •

 . 1: األسماء الموصولة •

 : ات الشرطأدو •

 :)عليه السالم(إظهار اهللا تعالى براءة موسى  -30

 :حسب هذا الحدث" الصف"عدد الجمل الفعلية في سورة 

 .﴾...َفَلمَّا َزاُغوا َأَزاَغ اللَُّه ُقُلوَبُهْم... َوَقْد َتْعَلُموَن ... َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه ﴿

 .فقط جمل عدد هذه الجمل أربع

 :في هذه اآلية الجمل ذات الوجهينعدد 

 .﴾َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَنَال َواللَُّه ... ُتْؤُذوَنِني  َيا َقْوِم ِلَم... ﴿

 .هاتان جملتان فقطف

 : واحدة هي وفي هذه اآلية جملة اسمية

 .﴾...َأنِّي َرُسوُل اللَِّه ِإَلْيُكْم... ﴿

 : عدد أدوات الربط في هذه اآلية

 . 2: حروف الجر •

 . 4: حروف العطف •



 

 . 2: ات الشرطأدو •

 . 5: الضمائر •

 :أسماء اإلشارة •

 :األسماء الموصولة •

 :ًالسبعين رج )عليه السالم(اختيار موسى  -31

 :حسب هذا الحدث) 56-55" (البقرة"عدد الجمل الفعلية في سورة 

ُثمَّ َبَعْثَناُآْم ِمْن ) 55(...َحتَّى َنَرى اللََّه َجْهَرًة َفَأَخَذْتُكُم الصَّاِعَقُة ... َوِإْذ ُقْلُتْم ﴿

 .﴾)56(...ْوِتُكْم َبْعِد َم

 :يتيناآلفي هاتين  الجمل ذات الوجهين هي هذه

 .﴾َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن ...َوَأْنُتْم َتْنُظُروَن ...َيا ُموَسى َلْن ُنْؤِمَن َلَك ... ﴿

 .هذه جمل ثالثف

 ":البقرة"عدد أدوات الربط في آيات سورة 

 . 2: حروف الجر •

 : أسماء اإلشارة •

 . 4: حروف العطف •

 :سماء الموصولةاأل •

 . 1: أدوات الشرط •

 . 8: الضمائر •

 :حسب هذا الحدث) 157-155" (األعراف"عدد الجمل الفعلية في سورة 

ْبِعيَن َرجُ ﴿ ُه َس ى َقْوَم اَر ُموَس اَل   ًالَواْخَت ُة َق َذْتُهُم الرَّْجَف ا َأَخ ا َفَلمَّ ... ِلِميَقاِتَن

اُء      ...ا َأُتْهِلُكَنا ِبَما َفَعَل السَُّفَهاُء ِمنَّ ْن َتَش ِدي َم اُء َوَتْه ا   ... ُتِضلُّ ِبَها َمْن َتَش اْغِفْر َلَن َف

ا  ي  ) 155(...َواْرَحْمَن َنًة َوِف دُّْنَيا َحَس ِذِه ال ي َه ا ِف ْب َلَن َرِةَواْآُت اَل  ... اآلِخ  ...َق



 

اَة     وَن الزََّآ وَن َوُيْؤُت ِذيَن َيتَُّق َأْآُتُبَها ِللَّ ي   َيِجُدو... ) 156(...َفَس َدُهْم ِف ا ِعْن ُه َمْكُتوًب َن

ْوَراِة  اِت      َواِإلالتَّ ُم الطَّيَِّب لُّ َلُه ِر َوُيِح ِن اْلُمْنَك اُهْم َع اْلَمْعُروِف َوَيْنَه ْأُمُرُهْم ِب ِل َي ْنِجي

َرُهْم َوا     ْنُهْم ِإْص ُع َع َث َوَيَض ْيِهُم اْلَخَباِئ رُِّم َعَل ْيِهْم   الْغَألَوُيَح ْت َعَل ي َآاَن  ...َل الَِّت

 .﴾)157(...َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتََّبُعوا النُّوَر الَِّذي ُأْنِزَل َمَعُه 

 .هذه الجمل ست وعشرون

 :عدد الجمل االسمية في هذه اآليات

َي﴿ َك ِإالَّ  ِإْن ِه ا  ...ِفْتَنُت َت َوِليَُّن اِفِرينَ ... َأْن ُر اْلَغ َت َخْي ُم  ...َوَأْن َك ُه ُأوَلِئ

 .﴾اْلُمْفِلُحوَن

 .فقط جمل ذه أربعه

 :في هذه اآليات الجمل ذات الوجهينعدد 

َعَذاِبي ُأِصيُب  ...ِإنَّا ُهْدَنا ِإَلْيَك ... َربِّ َلْو ِشْئَت َأْهَلْكَتُهْم ِمْن َقْبُل َوِإيَّاَي ... ﴿

ِذيَن  ) 156(وَن َياِتَنا ُيْؤِمُنآَوالَِّذيَن ُهْم ِب ...ِبِه َمْن َأَشاُء َوَرْحَمِتي َوِسَعْت ُآلَّ َشْيٍء  الَّ

 .﴾...مِّيَّ الَِّذي ُألَيتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبيَّ ا

 .عدد هذه الجمل ست

 :عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 20: حروف الجر •

 . 2 :أسماء اإلشارة •

 . 19: حروف العطف •

 . 5: األسماء الموصولة •

 : ات الشرطأدو •

 . 40: الضمائر •

 

 :حب موسىاالعبد الصالح ص/ مع الخضر )معليه السال(قصة موسى  -32



 

 :حسب هذا الحدث) 80-60" (الكهف"عدد الجمل الفعلية في سورة 

اُه ﴿ ى ِلَفَت اَل ُموَس ا َال َوِإْذ َق َي ُحُقًب َرْيِن َأْو َأْمِض َع اْلَبْح َغ َمْجَم ى َأْبُل َرُح َحتَّ َأْب

َرًبا     َفَلمَّا َبَلَغا َمْجَمَع َبْيِنِهَما َنِسَيا ُحوَت) 60( ِر َس ي اْلَبْح ِبيَلُه ِف ا  ) 61(ُهَما َفاتََّخَذ َس َفَلمَّ

ا   ) 62(ِتَنا َغَداَءَنا َلَقْد َلِقيَنا ِمْن َسَفِرَنا َهَذا َنَصًبا آَجاَوَزا َقاَل ِلَفَتاُه  َت ِإْذ َأَوْيَن َقاَل َأَرَأْي

اِنيهُ   ا َأْنَس ِبيَلُه      ِإالَّ ِإَلى الصَّْخَرِة َفِإنِّي َنِسيُت اْلُحوَت َوَم َذ َس َرُه َواتََّخ ْيَطاُن َأْن َأْذُآ الشَّ

ى  ... َقاَل ) 63(ِفي اْلَبْحِر َعَجًبا  ا   آَفاْرَتدَّا َعَل ا َقَصًص ْن    ) 64(َثاِرِهَم ًدا ِم َدا َعْب َفَوَج

َك  َقاَل َلُه ُم) 65(َتْيَناُه َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدَنا َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلًما آِعَباِدَنا  وَسى َهْل َأتَِّبُع

َوَآْيَف َتْصِبُر َعَلى َما َلْم ُتِحْط ) 67( ...َقاَل ) 66(َعَلى َأْن ُتَعلَِّمِن ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشًدا 

اِبًرا وَ     ) 68(ِبِه ُخْبًرا  ُه َص اَء اللَّ َتِجُدِني ِإْن َش اَل َس ًرا    َال َق َك َأْم اَل  ) 69(َأْعِصي َل َق

ى ِإَذا   ) 70(َتْسَأْلِني َعْن َشْيٍء َحتَّى ُأْحِدَث َلَك ِمْنُه ِذْآًرا  َالَفِإِن اتََّبْعَتِني َف ا َحتَّ َفاْنَطَلَق

َقاَل َأَلْم ) 71(َرِآَبا ِفي السَِّفيَنِة َخَرَقَها َقاَل َأَخَرْقَتَها ِلُتْغِرَق َأْهَلَها َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا ِإْمًرا 

ًرا  َال َما َنِسيُت َوُتَؤاِخْذِني ِبَال َقاَل ) 72(...َأُقْل ا  ) 73(ُتْرِهْقِني ِمْن َأْمِري ُعْس َفاْنَطَلَق

ًرا  الَحتَّى ِإَذا َلِقَيا ُغ ) 74(ًما َفَقَتَلُه َقاَل َأَقَتْلَت َنْفًسا َزِآيًَّة ِبَغْيِر َنْفٍس َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا ُنْك

ْن   َال َشْيٍء َبْعَدَها َفَقاَل ِإْن َسَأْلُتَك َعْن ) 75(...َقاَل َأَلْم َأُقْل َلَك  َت ِم ُتَصاِحْبِني َقْد َبَلْغ

ْذًرا   ُدنِّي ُع َأَبْوا َأْن      ) 76(َل ا َف َتْطَعَما َأْهَلَه ٍة اْس َل َقْرَي ا َأْه ى ِإَذا َأَتَي ا َحتَّ َفاْنَطَلَق

ئْ          ْو ِش اَل َل ُه َق ْنَقضَّ َفَأَقاَم ُد َأْن َي َداًرا ُيِري ا ِج َدا ِفيَه ِه   الَت ُيَضيُِّفوُهَما َفَوَج ْذَت َعَلْي تََّخ

ْبًرا    ...َقاَل ) 77(َأْجًرا  ِه َص ي    ...) 78(َسُأَنبُِّئَك ِبَتْأِويِل َما َلْم َتْسَتِطْع َعَلْي وَن ِف َيْعَمُل

ا    َأَرْدُت َأْن َأِعيَبَه ًبا      ...اْلَبْحِر َف ِفيَنٍة َغْص لَّ َس ُذ ُآ ا    ...) 79(َيْأُخ يَنا َأْن ُيْرِهَقُهَم َفَخِش

ا       )80(ًنا َوُآْفًرا ُطْغَيا َرَب ُرْحًم اًة َوَأْق ُه َزَآ ًرا ِمْن ) 81(َفَأَرْدَنا َأْن ُيْبِدَلُهَما َربُُّهَما َخْي

ْن     ...  ُه َع ا َفَعْلُت َك َوَم َفَأَراَد َربَُّك َأْن َيْبُلَغا َأُشدَُّهَما َوَيْسَتْخِرَجا َآْنَزُهَما َرْحَمًة ِمْن َربِّ

 .﴾)82(ْع َعَلْيِه َصْبًرا َما َلْم َتْسِط ...َأْمِري 

 .جملة وثمانون عدد الجمل الفعلية هو ثمان

 :في هذا الحدث الجمل ذات الوجهينعدد 



 

َتِطيَع  ... ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبًرا  ...َفِإنِّي َنِسيُت اْلُحوَت ... ﴿ ِإنََّك َلْن َتْس

 .﴾...َي َصْبًرا ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِع... َمِعَي َصْبًرا 

 .فقط جمل هذه أربعف

 ):اسمية أم فعلية؟(عدد الجمل التي اختلف فيها النحويون 

اِآيَن     ...َذِلَك َما ُآنَّا َنْبِغ  ...﴿ ْت ِلَمَس ِفيَنُة َفَكاَن ٌك     ...َأمَّا السَّ ْم َمِل اَن َوَراَءُه َوَآ

ِة  الَوَأمَّا اْلِجَداُر َفَكاَن ِلُغ ...ُم َفَكاَن َأَبَواُه ُمْؤِمَنْيِن الَوَأمَّا اْلُغ ... َمْيِن َيِتيَمْيِن ِفي اْلَمِديَن

 .﴾...َوَآاَن َتْحَتُه َآْنٌز َلُهَما َوَآاَن َأُبوُهَما َصاِلًحا 

 .هذه سبع جملف

 : عدد الجمل االسمية في هذه اآليات حسب هذا الحدث

 .﴾... َذِلَك َتْأِويُل ...َهَذا ِفَراُق َبْيِني َوَبْيِنَك ... ﴿

 .اثنتان فقط فهاتان جملتان

 :عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 35: حروف الجر •

 . 88: الضمائر •

 . 40: حروف العطف •

 . 3 :أسماء اإلشارة •

 . 3: ات الشرطأدو •

 . 6: األسماء الموصولة •

 :تذآير اهللا تعالى لبني إسرائيل بنعمه عليهم -33

 :ذا الحدثحسب ه" البقرة"عدد الجمل الفعلية في سورة 

ا ... ﴿ وا َيْوًم ْيًئا َوَال َواتَُّق ٍس َش ْن َنْف ٌس َع ِزي َنْف َفاَعٌة َوَال َتْج ا َش ُل ِمْنَه َال ُيْقَب

ْدٌل    ا َع ُذ ِمْنَه ْن  ) 48(...ُيْؤَخ اُآْم ِم َذاِب   آَوِإْذ َنجَّْيَن وَء اْلَع وُموَنُكْم ُس ْوَن َيُس ِل ِفْرَع

َتْحيُ  اَءُآْم َوَيْس َذبُِّحوَن َأْبَن اَءُآْم ُي اُآْم   ) 49(...وَن ِنَس َر َفَأْنَجْيَن ُم اْلَبْح ا ِبُك َوِإْذ َفَرْقَن



 

ْن      ) 50(...َل ِفْرَعْوَن آَوَأْغَرْقَنا  َل ِم ْذُتُم اْلِعْج مَّ اتََّخ ًة ُث َوِإْذ َواَعْدَنا ُموَسى َأْرَبِعيَن َلْيَل

ِدِه  َك  ) 51(...َبْع ِد َذِل ْن َبْع ْنُكْم ِم ا َع مَّ َعَفْوَن اَب آَوِإْذ ) 52(...ُث ى اْلِكَت ا ُموَس َتْيَن

ِه   ) 53(...َواْلُفْرَقاَن  ُكْم       ...َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِم اْقُتُلوا َأْنُفَس اِرِئُكْم َف ى َب وا ِإَل  ...َفُتوُب

اعِ     ...َوِإْذ ُقْلُتْم ) 54(...َفَتاَب َعَلْيُكْم  َذْتُكُم الصَّ َرًة َفَأَخ َه َجْه ) 55(...َقُة َحتَّى َنَرى اللَّ

ْوِتُكْم      ِد َم ْن َبْع اُآْم ِم مَّ َبَعْثَن نَّ      ) 56(...ُث ْيُكُم اْلَم ا َعَل اَم َوَأْنَزْلَن ْيُكُم اْلَغَم ا َعَل َوَظلَّْلَن

 .﴾)57(...َوالسَّْلَوى ُآُلوا ِمْن َطيَِّباِت َما َرَزْقَناُآْم َوَما َظَلُموَنا 

 .ةلفعدد الجمل الفعلية ثمان وعشرون جم

 :في هذه اآليات لجمل ذات الوجهيناعدد 

ى    ﴿ ْلُتُكْم َعَل ي َفضَّ ْيُكْم َوَأنِّ ُت َعَل ي َأْنَعْم َي الَِّت ُروا ِنْعَمِت َراِئيَل اْذُآ ي ِإْس ا َبِن َي

اَلِميَن  ُروَن  َال َو) ... 47(اْلَع ْم ُيْنَص ُروَن   ) ...48(ُه ُتْم َتْنُظ ْم  ...) 50(َوَأْن َلَعلَُّك

ُكُروَن  ُدوَن  ...) 52(َتْش ْم َتْهَت اِذُآُم    ...) 53(َلَعلَُّك ُكْم ِباتَِّخ ُتْم َأْنُفَس ْم َظَلْم ْوِم ِإنَُّك ا َق َي

 .﴾)56(َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن  ...) 55(َوَأْنُتْم َتْنُظُروَن  ...) 54(...اْلِعْجَل 

 .جمل عدد هذه الجمل تسع

 :عدد الجمل االسمية في هذه اآليات

َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِعْنَد  ...َوَأْنُتْم َظاِلُموَن ... ٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظيٌم الَوِفي َذِلُكْم َب... ﴿

 .﴾ِإنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُم... َباِرِئُكْم 

 .فقط جمل هذه الجمل أربع

 :نوالنحوي فيها فاختل واحدة فقطوفي هذه اآليات جملة 

 .﴾ِلُموَنَوَلِكْن َآاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظ... ﴿

 :عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 21: حروف الجر •

 . 2 :األسماء الموصولة •

 . 28: حروف العطف •



 

 . 2 :أسماء اإلشارة •

 . 2: ات الشرطأدو •

 . 57: الضمائر •

 :حسب هذا الحدث" األعراف"عدد الجمل الفعلية في سورة 

ْن ﴿ اُآْم ِم وُموَنُكْمآَوِإْذ َأْنَجْيَن ْوَن َيُس اَءُآْم   ِل ِفْرَع وَن َأْبَن َذاِب ُيَقتُِّل وَء اْلَع ُس

 .﴾)141...(َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساَءُآْم 

 .فقط جمل الفعلية أربع فعدد هذه الجمل

 :هي وفي هذه اآلية جملة اسمية واحدة

 .﴾ٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظيٌمالَوِفي َذِلُكْم َب... ﴿

 : عدد أدوات الربط في هذه اآلية

 . 3: حروف الجر •

 . 3: وف العطفحر •

 . 1: أدوات الشرط •

 : األسماء الموصولة •

 . 1: أسماء اإلشارة •

 . 7: الضمائر •

 

 ):61-60"(البقرة"عدد الجمل الفعلية في سورة 

َوِإِذ اْسَتْسَقى ُموَسى ِلَقْوِمِه َفُقْلَنا اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَحَجَر َفاْنَفَجَرْت ِمْنُه اْثَنَتا ﴿

ِه وَ      َعْشَرَة َعْيًنا َقْد َعِل ْن ِرْزِق اللَّ َرُبوا ِم وا َواْش َرَبُهْم ُآُل اٍس َمْش ي   َال َم ُآلُّ ُأَن ْوا ِف َتْعَث

ُت ا   ... َوِإْذ ُقْلُتْم ) 60(ُمْفِسِديَن  اَألْرِض ا ُتْنِب ا ِممَّ ْن  َألَفاْدُع َلَنا َربََّك ُيْخِرْج َلَن ْرُض ِم



 

اَل  َبْقِلَها َوِقثَّاِئَها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَص ًرا   ... ِلَها َق وا ِمْص ْيِهُم   ... اْهِبُط ِرَبْت َعَل َوُض

 .﴾)61(...َوَيْقُتُلوَن النَِّبيِّيَن ِبَغْيِر اْلَحقِّ... الذِّلَُّة َواْلَمْسَكَنُة َوَباُءوا ِبَغَضٍب ِمَن اللَِّه 

 :الجمل ذات الوجهينعدد 

ٍد   ... ﴿ اٍم َواِح ى َطَع ِبَر َعَل ْن َنْص ى َل ا ُموَس ى   ...َي َو َأْدَن ِذي ُه َتْبِدُلوَن الَّ َأَتْس

 .﴾...َذِلَك ِبَما َعَصْوا  ...َفِإنَّ َلُكْم َما َسَأْلُتْم ... ِبالَِّذي ُهَو َخْيٌر 

 .جمل فقط هذه أربعف

 :نوالنحوي فيها فعدد الجمل التي اختل

 .﴾َيْعَتُدوَن َوَآاُنوا ...َياِت اللَِّه آَذِلَك ِبَأنَُّهْم َآاُنوا َيْكُفُروَن ِب... ﴿

 .هاتان جملتان فقطف

 :عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 16: حروف الجر •

 . 5: األسماء الموصولة •

 . 16: حروف العطف •

 . 2: أسماء اإلشارة •

 . 2: أدوات الشرط •

 . 18: الضمائر •

 ):8-6" (إبراهيم"عدد الجمل الفعلية في سورة 

ُروا نِ  ﴿ ِه اْذُآ ْن      َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِم اُآْم ِم ْيُكْم ِإْذ َأْنَج ِه َعَل َة اللَّ ْوَن  آْعَم ِل ِفْرَع

اَءُآْم      َتْحُيوَن ِنَس اَءُآْم َوَيْس َذبُِّحوَن َأْبَن َذاِب َوُي وَء اْلَع وُموَنُكْم ُس َأذََّن ) 6...(َيُس َوِإْذ َت

ُموَسى ِإْن َتْكُفُروا َأْنُتْم َوَمْن ِفي َوَقاَل ) 7(...ِزيَدنَُّكْم َوَلِئْن َآَفْرُتْم َألَربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم 

 .﴾)8(...َجِميًعا اَألْرِض

 .ة جملةعدد هذه الجمل اثنتا عشرف

 ":إبراهيم"عدد الجمل االسمية في سورة 



 

يٌم  الَوِفي َذِلُكْم َب... ﴿ ِديٌد   ... ٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظ َذاِبي َلَش يٌّ     ...ِإنَّ َع َه َلَغِن ِإنَّ اللَّ َف

 .﴾َحِميٌد

 .فقط جمل عدد هذه الجمل ثالث

 :)8-6( عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 6: حروف الجر •

 . 9: حروف العطف •

 . 6: أدوات الشرط •

 . 1:أسماء اإلشارة •

 . 1: األسماء الموصولة •

 . 12: الضمائر •

 :)عليه السالم(ثم موسى  )عليه السالم(موت هارون  -34

 :)لسالمعليه ا(موقف بني إسرائيل بعد موسى  -35

 :)59-58" (البقرة"عدد الجمل الفعلية في سورة 

اَب   ﴿ وا اْلَب ًدا َواْدُخُل ْئُتْم َرَغ ُث ِش ا َحْي وا ِمْنَه َة َفُكُل ِذِه اْلَقْرَي وا َه ا اْدُخُل َوِإْذ ُقْلَن

ِنيَن   دَّلَ ) 58(ُسجًَّدا َوُقوُلوا ِحطٌَّة َنْغِفْر َلُكْم َخَطاَياُآْم َوَسَنِزيُد اْلُمْحِس وا    َفَب ِذيَن َظَلُم الَّ

 .﴾)59...(َغْيَر الَِّذي ِقيَل َلُهْم َفَأْنَزْلَنا َعَلى الَِّذيَن َظَلُموا ِرْجًزا ِمَن السََّماِء  ًالَقْو

 .ة جملةعشر هذه الجمل ثالثف

 :)اسمية أو فعلية( مختلف فيها وفي هذه اآليات جملة

 .﴾ِبَما َآاُنوا َيْفُسُقوَن... ﴿

 : هذه اآليات عدد أدوات الربط في

 . 6: حروف الجر •

 . 7: حروف العطف •



 

 . 1: أدوات الشرط •

 . 1 :أسماء اإلشارة •

 . 6: الضمائر •

 . 3: األسماء الموصولة •

 :)162-161" (األعراف"عدد الجمل الفعلية في سورة 

وا        ﴿ ْئُتْم َوُقوُل ُث ِش ا َحْي وا ِمْنَه َة َوُآُل ِذِه اْلَقْرَي ُكُنوا َه ُم اْس َل َلُه ٌة َوِإْذ ِقي ِحطَّ

ِنيَن     َنِزيُد اْلُمْحِس اِتُكْم َس ْم َخِطيَئ ْر َلُك جًَّدا َنْغِف اَب ُس وا اْلَب ِذيَن ) 161(َواْدُخُل دََّل الَّ َفَب

 .﴾)162...(َغْيَر الَِّذي ِقيَل َلُهْم َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِرْجًزا ِمَن السََّماِء ًالَظَلُموا ِمْنُهْم َقْو

 .ة جملةعدد هذه الجمل اثنتا عشر

 :)اسمية أو فعلية( مختلف فيهاوفي هذه اآليات جملة 

 .﴾ِبَما َآاُنوا َيْظِلُموَن... ﴿

 : عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 8: حروف الجر •

 . 2: األسماء الموصولة •

 . 5: حروف العطف •

 . 1: أسماء اإلشارة •

 . 1: ات الشرطأدو •

 . 8: الضمائر •

 :رون عليهما السالمثناء اهللا تعالى على موسى وها -36

 :حسب الحدث" مريم"عدد الجمل الفعلية في سورة 

ْيَمِن َوَقرَّْبَناُه َألَوَناَدْيَناُه ِمْن َجاِنِب الطُّوِر ا) 51(...َواْذُآْر ِفي اْلِكَتاِب ُموَسى﴿

 .﴾)53(َوَوَهْبَنا َلُه ِمْن َرْحَمِتَنا َأَخاُه َهاُروَن َنِبيا ) 52(َنِجيا 



 

 .فقط جمل لجمل أربععدد هذه ا

ات جملت  ذه اآلي ي ه اة  ن اوف ا النح ف فيهم ا(اختل ل هم مي ه أو  تاناس

 :)تان؟فعلي

 .﴾َنِبيا ًالِإنَُّه َآاَن ُمْخَلًصا َوَآاَن َرُسو... ﴿

 :عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 4: حروف الجر •

 . 5 :حروف العطف •

 : ات الشرطأدو •

 . 9: الضمائر •

  :أسماء اإلشارة •

 : ماء الموصولةاألس •

 ):54-53" (غافر"عدد الجمل الفعلية في سورة 

 .﴾)53(َتْيَنا ُموَسى اْلُهَدى َوَأْوَرْثَنا َبِني ِإْسَراِئيَل اْلِكَتاَب آَوَلَقْد ﴿

 .هاتان جملتان فقط

 : في هذه اآليات واحدة فقط جملة اسميةهناك و

 .﴾)54(ْلَباِب َألوِلي اُألُهًدى َوِذْآَرى ﴿

 : ت الربط في هذه اآلياتعدد أدوا

 . 1: رجحروف ال •

 . 2: حروف العطف •

 . 2: الضمائر •

 : األسماء الموصولة •

  :أسماء اإلشارة •



 

 : ات الشرطأدو •

 :)122-114" (الصافات"عدد الجمل الفعلية في سورة 

اُروَن ﴿ ى َوَه ى ُموَس ا َعَل ْد َمَننَّ ْر) 114(َوَلَق َن اْلَك ا ِم ا َوَقْوَمُهَم ِب َوَنجَّْيَناُهَم

يِم  ْرَناُهْم ) 115(اْلَعِظ َتِبيَن   آَو) 116( ...َوَنَص اَب اْلُمْس ا اْلِكَت ) 117(َتْيَناُهَم

 .﴾)119(ِخِريَن آلَوَتَرْآَنا َعَلْيِهَما ِفي ا) 118(َوَهَدْيَناُهَما الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيَم 

 .جمل عدد هذ الجمل ست

 :وفي هذه اآليات جملتان اسميتان

 .﴾)122(ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْؤِمِنيَن ِإنَُّهَما)... 120(ُموَسى َوَهاُروَن  ٌم َعَلىالَس﴿

 :ذات وجهين واحدة وفي هذه اآليات جملة

 .﴾)121(ِإنَّا َآَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن﴿

 :عدد أدوات الربط في هذه اآليات

 . 6 :حروف الجر

 . 9: حروف العطف

 : أدوات الشرط

 :أسماء اإلشارة

 . 16: ائرالضم

 : األسماء الموصولة

 .نوالنحوياختلف فيها  واحدةوفي هذه اآليات جملة 



 

 البنية الداللية :رابعالفصل ال

 :تكامل الداللة: المبحث األول

د تك: التمهي ذا المبحث ن ي ه دالليلف اء ال ألحداث قصة موسى  م عن البن

الم( ه الس ن   ،)علي ر م ا يظه ث وآم م المبح ة"اس ل الدالل ن  فإ" تكام ل م ه تمثي ن

 .الناحية الداللية ألحداث هذه القصة

ة،      ،فنحن نحاول أن نشرح أحداث القصة    ة التكاملي ات الداللي ان العالق ببي

 :مثل ،ب بعضها على البعضيرتع تم

بب  ة الس وص، وعالق وم بالخص ة العم ان  عالق ة البي بب، وعالق بالمس

 .تحاد والتالزموعالقة اال ،بالتفسير، وعالقة التفصيل باإلجمال/ بالمبين

ات ب    ذه العالق رآن       اونحن نتحدث عن ه ع سور الق ات من جمي نتخاب اآلي

 . )عليه السالم(الكريم التي وردت فيها قصة موسى 

واألمر المهم الذي نريد أن نشير إليه أن هذه العالقات الداللية التكاملية، ال 

 . حدث واحٍد للقصة/ مكن أن توجد آلها في موضوع واحٍدي

 :لحدث الواحد يمكن أن تكون عالقة داللية تكاملية فقط، مثلففي ا

  )1(":البقرة"قال اهللا تعالى في سورة 

 .﴾﴿َوَلَقْد َجاَءُآْم ُموَسى ِباْلَبيَِّناِت ُثمَّ اتََّخْذُتُم اْلِعْجَل ِمْن َبْعِدِه َوَأْنُتْم َظاِلُموَن

ى     ة موس دة لّخصت قص ة الواح ذه اآلي الم (فه ه الس ع قو )علي ي  م ه بن م

 .إسرائيل

 ".عالقة التفصيل باإلجمال"فالعالقة هنا في هذه اآلية 

  )2(":القصص"وقال اهللا تعالى في سورة 

                                                 
 . 92: سورة البقرة، اآلية) 1(

 . 15: سورة القصص، اآلية) 2(



 

ْن   ال﴿َوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلى ِحيِن َغْفَلٍة ِمْن َأْهِلَها َفَوَجَد ِفيَها َرُجَلْيِن َيْقَتِت َذا ِم ِن َه

اَثُه الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِه َعَلى الَِّذي ِمْن َعُدوِِّه َفَوَآَزُه ُموَسى  ِشيَعِتِه َوَهَذا ِمْن َعُدوِِّه َفاْسَتَغ

 .﴾َفَقَضى َعَلْيِه َقاَل َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّْيَطاِن ِإنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمِبيٌن

د موسى   "تشير إلى  فهذه اآلية ه السالم  (حادث القتل للقبطي بي . ًأخط  )علي

ددها   - الجمل  في اآلية الكريمة نجد أن  ى تع ة الواحدة    - عل ل الجمل ا   ،مث وجميعه

 :لمث ،مترتبة بعضها على بعض

ة   ل المدي ه دخ م ،أن رجلين   ث ا ال د فيه م  ،وج دث تالنوج م ،هما يقت أتي  ث ي

 ،القضاء عليه )عليه السالم(ثم ترتب على وآز موسى  ،للرجلين الجملتان تفسيرا

 .وفي النهاية الجملة التعليلية

داللي "ن الجمل لهذه اآلية، يسمى يربط بإذن تحقيق ال فالجمل   ،"الترابط ال

 ".عالقة السبب بالمسبب"والعالقة بينها  ،مترتبة بعضها على بعض

 : ولو أدرنا أن نلخصها، فنستطيع أن نقول

 ".هائعدأا من المدينة، فقتل عدو )عليه السالم(دخل موسى "

  )1(":القصص"وقال اهللا تعالى في سورة 

وَن وَنْتُل﴿ ْوٍم ُيْؤِمُن اْلَحقِّ ِلَق ْوَن ِب ى َوِفْرَع ِإ ُموَس ْن َنَب َك ِم ْوَن ) 3(َعَلْي ِإنَّ ِفْرَع

َتْحِيي      اَألْرِضِفي َال َع اَءُهْم َوَيْس َذبُِّح َأْبَن ْنُهْم ُي َوَجَعَل َأْهَلَها ِشَيًعا َيْسَتْضِعُف َطاِئَفًة ِم

ِدينَ     َن اْلُمْفِس اَن ِم ُه َآ اَءُهْم ِإنَّ ي      ) 4(ِنَس ِعُفوا ِف ِذيَن اْسُتْض ى الَّ نَّ َعَل ُد َأْن َنُم َوُنِري

َواِرِثيَن اَألْرِض ُم اْل ًة َوَنْجَعَلُه ْم َأِئمَّ ي ) 5(َوَنْجَعَلُه ْم ِف َن َلُه ِرَي  اَألْرِضَوُنَمكِّ َوُن

 .﴾)6(ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهْم َما َآاُنوا َيْحَذُروَن

ذه    ات أن اهللا فنجد في ه الى  ( اآلي ل      )سبحانه وتع لّخص ظروف مصر قب

د أن لّخص   و ،فرعون وأصحابه وهم الظالمون المفسدون  يوبغ ،والدة موسى بع

                                                 
 . 6-3: تسورة القصص، اآليا) 1(



 

ة ذه القص د   ،ه ا لمحم ار يعلمه ذه األخب ل أن ه لم ( فص ه وس لى اهللا علي  ،)ص

 .)1(اوالمقصود هو أن القارئ أو السامع يستطيع أن يشعر بمشاهدة األمرين مًع

                                                 
 . 282: قصص األنبياء البن آثير بتحقيق السيد الجميلي، ص: انظر) 1(



 

 :تكامل الداللة: مبحث األولال

  )عليه السالم(العالقات التكاملية بين أحداث قصة موسى 

 : سورة القصص

  )1(: معنى السورة

ّص، أي   –بفتح القاف  –القصص " ذي يق وهو اسم   . يحكى  :هي الشيء ال

ى وزن  اء عل ول ج ى ،أي مقصوص ،"لَعَف"مفع ال ،محكي: بمعن صت قص: يق

القص، : واالسم ،حدثت به على وجه: بمعنى" قتل"ب من با. اقًص أقصه –الخبر 

بكسر   ،"القصص"أما ... بكسر القاف –ا وقاصصته قصاًص ،بفتح القاف والصاد

 ؟"؟ أي ما شأنكممما قصتك: أي الشأن واألمر ،"قصة"فهي جمع  ،القاف

 : وتسمية السورة

ورة القصص ألن اهللا  مِّيت س الى ( س بحانه وتع ورة    )س ذه الس ي ه ر ف ذآ

ى شعيب     )عليه السالم(ص موسى قص ه السالم  (الذي قصة عل ا واجه    ،)علي فيم

 .في مصر قبل أن يخرج إلى مدينة أخرى

 : قال تعالى في هذه السورة

 ..." َفَلمَّا َجاَءُه َوَقصَّ َعَلْيِه اْلَقَصَص"... 

ظ    ى لف يفت إل ورة أض مية الس ذا،  " القصص"إذن، تس الى ه ه تع ي قول ف

 .)2("ورة موسىس"وُتسمى هذه السورة 

 ":مضامين سورة القصص"

                                                 
، مكتبة 7/396: الواحد الشيخلي ا بإيجاز، بهجت عبدا وتفسيًربالغة القرآن الكريم في اإلعجاز، إعراًب) 1(

 .عمان  –دنديس، المملكة األردنية الهاشمية 

م، 1987/هـ1407، الطبعة الثالثة 490: مخلوف، ص البيان لمعاني القرآن، للشيخ حسنين وةصف) 2(

 .الكويت 



 

 والموضوع المهم هو أن اهللا  ،مختلفةهذه السورة تشتمل على موضوعات 

الى ( بحانه وتع رون  َنيََّب )س ذين يتكب ا أن ال ر    ،فيه ي الكف دود ف اوزون الح ويتج

ان وال يفهمون حجة أو برهانً     بطش     ،اقاطعً ا والظلم والطغي ة ال ارون طريق ويخت

اب وال  ذي واإلره ل  تع اقة     باب والتنكي ال الش ي األعم تعملهم ف ذين يس عفاء ال لض

ثلهم   ،وهم الظالمون  ،فهؤالء يفسدون في األرض ،والخدمة واألعمال الحقيرة وم

ت  ،واستعبد ،واستكبر في أرض مصر ر،مثل فرعون الذي تجّب ل شعب بني   ذواس

 .)عليه السالم(الذين هم من ساللة نبي اهللا يعقوب  ،إسرائيل

 :الرحمن حسن حبنكة الميداني عبد ويقول

دين من مشرآي          " راء المعان ة معالجة الكب ى متابع ذه السورة عل تشتمل ه

ا سبق     ،قريش إبان نزول السورة ى م ويلحق بهم أتباعهم، وهذه المتابعة مبنية عل

ة اهللا       ... أن نزل من قرآن قبل هذه السورة  ة تربي ى متابع ذه السورة عل وتشتمل ه

، وبشارته بأن اهللا ناصره، ويلحق به الدعاء إلى اهللا من أمته، ثم لرسوله، وتعليمه

لمين ؤمنين المس ائر الم ب بضرب  . س ى الترهي ا عل د هن افرين تعتم ة الك ومعالج

 .)1("ين، فعلى اإلقناع، فعلى الترغيبأمثلة من المهلكين األول

ابعين       وسورة القصص ول جمهور الت ة في ق ة ﴿ِإنَّ    ،)2(سورة مكي ا آي وفيه

رْ ا َك اْلُق َرَض َعَلْي ِذي َف ادٍ آلَّ ى َمَع َرادَُّك ِإَل ي   ،)3(.﴾َن َل رة النب د هج ت عن ي نزل  الت

لم ( ة   )صلى اهللا عليه وس ى المدين لية     ،إل ه   ( لنبي اوالمقصود هو تس صلى اهللا علي

ده     )وسلم ة بل ى مفارق ة  "عل ة المكرم د سورة النمل       "مك ذه السورة نزلت بع ، وه

ل سورة اإلسراء زولوالسو ،وقب ي الن ثالث تتابعت ف ا ،ر ال و آم ي  ه ا ف ترتيبه

رم رآن الك ذآر     ،الق ا ب ي افتتاحه ثالث ف ور ال ذه الس ين ه ل ب د التماث ذلك يوج وآ

                                                 
 .م، دار القلم، دمشق2002/هـ1423 ،الطبعة األولى) مقدمات( 9/336: معارج التفكير ودقائق التدبر) 1(

 .م 1984، الدار التونسية للنشر، تونس 20/61: التحرير والتنوير البن عاشور) 2(

 . 85: سورة القصص، اآلية) 3(



 

الم(موسى  ه الس ى تفصيل لقصة موسى  )علي ورة عل ذه الس تمل ه ه (، وتش علي

 .إلى فرعون وقومه وبني إسرائيل امن حين والدته إلى أن بعث نبي ،)السالم

ة موسى  فُأجم ت قصة تربي الم(ل ه الس ثًال )علي ورة  م ي س عراء"ف  ،"الش

 .)1(﴾َوَأْنَت ِمَن اْلَكاِفِريَن... ِفيَنا َوِليًدا ﴿َأَلْم ُنَربَِّك: قال سبحانه وتعالى حيث

ه  " النمل "وآذلك فيها تفصيل ما ُأجمل في سورة   اَل ُموَسى   : من قول ﴿ِإْذ َق

ي  َأل ِه ِإنِّ اًرا آْهِل ُت َن ورة القصص  وُت ،)2(﴾َنْس ل س ار   َفصِّ ف س ى آي ه (موس علي

ه    ،طريق وجدوا ضوء النارالوفي  ،وأهله من مدين )السالم ذي في وذلك المكان ال

ه اهللا مكّلفً أ د أن جعل ى مصر بع ودة إل ت الع ين آيف آان م ُتب وة، ث اه اهللا النب ا عط

دعوة، وب اإبالغ ال ره باال  م اء ذآ داث ج ذه األح د ه دث بع ورة ح ي س ختصار ف

ص داث مفّص    ،القص ذه األح ر ه اء ذآ ورة   ًالوج ي س ه"ف عراء "ط ، والش

 ،النمل والشعراء   تيمع سور   - اوهدًفا منهًج - إذن هذه السورة تتفق ،واألعراف

 :وقال الصابوني

ا، ولعل   " ويالحظ أن الالحقة منها تكتمل وتفصِّل ما ُأجمل في السورة قبله

ه ال (ما ذآرته سورة القصص من قصة موسى  مع فرعون يتضح في      )سالم علي

 .)3(..."آثير منه أنه تتميم وتكميل لما ُأجمل في السورتين قبلها

ه السالم  (وخالصة القول أّن سورة القصص تحيط قصة موسى    من   )علي

ّدس   ًالحين والدته إلى أن ُبِعث رسو وادي المق ه     ،في ال ه لفرعون وقوم م دعوت  ،ث

  .لخإ. ..)السالم ماعليه(وهارون  وتكذيبهم لموسى

                                                 
 . 19-18: ورة الشعراء، اآليتانس) 1(

 . 7: سورة النمل، اآلية) 2(

 . 117: إيجاز البيان في سور القرآن، للصابوني، ص) 3(



 

الى ( بدو من بداية هذه السورة أن اهللايو ي   )سبحانه وتع صلى  ( خاطب النب

ل موسى    ب والمؤمنين  )اهللا عليه وسلم ثلهم مث ه السالم  (أن م  ،وبني إسرائيل   )علي

 .ومثل المشرآين مثل فرعون وقومه

ليست قصة نبي آريم مع   )قصة موسى مع فرعون(إذن سوق تلك القصة 

 اهللا في بعث  َةنَّمكة ُس وليعلم مشرآ ؛هي العبرة والموعظةبل  ،الطاغي الجبروت

 .الرسل ومعاملته مع األمم المكذبة لرسلها

 :سورة القصص

اْلَحقِّ     َنْتُلو .َياُت اْلِكَتاِب اْلُمِبيِنآِتْلَك . ﴿طسم ْوَن ِب َعَلْيَك ِمْن َنَبِإ ُموَسى َوِفْرَع

 .)1(﴾ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنوَن

ل ن قب ا م وإ :وقلن ى تفصيل لقصة موسى  " القصص"رة ن س تمل عل تش

، وهذا التفصيل لم "النبوة"من وقت ميالده إلى أن أعطاه اهللا تعالى  )عليه السالم(

 .يرد في السور األخرى عن هذه القصة

ة موسى   ت قصة تربي الم(فأجمل ه الس ث )علي ورة  ًالم ي س عراء"ف  ،"الش

ال  حيث الى  ( ق َك ِفي  ﴿ :)سبحانه وتع ْم ُنَربِّ ًدا  َأَل ا َوِلي ى لسان       ،﴾َن الى عل ه تع ى قول إل

َن  ﴿: )عليه السالم(موسى  َفَفَرْرُت ِمْنُكْم َلمَّا ِخْفُتُكْم َفَوَهَب ِلي َربِّي ُحْكًما َوَجَعَلِني ِم

 .)2(﴾اْلُمْرَسِليَن

ما  )صلى اهللا عليه وسلم( لرسوله محمد ىذآر اهللا تعال )3(وفي سورة النمل

ى    ر موس ن أم ان م ه ال(آ المعلي وة  )س د اصطفائه للنب ع إعطا ،عن هم ات  ئ اآلي

اهرة   ة الق دعو فرعون ومأل     ؛العظيمة الباهرة واألدل د   هآي ي ى التوحي نهم   ،إل ولك

 .ذلكلنكروا ت
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 .صلت األحداث من وقت ميالده إلى آخر القصةقد فأما سورة القصص، ف

 :قول السيوطي" األساس في التفسير"سعيد حوي في  الدآتور ونقل

في   - جل وعال   - ان األمران على سبيل اإلشارة واإلجمال، فبسطوآ"... 

ا أوجزه سبحانه في السورتين، وفصل        أنه   - هذه السورة م الى ش ه    - تع ا أجمل م

  .)1(..."فيهما على حسب ترتيبها

ذي هو    " َياُت اْلِكَتاِب اْلُمِبيِنآِتْلَك : "وقوله تعالى رآن ال يدل على أن هذا الق

اب اهللا الخ الم، اتم آت ي الع ه ف ة  لكتب ة رفيع يم ومنزل د عظ فة  ،ذو مج ذه الص وه

 . وجل آالم اهللا عز هتية فيه تدل على أنالذا

 : ثم قوله تعالى

 .)2(﴾َعَلْيَك ِمْن َنَبِإ ُموَسى َوِفْرَعْوَن ِباْلَحقِّ ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنوَن َنْتُلو﴿

تخدم    ة اس ذه اآلي ي ه الى ( ف بحانه وتع وا" )س نده إل  ،"نتل ه أي أس ى نفس

لم ( ألن المخاطب هو الرسول ؛امجازي و   ،)صلى اهللا عليه وس ذي يتل ات اهللا   وال آي

 ":البقرة"حقيقة هو جبريل بأمر اهللا، آما جاء في سورة 

 .)3(﴾َياُت اللَِّه َنْتُلوَها َعَلْيَك ِباْلَحقِّآِتْلَك ﴿

ي لم( إذن، النب ه وس ّو )صلى اهللا علي الم المتل ذلك الك ي ل و المتلق ذا  ،ه وه

رً   يس خب ل  ،اعادي ا الخبر ل أ "استخدام لفظة    إن ب أٍن      " نب ر ذو ش ه خب ى أن دل عل ي

 .)عليه السالم(وأهميٍة بواسطة جبريل 

ران   ن عم ى ب ار قصة موس الم( بعض أخب ه الس ك  ) علي ون مل ع فرع م

ود    ،بالصدق متصف ، قصصرمص وال يوجد   ،وليست هذه القصة آقصص اليه

ون  "ي ف " الالم"و ،فيها التحريف وم يؤمن ل " لق الى    ،الم التعلي ه تع  :إذن معنى قول
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ة من     ،ألجل قوم يؤمنون ؛عليك نتلو :أي ،لخإ.."نتلو عليك" آأن المقصود والغاي

 .أن ينتفع بها المؤمنون يه )صلى اهللا عليه وسلم( تالوة هذه األخبار على رسوله

الى في عه         ؤمنين بسماع آالم اهللا تع ة تُخصُّ الم  د الرسول إذن، هذه اآلي

لم  ( ه وس لى اهللا علي ى ال  ،)ص دعوة إل لمين   وال ة للمس ي عام ان ه د واإليم / توحي

 .للمؤمنين حتى القيامة

 :ويقول أبو السعود الحنفي في تفسيره

ون " ق ب   "لقوم يؤمن و "ـمتعل دعوة      "نتل وم ال ذلك مع عم  –، وتخصيصهم ب

  .)1(...ألنهم المنتفعون به ؛والبيان للكل

 أشار إليه ابن عاشور في تفسيره    هوريد أن يذآر هنا ذي نواألمر المهم ال

 :بقوله

ا جاء من      "...  ى تفصيل م فإن آان فريق من المؤمنين سألوا أو تشّوفوا إل

ى   ة موس الم (قص ه الس و     )علي ل وه ورة النم عراء وس ورة الش ي س ون ف وفرع

لم  ( وانتفاع النبي ،الظاهر، فتخصيصهم بالتعليل واضح ه وس ذلك  )صلى اهللا علي  ب

ذآر  ه بال م يتعرض ل ذلك ل وى، فل در وأق م أج زاًء ؛معه ة الفحوى اجت ألن  ؛بدالل

ام  ،المقام إلفادة من سأل زول    . وغيرهم غير ملتفت إليه في هذا المق م يكن ن وإن ل

لمين      أنهم       ،هذه القصة عن تشّوٍف من المس ه ب م تنوي التالوة ألجله فتخصيصهم ب

ة    ألنهم بإي ؛الذين ينتفعون بالعبر والمواعظ م والحكم ين للعل  ،مانهم أصبحوا متطلب

 .)2("اليزدادوا بذلك يقيًن ؛متشوفين ألمثال هذه القصص النافعة

ِعُف      اَألْرِضِفي َال ﴿ِإنَّ ِفْرَعْوَن َع: ثم قوله تعالى َيًعا َيْسَتْض ا ِش َل َأْهَلَه َوَجَع

 .)3(﴾ِإنَُّه َآاَن ِمَن اْلُمْفِسِديَن َطاِئَفًة ِمْنُهْم ُيَذبُِّح َأْبَناَءُهْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساَءُهْم
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ذه السورة من قصة      وهذه اآليات في مكان مدخل األحداث المختارة في ه

 .وفرعون الطاغي الجبروت الذي آان من المفسدين )عليه السالم(موسى 

وان ات هي آعن ذه اآلي م أن ه ل/ آموضوع/ والمه دخل مجم الي / آم إجم

ك مصر    ذي  ،)فرعون (لبيان حال مل ان حاآمً   ال تبد ا آ لكل أمر من    ا ا وظالمً مس

 . أمور القضايا العامة

 : ففي قوله تعالى

ْوَن َع"  ي َال ِإنَّ ِفْرَع ا   ..."اَألْرِضِف ى م ة عل ة معطوف ذه الجمل د أن ه نج

ا ا عطف   ،قبله ذلك م ة  وآ ان لجمل ا بي ا، وآالهم و"عليه ـ  ،..."نتل ان ل أ "أوبي نب

اس أن    ؛هو بسبب اإلجمال" نتلو"والتقديم لـ  ،"موسى وفرعون ى الن لكي يدل عل

ر   يم وخطي أن عظ ان ذا ش أ آ ذا النب ة    ،ه رة والموعظ ه العب ث أن في ن حي م

 .وللمفسدين المتكبرين ،للمصلحين العاجزين

 : ولكن يقول الزمخشري ،ايدل على أن هذا الخبر مهم جد" إنَّ"واستخدام 

ة" ي األرض( إن جمل ير للم )عال ف تأنفة آالتفس لمس ائًال ،جم أن ق ال آ : ق

ا  ال  ،وآيف آان نبؤهم د    ) عال في األرض  (إن فرعون  : فق ه ق يعني أرض مملكت

 .)1("وجاوز الحد في الظلم والعسف ،طغى فيها

و     ،"الكبر"هنا " العلو"والمراد بـ  ذموم من العل وي  وهو الم ذي   ،المعن آال

الى ه تع ي قول ِذيَن : ف ا ِللَّ وَال ﴿َنْجَعُلَه ُدوَن ُعُل ي ُيِري اه ،)2(﴾اَألْرِضا ِف أن : ومعن

العلوّ        ةا عالييستشعر نفًس اويه أحد، ف يس يس ره ل ى موضع غي مستعار لمعنى    عل

 .)3("التفوق على غيره
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دل ه  ي أرض م   وت ون ف و فرع ى عل ة عل ه وبغي  ،رصذه اآلي  ه،وطغيان

ان يقهر بني إسرائيل       ،اوأحزابً ا وجعل أهل مصر فرقً   ،وظلمه ،وتجبره وهو آ

 ،نساءهم ويترك  ،ويقتل أبناءهم الصغار ،هم في األعمال الشاقة والحقيرةويتسعمل

ة      ؛الذي فعله فرعونو ،وهذه هي غاية الذل واإلهانة والعبودية ان من جمل ه آ ألن

 .وما آان المصلحين ،المفسدين في األرض

د ذلك أّآ الى( ول بحانه وتع ـ   )س ة ب ذه الجمل ى   ،"إنَّ"ه د لمعن فحصل تأآي

اد   ن اإلفس ون تمك ن فرع رة        ؛م ن زم ه م ى آون دل عل ذا ي ون ه ل فرع ألّن فع

 .المفسدين

 :ويقول ابن عاشور

ة" دين ( وجمل ن المفس ان م ه آ ة تعل )إن ل لجمل ي (ي ال ف ون ع إن فرع

ه   وقد ،)األرض د قول اِهِلينَ      " :مضى عن َن اْلَج وَن ِم ِه َأْن َأُآ وُذ ِباللَّ اَل َأُع في   )1("َق

يغة أدل   ك الص ر بتل رة أن الخب ل    البق و قي ا ل ن الوصف مم ى تمك ون : عل أن أآ

اه هًالج ذلك قول دين" :، فك ن المفس ان م ه آ ن  دالٌّ" إن اد م ن اإلفس دة تمك ى ش عل

 .)2("ن إفادة تمكن خبر الفعل من اسمهولفعل الكو ،خلقه

رف  ا أن نع و أردن ا :ول انذلم ال    ا آ ذبح األطف أمر ب ون ي ذآور(فرع ) ال

 ستحياء البنات؟اوب

 ،على أنه آان يأمر بهذا الفعل الشنيع إهانة لبني إسرائيل فسياق الكالم يدل

ذهب ملكك        : قال لها ا من أن آاهًنوخوًف ،اواحتقاًر ود ي ي إسرائيل مول د في بن يول

 . ويكون سبب هالآه ،على يده

 ":نظم الدرر"وجاء في 
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ذا      - آما أرشد إليه السياق - ولما آان التقدير" ه ه لمن يسأل عن سبب فعل

ب ره بعض  ي: العجي نهم أخب د م اه واح لبه إي أن ال يس ه ب م دوام ملك ذلك زع د ب ري

 .)1("ويستنقذ شعبه من العبودية ،علمائه أنه يغلبه عليه

 : ثم قوله تعالى

ي  ﴿ ُم     اَألْرِضَوُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِف ًة َوَنْجَعَلُه ْم َأِئمَّ َوَنْجَعَلُه

اُنوا   اَألْرِضَمكَِّن َلُهْم ِفي َوُن. اْلَواِرِثيَن َوُنِرَي ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهْم َما َآ

 .)2(﴾َيْحَذُروَن

 :يقول الزمخشري في الكشاف

ى   ،)ونريد أن نمن(عالم عطف قوله تعالى : فإن قلت" و (وعطفه عل  ،)نتل

ه     : غير سديد؟ قلت ) يستضعف(و ى قول ة عل ة معطوف رعون عال   إن ف( :هي جمل

ي األرض رة   ؛)ف ا نظي ك"ألنه يرً  " تل ا تفس ي وقوعه ون،   ا ف ى وفرع أ موس لنب

 .)3("لها واقتصاًص

ل  ذه الجم ْوَن عَ ( :وه ي َال ِإنَّ ِفْرَع نَّ +  اَألْرِضِف ُد َأْن َنُم ة ) َوُنِري معطوف

ا ا قبلهم ى م َك ( :عل اِبآِتْل اُت اْلِكَت يِن َي و .اْلُمِب ِإ  َنْتُل ْن َنَب َك ِم ْوَن َعَلْي ى َوِفْرَع ُموَس

ونَ   ْوٍم ُيْؤِمُن اْلَحقِّ ِلَق ن (ألن  ؛)ِب د أن نم ـ    ) نري ان ل ير أو بي و تفس ى  "ه أ موس نب

 .مثل التي عطفت عليها هذه الجملة" وفرعون

ال ن أن يق ع إ :إذن يمك ل األرب ذه الجم ين ه ة ب ان ن العالق ة البي ي عالق  ه

 .)4(عالقة التفسير بالمفسر/ بالمبين
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ى المستضعفين      )سبحانه وتعالى( ت أراد اهللاوفي هذه اآليا أن يمن هو عل

ع     ،عند الطاغي الجابر فرعون من تمام نبأ موسى وفرعون ذا موق ة ه وفي الحقيق

ى      ي قصة موس رت ف ي ذآ واعظ الت ر والم ك العب ن تل ة م رة العظيم ه (العب علي

 .)السالم

ظ   ام "هو  " المنّ "ومعنى اللف ة المستضعفة في أرض م   " اإلنع صر  للطائف

ن الى ( اهللا م بحانه وتع رحيم  )س عفين   بال ى المستض ن عل اده، ويم م  ؛عب ألنه

 .ا ألنفسهموال يستطيعون أن يفعلوا شيًئ ،نومظلوم

 .أربعة أشياء خاصة لبني إسرائيل ونجد في ذآر هذه المنة العظيمة

 :ويقول ابن عاشور في تفسيره 

ل  " ى فع ت عل ياء عطف ة أش ن أربع ن الم ذآر م ن"وخص بال عطف " نم

ى  اص عل ا الخ ي ،مالع م أ :وه ي    ئجعله م ف ين له وارثين، والتمك م ال ة، وجعله م

ر   نعم أخرى جمةو ،كون زوال ملك فرعون على أيديهماألرض، وأن ي ، ذآر آثي

 .)1("منها في سورة البقرة

 والمخاطبين في هذه اآليات هم بن  أّن" اص على العامخعطف ال"وُيراد بـ 

رائيل  د ذل ،)الضعفاء(إس ذا - كوبع ع ه م ل - م ذا الحك ّم ه ه ع الى لل بحانه وتع س

 .فالعالقة هنا عالقة العموم والخصوص. جميع الناس المستضعفين المظلومين

 ":القصص"وقال اهللا تعالى في سورة 

َيمِّ وَ     ي اْل ِه ِف ِه َفَأْلِقي ِت َعَلْي ِإَذا ِخْف ِعيِه َف ى َأْن َأْرِض ى ُأمِّ ُموَس ا ِإَل َال ﴿َوَأْوَحْيَن

 .)2(﴾َتْحَزِني ِإنَّا َرادُّوُه ِإَلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِليَنَال اِفي َوَتَخ

ر اهللا الى( ذآ بحانه وتع ى    )س يالد موس ات م ذه اآلي ي ه الم(ف ه الس  )علي

 ولكن اهللا  ،وخوف أمه عليه من بطش فرعون الذي أمر بقتل ذآور بني إسرائيل   
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الى فرعون    حافظ لطفله  أنه  هاألهم )سبحانه وتعالى( ا لعف ،ا من عدو اهللا تع أال  يه

 .تحزن

إذن هي معطوفة على ما قبلها  ،فطبدأت بواو الع" وأوحينا"لجملة وهذه ا

ذين استضعفوا( ى ال د أن نمن عل ول ًالوهي تتضمن تفصي ،)ونري ل ق  اهللا لمجم

اذ بني إسرائيل     من والقصد ،..)نريد أن نمن( :)سبحانه وتعالى( هذا القول هو إنق

ق   ،لذل واستبداد فرعون من ا ذلك خل الى  ( فل ذ " )سبحانه وتع ُتخدم  " المنق م واس  له

تفسر  " أو أرضعيه"إذن هذه الجملة  ،وهو حرف تفسير ،بعد الجملة األولى "أن"

 .قبلها كالملل

ل و ذه الجم ين ه ة ب المبين فالعالق ان ب ة البي ا عالق ا قبله ير  /م ة التفس عالق

 .بالمفسر

ده    ذي نري اني ال يء الث ذآروالش و أّن  هأن ن ة ه ى أم  (جمل ا إل وأوحين

ا   ...) موسى ا قبله ى م ذه الجمل     ،لما ُعِطَفت عل ك أن ه ات   (من   :فمعنى ذل ك آي تل

ة بعضها مع بعض    ) وجاعلوه من المرسلين(... إلى ) الكتاب المبين ذا   ،متعلق وه

 . الترابط الداللي يعين العالقة الداللية بين جمل نسميها عالقة المجمل بالمفصل

 ":التحرير والتنوير"ويقول ابن عاشور في تفسير 

ة" ى جمل ِعُفوا" عطف عل ِذيَن اْسُتْض ى الَّ نَّ َعَل ُد َأْن َنُم ن  إذ" َوُنِري ل م الك

َوُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعَلى الَِّذيَن " :لمجمل قوله ًالوتتضمن هذه الجملة تفصي ،أجزاء النبأ

ذ     فإن اإلرادة لما تعلقت بإ  ،"اْسُتْضِعُفوا اذ بني إسرائيل من ال ذ   نق ق اهللا المنق ل خل

 .)1("لهم

ر من المفسرين من       إ" :عن هذه اآلية )2(وقال ابن عاشور د آثي د عن نها تع

ائق اإلعجاز القرآني    ذا الصدد    ،أمثلة دق ول عياض في      ففي ه فاء "ذآر ق  ،"الش
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ير ي التفس ي ف ول األ ،والقرطب ا ق ل آالهم ة وينق ة أعرابي ا سمع جاري صمعي لم

 :تقول/ ت تنشدآان

 ا بغير حلـــهقتلت إنساًن  أستغفر اهللا ألمري آلــه 

 انتصف الليل ولم أصّله  في دله مثل غزال ناعم

القرآن" ة ب د التوري ا. وهي تري ال له ا أفصحك: فق ك اهللا م د  !قاتل ا "يري م

ه     أ: "فقالت له ،)وآانوا يسمون البالغة الفصاحة( "أبلغك ذا فصاحة مع قول يعد ه

َيمِّ وَ          " ":لىتعا ي اْل ِه ِف ِه َفَأْلِقي ِت َعَلْي ِإَذا ِخْف ِعيِه َف ى ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِض ا ِإَل َال َوَأْوَحْيَن

ِلينَ   َال َتَخاِفي َو َن اْلُمْرَس اِعُلوُه ِم ة واحدة      ،"َتْحَزِني ِإنَّا َرادُّوُه ِإَلْيِك َوَج فجمع في آي

 .)1("برين، وأمرين، ونهيين، وبشارتينخ

ياء       فمن هذا  غ األش الى البلي ول اهللا تع م من ق القول لألعرابية يمكننا أن نفه

 :اآلتية

 "المرسلين... وأوحينا"  )سبحانه وتعالى( ففي قول اهللا

 نجد 

 ."َفِإَذا ِخْفِت َعَلْيِه"و ،"َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُأمِّ ُموَسى: "وهما ،الخبرين

 ."ألقيه"و ،"أرضعيه: "ن همااواألمر

 ."ال تخزني"و ،"وال تخافي": ن همااوالنهي

 ".جاعلوه من المرسلين"و ،"إنا رآدوه إليِك" :ن همااوالبشارت

  )2(:قوله تعالى نأتي إلى ثم

ا  آ﴿َفاْلَتَقَطُه  ُل ِفْرَعْوَن ِلَيُكوَن َلُهْم َعُدوا َوَحَزًنا ِإنَّ ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَم

ا َأْو  َال ِفْرَعْوَن ُقرَُّة َعْيٍن ِلي َوَلَك  امراةَوَقاَلِت . َآاُنوا َخاِطِئيَن َتْقُتُلوُه َعَسى َأْن َيْنَفَعَن

 .﴾َيْشُعُروَنَال َنتَِّخَذُه َوَلًدا َوُهْم 
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ا أوحى اهللا    )عليه السالم(فبعد أن ألقت أم موسى  التابوت في نهر النيل آم

 ،التقاط آل فرعون لقاءاإلهذا  َببَّوَس ،إللقائه في اليما سبًب آانتعالى إليها فالوحي 

ا   " فالتقطه آل فرعون" ا جملةإًذ ا قبله يم   (مترتبة على م ه في ال ة   ،...)فألقي فالعالق

 :آما جاء في نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،بينهما عالقة السبب بالمسبب

ا ا ولما آان الوحي إليها بهذا سبًب" ببً ؤإللقائه في البحر وإلق ... اللتقاطه ا ه س

اك،  ن فوق بيت فرعون، فساقه الماء إلى قرب بيت فرعون، فتعوق بشجر هاوآ ن

 .)1("فتكلف جماعة فرعون التقاطه

 ":آل فرعون... فالتقطه " :ويقول أبو السعود في تفسيره عن قوله تعالى

ا من األمر           " ا قبله ى م ة عل ة مترتب ى جمل ه عل فصيحة مفصحة عن عطف

د حذفت   وي  ؛باإللقاء ق ة   ًالتع ى دالل ذانً  ،الحال  عل ال   ا وإي ال سرعة االمتث أي  ،بكم

أي  ،فالتقطه آل فرعون   ،حسبما أمرت به تقته في اليم بعد ما جعلته في التابوفأل

 .)2("اعتناء به وصيانة له عن الضياع أخذوه أخذ

الى   ه تع ا    : "... ثم قول ُدوا َوَحَزًن ْم َع وَن َلُه ول    ،"ِلَيُك ذا الق الم الم  : "في ه ال

الالم  هوهذ ،مثل آي ،وهي الم جارة ،المعروفة عند النحاة بالم آي وهي ،التعليل

ا متعلق ـ  ةهن رآن ". فالتقطه"ب ن مفسري الق ر م د آثي ن عن زمخشري آال ،)3(ولك

ذ    يوابن آثير وابن عاشور وأب  رهم، ه ل    هالسعود وغي ى التعلي الم بمعن ولكن   ،ال

انوا يشعرون وال    ألنهم  ؛معنى التعليل وارد على طريق المجاز دون الحقيقة ا آ م

الغرض   دل على أنتال " ليكون"الالم في  هوهذ ،يمكن أن يفهموا تدبير اهللا تعالى

ل " موسى (من آل فرعون، هو أن يصبح  )عليه السالم(التقاط موسى  من ) "الطف
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زوال           ا عدو ى الحق وب م عل نهم وحمله ة دي ه، بمخالف ويسبب الحزن لفرعون وآل

 .ملكهم

 ":نظم الدرر"ويقول السيوطي في 

ة التي قصدوها      " ه العل ا أنتجت وهي التبني    –فهذه الالم للعلة استعيرت لم

 ؛زيد أسد: طلق عليه، فقيلأهالك، آما استعير األسد للشجاع فمن ال –وقرة العين 

ذا          الشجاع،  ألن فعله آان فعل  ا أخذوه إّال له م م تهكم أنه ق ال ى طري ى عل والمعن

 .)1("دام على ما ال يعلمون آخر أمرهقألنا محاشيهم عن اإل ؛الغرض

ا   زن هن ناد الح م " وإس ون له ن  "احزًنو ...ليك ى م الم (موس ه الس  )علي

ازي  ناد مج و إس ه ه الم(ألن موسى  ؛ألعدائ ه الس و   )علي يس ه زن ول بب الح س

 .احزًن

 .)2(﴾﴿ِإنَّ ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما َآاُنوا َخاِطِئيَن: وقوله تعالى

ـ      فهذه ال دة ب ة اسمية مؤآ ة، جمل ة      و ،"إنَّ"جمل ة لجمل هي في موضع العل

عليه (ما هو السبب في آون موسى : يعني لو يسأل أحد" ِلَيُكوَن َلُهْم َعُدوا َوَحَزًنا"

ول     اوحزنً  اعدو  )السالم ا؟ فنق ان وجنودهم انوا مجرمين   إ :لفرعون وهام م آ  ،نه

ه السال  (وفي رواية أنه ذبح في طلب موسى     د  يتسع  )معلي  ولكن اهللا  ،ن ألف ولي

م عدو    ؛الوليد/ قدر نجاة ذلك الطفل )سبحانه وتعالى( والسبب   ،اا وحزنً ليكون له

 .فيه أنهم آانوا مذنبين ومخطئين

ول المختصر ل  ذا الق ي ه انه فف ان دالليت الى عالقت بحانه وتع : ىاألول ،س

 .عالقة السبب بالمسبب

ي    يه: ةوالثاني يوطي ف رح الس ا ش ات    "آم ب اآلي ي تناس درر ف م ال نظ

 .عالقة المجمل بالمفصل" والسور
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 :قال السيوطي

على السامع بجمع طرفي    ا ولما أخبر اهللا تعالى عن آخر أمر معه، تخفيًف"

ا ويًق ًالالقصة إجم يا وتش ال، وتعج ك اإلجم ى تفصيل ذل التعريف بخط ًالإل  ؛ئهمب

 .)1("م وآخرهألول الكالا ليكون جهلهم الذي هو أصل شقائهم مكتنًف

َك      امراةَوَقاَلِت ﴿: ثم قول سبحانه وتعالى ي َوَل ْيٍن ِل رَُّة َع وُه  َال ِفْرَعْوَن ُق َتْقُتُل

 .)2(﴾َيْشُعُروَنَال َعَسى َأْن َيْنَفَعَنا َأْو َنتَِّخَذُه َوَلًدا َوُهْم 

د   هسبحانه وتعالى يوضح لنا أن وهذا القول هللا ابوت أرادوا أن   ابع اط الت لتق

ذب لي ر ؛ح الطف ه يظه ه  - ألن ح وجه ه ومالم ون جلوت رائيليين - بل ن اإلس ه م  ،أن

 .فهم بقتله ،وعلم فرعون أن وقعه في التابوت يثبت هذا األمر

سبب نجاة الصبي من   آانتطيبة وملهمة للخير  امراة فرعون امراةولكن 

دأ  وهو خبر  ،لنا قرة عين كونيس) أي الصبي(ه نإ :فلذلك قالت لفرعون. القتل مبت

 ،وتفصيًال اتمهيًد تضمني" ال تقتلوه" :واستخدام ضمير الجمع في قولها ،محذوف

نيع   ؛وهذا القول البليغ انٍ     (ألنها أسندت الفعل الش ذ زم ال من ح األطف ى  ) وهو ذب إل

 .فرعون ووزيره هامان والكهنة

ر  دأ الإذن خب ذوف المبت ك (مح ي ول ين ل رة ع ديم) ق اء آالتق د / ج آالتمهي

قدمة أو موقعه في اآلية موقع التفريع عن الم" ال تقتلوه"و ،صدت هيلعرض ما ق

 .)3(التمهيد ولذلك فصلت عنها

ر   )4(ونقل الزمخشري دم  (أن قراءة ابن مسعود دليل على أنه خب ر مق ). خب

 .دأ مؤخرتبة عين لي ولك، موقر" ال تقتلوه قرة عين لي ولك" :قرأ
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ةو ا" جمل ـ " عسى أن ينفعن ة  ،"وهال تقتل"متصلة ب ذلك اتصالها بجمل وآ

ة / هي سبب "َعَسى َأْن َيْنَفَعَنا َأْو َنتَِّخَذُه َوَلًدا"جملة ف ،"قرة عين لي ولك" لنهي   عل

د لفرعو      ،فرعون عن قتل هذا الطفل اذ الصبي آالول ن فالنهي هو مسبب عن اتخ

 .مرأتهاو

 ."َيْشُعُروَنَال َوُهْم : "... وقوله تعالى

ا ذو هذه الجملة عند أآثر  م    والمفسرين في موضع الحال، أم آل "الحال فه

 ".فرعون

 :ن تقدير الكالم يصبح حينئٍذإ :ويقول الزمخشري

دوقفالت" م ع ون له ت ا وحزًنطه آل فرعون ليك راةا، وقال ذا  ام فرعون آ

 :وقوله. في التقاطه ورجاء النفع منه وتنبيه موهم ال يشعرون أنهم على خطإ عظي

ين المعطوف وا     "ةاآلي... إن فرعون " ة ب ه،   جملة اعتراضية واقع لمعطوف علي

 .)1("مؤآدة لمعنى خطئهم

الي   فمعنى ذلك أنهم ذا الصبي    أللم يكن عندهم أقل تصور احتم ن يكون ه

ي إسرائيل     ه من بن ل ألوفً      ،هو الولد المحذور من ه قت ذي من أجل د  ا ال  ،من الموالي

 .وتقويض مملكته في مصر ،سبب في هالك فرعونوهو ال

 ":القصص"قال اهللا تعالى في سورة 

ا  َال ﴿َوَأْصَبَح ُفَؤاُد ُأمِّ ُموَسى َفاِرًغا ِإْن َآاَدْت َلُتْبِدي ِبِه َلْو َأْن َرَبْطَنا َعَلى َقْلِبَه

ْؤِمِنينَ  َن اْلُم وَن ِم ْت ُأل .ِلَتُك ْم     َوَقاَل ٍب َوُه ْن ُجُن ِه َع َرْت ِب يِه َفَبُص ِه ُقصِّ َال ْخِت

 .)2(﴾َيْشُعُروَن

ذا  ة  :وفي قوله تعالى ه ا    " افارغً ... وأصبح  " جمل ا أن أم موسى لم معناه

ه    - اآما آان إلهاًم - ألقته في اليم ا الخوف لقتل ابوت في     و ،زال عنه اء الت د إلق عن
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ر م ي يم ل دال ه من فرعون ،ه أح ر من . ويتقنت بنجائ ى ذهب آثي ذا المعن ى ه وإل

 .المفسرين

ة   ،ومنهم الزمخشري  ،سرونوالمعنى اآلخر الذي اختاره المف ن عطي  ،واب

ن إسحاق   ن،والحس  ،وابن زيد ،والقرطبي ا   ،واب ا    أن أم موسى لم سمعت أن ابنه

رة   وقع في يد فرعون  : فقالت في نفسها    ،طار عقلها لما دهمها من الخوف والحي

 .فألقيته بيدي في يد عدوه الذي سيأمر بقتله ،إنني خفت على ولدي من الذبح

بعد سماع آما آان إلهام اهللا إليها،  ،رة وصامتة وثابتةوآيف أصبحت صاب

  ؟وقوع طفلها في يد فرعون

بب ا الس ى  وراء فم الم(صبر أم موس ه الس ر؟   )علي ذا الخب ماع ه د س بع

ن عاشور في التح    ) لبيان سبب صبر أم موسى(يمكننا  ه اب ر  أن نلجأ إلى ما نقل ري

اس     ن عب الى  لوالتنوير من تفسير اب ه تع وْ     ْنِإ" :قول ِه َل ِدي ِب اَدْت َلُتْب ا  َال َآ َأْن َرَبْطَن

 :ويقول ،"َعَلى َقْلِبَها

ى    " إن آادت"جملة " ى معن ان عل ل    ،"افارغً "بمنزلة عطف البي وهي دلي

ادت تظهر ذآر     ،إال من ذآر موسىا فارًغ: فالتقدير ،على االستثناء المحذوف فك

 ...في نفسهاوتنطق باسمه من آثرة تردد ذآره  ،)عليه السالم(موسى 

وال ال  اني اتفسير  للرجحة  موأما على األق ه   "ة فجمل  ،لث دئ ب ادت لتب " إن آ

ة     ، أي آادت لتب "اوأصبح فؤاد أم موسى فارًغ" بيان لجملة دي أمر موسى من قل

 .)1("ثبات فؤادها

المبّين   "فالعالقة بين الجملتين هي   ان ب ة البي ة أخرى    . "عالق ة داللي وعالق

 ."بعالقة السبب بالمسب"هي 

ة من  ثانيفي الجزء ال  ؤمنين   " هذه اآلي ربط    " لتكون من الم يعني سبب ال

ى   ب أم موس ى قل ي عل الم(التثبيت ه الس ون )علي ؤمنين / أن تك ن الم بح م تص
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ابتيالصابر وآلين والث م ين والمت ر اهللا له ا أم ى م ة . ن عل ذه الجمل ن ل(فه ون م تك

 .في موضع العلة) المؤمنين

 ":لقصصا"ثم قوله تعالى في سورة 

ُه          ٍت َيْكُفُلوَن ِل َبْي ى َأْه ْم َعَل ْل َأُدلُُّك ْت َه ُل َفَقاَل ﴿َوَحرَّْمَنا َعَلْيِه اْلَمَراِضَع ِمْن َقْب

ا وَ     . َلُكْم َوُهْم َلُه َناِصُحوَن رَّ َعْيُنَه ْي َتَق ِه َآ ى ُأمِّ َد    َال َفَرَدْدَناُه ِإَل َتْعَلَم َأنَّ َوْع َزَن َوِل َتْح

 .)1(﴾َيْعَلُموَنَال ِكنَّ َأْآَثَرُهْم اللَِّه َحقٌّ َوَل

ذه ي ه الى إرضاع مو  ف ر اهللا تع ات ذآ الم(ى ساآلي ه الس ت  )علي ي بي ف

 .فرعون

ول            وين من قب أمر التك ل ب ع الطف الى من ى أن اهللا تع ى تشير إل فاآلية األول

ه     دي أم ر ث عه غي ا ترض عة م دي مرض ن    ؛ث وا ع ون أن يبحث طر آل فرع ليض

م  أل ؛مرضع يتقبل ثديها ه اآل فرعون وفرعون و  (نه انو ) مرأت ى    اآ حريصين عل

 .حياة الطفل

ه     دق قول ذي ص المين ال د هللا رب الع ى َأْن    :والحم ى ُأمِّ ُموَس ا ِإَل ﴿َوَأْوَحْيَن

دة ق     ،)2(﴾َأْرِضِعيِه ه لم ا     والحكمة في هذا اإلرضاع من أم ود فيه ل تع ة أن الطف ليل

 .ثدي أمه فقطعلى 

 .وإرادته في األزل )سبحانه وتعالى( اهللا فهذا التحريم من علم

ه السالم  (تدل على أن أخت موسى  " ناصحون... فقالت هل "جملة و  )علي

د الظن    ؛عرضت سعيها في ذلك بطريق االستفهام المتسعمل في العرض لكي تبع

هذا  منلها، والسبب الثاني  )3(آما قال هامان ،عن نفسها بأنها تعرفه وتعرف أهله

 . مع آل فرعون فتلطال هو االقتراح
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ر   ذي نق ة سورة    ؤوفي الحقيقة، آل هذا ال عن قصة   " القصص "ه من بداي

بط   من اال ة،هو من تقدير اهللا وإرادته الخفي، )عليه السالم(موسى  ة الق نتقام من أم

 .وإنجاء اإلسرائيليين من فرعون

 ":معارج التفكر ودقائق التدبر"وذآر في 

ال  وطوى النص ما جرى من تف  " ين ط ه  بي المرضع للصبي و  اوض ب أخت

ة معطوفً   ذه اآلي د ه ا بع اء م ه، فج ا ب ة م ا عالق م تكشف أن له ي ل ذا ا الت ى ه عل

 .)1("كان العلم به باالستنتاج الفكريإلم ؛المطوي

َرُهْم   ... َفَرَدْدَناُه ِإَلى ُأمِِّه َآْي َتَقرَّ َعْيُنَها : "فقوله سبحانه وتعالى نَّ َأْآَث َال َوَلِك

 .معطوف على ما قبله "َيْعَلُموَن

ن ن الى نتتسونح ا أن اهللا تع ن هن ال ج م ْن   " :ق َع ِم ِه اْلَمَراِض ا َعَلْي َوَحرَّْمَن

ه    ؛هذا هو سبب للرد إلى أمهليبين أن  ،..."َقْبُل دفع   ،لتقوم هي برضاعته وآفالت ف

 . أجرةآا وأمر لها آل يوم ديناًر ،فرعون الطفل إليها، آي تذهب به إلى بيتها

ول ا يوطيويق ى إ" :لس الم(ن أم موس ه الس ّص  )علي ه أن تق رت أخت أم

اني هو       ،فهذا هو سبب آخر  ،.."للتابوب أني يلقيه اليم ل سبب أول، والسبب الث ب

 .ثدي أمهعلى م المراضع على الطفل الذي تعّود تحري

 : ويقول السيوطي

ي  " باب ف د األس ك أح ان ذل ا آ بًب) رده(ولم ة س ة حالي ي جمل ر ف آخر ا ذآ

ا : (فقال ،منها قريًب ى           )... وحرمن ه إل ه من حين ولدت د ارتضع من أم ان ق ا آ ولم

من : (فقال ،حين إلقائه في اليم، فلم يستغرق التحريم الزمان الماضي، أثبت الجار

ه      أي قبل أن تأمر أمه أخت  ،)قبل ا ل د إلقائه ه وبع ا ب ا أمرته ببً    ؛ه بم ك س ا ليكون ذل

 .)2(...لرده إليها
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ا   إذن العالقة الدال ة هن ة السبب بالمسبب   "لي ى      ،عالق رد للصبي إل ذا ال وه

ه السالم  (ففي هذا الرد منن ثالث ألم موسى    ،أمه بحكمة اهللا ه     ،)علي ا في قول آم

 :تعالى

ا   ،"َوِلَتْعَلَم َأنَّ َوْعَد اللَِّه حق"و ،"َتْحَزَنَال َو"و ،"َآْي َتَقرَّ َعْيُنَها"...  وهو م

 .)1(﴾﴿ِإنَّا َرادُّوُه ِإَلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِليَن): 7(جاء بيانه في اآلية رقم 

سبحانه ( آذلك سيجعلهأنه و ،رد طفلها إليهافمعنى ذلك أن اهللا حقق وعده ب

الى     ،من المرسلين  ًالمن األنبياء، ورسوا نبي )وتعالى ه تع ا في قول إن اهللا ال : "آم

اد اهلون الو ،)2("يخلف الميع اس ج ر الن ذا  يعلمون لكن أآث ان له ا آ رد إنم أن ال

ر   ذا     ينالغرض الديني، وهو علمها بصدق وعد اهللا، ولكن األآث أن ه ال يعلمون ب

 .)3("من قرة العين وذهاب الحزن ،لغرض األصلي الذي ما سواه تبع لههو ا

 ":القصص"وقال اهللا تعالى في سورة 

ْن   الَها َفَوَجَد ِفيَها َرُجَلْيِن َيْقَتِت﴿َوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلى ِحيِن َغْفَلٍة ِمْن َأْهِل َذا ِم ِن َه

ِشيَعِتِه َوَهَذا ِمْن َعُدوِِّه َفاْسَتَغاَثُه الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِه َعَلى الَِّذي ِمْن َعُدوِِّه َفَوَآَزُه ُموَسى  

 .)4(﴾يٌنَفَقَضى َعَلْيِه َقاَل َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّْيَطاِن ِإنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمِب

ول هللا  ذا الق ي ه الى فف بحانه وتع ى  :س ة األول ى  "الجمل َة َعَل َل اْلَمِديَن َوَدَخ

يِن خإ... ِح ة  " ل ى جمل ة عل ِعيهِ  "معطوف ى َأْن َأْرِض ى ُأمِّ ُموَس ا ِإَل ي " َوَأْوَحْيَن يعن

ى جزء آخر لعطف  ا،جزء القصة عل ة  ه ة الرابع دَُّه ﴿عشرة واآلي َغ َأُش ا َبَل َوَلمَّ

ِنينَ آَوى َواْسَت ة معترضة جاءت     َتْيَناُه ُحْكًما َوِعْلًما َوَآَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِس ﴾ هي جمل
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 ،)عليه السالم(وآأنها تكميل آامل إليفاء وعد اهللا تعالى ألم موسى  ،ينءبين الجز

 :ويقول ابن عاشور في التحرير والتنوير

ة عل " ة المرتب زاء القص ين أج راض ب ذا اعت يه ا ف ب ظهوره  ى حس

إن وع   ،"َوِلَتْعَلَم َأنَّ َوْعَد اللَِّه حق"عتراض نشأ عن جملة الخارج، وهذا اال د اهللا ف

ِلينَ    :لها قد حكي في قوله تعالى َن اْلُمْرَس اِعُلوُه ِم ا انتهى    .﴾﴿ِإنَّا َرادُّوُه ِإَلْيِك َوَج فلم

رَّ   "  :إلى حكاية رده إلى أمه بقوله ْي َتَق ِه َآ ا  َفَرَدْدَناُه ِإَلى ُأمِّ ى  " َعْيُنَه  آخره آمل  إل

ه     ذا االستطراد في قول َتَوى     " :فيه وفاء وعد اهللا إياها به دَُّه َواْس َغ َأُش ا َبَل اُه  آَوَلمَّ َتْيَن

 .)1("ُحْكًما َوِعْلًما

ه السالم  (عشرة ذآر قصة قتل القبطي بيد موسى وفي اآلية الخامسة   )علي

ه السالم  (فلما دخل موسى   ،)بين القبطي واإلسرائيلي(عند المشاجرة بينهما   )علي

ال   ،وجد فيها رجلين يقتتالن ،المدينة ا ق الى  ( فاختصر القول هنا لم  :)سبحانه وتع

ول   هانفس آليةل نياثوفي الجزء ال ،"رجلين يقتتالن" ذا الق  ،تفصيل لما ُأدمل في ه

الى   ال تع ذلك ق ُدوِّهِ    : "فل ْن َع َذا ِم يَعِتِه َوَه ْن ِش َذا ِم ك عن  "َه دث ذل ت ، وح د وق

 .االستراحة لجميع الناس في مصر

 :وجاء في تفسير التحرير والتنوير

ه         " م يشعر ب ه القبطي ل ى أن قتل ارة إل والمقصود من ذآر هذا الوقت اإلش

ا قتلت نفسً     " :لقوله بعدا تمهيًد ،أحد د أن تقتلني آم األمس قال يا موسى أتري  .."ا ب

َذا  " :إلشارتان في قولهوا. خروجه من أرض مصر ومقدمة آذلك لذآر ،اآليات َه

 .)2("رجلين يقتتالن" :تفصيل ما أجمل في قوله ،"ِمْن ِشيَعِتِه َوَهَذا ِمْن َعُدوِِّه

مترتبة بعضها على بعض من   هن الجمل في داخلفإ ،هذا الحدثلنسبة البو 

 .الجملة األولى إلى الجملة السابعة
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ل  ن قب ا م ة    إ :وقلن ى جمل ة عل ى معطوف ة األول ى ُأمِّ  َو"ن الجمل ا ِإَل َأْوَحْيَن

ِعيهِ  ى َأْن َأْرِض ة  ،"ُموَس ة الثاني ْينِ : "والجمل ا َرُجَل َد ِفيَه ة   ،"َفَوَج ة فعلي ي جمل ه

جملة فعلية في موضع الصفة أو    " ِنالَيْقَتِت"و ،مترتبة على ما قبلها بالفاء العاطفة

 . ضمنة فيهامت أي أداة ربط ،ين الجملة الثانيةبوال يوجد بينها و ،النعت لرجلين

تغاث "جملة و ذي من ش    هفاس ذي من عدوه    يال ى ال اء   ،"عته عل  هي  اه فيالف

والمعنى أن اإلسرائيلي استغاث بموسى لينصره على المصري   ،السببية/ العاطفة

 .الظالم

م  ة ث وآزه موسى"جمل اء ،"ف ا الف بب فيه ى الس دل عل أي أراد موسى  ،ت

ى     . يأن يدفع المصري عن اإلسرائيل )عليه السالم( ده عل فوآز المصري بجمع ي

 .فمات ،ذقنه

يره  ي تفس ن عاشور ف ي رأي اب وير"وف ر والتن ه (أن موسى " التحري علي

ه  )السالم ة    ،لم يرد قتل ة ففي الجمل ه  " التالي ى السبب     ،"فقضى علي دل عل اء ت  ،الف

ه قاض   "على معنى ا محذوف أبًد" قضى"ولكن فاعل  . وهو الموت   ،"قضى علي

ام   ا ويجوز أن يكون عائًد: "فقال ابن عاشور وم من المق إذ ال  ،إلى اهللا تعالى المفه

ه الموت  : "آقوله ،يقضي بالموت غيره ل  ،"فلما قضينا علي " قضى "ضمير   :وقي

ان      : وليس هذا بالبين، فالمعنى ،عائٌد إلى موسى وآزه موسى فمات القبطي، وآ ف

 .)1("قتله )لسالمعليه ا(ولم يرد موسى  ،هذا قتل خطأ صادف الوآز مقاتل القبطي

وت القبطي وآز سبب لم ول ،إذن ال ن أن نق ه مسبب عن إ :أو يمك ن موت

 .ولكن الذي قضى على القبطي هو اهللا سبحانه وتعالى ،الوآز

 .عالقة السبب بالمسببفالعالقة بين هذه الجمل 
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ة  ذا من عمل الشيطان"وجمل ال ه تئناًف" ق تأنفة اس ائًال ،ابيانيا مس أن س  آ

ذا  ؟ )1(بموت القبطي   ئحين فوج )عليه السالم(آان من أمر موسى ذا ما: سأل وه

ا فعل مع القبطي      )عليه السالم(القول من موسى  ى م ذا    ،يدل أنه ندم عل ه ه وقول

ه عدو مضل    إ"ل إلى الخاطر الشيطاني في قوله ونسب هذا العم ،آالم في نفسه ن

 ".مبين

دو م ه ع يطان بأن ف الش ا وص ة فيه ة تعليلي ذه الجمل لفه ح  ،ض وواض

 .اإلضالل لإلنسان، ليخرجه عن صراط المستقيم

دً    يس عم ان خط   ا ومعنى ذلك أن قتل القبطي ل ل آ ذلك علل  ًأب موسى   ه، ول

 .لكون شدة غضبه من عمل الشيطان ؛"إنه عدو مضل مبين" :بقوله

ه السالم  (فنرى أن موسى  د      )علي ر عم ل نفس بغي د قت ول  بع ذا من   : "يق ه

يطان ل الش د قو ،"عم د فيؤآ أداة التوآي ه ب اء"وضمير  ،"إنَّ"ل م " اله و (الس وه

ل هو    ،فقط ا وليس هو عدو  ،نفوس الناس/ الذي يوسوس في صدور ،)الشيطان ب

ان  ال ل اإلنس ذي يض دو ال يح   ،ع ل القب رى العم ائًز في ه اج له ،لنفس الًال ويض  ض

 .اصريًحا واضًح

د إذن العالقة هنا عالقة التأآيد بالم د  "وجاء في    ،ؤآ رر في تناسب   نظم ال

 ":اآليات والسور

ل   و" ه قي ان آأن ذا األمر   : لما آ ول من        إن ه ه من ق ا ترتب علي لعظيم، فم

ه . اوعلًما أوتي حكًم ال : (أجيب باإلخبار عنه بأنه ندم عليه في الحال بقول أي  - )ق

ذا ( :- )عليه السالم (موسى  ه اإلسرائيلي      ) ه ذي جرك إلي من عمل   (أي الفعل ال

م يكن من قصدي    أي ألن ،)الشيطان ان   ،ى لم أومر به على الخصوص، ول وإن آ

دً  االمقتول آافًر ه، مؤآ ه حم  ا ، ثم أخبر عن حال الشيطان بما هو عالم ب لنفسه   ًالل

ينبغي الحذر   ا ومع آونه عدو ،)إنه عدو: (فقال ،على شدة االحتراس والحذر منه
                                                 

 . 90-20/89: التحرير والتنوير، البن عاشور) 1(



 

و  ه فه ر أصالً ) مضل(من ى خي ود إل و  ال يق ك فه ع ذل ين(، وم ه  ،)مب أي عداوت

 .)1("هما خفاءنوإضالله في غاية البيان، ما في شيء م

 :ثم في قوله تعالى

 .)2(﴾َقاَل َربِّ ِإنِّي َظَلْمُت َنْفِسي َفاْغِفْر ِلي َفَغَفَر َلُه ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم﴿

رى في   ، "قال هذا من عمل الشيطان "هذه الجملة بدل اشتمال من جملة  فن

ه السالم  (أن موسى  " قال رب إني ظلمت نفسي: "الىقوله تع ى اهللا    )علي توجه إل

ل القبطي االعتراف بقت الى ب وآز موسى  ،تع ه السالم(ف ة )علي زة قاتل ذا  ،وآ وه

ى نفسه    الظلم عل ذا         أن وبسبب  ،الفعل آ ه ه ين صدر عن الشيطان عدو مضل مب

 ":الشعراء"آما جاء في سورة  ،الفعل

 .)3(﴾ا َوَأَنا ِمَن الضَّالِّيَن﴿َقاَل َفَعْلُتَها ِإًذ

ه السالم  (ولذلك نرى أن موسى  العجز    )علي ه ب ادى رب انه  متوقعً  ،ن ا إلحس

ه ظاهره  ا بيانه إعالًم/ وأآد قوله ،وغفرانه لنفسه  ،بأن باطنه على غير ما دل علي

 .واستغفر منه آما هو عادة المقربين ،اوسماه ظلًم ،ولذلك عده من عمل الشيطان

 :يوطيويقول الس

ك  غيره سيئة، قال مسبًب ةولما آان المقرب قد يعد حسن" اغفر : (ا عن ذل ) ف

ذها ح ه ا والهف م ا وآثره ي(ة عينه ذني ،)ل ي ال تؤاخ ر( ،أي ألجل ع ) فغف أي أوق

ره   ا مشيرً  ،ثم عّلل ذلك بقوله ،)له(ا آما سأل إآراًم ،المحو لذلك ى أن صفة غي  إل

 .)4(..."لذلكا بالنسبة إلى صفته مؤآًد
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رى أن  اء"ون الى" الف ه تع ي قول ه" :ف ر ل تغفر " فغف ا اس ي لم للتعقيب يعن

اال  )سبحانه وتعالى( اهللا )عليه السالم(موسى  ر      ب ان من أث ذي آ ه ال عتراف لخطئ

يعته  ن ش ل م رط الغضب ألجل رج أخر موسى  ،ف م يت الم(أي ل ه الس ن  )علي ع

الى  ه   ،الرجوع إلى اهللا تع الى     ،فطلب غفران ه تع ا في قول اغفرلي ( :آم ر  (، )ف فغف

 . فعجل له بالمغفرة ،استغفاره )سبحانه وتعالى( أي استجاب ،)له

ا أيًض ى بعض  ا فهن ها عل ة بعض ل مترتب ا   ،الجم ين م أخير ب د ت وال يوج

 ".عالقة السبب بالمسبب"العالقة بينها  إذ ؛حدث

رحيم  "والجملة األخيرة  ور ال ل     " إنه هو الغف ة  لهي في موضع التعلي لجمل

ر     )سبحانه وتعالى( يعني أّآد ،)فغفر له(ا التي قبله ران وآثي صفته بأنه شديد الغف

 .عظيم الرحمة لعباده في العالمالمغفرة و

على وجه العموم (م لَّتشير إلى أن اهللا عزوجل َع وآأن هذه الجملة التعليلية

ه السالم  (وعلى وجه الخصوص لموسى   - اللناس جميًع ؤمنين  ) )علي اده الم  - عب

 .لى ربه الكريم والرحيم، بأنه هو وحده في الوجود آله الغفور الرحيمالثناء ع

 : ثم قوله تعالى

 .)1(﴾َقاَل َربِّ ِبَما َأْنَعْمَت َعَليَّ َفَلْن َأُآوَن َظِهيًرا ِلْلُمْجِرِميَن﴿

د   اءت آتأآي ة ج ذه الجمل ة ه ي "لجمل ت نفس ي ظلم ال رب إن د  ،"ق ويوج

ي    ل بجملت ا الفص ه   "بينهم ه إن ر ل رحيم  فغف ور ال و الغف ى  ؛"ه ه (ألن موس علي

ه     - لم يعلم في ذلك الوقت )السالم رة من رب ه   - عند طلب المغف ر ل  إذ ؛أن اهللا غف

 .قبل النبوة آان حدوث القتل بغير عمد إن

 :الواحد الشيخلي عبد ةويقول بهج
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ى"...  دير والمعن المغفرة أو : التق ي ب اعصمني بسبب أو بحق إنعامك عل

وبن أقسم بسبب إنع  ،"أو حق ... سبب  "وحذف المضاف    ،امكم علّي بالمغفرة ألت

 .)1("محله" إنعامك"يه المصدر المؤول وأقيم المضاف إل

 :ويقول السيوطي

ى       )سبحانه وتعالى( ولما أنعم عليه" ى سؤله، تشّوف السامع إل باإلجابة إل

ا  ه   ،شكره عليه ال رب : (فأجيب بقول يّ   )... (ق ا أنعمت عل امك  أي بسبب إنع  ،)بم

ة، آرر حرف السبب          . علّي بالمغفرة وغيرها ان في سياق التعظيم للنعم ا آ ولم

ة    ا للكالم، وتعريًفا تأآيًد أداة النفي الدال أن المقرون به مسبب عن اإلنعام، وقرنه ب

 .)2("للمجرمينا فلن أآون ظهيًر: فقال ،على التأآيد

 : ثم قوله تعالى

ا      ﴿َفَأْصَبَح ِفي اْلَمِديَنِة َخاِئًفا َرُه ِب ِذي اْسَتْنَص ِإَذا الَّ ُب َف ِرُخُه  َألَيَتَرقَّ ْمِس َيْسَتْص

ا     . َقاَل َلُه ُموَسى ِإنََّك َلَغِويٌّ ُمِبيٌن اَل َي ا َق ُدوٌّ َلُهَم َفَلمَّا َأْن َأَراَد َأْن َيْبِطَش ِبالَِّذي ُهَو َع

ا  ا ِب َت َنْفًس ا َقَتْل ي َآَم ُد َأْن َتْقُتَلِن ى َأُتِري ُدْمَألُموَس ي ِإالَّ  ِس ِإْن ُتِري اًرا ِف وَن َجبَّ َأْن َتُك

 .)3(﴾َوَما ُتِريُد َأْن َتُكوَن ِمَن اْلُمْصِلِحيَن اَألْرِض

الى  ( في هذا اآليات ذآر ل الخطأ من         )سبحانه وتع ذا القت ا تسبب عن ه م

من انتشار خبر قبل القبطي ا آان خائًف لياتفلذلك في صبيحة اليوم ال ،أحوال الدنيا

 .قضى اهللا تعالى على القبطيفوآزه  ه هو الذيبأن

ة    :يعني ،للتعقيب هنا أو للسبب فالفاء ذه الجمل ى   تمتر..." فأصبح "ه ة عل ب

ل ن الجم ا م ا قبله د موسى  ؛م ر عن ه السالم(ألن الخوف ظه وت  )علي بسبب م

 ،خباره شديد بسمعه وبصره ما آان من األنتبااوبدأ يالحظ ب ،فلذلك خاف ،القبطي
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روه   ،القبطي باألمس/ ال عن قتل المصريوما يق  ،ومعنى يترقت أنه يتنتظر المك

لو علم أن هذا القتيل الذي رفع إليه أمره إنما  و أن يعاقب على ذلك من فرعونوه

 .في نصرة رجل من بني إسرائيل )عليه السالم(قتله موسى 

ان موسى  ه السالم(وآ ر  )علي ييفك ذا ف ب  ،ه ذي طل رائيلي ال إذا باإلس ف

على قبطي   النصرة على القبطي باألمس، يطلب منه )عليه السالم(صرة موسى ن

م موسى  ،آخر  ذلك فه ه السالم(ول ذا اإلسرائيلي ض )علي ة اأن ه ل ظاهر الغواي

 هألن (أن يزجر اإلسرائيلي أو القبطي     )عليه السالم(ولما أراد موسى . والضالل

اء   ،)به أن يبطش )المعليه الس(من أراد موسى فييوجد خالف بين المفسرين  وأثن

ه  (واإلسرائيلي أو بين موسى  )عليه السالم(بين موسى ( اهذه المحاورة بينهم علي

الم دو لموسى    ،)القبطيو )الس و ع ذي ه ه القبطي ال ة أن ن اآلي وم م ن المفه ولك

ا أراد موسى    ،ولإلسرائيلي )عليه السالم( ه السالم  (فلم بطش   )علي  ،القبطيب أن ي

ال القبطي  ا " :ق األمس    ق ا ب ا قتلت نفس د أن تقتلني آم ا موسى أتري ول  ،..)ل ي ويق

 : الزمخشري

ة     ،أفشى على موسى :ولما قال هذا"...  ورقى   ،فانتشر الحديث في المدين

 .)1("وهموا بقتله ،إلى فرعون

 :الواحد الشيخلي ويقول بهجة عبد

ى خائًف  " بح موس روه فأص ر المك اص أو    ،ا ينتظ وع القص د وق أو يترّص

ه ينتظر وم   ؛اختصاًرا " يترقت "وحذف مفعول   ... ه أو يترّصد من ه معل وهو   ،ألن

اص " وع القص روه"أو " وق اص"أو" المك ك لض : ىنالمعو"... القص  ُنيِّل َباإن

الغي  تههذا اإلسرائيلي الذي طلب نصر )عليه السالم(وصف موسى  ،الضاللة  ؛ب
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ل الرجل     ل اآلن رج  ي - أي اإلسرائيلي  - وهو  ،"القبطي "ألنه آان سبب قت  ًالقات

 .)1("ي القتيلآخر غير القبط

 ":القصص"ثم في قوله تعالى في سورة 

أل  َوَجاَء َرُجٌل ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسَعى َقاَل َيا ُموَسى ِإنَّ  ﴿ َك   اْلَم ْأَتِمُروَن ِب َي

ِحين   َن النَّاِص ا َخاِئفً   . ِلَيْقُتُلوَك َفاْخُرْج ِإنِّي َلَك ِم َرَج ِمْنَه ي    َفَخ اَل َربِّ َنجِِّن ُب َق ا َيَتَرقَّ

 .)2(﴾ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن

ة     ف ه السالم  (أن موسى  ب بعد انتشار الحديث في المدين ل     )علي ذي قت هو ال

األمس  د   ،المصري ب ك القبطي اآلخر فرعون ومأل      وق ر ذل دوا مجلسً   ،هأخب ا فعق

 .بني إسرائيلبثارها والتخلص من فتنته وآ ،)عليه السالم(للتشاور في قتل موسى 

ل موسى    ه السالم  (فبينما آانوا يتشاورون في قت وده في     ،)علي وأرسل جن

ذلك التشاور      / علم رجل صالح  هنفس في الوقت ،طلبه ه ب تم إيمان ؤمن يك  ؛رجل م

 .هألنه آان يحب ؛)عليه السالم(فأسرع بالخبر لموسى 

ة    تئنافية وجمل ا اس الواو هن ا   "ف ن أقص ل م اء رج ة يوج عىالمدين  ..."س

 .ابيانيا متسأنفة استئناًف

ات هللا   ذه اآلي الى   - ونجد في ه ؤمن    أن  - سبحانه وتع ك الرجل الم آي  (ذل

د  ث ،باسمه )عليه السالم(نادى موسى ) آالمه/ يؤآد بيانه إن "م استخدم أداة التوآي

ل       ..." المأل ؤامرة؟ فقب ك الم ا هو السبب لتل ولو يسأل أحد لماذا يفعلون ذلك؟ أو م

األمس ا يتشاورن بسببك ألنك قتلت قبطي    :سؤال قال ذلك الرجل المؤمنال م   ،ب وه

تئنافية " فاخرج"في فعل األمر " الفاء"و ،علموا بذلك اخرج من مصر     :أي ،اس ف

اآ ه ،له د قول رًة أخرى أّآ م م ـ  ث تكلم" إنَّ"ب ع ضمير متصل للم ك من " م ي ل إن

 .بأنني لك ناصح من الناصحين فهذه الجملة االسمية تعليلية مؤآدة ،"الناصحين
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 .عالقة التوآيد بالمؤآد/ فالعالقة هنا عالقة البيان بالمبين

والكالم   ،أن الجمل متضمنة بعضها مع بعض    أبًضا نجد في هذه اآلياتو

 :ترتب عليها أيمعدها بالذي 

 .﴾اِلِميَنَفَخَرَج ِمْنَها َخاِئًفا َيَتَرقَُّب َقاَل َربِّ َنجِِّني ِمَن اْلَقْوِم الظَّ﴿

ببية " فخرج منها"في " الفاء"و  ك أن موسى     ،س ى ذل ه السالم  (فمعن  )علي

ة    ،استجاب لنصح الرجل الصادق الناصح ا حال ه خائفً  آوخرج من مصر آله ا ون

ه  القبض علي ر ب ن أن يصدر األم ه ،م ة آون ن وحال ا م ي   خائًف ه ف أن يتعرض ل

 .من جنود فرعون/ من طالبيه أحد الطريق

ة و ال"جمل ي     .." .ق ٍف يعن رف عط ا دون ح ا قبله ولة عم رج : مفص فخ

 ولم يكن هناك معه من أصحابه إال اهللا ،دون معرفة الطريق )عليه السالم(موسى 

ا   ،الذي ناداه موسى مع أول خطوة من شروعه في الخروج ،)سبحانه وتعالى( آم

وفقه أن يسلك  ب اهللا له ففاستجا  ،"َربِّ َنجِِّني ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن" :في قوله تعالى

 .م نحو مدينسلالطريق األ

 من الظالمين؟  اةنجال من )عليه السالم(كن موسى م ن الذيم: ولو سئل

الى ( هو اهللا: فالجواب ذي اصطفى موسى     ،)سبحانه وتع ه السالم  (ال  )علي

ج نه خر إوحفظه من والدته حتى  ،)1(﴾َواْصَطَنْعُتَك ِلَنْفِسي﴿: آما قال تعالى ،لنفسه

ه   فهو  ،على اهللا ًالمتوآا ولكن واثًق ،امن مصر خائًف ذي   وحده ال شريك ل نصر  ال

ى  الم (موس ه الس ه  )علي ى أعدائ ا آ   ،عل اه مم بغض   اونج داوة وال ن الع ه م ن ل

 .والمكائد

 ".عالقة السبب بالمسبب"فالعالقة هنا 

 .)2(﴾َيِني َسَواَء السَِّبيِلَوَلمَّا َتَوجََّه ِتْلَقاَء َمْدَيَن َقاَل َعَسى َربِّي َأْن َيْهِد﴿
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 ،"ولما توجه تلقاء مدين"وهذه الجملة الشرطية من  ،هنا استئنافية" الواو"

ذا     ،جواب الشرط  " السبيل.. قال"وبعدها  الى ه ه تع ى قول ه  (أن موسى   ومعن علي

الم بيله )الس ذ س دين/ اتخ ى م ه إل ي   ،طريق اس ف ن عب ول اب ور ق ن عاش ل اب ونق

 : التحرير والتنوير

الطريق إال   خرج موسى وال  : "قال ابن عباس رضي اهللا عنهما" ه ب م ل  عل

 .)1("حسن ظن بربه

د    ؛)عليه السالم (ية مثل هجرة سيدنا إيراهيم عوهذه الهجرة النو ال عن إذ ق

 :هجرته بأمر اهللا سبحانه وتعالى

 .)2(﴾﴿ِإنِّي ُمَهاِجٌر ِإَلى َربِّي

 ": صصسورة الق"في  )سبحانه وتعالى( ثم قال اهللا

ُم    ْن ُدوِنِه َد ِم ُقوَن َوَوَج اِس َيْس َن النَّ ًة ِم ِه ُأمَّ َد َعَلْي ْدَيَن َوَج اَء َم ا َوَرَد َم ﴿َوَلمَّ

ا  ا َقاَلَت ا َخْطُبُكَم اَل َم ُذوَداِن َق َرأَتْيِن َت ْيٌخ َال اْم ا َش اُء َوَأُبوَن ِدَر الرَِّع ى ُيْص ِقي َحتَّ َنْس

ٌر وَ  . َآِبي مَّ َت ا ُث َقى َلُهَم ٍر      َفَس ْن َخْي يَّ ِم َت ِإَل ا َأْنَزْل ي ِلَم اَل َربِّ ِإنِّ لِّ َفَق ى الظِّ لَّى ِإَل

 .)3(﴾َفِقيٌر

ذا     ،"السبيل... ولما"الجملة معطوفة على ما قبلها  الى ه ه تع ونرى في قول

ه السالم(أن موسى  دين )علي اء موضع ،وصل م راد بالم ذا  ،وي ة ه ي الحقيق وف

 .فيه بيان لحدث آبير بالبالغة والفصاحة - لىسبحانه وتعا -ه القول البليغ ل

ع بعضٍ    ها م منة بعض ل متض ه الجم ب   ،وفي ط إال حس د أداة رب وال يوح

 .الضرورة
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ى   ا وصل موس الم (فلم ه الس دين )علي ان قريبً  ،م اء ا آ ن موضع الم  ،م

قون  اس يس يهم(والن اك  ،)مواش قيا اوهن ام فتس د الزح ران أن يبع ان تنتظ مرأت

 .السن هما آبيرواك في البيت إال أبهن يسول ،أغنامهما

ن الغرض  أل ؛واألمر المهم هنا هو أن المفعوالت الثالثة لألفعال قد حذفت

 :الواحد الشيخلي ويقول بهجة عبد. ال المفعولمن هذا الحذف هو الفعل 

ول " قون"وحذف مفع نمهم  ،"يس يهم أو غ قون مواش ذف ... أي يس ا ح آم

ول  ذودان"مفع ان أغنام ،"ت اءأي تمنع ن ورود الم ا م ود  ؛هم ام ووج بسبب الزح

اء    ال األقوي ن الرج قاة م ول   ... الس ذلك مفع ذف آ قي"وح قي  ،"ال نس أي ال نس

ذودان ... يسقون "حذفت هذه المفعوالت الثالثة لألفعال ... مواشينا  ؛"ال نسقي ... ت

 .)1("قول الكريم هو الفعل ال المفعولمن ال ضألن الغر

ة  والت الثالث ذف للمفع ارلال فالح ور . ختص ن عاش ي رأي اب ذف : وف الح

 :فيقول ابن عاشور. عاموالت الثالثة بسبب أن الذي يسقى للمفع

ول  "...  ذف مفع قون"وح قى   " يس أنه أن يس ا ش يم م ية   ،لتعم و الماش وه

اس قي   ؛والن ة المس ق بمعرف رض ال يتعل ن    ،وألن الغ ده م ا بع ن بم زواء اولك ن

قي رأتين عن الس ي الكشاف تبًع ،الم ا ف ل ا آم ن تنزي ون م از، فيك دالئل اإلعج ل

د ل المتع ا لالالفع الزم، أو الحذف هن ة ال اره السكاآي ،ختصاري منزل ا اخت  ،آم

ل    . السعد والسيد   :وأيده شارحاه  ا حذف مفاعي ذودان  "وأم فسقى   -وال نسقي   –ت

ا يخان  ،"لهم ه الش ا ذهب إلي ا م ين فيه اح  . فيتع ه صاحب المفت ا ذهب إلي ا م وأم

ارحاه ذوف   فش ،وش در مح ى يق رآن حت ي الق ه ف ل علي تفادة   ،يء ال دلي ا اس وإنم

 .)2("مرجعها إلى آتب اإلسرائيليينا آونهما تذودان غنًم

 :ويقول الزمخشري في الكشاف
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ال (و) تذودان(و) يسقون(لم ترك المفعول غير مذآور في قوله : فإن قلت"

ألنهما  ؛إنما رحمهماأال ترى أنه . ألن الغرض هو الفعل ال المفعول: ؟ قلت)نسقي

ل      ،آانتا على الذياد قيهم إب نم ومس ذودهما غ وهم على السقي، ولم يرحمهما ألن م

ثًال ا م ذلك قولهم در الر  ( :، وآ ى يص قي حت اءال نس قى ال   ) ع ه الس ود في المقص

ق ت. يالمس إن قل ؤاله: ف ا س ابق جوابهم ت ؟آيف ط بب : قل ألهما عن س زود س ال

ا ا   : فقالت ك أن ي ذل بب ف اجلة    مرأاالس ى مس در عل تورتان ال نق عيفتان مس ان ض ت

  .)1(..."الرجال ومزاحمتهم

 ًالح قلييأراد أن يستر ،من السقي لهما )عليه السالم(وبعد أن انتهى موسى 

ى   " :ربه )عليه السالم(وحينئٍذ دعا موسى  ،تحت ظل الشجرة رب أنا أشكرك عل

دعاء وفي الحقيقة يلمح هذ ،من خير وإنعام به ما أنعمت علّي اء موسى     ا ال ى ثن إل

الم ( ه الس رب )علي أله م   ،لل ب س كر الواج ع الش ر  سووم ه الفق د عن  ،ى أن يبتع

ى موسى      ،ويعطيه الخير واإلنعام ه عل ه السالم  (آما سبق إنعام د   )علي ذلك أّآ ، فل

 . طلبه بشدة التضرع والرقة )عليه السالم(موسى 

 ":رنظم الدرر في تناسب اآليات والسو"وقال السيوطي في 

د سؤاله إعالمً    "...  ب، أّآ ا ولما آان حاله في عظيم صبره حال من ال يطل

فتقار وأّآد اال ،)إني: (وزيادة في التضّرع والرقة، فقال ،بشديد تشوقه لما سأل فيه

ال  ،"إلى"باإللصاق بالالم دون  ا ( :فق رزق اآلتي      ) لم ان ال ا آ أي ألي شيء، ولم

ببً  ان مس ى اإلنس ي إل اء اآلت ن القض إنزال   ا ع ّر ب ر، عب ي الكبي ن العل ر  ،ع وعّب

الرزق   فتقار، وتحققً لحالة االا تعميًم ؛بالماضي ال  ،ا إلنجاز الوعد ب  ،)أنزلت : (فق

د اختصاًر ه حذف العائ اء  ؛اولعل ن اإلعي ه م ا ب ر يَّإل(لم ن خي ّل : أي ،)م و ق ول

 .)2()"فقير(
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 .وعالقة التأآيد بالمؤآد ،فالعالقة هنا عالقة العموم والخصوص

 ":القصص"ثم قوله تعالى في سورة 

﴿َفَجاَءْتُه ِإْحَداُهَما َتْمِشي َعَلى اْسِتْحَياٍء َقاَلْت ِإنَّ َأِبي َيْدُعوَك ِلَيْجِزَيَك َأْجَر َما 

اِلِمينَ   َال َسَقْيَت َلَنا َفَلمَّا َجاَءُه َوَقصَّ َعَلْيِه اْلَقَصَص َقاَل  ْوِم الظَّ َن اْلَق . َتَخْف َنَجْوَت ِم

ُد    . ِميُنَألاَلْت ِإْحَداُهَما َيا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخْيَر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اَق ي ُأِري اَل ِإنِّ َق

ْن   َأْن ُأْنِكَحَك ِإْحَدى اْبَنَتيَّ َهاَتْيِن َعَلى َأْن َتْأُجَرِني َثَماِنَي ِحَجٍج َفِإْن َأْتَمْمَت َعْشًرا َفِم

اِلِحينَ ِعْنِدَك َوَما ُأِر ي    . يُد َأْن َأُشقَّ َعَلْيَك َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء اللَُّه ِمَن الصَّ َك َبْيِن اَل َذِل َق

 .)1(﴾ُعْدَواَن َعَليَّ َواللَُّه َعَلى َما َنُقوُل َوِآيٌلَال َجَلْيِن َقَضْيُت َفَألَوَبْيَنَك َأيََّما ا

ه ا (وفي هذا اآليات ذآر اهللا تعالى ما حدث لموسى    في أرض   )لسالم علي

 . مدين بعد نزوله فيه

يوجد  هألن ؛ابيانيا استئنافية، يعني هذه الجملة مستأنفة استئناًف" الفاء"ولكن 

السبب؟   عن  ألنهما رجعتا إلى أبيهما بسرعة، فسأل   ؛)2(في الكالم إيجاز بالحذف

ا ًالإ: وقالت اا صالًح ن رج دعف ،سقى لهم داهما لت ا إح ٍذ أرسل أبوهم هه إوحينئ . لي

يره  ي تفس ال ف ور ق ن عاش ن اب وير" )3(ولك ر والتن ذإ": التحري اء" هن ه " الف

ه السالم  (استجاب لموسى    )سبحانه وتعالى( بأن اهللا" للتعقيب م شعيبً   ،)علي ا وأله

ه    ده ويزوجه بنت ذا آالم السيوطي في       ،أن يرسل وراءه لينزله عن ل ه م نظ "ومث

بعد رجعة ابنتيه دعا  )عليه السالم( اشعيًبأن  )4("الدرر في تناسب اآليات والسور

 .إلحسانبا ئهليكاف ؛ذلك الرجل الصالح
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ه السالم  (موسى  على أنها جاءت بسبب أمر األب ل  فجاءته تدل  ،إذن  )علي

ور  / بدون تأخير ى الف زة، وقالت     ،عل دل من   : وآانت متسحيية متخف  ،"جاءت "ب

ل به بالفع ان" إّن" أن أي ،وحرف مش د البي ُتخدمت لتأآي ى  ؛اس ة إل ر الرغب لتظه

 .آما أنت ساعدتنا) إن أبي يدعوك ليجزيك( ء الرجل الصالح من جانب أبيهالقا

 ":التحرير والتنوير"قال ابن عاشور في 

ر "...  ي"وذآ ي عيل" تمش ه لبن ه قول تحياء " :ي ى اس ل   ،"عل إن فع وإال ف

ه "بدل من " قالت"وجملة ..  "تمشي"عن ذآر  مغٍن" ءتهاج" ا بي  ،"جاءت نت  وإنم

ن   رض م ه الغ اإلآرام ل ادرة ب ه مب ًد... دعوت ه لل اوتأآي ي قول ة ف ي "  :جمل إن أب

ى  هتمام لال ؛ربحكاية لما في آالمها من تحقيق الخ" يدعوك به وإدخال المسرة عل

 .)1("المخبر به

ه  في و الى قول اءه   : "تع ا ج اء "استخدام   )2("الظالمين ... فلم ى   " الف دل عل ي

 ،لدعوة أبيها )عليه السالم(فاستجاب موسى "بمعنى  ،رأنها استئنافية بعد قول مقد

" ...وقص عليه القصص "جملة  إن ثموالدها،  إلىمعها إلى أن وصال  رفلذلك سا

رك مصر         ،معطوفة على ما قبلها د أن ت دين من بع ى م ه إل أي لما سأله عن مجيئ

ن ا خوًف ون م ى   ،فرع ص موس الم (وق ه الس يخ   )علي ى الش عيب (عل ه  (ش علي

ن فرعون ومل ) )السالم ه م ه ولقوم ا جرى ل هم يخ ،ئ ه الش ه ،فطمأن ال ل ال ( :وق

المين  وم الظ ن الق وت م ن الخوف  ف ،)تخف نج ي ع ل للنه ة تعلي ذه الجمل ألن ؛ ه

 .سلطان فرعون ال يمتد إلى أرض مدين

 .)3("األمين... وقالت إحداهما":ثم قوله تعالى
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اك حذف ة هن ذه اآلي ل ه ا ال ؛وقب ا و ألنن د موسى نجد تفصيل م ه (ج علي

الم عيب  )الس د ش الم(عن ه الس ان  )علي زاء واإلحس ن الج ابقة  ،م ة الس ن اآلي  ولك

ده أالشيخ و إلىجاء  )عليه السالم(تخبرنا أن موسى  ة   . قام عن ذه اآلي قالت  "إذن ه

دعوه    ؛متعلقة بما قبلها..." إحداهما ي ذهبت ت ده   ألن البنت الت ذا  إ :اقالت لوال ن ه

دك،   ْنالرجل الصالح خير َم دّ     وتستأجره عن ا يع ع المفسرين قوله د جمي  اآالمً  عن

جال من المدح   في مدح النساء للر ما أجملا وهو أيًض ،ال يزاد عليه اجامًع احكيًم

 .)1(الخاص وأبقى للحشمة

وم   ،"القوي األمين"وفي هذه اآلية عرف بالالم  ه العم  ،وهو للجنس يراُد ب

 .ن قد يصلح ألي رجل من الرجالولك ،)عليه السالم(والخطاب هنا لشعيب 

 ":التحرير والتنوير"وجاء في تفسير 

ة " ين  "وجمل وي األم تأجرت الق ن اس ر م ه  " إن خي ارة علي ة لإلش عل

ا    مثًال ،وجاءت بكلمة جامعة مرسلة ،باستئجاره، أي ألن مثله من ُيستأجر ا فيه لم

دون تخلف      ة ب ة الحقيق وم ومطابق الالم في     ،من العم التعريف ب و "ف ين الق  "ي األم

ى شعيب    " من استأجرت  "للجنس مراد به العموم، والخطاب في   ه  (موجه إل علي

ذا الكالم ألن      ؛، وصالح ألن يعم آل من يصلح للخطاب    )السالم تم صالحية ه لت

ثًال ل ... يرسل م تأجرت"وجع ن اس ر م نًد" خي ًما مس ه اس ه بجعل ل  ؛اإلي ألن جع

ين" وي األم ًر" الق ع صحة جعل ا خب وي األ"م ينالق ه" م ند إلي ا  ،هو المس فإنهم

ه      متساويان في المعرفة من حيث إن المراد بالتعريف في الموصول المضاف إلي

ر" زأي    ،"خي ي ج ديم ف أوثر بالتق ا، ف ي آليهم وم ف ا العم الالم هن ي المعرف ب وف

ة   ى بالعناي م وأول و أه ا ه ة م اق    ،الجمل يقت مس ة س ر، ألن الجمل ر أجي و خي وه

ونفس السامع أشد  ،فوصف األجير أهم في مقام تعليلها ،"هاستأجر"التعليل لجملة 

أن      ا ترقًب ؤذن ب ين ي ن شخص مع ديث ع ب الح وم عق ذا العم يء ه ه، ومج لحال
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ك مصادفً    ،المتحدث عنه ممن يشمله ذلك العموم ان ذل إذ  ؛المحز من البالغة   ا فك

ه إثباتً  ذا المتحدث عن وة له ة والق ات األمان دليٍلا صار إثب م ب د. للحك ى فتق ير معن

ين : "الكالم ين،        ،استأجره فهو قوي أم وي األم ر من استأجر مستأجر الق وإن خي

م   ديم األه ى إيجاز الحذف    ،فكانت الجملة مشتملة على خصوصية تق ى   ،وعل وعل

ال      ى الح ة مقتض توفت غاي ذلك اس ي، وب ذهب الكالم ّد    ،الم ة ح ت بالغ فكان

 .)1("اإلعجاز

ي  الى وف ه تع د أن : "قول ي أري ال إن ن   ، ."...ق ت ع الم البن ماع آ د س فبع

ى موسى   ) ليه السالم عشعيب (أبوها  عرض )عليه السالم(موسى   هيزوج  أنعل

ذا    ه،إحدى ابنتي زواج أن يمكث موسى     وسيكون المهر له ه السالم  (ال ده   )علي عن

ه السالم  (وأبان لموسى  ،يرعى مواشيه ومصالحه ثماني سنين يمكن أن   هأن  )علي

ى   سنتين فوق حق المهر، وقد نه على سبيل التفضل ميزيد  ات عل آانت مهور البن

ال      مثل هذا اال ابقة، وق م الس ادة في األم ه ال يحب   :ستئجار من األمور المعت أن  إن

 . مشقة من ذلك وال غيره يجلب له

ه السالم  (فابتداء آالم شعيب  د   )علي د  (بالتأآي ألجل أن الغريب    ؛)إني أري

ا ُيقل ه أو ُبَغْرم دمفي ا يق اءسال ،ل م ن الرؤس هيما م ة  ، فأوضح ل م الرغب أن (أت

اآلخر      أي أزوجك زواًج ،)أنكحك ين ب إحدى  (ا؛ تكون وصلته آوصلة أحد الحنك

 ). ابنتي

  )2(:للبنت في تفسيرها مهًر وقال ابن عاشور عن جعل اإلجارة

ة أيًض"...  اهر اآلي ًرا وظ ت مه ذآورة جعل ارة الم تا أن اإلج وإذا ... للبن

زوج لشعيب       أخذنا بظاهر اآل افع إجارة ال ية آانت دالة على أنهما جعال المهر من

اءً  ؛فيحتمل أن يكون برضاها ،)عليه السالم( د    ألنها سمعت وسكتت بن ى عوائ عل
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ا      افع أبوه ك المن ع بتل أن ينتف دهم ب ة عن رأة     ،مرعي ولي الم ون ل ل أن يك ويحتم

إن عوائ    ،باألصالة ة   د إن آان هو المستحق للمهر في تلك الشريعة، ف م مختلف األم

ى        . ياهمفي تزويج وال ة في االحتجاج عل م تكن آافي ال ل وإذ قد آان في اآلية إجم

ا     ارة زوجه افع من إج فيرجع النظر في صحة جعل       ،جواز جعل مهر المرأة من

ى قواعد الشريعة      ى التخريج عل وم معنى المهر      ،المهر إل دخول تحت عم ... وال

د  ،نافع حّرال يجوز جعل المهر م :وقال أبو حنيفة ر  . ويجوز آونه منافع عب م ي  ول

فوقع اإلجمال  ،شروطها ألنها تحتمل عنده أن يكون النكاح مستوفًي ؛ًالفي اآلية دلي

 .)1(..."فيها

الى ه تع م قول َن   ﴿: ث ُه ِم اَء اللَّ َتِجُدِني ِإْن َش َك َس قَّ َعَلْي ُد َأْن َأُش ا ُأِري َوَم

 .)2(﴾الصَّاِلِحيَن

ن   :ومعناه ،"ال أريد أن أشق عليكو" :هما السالمشعيب لموسى علي قالو ل

 ال :يعني  ،ومعنى المشقة هو العسر والتعب والصعوبة في العمل         ،أآلفك مشقة

 .وصعب أريد أن أوقعك في عمل شاق وعسير

ر  ،إذن ق"ُذآ بب" أش ندأو ،المس عيب  س ى ذات ش الم(إل ه الس ذي  )علي ال

 .ااقش عمًال )عليه السالم(بسببه آان يعمل موسى 

 ":التحرير والتنوير"آما جاء في تفسير 

اق : معناه" أشق عليك"و قة،   أآون ش ك، أي مكلفك مش واألصل أن  ... ا علي

ناد مجازي  " أشق"فإسناد  ،يوصف بالشاق العمل المتعب ه سبب    ؛إلى ذاته إس ألن

ا   وهذا من السماحة الوارد. المشقة، أي ما أريد أن أشترط عليك ما فيه مشقتك فيه

  .)3(..."ا إذا اشترىسمًح عا إذا باسمًح ًأرحم اهللا أمر: "يثحد
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الى  ( ومعنى قوله ه السالم  ( اأن شعيبً  )سبحانه وتع ان يتقي اهللا في     )علي آ

رار والمحسنين       د فيصبح من الصالحين واألب ولفظ   ،أعماله وتصرفاته، وقد يزي

 .هو وصف لألنبياء والمؤمنين في القرآن الكريم" الصالحين"

زم   ،واشترط عليه )عليه السالم(موسى اهللا الكريم لما وعد نبي و األدب الت

 ".إن شاء اهللا":وأتبعه بقوله التاليةإذ وعد بما سيعمله في األيام  ،مع اهللا

وا   لمين أن يراع ى المس عيب    فعل زم ش ا الت ي آم يم القرآن ذا التعل ه (ه علي

 ":الكهف"في سورة  )سبحانه وتعالى( في قوله، آما جاء قول )السالم

ًدا  َال َو﴿ َك َغ ٌل َذِل ي َفاِع ْيٍء ِإنِّ وَلنَّ ِلَش َك ِإَذا  ِإالَّ  .َتُق ْر َربَّ ُه َواْذُآ اَء اللَّ َأْن َيَش

 .)1(﴾ْقَرَب ِمْن َهَذا َرَشًداَألَنِسيَت َوُقْل َعَسى َأْن َيْهِدَيِن َربِّي 

عيب      ول ش ي ق ا ف الح هن راد بالص الم (والم ه الس ة  " )علي ن المعامل حس

ين الجانب   ،طأة الخلقوو ا ذآر الزمخشري في      ،ول ه    ،"الكشاف "آم د علي ويزي

 :فيقول

ة       "...  ه حسن المعامل دخل تحت وم، وي ى العم . ويجوز أن يريد الصالح عل

تراط مش   راد باش ن الصالح  والم د م ا وع ه   اال: يئة اهللا فيم ه في ى توفيق ال عل تك

 .)2("استعمل خالفهوإن شاء  ،ومعونته، ال أنه يستعمل الصالح إن شاء اهللا

ي  ورة  وف ي س الى ف ه تع ة " (القصص"قول م اآلي ا أن ) 29-28رق يخبرن

يقضي ثماني سنوات  على أن )عليه السالم(اتفق مع شعيب  )عليه السالم(موسى 

ا اتفق   ،وال زيادة منهما ،أو عشرة ه،  اواهللا تعالى شاهد على م م نعرف من     علي ول

وُذآر في التفاسير عن      ،في مدين )لسالمعليه ا(موسى  اهاألجلين قضأي  القرآن

ل حديثً    ،آما نرى ابن عاشور ،تعيين هذه المدة أحاديث اس    ا وهو ينق ن عب عن اب

 :رضي اهللا عنهما
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ا" ا وأطيبهم لم( إن رسول اهللا ،قضى أوفاهم ه وس ال  )صلى اهللا علي إذا ق

 ".فعل

ك أن رسول اهللا ي ذل لم( يعن ه وس اا )صلى اهللا علي تقبل يفعل م  هقولي لمس

 .بالوفاء الكامل

ِة    َألَفَلمَّا َأَتاَها ُنوِدَي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد ا" :قوله تعالىو ِة اْلُمَباَرَآ ي اْلُبْقَع ْيَمِن ِف

اَلِمينَ        ُه َربُّ اْلَع ا اللَّ ي َأَن ا ُموَسى ِإنِّ َجَرِة َأْن َي ا رَ   . ِمَن الشَّ اَك َفَلمَّ ِق َعَص ا  آَوَأْن َأْل َه

ْل وَ    َتْهَتزُّ َآَأنََّه ا ُموَسى َأْقِب ْب َي َن ا   َال ا َجانٌّ َولَّى ُمْدِبًرا َوَلْم ُيَعقِّ َك ِم ْف ِإنَّ ينَ آلَتَخ . ِمِن

َن          َك ِم َك َجَناَح ُمْم ِإَلْي وٍء َواْض ِر ُس ْن َغْي اَء ِم ُرْج َبْيَض َك َتْخ ي َجْيِب َدَك ِف ُلْك َي اْس

ه السالم  ع(ففي هذه اآليات ذآر إعطاء النبوة لموسى  ،)1("الرَّْهِب وادي    )لي في ال

 .وإعطاء المعجزتين ،المقدس

ي  اء ف ا"والف تئنافية "فلم رطية ،اس ة ش ي ،والجمل ى   :يعن ى موس ين أت فح

ا من شاطئ   سمع مناديً   ،من جانب الطور اسهني آتإلى تلك النار ال )عليه السالم(

ا   " :البقعة المبارآة من شجرة الزيتونالوادي األيمن في  ا اهللا رب الع  ،لمينإني أن

وأسرع   ،)عليه السالم(خاف  ،وألق عصاك فلما رآها تهتز في صورة حية تسعى

 .ألنك من اآلمنين بتأمين ربك لك ؛فنودي أال تخف وال تدبر... اهارًب

الى    ،"أقبل" زيادةونجد في هذا القول  ه تع ال "وهي تصريح بمضمون قول

الى     ،"النمل "في سورة  " تخف ه تع ا قول ذلك هن ين إنك من ا  " :وآ لتحقيق   ؛"آلمن

 .األمن بالتأآيد

 :ويقول ابن عاشور في تفسيره

ه    ،"أقبل"وزيادة "...  في سورة   " ال تخف " :وهي تصريح بمضمون قول

ى معنى طلب     ا ألنه لما أدبر خوًف ؛النمل دل عل من الحية آان النهي عن الخوف ي

ك إيجازً     ،إقباله ان الكالم هنال اواة    ،افك ا مس ان هن ة القصتين،   ا في حكا تفننً  ،وآ ي
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اد     ،ولم يحك في سورة النمل   ،هنا" إنك من اآلمنين"وآذلك زيادة  د لمف وهو تأآي

ة   ،)إّن(وفيه زيادة تحقيق أمنه بما دل عليه التأآيد بـ ". وال تخف" وجعله من جمل

ين ال  ،اآلمن ن أن يق ن م ق األم ي تحقي د ف ه أش ن: فإن ك آم ه   ،إن ي قول دم ف ا تق آم

 .)1(في سورة البقرة" هلينآون من الجاأن أ: "تعالى

 .فالعالقة الداللية عالقة التأآيد بالمؤآد

ُمْم      ﴿:أما قوله تعالى وٍء َواْض ِر ُس ْن َغْي اَء ِم اْسُلْك َيَدَك ِفي َجْيِبَك َتْخُرْج َبْيَض

 .)2(﴾ِإَلْيَك َجَناَحَك ِمَن الرَّْهِب

ى م   ي محصل المعن ة خف ى والثاني ة األول ب الجمل ة ترآي ذه اآلي ي ه ن فف

ه       ،ترآيبه ين معاني ر من المفسرين في تبي تقر     ،فلذلك تردد آثي ولكن ال يوجد مس

ق ار طرائ دهم باختي يرهما عن ة لتفس ول. مختلف أخير إ :وبعضهم يق ديم والت ن التق

الى  ،يوجد في الكالم ـ   " من الرهب  " :وإن قوله تع ق ب دبرً  "يتعل ى م م  " اول بجعله

ن" ل" م بح  ،أداة التعلي ىالإذن يص وف أدب :معن بب الخ ذا أيضً  ،ر بس ر ا وه غي

 ".من الرهب"و" ولى"فعل الصل طويل بين افيوجد  هألن ؛صحيح

الف الىإ :يمكن أن يق ه تع ك جناحك" :ن قول ل بحال " واضمم إلي هو تمثي

دفاع      ران أو عن ال ة عن سكون اضطراب       ،الطائر إذا سكن عن الطي َل آناي ُجِع

 .الخوف

ا  ﴿َفَذاِنَك ُبْرَهاَن: ثم قوله تعالى اِن ِمْن َربَِّك ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه ِإنَُّهْم َآاُنوا َقْوًم

 .)3(﴾َفاِسِقيَن

ه   ،وأفادت التعليل ،ستئنافلال ؛في هذا القول هللا تعالى" الفاء"و ومعنى قول

 ،بسبب القوم المشرآين  ؛هاتين المعجزتين )عليه السالم(تعالى أنه أعطى موسى 
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ون ومل  م فرع هؤوه ى  و( ،ه وقوم ال موس ا إلرس بب هن م المس الم(ه ه الس  )علي

ة السبب بالمسبب    ،)إليهم ن عاشور في       ،فالعالقة هنا عالق ال اب ا ق ر  "آم التحري

 ":والتنوير

ة   " إنهم آانوا قوما فاسقين"وجملة " ل لجمل ا  "تعلي ذانك برهان من ربك    نف

البراهين   نهمألتضمنها  ؛"ئهإلى فرعون ومل ك تم    ،يقرعون ب ين أن سبب ذل كن  فب

يهم  ة ف ان آالجبل ى آ هم حت ن نفوس ر م ه   ،الكف ه قول ؤذن ب ا ي ويتهم لم وام ق ه ق وب

 في سورة " آليات لقوم يعقلون" :آما تقدم في قوله تعالى ،"اقوًم"وقوله  ،"آانوا"

 .)1("اإلشراك باهللا: البقرة، والفسق

 :وقال السيوطي في نظم الدرر في تناسب اآليات والسور

ه   ثم علل اإلرسال إ"...  ليهم على وجه إظهار اآليات لهم واستمرارها بقول

وا عن    ) أن( علىا تنبيًه ،امؤآًد م رجع إقدامه على الرجوع إليهم فعل من يظن أنه

  .)2(..."بمنه عليه بالحماية منهم بهذه البراهينا غيهم، وإعالًم

 : ثم قوله تعالى

ُح   . ْن َيْقُتُلوِن﴿َقاَل َربِّ ِإنِّي َقَتْلُت ِمْنُهْم َنْفًسا َفَأَخاُف َأ َو َأْفَص َوَأِخي َهاُروُن ُه

 .)3(﴾ِمنِّي ِلَساًنا َفَأْرِسْلُه َمِعَي ِرْدًءا ُيَصدُِّقِني ِإنِّي َأَخاُف َأْن ُيَكذُِّبوِن

 :..."قال رب إني قتلت: "وفي قوله تعالى

ادى   "رب"و ،هو : وفاعله ضمير مستتر تقديره ،هو فعل ماٍض" قال"  من

 .يا ربي: فالتقدير ،وجل عز اهللا لتوقير ؛التي حذفتبأداة النداء 

ول        مؤول مصدر" إني قتلت منهم" جملةف ول الق ه مق في محل نصب؛ ألن

ا  لما أمره ربه  )عليه السالم(ماذا قال موسى  :يعني ي غأن يذهب إلى فرعون الط

                                                 
 . 20/115: البن عاشور ،التحرير والتنوير) 1(

 . 14/282: نظم الدرر في تناسب اآليات والسور) 2(

 . 34-33: سورة القصص، اآلية) 3(



 

ه السالم  (ئه بالدعوة إلى التوحيد؟ فالجواب أن موسى  ومل ال  )علي ريم  :ق  ،رب الك

غ    إن ي أي عذر في التبلي الة  / ي ليس ل ي  و ،في أداء الرس يم   (لكنن ) وأنت سميع عل

 .نينالقبطي فيقتلو يقتل اأخاف أن يذآرو

وير  وفي رأ ر والتن د أحد أن يتحقق     )1(ي ابن عاشور في التحري دما يري  عن

ن أن ول  م امع يق ة الالس ةالحقيق ي ثابت ع الت ي الواق دثت ف ى ي  ح د عل جرى التأآي

ة      ،ستعمالالغالب في اال ار الغربي رة من األخب ال الكثي  ليتحقق السامع   ؛مثل األمث

 .لك الخبرذوقوع  من

ه السالم  (فأراد موسى   ة األعداء        )علي  ،أن يصبح في أمن إلهي في مقابل

ارون       ،الدعاء" صورة"ض طلبه في ولذلك عر ده به د آي يطلب تأيي وهو التمهي

 ...."هارونوأخي : "فلذك قال ،أخيه الكبير )عليه السالم(

ببً  ه  في تصديق فرعون ومل   ا والمراد بتصديقه لنفسه أن يصبح هارون س ئ

ي أعطيت       ة الت ك المعجزات واألدل ه السالم  (موسى  لإياه بإبانته عن تل د   )علي عن

الى     ،المقابلة أو المناقشة أو المجادلة مع فرعون ه تع هو  : "آما هو ظاهر من قول

 ".يصدقني...اأفصح مني لساًن

المعنى أ ديق   ف ذلك التص بب ل و س ارون ه ى   هألن ؛ن ه ديق إل ند التص أس

في الحقيقة/ في األصلا هارون مجازي. 

 ":الكشاف"وقال الزمخشري في 

ه؟ قلت      : فإن قلت" دة في ا الفائ ه م يس الغرض بتصديقه أن    : تصديق أخي ل

ه ول ل اس: يق ول للن انه  : صدقت، أو يق و أن يلخص بلس ا ه ى، وإنم صدق موس

ط ال  ق، ويبس ار    الح ه الكف ادل ب ه، ويج ول في ق ذو     ،ق ل المنطي ل الرج ا يفع آم

ان          ول بالبره ا يصدق الق د، آم ذلك جرى مجرى التصديق المفي أال . العارضة، ف

ه  ى قول رى إل يَ    ( :ت ْلُه َمِع اًنا َفَأْرِس ي ِلَس ُح ِمنِّ َو َأْفَص اُروُن ُه ي َه وفضل  ،)َوَأِخ
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ارون،   .. .صدقت: وال لقوله ،الفصاحة إنما يحتاج إليه لذلك ى ه فأسند التصديق إل

نادً  ة في       امجازي ا ألنه السبب فيه إس ناد المجازي أن التصديق حقيق ى اإلس ، ومعن

ناد  ،المصدق، فإسناده إليه حقيقة  ؛وليس في السبب تصديق، ولكن استعير له اإلس

والدليل على هذا الوجه  . ألنه البس التصديق بالتسبب آما البسه الفاعل بالمباشرة

 .)1()"أني أخاف أن يكذبون" :قوله

  )2(:والعالقة عالقة السبب بالمسبب

ـ    دأت ب أن موسى    ،"إن"والجملة األخيرة في هذه اآلية ب ه السالم  (فك  )علي

ارون   ه السالم  (علل لسؤال تأييده به ل     ،)علي ى هي القت ة األول ة   ،فالمخاف والمخاف

 .ئهالثانية هي التكذيب من فرعون ومل

 يدل على أن اهللا عز) 35رقم اآلية (ي سورة القصص، قوله تعالى ف إن ثم

ه م / وأآد قوله ،)عليه السالم(وجل استجاب لموسى  ا إجابت ه  (موسى   فعل  ثلم علي

 .)السالم

 

ة      ولما أآد طلب هارون عليه" ه سبحانه أمر اإلجاب الصالة والسالم، أّآد ل

تأنًف ه مس د: (ابقول ال سنش ا ،)ق ة المك اء بمزاول ى األعض ر أول ال ،رهوذآ : فق

ة لسؤالك صلة منك         :أي ،)بأخيك(أي أمرك ) عضدك( ه إجاب نقويك ونعينك ب س

ة   ا عظيمً ا أي ظهورً  ،)اونجعل لكما سلطانً ( ،منه لكا ألخيك، وعوًن يهم، وغلب عل

ة   الحجج والهيب ا ذآرت من الخوف      ؛لهم ب م ال     ال ف  ،ألجل م ك أنه يتسبب عن ذل

ة  ) يصلون إليكما( واع الغلب ا ( ،بنوع من أن ا يظهر      ) بآياتن ك بسبب م أي نجعل ذل
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ذلك آانت النتيجة         ا، ول بتها إلين ة بنس ات المعظم ا ومن   (على أيديكما من اآلي أنتم

 .)1("أي الغيرهم ،)الغالبون( ،أي من قومكما وغيرهم ،)اتبعكما

 .ففي قول اهللا تعالى هذا عالقة التأآيد بالمؤآد، وعالقة السبب بالمسبب

ة (، "القصص"سورة  ثم جاء قوله تعالى في ا  ل )36 :رقم اآلي ين لن  يذال  يب

د أ   ا السالم     حدث بع ارون عليهم ا موسى وه ادة اهللا     ن دع ى عب ه إل فرعون وقوم

د البيضاء     )عليه السالم(ومع موسى  ،وحده نهم رفضوا    ،معجزة العصا والي ولك

وا موسى    به، ردونيا وما وجدوا شيًئ ه السالم  (فلذلك اتهم  بالسحر والبدعة   )علي

 .لم يسمعوا بمثلها التي

﴿َوَقاَل ُموَسى َربِّي َأْعَلُم ِبَمْن َجاَء ِباْلُهَدى  :لهم )عليه السالم(وإجابة موسى 

 .)2(﴾ُيْفِلُح الظَّاِلُموَنَال ِمْن ِعْنِدِه َوَمْن َتُكوُن َلُه َعاِقَبُة الدَّاِر ِإنَُّه 

ير   ي تفس راد وف ر الزمخشري الم ه الكشاف ذآ ن قول بحانه م الىس  :وتع

دار " ة ال ي  أي ،"عاقب ل ه ة    ه ة المذموم ودة أم العاقب ة المحم  اهللا  لْمَحو ؟العاقب

 . أخرى في سورة أخرىعموم آية من سورة على خصوص آية  )سبحانه وتعالى(

 :فيقول في تفسيره

دار (و"...  ودة   ) عاقبة ال ة المحم إن قلت  .... هي العاقب ودة   : ف ة المحم العاقب

ا        والمذمومة آلتاهما يص ا أن تكون خاتمته دنيا إم دار؛ ألن ال ة ال ّح أن تسمى عاقب

ر؟    ا بالش مية دون خاتمته ذه التس الخير به ا ب م اختصت خاتمته ر، فل ر أو بش بخي

وا فيها لموأراد بعباده أن ال يع ،إلى اآلخرةا قد وضع اهللا سبحانه الدنيا مجاًز :قلت

ة الخي   ؛إال الخير، وما خلقهم إال ألجله ة الصدق  ليتلقوا خاتم ومن عمل    ،ر وعاقب
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ا  . فيها خالف ما وضعها اهللا فقد حرف؛ فإذا عاقبتها األصلية هي عاقبة الخير وأم

  .)1(..."عاقبة السوء فال اعتداد بها

 :ثم يزيد عليه الزمخشري

لتكون   ؛على أن اهللا تعالى إنما خلق الثقلينا فلئن دلت آية الذاريات ظاهًر"

ق     . على عبادتهم لها عاقبتهم الجنة جزاًء وثواًب ه خل ى أن فقد دلت آية األعراف عل

رهم      ؛من الثقلينا آثيًر ى آف نم جزاًء عل اقبتهم جه ين  . لتكون ع ٍذ يتع الجمع   وحينئ

: آية الذاريات على خصوص اآلية األخرى، وإن المرادبين اآليتين، وحمل عموم 

ثبت أن العاقبتين قد ن األدلة، فيبا وما خلقت السعداء من الثقلين إلى لعبادتي، جمًع

 .)2(تظافر البراهين العقلية على ذلك هذا بعد ،هللا تعالىآلتيهما مرادة 

وص؛ و  ،إذن وم بالخص ة العم ا عالق ة هن ة جمالعالق ح "ل ه ال يفل إن

 .لكي يدل على ثقته بأنه على الحق ؛آل ما قال )سبحانه وتعالى( فأآد ،"الظالمون

ه السالم  (وسى  وبعد هذا الكالم أو هذا الحوار بين م رى   ،وفرعون  )علي ن

 : قوله تعالى

اُن    اْلَمأل ﴿َوَقاَل ِفْرَعْوُن َيا َأيَُّها  ا َهاَم ي َي َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْيِري َفَأْوِقْد ِل

. اِذِبيَنُظنُُّه ِمَن اْلكَ الَعَلى الطِّيِن َفاْجَعْل ِلي َصْرًحا َلَعلِّي َأطَِّلُع ِإَلى ِإَلِه ُموَسى َوِإنِّي 

ْذَناُه  . ُيْرَجُعوَنَال ِبَغْيِر اْلَحقِّ َوَظنُّوا َأنَُّهْم ِإَلْيَنا  اَألْرِضَواْسَتْكَبَر ُهَو َوُجُنوُدُه ِفي  َفَأَخ

 .)3(﴾َوُجُنوَدُه َفَنَبْذَناُهْم ِفي اْلَيمِّ َفاْنُظْر َآْيَف َآاَن َعاِقَبُة الظَّاِلِميَن

ع   وار م د الح ون بع الم فرع ذا آ الم(موسى ه ه الس تخدم ،)علي ذك اس  فل

أ      قد لكي يكون ؛حرف العطف )سبحانه وتعالى( ى القصة، ف مر عطف القصة عل

ه   )عليه السالم(ليرى رب موسى  ؛حفرعون وزيره هامان ببناء الصر  ؛في زعم
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ون       ،من الكاذبين )عليه السالم(آون موسى  م ال يبعث وظن فرعون وأصحابه أنه

ى   ،لىوال يرجعون إلى اهللا تعا رً   " استكبر "ومعن ر تكب ا  ا شديدً ا أن فرعون تكب لم

 .الوصول إلى الرب العظيم وصول الغالب أو القرين أراد

ُة          :ثم قوله تعالى اَن َعاِقَب َف َآ اْنُظْر َآْي َيمِّ َف ي اْل ْذَناُهْم ِف وَدُه َفَنَب ﴿َفَأَخْذَناُه َوُجُن

  .﴾الظَّاِلِميَن

ـ   دأت ب ة ب ذه الجمل اء"ه ببي" الف ي ،ةالس ذه :يعن تكبار   ه ة اس ة نتيج الجمل

والمعنى أن اهللا تعالى ألقاهم  ،معطوفة على ما قبلها التاليةوالجملة . ئهفرعون ومل

 . وبني إسرائيل عند خروجهم من مصر )عليه السالم(في البحر لما تعقبوا موسى 

اء"و ة  " الف ي جمل انظر"ف المين... ف تئنافلال "الظ ي ،س ير  :يعن مص

ذبون رسول اهللا وال ي  يالظالمين الذ ون ن يك ا  ؤمن ى اهللا، يكون الخذال   ب  نلرجوع إل

ا ذآر    في الدنيا، والسوء لهم سبحانه  ( وفي يوم القيامة يكونون من الخاسرين، آم

 :في سورة القصص )وتعالى

 .)1(﴾ُيْنَصُروَنَال ﴿َوَجَعْلَناُهْم َأِئمًَّة َيْدُعوَن ِإَلى النَّاِر َوَيْوَم اْلِقَياَمِة 

ار  وف ى الن ى العمل     في  هو  و ،ي هذه اآلية ُذآر الدعاء إل دعاء إل ة ال الحقيق

ر     ،إذن. الكافرين في النار الشنيع الذي يوقع/ القبيح ه والسبب غي ُذآر المسبب عن

 .عالقة المسبب بالسبب هي فلذك العالقة هنا ،عمل الشر: تقديره مذآور

الى ه تع م قول دُّ﴿: ث ِذِه ال ي َه اُهْم ِف َن َوَأْتَبْعَن ْم ِم ِة ُه ْوَم اْلِقَياَم ًة َوَي ْنَيا َلْعَن

 .)2(﴾اْلَمْقُبوِحيَن

ال ا ام تا هالًآ - لفرعون وآلل فرعون - والمراد بهذا القول أن اهللا قدر لهم

ون   ،في الدنيا" لعنة" بـالتعبير  لذلك جاءف ،رحمة فيه  من  وآذلك في اآلخرة يكون

 . المذمومين في أعمالهم
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 :الىتع ثم قول اهللا

ُروَن ا     آ﴿َوَلَقْد  ا اْلُق ا َأْهَلْكَن ِد َم ْن َبْع اِس    ُألَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب ِم اِئَر ِللنَّ ى َبَص وَل

 .)1(﴾َوُهًدى َوَرْحَمًة َلَعلَُّهْم َيَتَذآَُّروَن

رة ة األخي ة، اآلي ذه اآلي ه - ه ن قول داًء م ودي" :ابت ا ن ا أتاه ان  - "لم آالبي

ين      : "الذين قالوا ،عاقبة المكذبين المنكرينل ا األول ذا في آبائن ا سمعنا به ذا   ،"م وه

اس  و قي ى اه ر عل راللنظي واو"و. نظي ي لال" ال الم ف تئناف، وال د"س الم  يه" لق

 .للتحقيق" قد"ولفظ  ،االبتداء والتوآيد

رين    بهذه اآلية أّآدت ما هو المقصود  ،إذن ة المنك ل المخاطبين منزل  ؛تنزي

ل  اج معه  وقفه ى يحت ك حت م، ف ع ذل د بالقس ى التأآي ة   م إل ي اآلي د ف ع التوآي موق

 ."من بعد ما أهلكنا القرون األولى"الكريمة 

د       الة محم ر رس ة بتنظي ة آالحجة القاطع لم   ( وهذه اآلي ه وس  )صلى اهللا علي

ه السالم  (برسالة موسى   ي  ،)علي يدنا        :يعن ام س ون الكالم أم ان المشرآون يقول آ

لم ( محمد ه الصالة والسالم    إلبطال   )صلى اهللا عليه وس الته علي ل    ،رس ثلهم مث فم

 .رسالة موسى وهارون عليهما السالمبالمكذبين 

 ":القصص"قال اهللا تعالى في سورة 

ى ا      ﴿ ى ُموَس ْيَنا ِإَل يِّ ِإْذ َقَض ِب اْلَغْرِب َت ِبَجاِن ا ُآْن َن    َألَوَم َت ِم ا ُآْن َر َوَم ْم

ْدَيَن        َوَلِكنَّا َأْنَشْأَنا ُقُروًنا َفَت. الشَّاِهِديَن ِل َم ي َأْه ا ِف َت َثاِوًي ا ُآْن ُر َوَم َطاَوَل َعَلْيِهُم اْلُعُم

 .)2(﴾َياِتَنا َوَلِكنَّا ُآنَّا ُمْرِسِليَنآَتْتُلو َعَلْيِهْم 

لم ( اقوله تعالى أنه هو الذي أعلم محمًدومعنى  ار  ب )صلى اهللا عليه وس أخب

م عنه   ،)عليه السالم(رسالة موسى  ك  وهو لم يكن عنده العل ه   أا إال أن ذل وحي إلي
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الى، ف  ن اهللا تع ة م يِّ   "جمل ِب اْلَغْرِب َت ِبَجاِن ا ُآْن ى ..." َوَم ة عل ا معطوف ا م  ،قبله

 .عطفت على ما قبلها "َوَما ُآْنَت ِمَن الشَّاِهِديَن"جملة و

لم   ( فالمعنى أن طريق علم النبي  ه وس الى     )صلى اهللا علي ار اهللا تع هو إخب

ا في شاطئ     ،أو بخبر أمر النبوءة لموسى )سالمعليه ال(إياه بخبر موسى  إذ تلقاه

ن واد األيم داث  ،ال ذه األح اهدين له ن الش ن م م يك و ل ذلك ه الى ،وآ  إال أن اهللا تع

 .هابأخبره 

 ...."َوَلِكنَّا َأْنَشْأَنا ُقُروًنا َفَتَطاَوَل " :ثم قوله تعالى

ا      َتْيَناآَوَلَقْد "وهذه اآلية متصلة بالكالم الذي قبلها  ِد َم ْن َبْع اَب ِم ُموَسى اْلِكَت

د      ؛"وَلىُألَأْهَلْكَنا اْلُقُروَن ا الة محم  ألن هذا بيان إلبطال تعجب المشرآين من رس

 .ألنه لم يسبقه رسول برسالته إلى آبائهم األولين ؛)صلى اهللا عليه وسلم(

ول    ذا الق ا (ففي ه ذآرهم أن اهللا ...) ولكن الى  ( ي أرسل موسى    )سبحانه وتع

ة  )ه السالمعلي( يهم موسى      ،آذلك بعد فترة عظيم ذين أرسل إل ه السالم  (وال  )علي

 ".وَِّليَن َألَباِئَنا اآَما َسِمْعَنا ِبَهَذا ِفي : "آذبوه قائلين

 :)صلى اهللا عليه وسلم( رسالة محمد

ه السالم  (إذن، آما آانت رسالة موسى  رة من الرسل     )علي د فت ذلك   ،بع فك

 :، ويقول الزمخشري في تفسيره)ه وسلمصلى اهللا علي( رسالة محمد

ه    : فإن قلت " أنا قرونً   (آيف يتصل قول ا أنش ذا الكالم؟ ومن أي    ) اولكن به

اه إله، من حيث   ا نه استدراًآواتصاله به وآ: له؟ قلتا وجه يكون استدراًآ : ن معن

دك قرونً  ى عه وحي إل د ال أنا بع ا أنش رة ا ولكن اول(آثي رهم) فتط ى آخ و : عل وه

ه القرن الذي  وحي    ،)رم الع( أنت في د انقطاع ال وم   ،أي أم فوجب   ،واندرست العل

لناك و  اء، وقصة موسى       أإرسالك إليهم، فأرس م بقصص األنبي بناك العل ه  (آس علي

ه، ولكنا أوحينا إليك، فذآر لموسى وما جرى لا وما آنت شاهًد: قال هآأن ،)السالم



 

وجل   ى عادة اهللا عز سبب الوحي الذي هو إطالة الفترة؛ ودل به على المسبب عل

 .)1("االستدراآين بعدهب صاراته، فإذا هذا االستدراك شبيهفي اخت

ا آنت ثاويً   "هذه اآلية من وأما الجزء اآلخر  ا   :يعني ف ،..."ا في أهل  وم م

ا وصل موسى ا آنت مقيًم دين لم ي م ه السالم(ف ه )علي ع  ،في ا آنت م ذلك م وآ

ه ف    ،موسى وقت التكليم ا آنت مع ا حدث بي  يوم ين شعيب    م ه وب ه السالم  (ن  ،)علي

 ".ولكنا آنا مرسلين" :ظاهر في قوله تعالىواالستدراك 

﴿َوَما ُآْنَت ِبَجاِنِب الطُّوِر ِإْذ َناَدْيَنا َوَلِكْن َرْحَمًة ِمْن َربَِّك ِلُتْنِذَر : وقوله تعالى

َذآَُّرو   ْم َيَت ى أن الرسول   ،)2(﴾َنَقْوًما َما َأَتاُهْم ِمْن َنِذيٍر ِمْن َقْبِلَك َلَعلَُّه صلى  ( والمعن

واد  ا حاضًر/ ا، لم يكن موجوًد)اهللا عليه وسلم ادى سبحانه     في ال ي حين ن ي الغرب

الى ى  وتع الم (موس ه الس وراة       ،)علي واح الت زال أل د إن ة عن ة المناج ه ليل وآلم

 .ولميقات أربعين ليلة

ا وم" :نشأت عن داللة قوله" ولكن رحمة من ربك"وآذلك االستدراك في 

ور ب الط ت بجان ًد ،"آن ا محم ى أن نبين لم( اوالمعن ه وس ن  )صلى اهللا علي م يك ل

ه   ،في جانب الطور   ا حاضًر الى  ( ولكن أعلم إعطاء  (ذلك الحدث  ب  )سبحانه وتع

أت   إل ؛وهذا العلم رحمة من الرب العظيم ،)التوراة م ي ذين ل ذير من    نذار ال هم من ن

 .)صلى اهللا عليه وسلم( قبل محمد

أتهم من      قريش أو بهنا  خّصصتلم " النذارة"لمهم أن وا م ي ذين ل العرب ال

ه   ذا مخصص    ،نذير من قبل د      باوال ه ل محم اهم الرسل من قب ذين آت صلى اهللا  ( ل

 .مثل اليهود والنصارى وأهل مدين ،)عليه وسلم

ول ا أن نق ل اهللا   إ :ويمكنن د أن أرس م بع ع األم ة لجمي ت عام ذارة آان ن الن

 .فةاآ لناسلا ونذيًرا مبشًر )سلمصلى اهللا عليه و( امحمًد
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 .فالعالقة قد تكون عالقة العموم بالخصوص

ي  م ف ذآرون"ث م يت م"ضمير " لعله ود " ه ي عيع رب لك رآي الع ى مش ل

 .الذي يدعوهم إلى التوحيد )صلى اهللا عليه وسلم( يؤمنوا برسالة محمد

 :ثم قول اهللا سبحانه وتعالى

وْ    َأْن ُتِصيَبُهْم ُمِصيَبٌةَال ﴿َوَلْو ا َل وا َربََّن ا   َال ِبَما َقدََّمْت َأْيِديِهْم َفَيُقوُل ْلَت ِإَلْيَن َأْرَس

 .)1(﴾َياِتَك َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَنآَفَنتَِّبَع  ًالَرُسو

ه     قوله تعالىومعنى  روا ورسخوا في اهللا عز    وهذا أن الذين آف وا ب م يؤمن  ل

اب الشديد بسبب الشرك وال      وجل د العق الهم السيئة في     ميقولون عن عاصي وأعم

ا  لم يأت" :الدنيا ه         الن ادة اهللا وحده ال شريك ل ى عب دعونا إل ذرنا وي ذي ين  ،رسول ال

 .فنكون من المؤمنين ،هناتبعاباهللا تعالى و امنآل ًالرسل اهللا إلينا رسوأولو 

تَِّبَع َفَن ًالَأْرَسْلَت ِإَلْيَنا َرُسوَال َلْو: "يعني يحتج أهل الكفر والشرك بقولهم هذا

الى  ( ولكن اهللا ،"َياِتَكآ م وي   )سبحانه وتع د أن يعلمه يم يري يهم  ق ه  الحجة،  عل : آقول

 .)2(﴾َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلى اللَِّه ُحجٌَّة َبْعَد الرُُّسِل الَّ﴿ِلَئ

 :وقوله تعالى اآلخر

 .)3(﴾َنِذيٍرَال ﴿َأْن َتُقوُلوا َما َجاَءَنا ِمْن َبِشيٍر َو

ة  فهذه اآليات تشبه  وْ "آي و   َال َل ا َرُس ْلَت ِإَلْيَن َع   ًالَأْرَس كَ آَفَنتَِّب في المعنى   " َياِت

 .والمفهوم

 :ويقول الزمخشري في هذا الصدد

ة هي السبب في       : فإن قلت"...  د جعلت العقوب آيف استقام هذا المعنى وق

ه؟ قلت    ا دون ول هو المقصود    : اإلرسال ال القول، لدخول حرف االمتناع عليه الق
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ول     ا ون سبًببأن يك ا آانت هي السبب للق ان   ،إلرسال الرسل، ولكن العقوبة لم وآ

ال بواسط  ا سبب اإلرس ة آأنه ت العقوب ا، جعل وده بوجوده ت وج ول، فأدخل ة الق

وال، وجي   القول معطوفً   ءعليها ل ب     ا ب ى الس ة معن اء المعطي ا بالف ؤّول  عليه بية، وي

لنا   ال قولهم هذا إذا أصابتهم مصيبة ولو: معناه إلى قولك ا أرس ، ولكن اختيرت   لم

وا   على آفرهم وقد عاينو لم يعاقبوا مثًال وهي أنهم لو ،هذه الطريقة لنكتة ا ألجئ ا م

و  َال َلْو( :لم يقولوا به إلى العلم اليقين ا َرُس ولهم      ،)ًالَأْرَسْلَت ِإَلْيَن ا السبب في ق وإنم

وفي هذا من . لقهمال التأسف على ما فاتهم من اإليمان بخا ،هذا هو العقاب ال غير

الى  ه تع ى، آقول ا ال يخف يهم م رهم ورسوخه ف تحكام آف ى اس ة عل هادة القوي  :الش

 .)1(...﴾﴿َوَلْو ُردُّوا َلَعاُدوا ِلَما ُنُهوا َعْنُه

                                                 
 . 419-3/418: الكشاف، للزمخشري) 1(



 

 ))عليه السالم(قصة موسى " (سورة األعراف"

الى (إن اهللا  بحانه وتع د  ) س ى محم لم (قص عل ه وس لى اهللا علي تة ) ص س

ورة   ي س راف"قصص ف م   " األع ل فل ا الرس ل إليه ي أرس الفة الت م الس ن األم ع

 .تصدقهم إال طائفة قليلة من الناس

ه السالم  (فقبل أن نأتي إلى قصة موسى    ه      ) علي رى قول ذه السورة ن في ه

 :تعالى

اِت فَ   ُلُهْم ِباْلَبيَِّن اُنوا   ﴿ِتْلَك اْلُقَرى َنُقصُّ َعَلْيَك ِمْن َأْنَباِئَها َوَلَقْد َجاَءْتُهْم ُرُس ا َآ َم

 .)1(ِلُيْؤِمُنوا ِبَما َآذَُّبوا ِمْن َقْبُل َآَذِلَك َيْطَبُع اللَُّه َعَلى ُقُلوِب اْلَكاِفِريَن﴾

ـ    راد ب ك القرى  "وفي هذه اآلية الم قرى   - عزوجل  - اهللا االتي أهلكه  " تل

 .قوم نوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب عليهم السالم

ر من      وتخصيص تكرير هذه القصص الخم" ذا الترتيب في آثي س على ه

رآن  ور الق راهيم  –س ة إب الم(دون قص ه الس م ) علي و أعظمه  –وه

 .)2(..."نتظامهمال

م   في والسبب أن قصة إبراهيم لم تذآر هنا أو مع قصص هذه األنبياء أنه ل

ا حدث ر م ذبوه / ي أنهم آ ذاب ب ن الع ه م ع لقوم ا وق ل  ،م راهيم خرج قب ن إب ولك

 :ى على لسان إبراهيم يدل على هذاوقوله تعال ،عذابهم

 .)3(﴿ِإنِّي َذاِهٌب ِإَلى َربِّي َسَيْهِديِن﴾
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ألن الكائن في قصته أعظم    ؛أفضل بين األنبياء) عليه السالم(فإن إبراهيم 

د              ا محم اء، نبين اتم األنبي ده أفضل البشر وخ ا اتفق لول ه طبق م في األفضلية آأن

 :الى في القرآن الكريمقوله تع فيآما ). صلى اهللا عليه وسلم(

 .)1(﴿َوَما َآاَن اللَُّه ِلُيَعذَِّبُهْم َوَأْنَت ِفيِهْم﴾

الغ من            ى حد ب ه الصالة والسالم إل ه علي رم نبي ذي أآ سبحان اهللا تعالى ال

 .األفضلية واإلآرام

ن      ة م ل أم ه آ ردت ب ا انف ل م الى فّص ورة أن اهللا تع ذه الس ي ه د ف م نج ث

 :في نظم الدرر: للرسل ويقول العذاب بسبب آفرهم وتكذيبهم

ه    " ولما قدم سبحانه إجمال اإلنذار بما اشترآت فيه األمم من اإلهالك بقول

ى      –اآلية، ثم أتبعه  )2(﴿َوَآْم ِمْن َقْرَيٍة َأْهَلْكَناَها﴾: تعالى ه عل اج إلي ا يحت بعد تقديم م

ذاب       –النظم الذي سبق التنبيه عليه  ة من الع ه آل أم ردت ب الحاث   تفصيل ما انف

ى نمط غريب دال      على سبيل الصواب، أتبع ذلك إجماًال آخر أبسط من األول عل

رهم           ذين ذآ م ال تقرة في شرح حال هؤالء األم نته المس على عادته المستمرة وس

يظن أن غيرهم آان حاله غير حالهم، فبين أن الكّل على نهٍج واحٍد  وغيرهم، لئالَّ

ي استئصالهم واحد، وهو ا ذيب واالوأن السبب ف ون لتك ى الحق، ليك تكبار عل س

ا   . اإلجمال آالضوابط والقواعد الكلية لتنطبق على الجزئيات وذلك االستبصار بم

دم اال    ار وع افع أوض ن ن ون م ل    يك رار متكف تدرجين األش أحوال المس رار ب غت

ارون      ) صلى اهللا عليه وسلم(بالتسلية لنبيه  ى قصة موسى وه دم عل والتأسية، متق

 .)3(..."بما في ذلك من مصارع اإلنذار وتعجيًال ،م بطولهاعليهما السال
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يهم      يوير ابقة التي جاءت إل م الس د المؤلف في هذا النّص أن يبين حال األم

لعذاب وهو اآان واحًدا ) سبحانه وتعالى( اهللا ولكنهم لم يصدقوهم، فمنهج ،الرسل

ذا     ون ه انوا يفعل رون وآ انوا يكف ا آ وبهم    ؛بم ى قل ع عل آي يصبحوا   ؛بسبب الطب

 .وعٍظ أو تذآيٍر أو ترغيٍب أو ترهيٍبلهم منفال سماع  ،آالبهائم

وهو  ،لكشفباوبعد أن انقضى بيان هذا اإلجمال الخالع لقلوب الناس أتبعه 

عيب   هأن ة ش د قص الم(بع ه الس ر) علي الى( اهللا ذآ بحانه وتع ورة ) س ي س ف

 ).السالم عليه(وهو موسى  ،)عليه السالم(قصة صهر شعيب " األعراف"

ات  " مع فرعون وقومه) عليه السالم(فقصة موسى " هي مثل دليٍل على آي

ا في أول السورة من         ،آما آانت القصص الماضية  ،اإلجمال ى م دليل عل ل ال مث

 .اإلجمال

ورة  ي س راف"وف ى  " األع دأ قصة موس الم(تب ه الس د القصص ) علي بع

  :وفي قوله تعالى ،)103رقم اآلية ( )1(الخمس الماضية

اْنُظْر  ا َف وا ِبَه ِه َفَظَلُم ْوَن َوَمَلِئ ى ِفْرَع ا ِإَل ى ِبآَياِتَن ِدِهْم ُموَس ْن َبْع ا ِم مَّ َبَعْثَن ﴿ُث

 .)2(َآْيَف َآاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن﴾

إلى فرعون وملئه، وهذه ) عليه السالم(في هذه اآلية جاء ذآر بعثة موسى 

ره  ا ذآ ى م تملة عل ا(القصة مش بحانه وتع ورة) لىس ي الس ها؛ ف ذين  نفس ذ ال ألخ

عن هذه القصة / يقول صاحب نظم الدرر في هذا الصدد .بالبأساء والضرآء واآذب

 :إليهم ما قد حدث مع األمم السابقة عند مجيء الرسل واألنبياء التي ذآر فيها آل

ام       " م اإلنع راء، ث اء والض ذ بالبأس ى األخ تملة عل ون مش ة فرع إن قص ف

راء، اء والس د الكشف    بالرخ ع الضالل بع وف م دة الوق بب ش ة بس ذ بغت م األخ ث

ع  ،الشافي ه الحظوظ من الفسق،        ،والبيان لما على قلوبهم من الطب ادت إلي ا ق وم
                                                 

 .عيب عليهم السالم قصة قوم نوح وهود وصالح ولوط وش) 1(
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ذآرها   ا ب ى    ،وآأنه فصلها عن القصص الماضية تنويًه ا عل يّ (وتنبيًه درها ) عل  ؛ق

أ  ا ب ذلك عطفه م، ول ك األم ل تل ن جه م وأفحش م داة ألن معجزات صاحبها أعظ

ا من العجائب         ،البعد مع قرب زمنها من التي قبلها ا فيه ا بم د رتبته ى بع إشارة إل

يه من الرغائب والغرائب، ولذلك مّد لها الميدان وأطلق في سياقها لوما اشتملت ع

 .)1()...ثم بعثنا: (فقال ،للجواد العنان

 ".اْلُمْفِسِديَن... ُثمَّ َبَعْثَنا : "ففي قوله تعالى

ل اهللا نانتق ل م ن  عزوج ديث ع ار   الح ى أخب ابقة إل االت الس ار الرس أخب

ة  الة عظيم الة موسى  -رس ه السالم(وهي رس يم اهللا ) علي ي  –آل ة الت ك األم لتل

 .آانت موجودة وقت نزول القرآن

ه السالم  (ّص بالتفصيل قصة موسى    قفمعنى ذلك أن اهللا تعالى  آي   ؛)علي

د ال      ة في عه ة والمدين لم   (نبي  يتضح أمام مسلمي مك ه وس ع  ) صلى اهللا علي وجمي

ة   ) صلى اهللا عليه وسلم(المسلمين من عهد النبي  وم القيام ى ي الة موسى    إل أن رس

ةٍ       ) عليه السالم ( ى حوادث عظيم ه، تشتمل عل ى فرعون وملئ اء    ،إل ذلك األنب وآ

ذه القصة بالخصوص ل     ان ه ا مخاطبي لالقيمة والسبب في بي ع    ن به العموم لجمي وب

الة موسى     يوم ىإل يع أنحاء العالمالمسلمين في جم ة، أن رس ه السالم  (القيام ) علي

ه السالم  (وأرسل موسى  ،من أعظم الشرائع قبل أن تأتي الشريعة اإلسالمية ) علي

ريعة ك الش ارع لتل ادي والش ة  ؛آاله ًدا للشريعة اإلسالمية ولألم ون تمهي ي يك لك

 .اإلسالمية

يهم  ل إل به المرس الم(أي موسى (وأش ه الس يهم  )) علي ل إل ن أرس ال م بح

 ).صلى اهللا عليه وسلم(محمد 
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ه السالم  (آان هناك آثيرون أقبلوا على دعوة موسى   هألن ادة   ) علي ى عب إل

و    ،المعبود الواحد الحقيقي م يؤمن ذين ل ه     اوآذلك آانوا آثيرين ال ا جاء ب ه  (بم علي

 .أيًضا )السالم

الو الة والس ه الص ًدا علي وا محم رون اتبع اك آثي ذلك هن ه  ،مآ ر ب وآف

 .أيًضا آثيرون

 . ولذلك أهلك اهللا من آفروا ونصر من آمنوا

الى  ه تع ى لقول ا"والمعن م بعثن ى ..." ث ل موس الى أرس ه (أن اهللا تع علي

الم ل  ) الس ائع الرس اء وق د انقض الك   ،بع د ه ي   األوبع ا ف اءت ذآره ي ج م الت م

دار، م      " ثم"وحرف  ،القرآن ة المق ة التي هي متفاوت ا يقتضيه   يدل على المهل ع م

ة بحرف  م"عطف الجمل ي" ث ن التراخي الرتب د   ،م ا عن ا له ون مالزًم ذا يك وه

م "إذن الحرف . عطف الجمل بعضها على بعٍض ُتخدم   " ث ا اس ين لهن ة   ؛معني للمهل

 . الحقيقية والمهلة المجازية

ه السالم  (أنه أرسل موسى  ب فيه ونرجع إلى قوله تعالى الذي قال ى  ) علي إل

الى ( اهللا وفي هذا الموضع خصَّ. د آثير من الرسلفرعون وملئه بع ) سبحانه وتع

ى  ذبال ال موس الم (آر إرس ه الس ه ) علي ون وقوم ى فرع الة   ،إل ت رس ن آان ولك

 .لبني إسرائيل وللقبطيين أيًضا) عليه السالم(موسى 

 :وقال أبو السعود محمد بن محمد الحنفي

بالذآر مع عموم وتخصيصهم "أي أشراف قومه، ) وملئه... إلى فرعون"(

أمورين    ،رسالته عليه الصالة والسالم لقومه آافة ا م ادة رب  بحيث آانوا جميًع عب

ة        ّدعيها الطاغي ان ي ي آ نعاء الت ة الش رك العظم ا   ،العالمين عّز سلطانه، وت وتقبله

ه فئ همن ة ت ورود       ؛الباغي ي ال م ف رهم له اع غي ور واتب دبير األم ي ت التهم ف ألص

 .)1("والصدور
                                                 

 . 3/14: تفسير أبي السعود) 1(



 

امش    "اهللا األشقر في   تور محمد سليمان عبدوقال الدآ ريم وباله رآن الك الق

 :"زبدة التفسير من فتح القدير

ا : أي) بآياتنا"( ا      ،المعجزات اآلتي ذآره د، وغيرهم ة، والي ى  (من الحي إل

ان ُيسمى ) فرعون ك أرض مصر آ ان يمل ك مصر، وآل من آ  ،"فرعون"مل

 .)1("ن عداهم آاألتباع لهمألن م ؛أشراف قومه، وتخصيصهم بالذآر) هؤومل(

 :وآذلك جاء في نظم الدرر. فالعالقة هنا عالقة العموم بالخصوص

ون"... ( ى فرع ه)... (إل هم ،)وملئ ه، وخص اء قوم م إذا  ؛أي عظم ألنه

 .)2("أذعنوا أذعن من دونهم، فكأنهم المقصودون واإلرسال إليهم إرسال إلى الكل

 ..."فظلموا بها... ": ثم قوله تعلى

ا " عنىوم ا رأو   :أي ،"آفروا به روا لم ذيبهم      اآف د تك ة عن ات اهللا العظيم آي

 .لموسى وهارون عليهما السالم

 : سبحانه وتعالى في تفسيرهلله ويقول أبو السعود في هذا القول ل

ا"( وا به ا   يأ) ... فظلم ن حقه و م ذي ه ان ال ان اإليم ا مك روا به  ؛آف

روا "موضع  "ظلموا"ولهذا المعنى وضع  ،لوضوحها ل  ،"آف وا أنفسهم   : وقي ظلم

ا،          بسببها بأن عرَّ ان به اس بصّدهم عن اإليم وا الن د، أو ظلم ذاب الخال ضوها للع

 .)3(...والمراد به االستقرار على الكفر بها إلى أن لقوا من العذاب ما لقوا

ي     م ف ين جاس دآتور ياس ول ال رح    "ويق ير الب ن تفس يط م راب المح اإلع

 ":المحيط
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ة " وا(وتعدي ا )فظلم روا به ى آف بيل التضمين بمعن ى س ا عل اء إم أال  ،بالب

اء   )1(.﴿ِإنَّ الشِّْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم﴾: ترى إلى قوله تعالى ببية لوإما أن تكون الب أي  ،لس

اس ببها أو الن وا أنفسهم بس ان أو الرسول ،ظلم الوا ،حيث صّدوهم عن اإليم  :فق

 .)2(سحر وتمويه أقوال

 ":فالكشا"ويقول الزمخشري في 

ألنهما من واٍد واحٍد  ؛أجرى الظلم مجرى الكفر. فكفروا بآياتنا :)فظلموا"(

ا،    . ﴿ِإنَّ الشِّْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم﴾ أو فظلموا الناس بسببها حين أوعدوهم وصّدوهم عنه

ان      موألنه ،وآذوا من آمن بها دل اإليم روا ب ا آف رهم   فإذا وجب اإليمان به ان آف ك

ل  ر موضعه،         : بها ظلًما، فلذلك قي ر غي ا واضعين الكف روا به ا، أي آف وا به فظلم

 .)3("وهو موضع اإليمان

ول ـ / وق ن عاشور ل ير اب ا"وتفس وا به ل" فظلم ا من قب ا ذآرن ل م  من مث

ة  رين الثالث وال المفس ف هولكن ،أق نهم يختل يره أن    ع ي تفس ذآر ف دما ي يًال عن قل

 :بحانه وتعالىس ه اهللارادأما / آي يعّم ما قاله ؛حذف" مفعول ظلموا"

 ":التحرير والتنوير"فيقول ابن عاشور في 

وا"( ب) فظلم ذيب  ،للتعقي ادروا بالتك م. أي فب ق   : والظل ى ح داء عل االعت

ون  ر، فيجوز أن يك وا(الغي ى أصل وضعه) ظلم ا عل ببية،  ،هن اء للس ون الب وتك

ول   ذف مفع وا(وح ى ) ظلم وم، والمعن د العم ي    : لقص ق ف ه ح ن ل ل م وا آ فظلم

ا    ،باآليات، أي منعوا الناس من التصديق بها نتفاعاال وآذوا الذين آمنوا بموسى لم

الى    ال تع ا ق ٌر         : رأوا آياته، آم َذا َلَمْك ْم ِإنَّ َه َل َأْن آَذَن َلُك ِه َقْب ُتْم ِب ْوُن آَمْن اَل ِفْرَع ﴿َق

                                                 
 . 13: سورة لقمان، اآلية) 1(
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ْم  ُأل. َمَكْرُتُموُه ِفي اْلَمِديَنِة ِلُتْخِرُجوا ِمْنَها َأْهَلَها َفَسْوَف َتْعَلُموَن َقطَِّعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُك

ان       )1(.َصلَِّبنَُّكْم َأْجَمِعيَن﴾ِمْن ِخالٍف ُثمَّ ُأل وا، فك م يؤمن ابروا ول وظلموا أنفسهم إذ آ

 .)2(...عتراف بهااال عدم أي بسبب ،الظلم بسبب اآليات

دآتور ياسين     والزمخشري وابن عاشور وأب   آالم حسب ،إذن السعود وال

ى   جاسم،  ا  "معن وا به يعهم   هأو مفهوم " فظلم د جم ة  ،واحد عن ة  فالعالق  هي عالق

 . السبب بالمسبب

وم بالخصوص     ة العم ر عالق ور ذآ ن عاش د اب د عن دونج ال عن أن بما ق

ل  ول الفع وا(مفع وم) ظلم ي ،حذف بقصد العم ات :يعن هم باآلي وا بأنفس م يؤمن  ،ل

ل صدّ   ،ولم يكتفوا به ،فكأنهم خصوا الظلم بأنفسهم اس  ب ك   ع وا الن ن التصديق لتل

ات و  ،اآلي ذلك منع ى   اوآذو اوآ وا بموس ذين آمن الم (ال ه الس ى  )/ علي رب موس ب

 .وهارون عليهما السالم

م ى  ث أتي إل ة    ن ذه اآلي ر له زء األخي ُة    : الج اَن َعاِقَب َف َآ اْنُظْر َآْي ﴿َف

 .)3(اْلُمْفِسِديَن﴾

ول  ذا الق ي ه اء"ف ون  " الف ار فرع ى إخب ر عل ع األم هلتفري ه وقوم  ،وملئ

لم  (والخطاب فيه للنبي  ه وس راد هو   ) صلى اهللا علي لم   (إذ الم ه وس ) صلى اهللا علي

لم   (، يعني المخاطب األول هو نبينا ميبلغه نوالذي ه وس ن ووالمؤمن ) صلى اهللا علي

ة   ،بالخصوص أتي القيام ى ي اس حت ة الن اني عام د . والمخاطب الث فالمخاطب ق

ا بنظر   أي ينظر إلى ال  ،يكون غير معيٍن ا وإخباره ين البصيرة،   / دنيا وأحواله بع

 .واستعمال المخاطب غير معين معروف في آل آالٍم

 ":نظم الدرر"وجاء في 
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انظ"( يرة   ،)رف ين البص ة (أي بع ان عاقب ف آ ر   ،)..آي ر أم أي آخ

ة  ،)المفسدين( ا   - فلّخص في هذه اآلي ى وجازته ا،      - عل ى طوله تهم عل ع قّص جمي

 .)1("وألنها الدليل على صحة دعوى البعث ؛اًما بهاوقّدم ذآر اآليات اهتم

ة  ذه الجمل ِديَن"فه ُة اْلُمْفِس اَن َعاِقَب َف َآ اْنُظْر َآْي ص " َف يص أو ملخ تلخ

 . لتفصيل القادم في هذه السورة

 ".عالقة التفصيل باإلجمال"فالعالقة هنا 

 :ثم قوله تعالى

َحِقيٌق َعَلى َأْن ) 104(ْن َربِّ اْلَعاَلِميَن﴿َوَقاَل ُموَسى َيا ِفْرَعْوُن ِإنِّي َرُسوٌل ِم

َراِئيَل ي ِإْس َي َبِن ْل َمِع ْم َفَأْرِس ْن َربُِّك ٍة ِم ُتُكْم ِبَبيَِّن ْد ِجْئ قَّ َق ِه ِإالَّ اْلَح ى اللَّ وَل َعَل  َال َأُق

َفَأْلَقى َعَصاُه  )106(َقاَل ِإْن ُآْنَت ِجْئَت ِبآَيٍة َفْأِت ِبَها ِإْن ُآْنَت ِمَن الصَّاِدِقيَن) 105(

 .)2(﴾)108(َوَنَزَع َيَدُه َفِإَذا ِهَي َبْيَضاُء ِللنَّاِظِريَن ) 107(َفِإَذا ِهَي ُثْعَباٌن ُمِبيٌن

م   فإذن  ،وفي هذه اآليات نجد أن الجملة بدأت بواو العطف ه ل هذا الكالم آل

ه    ا قبل ل عم ك   و ،يفص رغم ذل ى ال ْن بَ     هنفإعل ا ِم ة ﴿َبَعْثَن ان لجمل ه بي ِدِهْم آل ْع

ا (بعد أن ُجِعَل  )3(ُموَسى﴾ ه السالم  (من موسى    حاالً ) بآياتن والمقصود هو    ،)علي

يهم موسى    شبيهت ه السالم  (حال الذين ُبِعَث إل وام الماضية ال    )علي  نيذ، بحال األق

ذب لهم واآ وا ،رس م يؤمن م    ،ول ين األم ابه ب ل التش ات الصدق لتكمي ور آي ع ظه م

 ).صلى اهللا عليه وسلم(الذين آذبوا بمحمد  ،ربالسالفة والموجودين في الع

ر مستقل      ) عليه السالم(ومحاورة موسى  ه، هي خب وال  ،مع فرعون وملئ

ة      ار اآلي ارن إلظه الى المق ول اهللا تع ه ق د في الف     ،يوج ل بخ ن قب رت م ل ذآ ب
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ا والقصة ه  ،القصص السابقة لألمم الماضية التي ُحِكَيْت قصصها قبل ذآر اآلية  ن

 .رة مختصرةفي صو تعرض

 ":التحرير والتنوير"ويقول ابن عاشور في 

ا ب "...  ا (ختصار بجمل   اوألن القصة هنا قد ُحِكَي جميعه : األعراف )[بعثن

وا(، ]103 راف)[ فظلم انظر(، ]103: األع راف) [ف ارت ]103: األع ، فص

دم، فال تكون مفصولة    ) قال: (جملة ا يكون    ؛ تفصيًال لبعض ما تق ألن الفصل إنم

 .)1("تين، ال بين جملة وعدة جمل أخرىبين جمل

 :أبو السعود في تفسيره قولوي

ة           ) وقال موسى "( ه من آيفي ا قبل ا ُأجمل فيم دأ مسوق لتفصيل م آالم مبت

 .)2(..."إظهار اآليات وآيفية عاقبة المفسدين

 ".عالقة التفصيل باإلجمال"فالعالقة بين هذه الجمل وبين ما قبلها 

ه يخاطب         ونرى في قوله تعالى على د خطاب فرعون أن لسان موسى عن

ا أمر  ،فرعون باللين والرفق  ا آم الى في سورة     هم ْوًال    ": طه "اهللا تع ُه َق وَال َل ﴿َفُق

 .)3(َليًِّنا﴾

ه السالم  (والحال أن موسى   ى في قصر فرعون    ) علي م    ،ترّب فهو أعظمه

ه آالمً       ،)عليه السالم (موسى بمعرفة  ان من الممكن أن يلقى إلي ر   افك د غي . مؤآ

ؤمن فرعون ومل    ،اولكن أمر الرسالة هو أمر عظيم ومهم جد  ،هؤوالمقصود أن ي

 .افلذلك جاء القول مؤآًد ،بني إسرائيل سبيل وأن يخلوا
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اَلِمينَ  " ْن َربِّ اْلَع ذا     ". َوَقاَل ُموَسى َيا ِفْرَعْوُن ِإنِّي َرُسوٌل ِم ه ه ع قول م أتب ث

زم للرسوب ا يل ان م ون صفة بينم لبي ا يك ول إال م ذي ال يق ة للرسول الصادق ال

 .الحق

الى   ه تع راد بقول و الم ذا ه ِه ِإالَّ   : فه ى اللَّ وَل َعَل ى َأْن َال َأُق ٌق َعَل ﴿َحِقي

 .)1(﴾...اْلَحقَّ

 ":التحرير والتنوير"وقال ابن عاشور في تفسير 

ه السالم  (وصوغ حكاية آالم موسى   " د بحرف    ) علي ؛ )إّن(بصيغة التأآي

 .)2("مظّنه اإلنكار أو الترّدد القوي في صّحة الخبرألّن المخاطب 

 : قوله تعالى نأتي إلى ثم

 .)3(َقْد ِجْئُتُكْم ِبَبيَِّنٍة ِمْن َربُِّكْم َفَأْرِسْل َمِعَي َبِني ِإْسَراِئيَل﴾... ﴿

ه / ا، آأنه سئلمستأنفة استئناًفا بياني" قد جئتكم ببينة"فهذه الجملة  ا  : قيل ل م

 أنك رسول اهللا رب العالمين؟ في دليل صدقك

ق       ع والتحقيق رف التوق ا بح الى مفتتًح ه تع اء قول ذك ج ىفل وال  :، والمعن

ى   ،آلكم من جانب المعبود الحقيقي يكمألنني آتيت إل ؛أخص أحًدا منكم والدليل عل

 .المعجزة العظيمة/ صدقي هو البينة الواضحة

ان   / ونرى د (ونجد في هذا الموضع أن البي م  ... ق ّرر  ) من ربك د ُآ أن  لتأآي

ا بل هو بشر مثلنا في هذا العالمفرعون ليس رب. 

 :يقول السيوطي" َفَأْرِسْل َمِعَي َبِني ِإْسَراِئيَل: ".... قوله تعالىفي و

ه ال    " رفه شرف خالئق ه وش ام عقل ي تم ه ف وم أّن مثل ن المعل ان م ا آ ولم

ه من الب      ،ايّدعى في تلك المجامع إال حق ه علي ا نّب ا     مع م ة آم ّرد اهللا باإللهي ان تف ي
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ة التي أقلُّ      ه أظهر البين ان آأن م    تفّرد باإلحسان، آ م عن إهالآه ا آفه ك   . ه أتبع ذل ف

ه       ؛طلب النتيجة  نهم بقول د م ا يري ة م ا بغاي ار       ،إعالًم ذا اإلخب بًبا عن مجرد ه مس

أي  ،)معي بني إسرائيل ( - أي يا فرعون - )فأرسل: (الذي آان قد أوقع مضمونه

ه     فسبب ع ا جئت ل الهم    –ن إقامتي الدليل على صحة ما قلته أن آمر بم وهو إرس

ي  ى    –مع ا إل ذهب آلن ة لن ة البين لطان بإقام ه س ن صار ل ر م ت(أم دس ) بي المق

ك نتيجة اإلرسال      موطن آبائنا التي أقسم اهللا لهم أن يورثها أبناءهم، وفي جعل ذل

  .)1(..."إليه تنبيه على أن رسالته مقصورة على قومه

ه السالم  (ثم طلب فرعون من موسى      ام      ) (علي ا أق ى صدق دعواه آم عل

ة  ات اإللهي ى إثب و تستطيع) الحجة عل و  / أن ل نيل ان تمكن م ةب اإلتي  ،معجزة/ آي

 .اآلية أمامنا هي هذهفظر نفأ

يٌن اٌن ُمِب َي ُثْعَب ِإَذا ِه اُه َف َأْلَقى َعَص اُء . ﴿َف َي َبْيَض ِإَذا ِه َدُه َف َزَع َي َوَن

 .)2(اِظِريَن﴾ِللنَّ

ببية "بدأ بـ  - سبحانه وتعالى -ه فهذا القول ل اء موسى    أن يأ" الفاء الس إلق

يالً  يالعصا لم يكن ل ) عليه السالم( أخر قل ا       . ت ده فصارت ثعباًن فرمى عصاه من ي

اغًر اهأشعر ف ا ،ا ف انون ذراًع ه ثم ين لحيي ى األرض ،ب فل عل ه األس  ،وضع لحي

 ...واألعلى على سور القصر

ة  ب) سبحانه وتعالى(أ بد ألقى عصاه  "الجملة الفعلي ة االسمية    ،"ف م الجمل  ؛ث

ر    م المعجزة  / لكي يشير إلى حدوث الحادث  ر ترقب وآث الى  (ن غي ) سبحانه وتع

ا   ة فيه  ،الجملة االسمية لكي تدل على آمال سرعة االنقالب وثبات وصف الثعباني

 . آأنها في األصل آذلك
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ة  ها،رة نفسوذآر اآلية الثانية جاء بالصو ة    ،أي الجملة الفعلي وهي معطوف

ا أن موسى    ،"ونزع يده"على ما قبلها  ه السالم  (والمعنى هن ده من    ) علي أخرج ي

ه     ا في جيب د أن أدخله ذلك ذآر    ،جيب قميصه بع الى  (وآ في سورة   ) سبحانه وتع

ا من     ،ءافلما أخرجها صارت بيض   ،"القصص"وسورة " النمل" أي صار بياًض

 . ن العادة لكل من آان موجوًدا في ذلك الوقت عند فرعونالنور خارًجا ع

دل هات  ى   ان العظيمتان الخارقتان المعجزتاوت ان موس دق بي ى ص ن عل

 .ألنه أقام واضح البرهان أمام فرعون وملئه وغيرهم ؛)عليه السالم(

ة   ب آي ا طل و أن فرعون لم ه ه ير إلي د أن نش ذي نري ر ال ى واألم دل عل  ت

أداة الشك،    ) ه السالم علي(صحة رسالة موسى  ر ب ه وشكه    ،"إن"عّب د إبهام  ،وأّآ

 :نظم الدرر في هذا الصدد"يقول صاحب 

"ه      ولما ساق هذا الطلب مساًقا داال الى أن ر تع ره، أخب على أنه شاك في أم

ة     ءافعلى ذلك بال فاجأه بإظهار اآلية داال ر مهل ة من غي ال عن    ،المسببة المعقب فق

أي  - )فإذا هي( :وعن فعله هو سبحانه) فألقى عصاه): (عليه السالم(فعل موسى 

ين( - العصا ان مب ه  ،)ثعب رعته حرآت ره وس ي آب اهر ف دة  ،أي ظ ه لش ث أن بحي

ره، وهو موضع لصدق من           م أم اس فيظهر له ادي الن ه سب  نظهوره آأنه ين  إلي

 .)1("فعله في جميع مقالته

وْ     : ثم قوله تعالى ْوِم ِفْرَع ْن َق أل ِم اَل اْلَم يمٌ   ﴿َق اِحٌر َعِل َذا َلَس ُد َأْن  . َن ِإنَّ َه ُيِري

ْأُمُرونَ      اَذا َت ُكْم َفَم ْن َأْرِض ِرَجُكْم ِم َداِئِن     . ُيْخ ي اْلَم ْل ِف اُه َوَأْرِس ْه َوَأَخ اُلوا َأْرِج َق

 .)2(َيْأُتوَك ِبُكلِّ َساِحٍر َعِليٍم﴾. َحاِشِريَن

ألنها جرت في   ؛وهذه اآليات ُذآرت في القرآن الكريم على طريقة الفصل

 .إذن هو حوار واحد ،طريق المحاورة الجارية بين موسى وفرعون وملئه
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آانت مقصورة على ) عليه السالم(والمهم في هذا الحوار أن دعوة موسى 

الة   قدفلم يكن أحٌد  ،فرعون في مجلس قصره رأى وسمع من عامة الناس عن رس

ه   في  آما جاء . سبحانه وتعالىة الثابتة بآيات اهللا قالحقي ،)عليه السالم(موسى  قول

 ":طه"تعالى في سورة 

 .)1(﴿اْذَهَبا ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى﴾

 ":األعراف"ثم قوله تعالى في سورة 

 .)2(﴿ُثمَّ َبَعْثَنا ِمْن َبْعِدِهْم ُموَسى ِبآَياِتَنا ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه﴾

ه الس  (ه أن موسى  ؤفبعد أن رأى فرعون ومل   ،صادق في دعواه   ) المعلي

وأشاروا   ،معوا في مجلس فرعون   تجا ،وأقام الحجة العقلية والمرئية لصدق قوله

يجمعون أهل الفن من السحرة من    / يحشرون ةمن الشرط ًالاأن يرسل رجب يهعل

 . فة أنحاء مصراآ

م  ن له حرة(وأن يعل ؤالء الس د أن ي) له ًرا بع ًرا آثي ى موسى تأج وا عل غلب

الم( ه الس اظرة) علي ي المن ر موسى   ،ف ي أم ة ينته د الهزيم الم(وبع ه الس  ،)علي

 .هموأوضاع همفي أمن من خطره على بالد ونصبحيو

الى  ه تع م قول ا أل : ث اُلوا ِإنَّ َلَن ْوَن َق َحَرُة ِفْرَع اَء السَّ ُن  ﴿َوَج ا َنْح ًرا ِإْن ُآنَّ ْج

رَّ  ) 113( اْلَغاِلِبيَن َن اْلُمَق َي      ) 114( ِبيَنَقاَل َنَعْم َوِإنَُّكْم َلِم ا َأْن ُتْلِق ا ُموَسى ِإمَّ اُلوا َي َق

ينَ    ُن اْلُمْلِق وَن َنْح ا َأْن َنُك اِس      ) 115( َوِإمَّ ُيَن النَّ َحُروا َأْع ْوا َس ا َأْلَق وا َفَلمَّ اَل َأْلُق َق

 .)3(﴾)116( َواْسَتْرَهُبوُهْم َوَجاُءوا ِبِسْحٍر َعِظيٍم

 :سبحانه وتعالىه وفي هذا القول ل
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ي         الجمل  ْث ِف اُه َواْبَع ْه َوَأَخ اُلوا َأْرِج ة ﴿َق ى جمل الواو عل ة األولى معطوفة ب

 .)1(َيْأُتوَك ِبُكلِّ َسحَّاٍر َعِليٍم﴾. اْلَمَداِئِن َحاِشِريَن

 ،أرسل فرعون في المدائن حاشرين : والتقدير ،إذن في الكالم إيجاز حذف

 .فحضروا عند فرعون ،ء السحرة من المدائناوج ،فحشروا

ة وا ة التالي ا أل : "لجمل اُلوا ِإنَّ َلَن اِلِبينَ   َق ُن اْلَغ ا َنْح ًرا ِإْن ُآنَّ ة  " ْج ي جمل ه

م من حيث أن (وأآدوا قولهم  – هآأنهم سألوا فرعون حين مثلوا بين يدي ،مستأنفة  ه

د ضمير    ؛"نحن "بضمير المنفصل ) الغالبين نيكونوس ا (لتأآي ك  ) ن ي ذل م  يعن  أنه

م هو موسى       ،ناس سحًراثقين بأنهم أعلم الاآانوا و وب في زعمه فيتعين أن المغل

ه السالم( بهم). علي ـ  ،فوافق فرعون طل ه ب د قول حروف الحرف من  :"إن"وأآ

ه    ةمشبهال ل، أن ول صاحب نظم    . يجعلهم من خواصه ورجال قصره    س بالفع ويق

 :الدرر

ذيب        ) أئن لنا ألجًرا"( ى حال التك ا إلخراج الوعد عل دوا طلًب ا  (وأّآ إن آن

البين(أي خاصة  ،)نحن ر أراد اال). الغ تفهامومن أخب ر ،س ن آثي افع واب م ن  ،وه

د ) نعم( ،أي فرعون) قال( ،وحفص عن عاصم ه، وزاد    أي لكم أجر مؤآ ُر ب الخب

ه    ي قول ة ف ه رغب م ب ا زاده د بم ان التأآي م( :بي ك  ) وإنك ى ذل ادة عل ن (أي زي لم

 .)2("أي عندي في الحضرة ،)المقربين

د ف  ولهم عن ل ق مير     ومث ولهم بض دوا ق ر أآ ر الكثي ب األج ي طل ون ف رع

ا جاءوا ب   ،"نحن"المنفصل   ؛"نحن "ضمير المنفصل   الففي هذا القول القادم أيًض

ة  : رغبتهم في اإللقاء أوًال على لداللةل اس حقيق بحيث   ،ولما ألقوا سحروا أعين الن

 .استحالت إلى حيات وثعابين قد العصي والحبال أن يرون

 : له تعالىقو نأتي إلى ثم
                                                 

 . 37-36: سورة الشعراء، اآليتان) 1(

 . 8/26 :"نظم الدرر) 2(



 

ْأِفُكونَ   ا َي قُّ   . ﴿َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُموَسى َأْن َأْلِق َعَصاَك َفِإَذا ِهَي َتْلَقُف َم َع اْلَح َفَوَق

 .)1(َفُغِلُبوا ُهَناِلَك َواْنَقَلُبوا َصاِغِريَن﴾. َوَبَطَل َما َآاُنوا َيْعَمُلوَن

سترهبوهم أعين الناس وا واسحر(عطفت على جمٍل ) وأوحينا: (فهنا جملة

 ).وجاءوا بسحر عظيم

ا  " لما"هي في موضع جواب ..." وأوحينا إلى موسى"جملة  ،إذن يعني لم

اك        م عص ق له ى أن أل ى موس ا إل حروا، وأوحين وا س ا    . "ألق ُف َم َي َتْلَق ِإَذا ِه َف

...) فإذا هي تلقف " (فألقاها"أي  ،وقبل هذه الجملة يوجد حذف مختصر ،"َيْأِفُكوَن

ة الفج ا هي الجمل ى م ة عل ة مترتب ذه الجمل ى أّن ه دّل عل اء للتعقيب وت ة، والف ائي

ا    ال سابق فاإللقاء  ،قبلها ا مبيًن ّرد اإل    ،نقالب العصا ثعباًن ان بمج ذي   وهو آ اء ال لق

اء  ،اا شديًدا سريًعا جدا حقيقيًفتلقف التقات ت بعدهبدأ ذلك   ،بما دل عليه حذف الت وآ

وبدأ الثعبان يلتقم ويبتلع آل ما آان  ،بالدل على صناعة السحرة مع العصي والح

ال    في ا أخذ   ،الوادي من العصي والجب ه السالم  ( هاولم ا   الرجعت  ) علي عصا آم

 .آانت

 ."َفَوَقَع اْلَحقُّ َوَبَطَل َما َآاُنوا َيْعَمُلوَن"

ذه ـ  فه دأت ب ة ب ة"الجمل اء المعقب ي" الف ت وحصل،  :يعن ر الحق وثب ظه

ـ  ى ل وع"والمعن تعار" وق در ؛مس ع الق ر رفي ور أم ألن الحق ثبت وحصل  ؛لظه

ائعة   شيء الذي نزل من علٍ الفكأن الحق مثل  ،تأييد اإللهيالب تعارة ش  ،، وهي اس

 ":الذاريات"آما في قوله تعالى في سورة 

 .)2(﴿َوِإنَّ الدِّيَن َلَواِقٌع﴾

ة  ق"وجمل ع الح ا   " فوق ي قبله ة الت ن الجمل ببة ع ا "مس ُف َم َي َتْلَق ِإَذا ِه  َف

 .فالعالقة هنا عالقة السبب بالمسبب ،"َيْأِفُكوَن
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 :وقال صاحب نظم الدرر

ا صنعه موسى    " ه السالم  (ولما علم أن ما صنعوه إنما هو خيال، وم ) علي

الواقع      ،)فوقع الحق: (قولهبأثبت من الحبال، عقب  ه، ف أي الذي ال شيء أثبت من

ه من ابتال        ؛يطابقه ا ظهر من اطن األمر مطابق لم ار    عألن ب تهم، فاإلخب ا ألمتع ه

 .)1(..."عنه صدق

الى  ه تع ى قول ون  : "ومعن انوا يعمل ا آ ل م ر    ،"وبط ي التحري اء ف ا ج آم

 ":والتنوير

وانتفت حينئٍذ : ويصح تفسيره هنا بالمعنيين، فعلى األول يكون المعنى"... 

واتصف ما يعملون بأنه باطل،  : آثار ما آانوا يعملون، وعلى الثاني يكون المعنى

ن أل ؛على هذا الوجه يتعين أن يكون المراد من الفعل معنى الظهور ال الحدوث  و

ل أن يُ   ه من قب اطًال وصف ثابت ل ه ب ا يعملون ه السالم(موسى  َيِقْلآون م ) علي

اطًال    ه ب اء العصا ظهر آون د إلق ْأِفُكوَن"عصاه، ولكن عن ا َي ُف َم َي َتْلَق ِإَذا ِه  ،"َف

 .سببفالعالقة هنا عالقة السبب بالم

 : وقال صاحب نظم الدرر

ا " ه السالم  (موسى   صنعه  ولما علم أن ما صنعوه إنما هو خيال، وم ) علي

 ."هائألن باطن األمر مطابق لما ظهر منه من ابتال ؛أثبت منه، فالواقع يطابقه

ه ال في معنى        " ويبعد هذا أن استعمال صيغة الفعل في معنى ظهور حدث

 .)2("يصار إليه بال داٍعفال  ،وجوده وحدوثه، خالف األصل

 : ثم في قوله تعالى

 .﴿َفُغِلُبوا ُهَناِلَك َواْنَقَلُبوا َصاِغِريَن﴾
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ب    اء للتعقي دأت بالف ة ب ذه الجمل ا     ؛ه ف العص ر تلق ة إث ول المغلوبي لحص

ك "فجملة  ،إلفكهم ا       النتيجة  " فغلبوا هنال ًرا بمجرد إلقائه ا آبي نقالب العصا ثعباًن

ى األرض ة التا ،عل الواووالجمل دأت ب ة ب ي  ،لي ا يعن ا قبله ى م ة عل ي معطوف  :فه

 .صار السحرة مبهوتين

 .لخإ" ...فوقع الحق: "وقول اهللا تعالى هذا أيًضا مسبب عن قوله تعالى

 .إذن العالقة هي عالقة السبب بالمسبب

 :وجاء في نظم الدرر

ه   "...  ذا قول ن ه بب ع م س ك(ث وا هنال يم   ،)فغلب ر العظ ذا األم د ه أي عن

ا وا(، ةبلي الرتالع زاًء) وانقلب ال   أي ج ا ح ائق عن وجوهه ك الحق بهم لتل ى قل عل

 .)1()..."صاغرين(آونهم 

الى ه تع م قول اِجِديَن: ث َحَرُة َس َي السَّ اَلِمينَ . ﴿َوُأْلِق َربِّ اْلَع ا ِب اُلوا آَمنَّ َربِّ . َق

 .)2(ُموَسى َوَهاُروَن﴾

ى رى : والمعن ة الكب اهدوا اآلي د أن ش رتهم أن السحرة بع ا ألقاهوبه  اآأنه

ن اهللا   ى الخوف م الى(ملق بحانه وتع وق ،)س ى والش ه  إل هم ل  ؛أن يخضعوا أنفس

يس بسحر    األنهم عرفوا أن ما ج  ه موسى ل ل هو أمر سماوي     ،ء ب الوا في    ،ب وق

و فخروا ساجدين . ، لبقيت حبالنا وعصيناالو آان هذا سحًر: "أنفسهم ا  نيقم ن أن م

 .دعاهم إليه موسى حق

ذه ا ةوه ي: "لجمل ى ..." وألق ة عل وا"معطوف وا"و ،"فغلب اء " انقلب بسبب ف

ذا ل ه ي آ تال التعقيب يعن دان،  عبسبب اب ي المي ان ف ا آ ع م ين لجمي ان المب الثعب

اس  وا     ،وسجودهم خاص بهم دون بقية الن ذا أعلن ى رب    إومع ه ا عل انهم جميًع يم

 .وا لفرعونيظن أحد أنهم سجد لئالَّ ؛العالمين الذي هو رب موسى وهارون
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ولهم ا: "وق وم" آمن ى العم دل عل ا: أي ،ي ولهم ،آلن م ق ى : "ث رب موس

ارون ول  " وه ذآر رس وا بال م خص ى أنه دل عل ارون عليه(اهللا  يي ى وه اموس  م

 .سبب الهداية واإليمان باهللا وحده ال شريك له هما اللذين ،)السالم

نظم "ويقول صاحب السيوطي في . فالعالقة هنا عالقة العموم بالخصوص

 ": الدرر

الوا"... ( جود ،)ق ائهم للس ال إلق ا( ،أي ح ا) آمن المين( ،أي آلن رب الع  ،)ب

ى           : أي داهم اهللا عل م خصوا من ه ه، ث ا يعيشون ب ه وم الذي خلق فرعون من قبل

وا الشبهة     ،)رب موسى : (فقالوا ،وتشريًفا لهما ،تصريًحا بالمراد ؛أيديهما م أزال ث

ذافيرها ا   ؛بح ون ربم ى   داألن فرع ة موس ى بتربي الم (ع ه الس راد  ) علي ه الم أن

 .)1()..."وهرون: (بقولهم

 : رواية عن قتادة" الكشاف"ونقل الزمخشري في 

 .)2(..."آانوا أول النهار آفاًرا سحرة، وفي آخره شهداء بررة"

 : ثم قوله سبحانه وتعالى

ْم ِإنَّ هَ      َل َأْن آَذَن َلُك ِه َقْب ُتْم ِب ِة     ﴿َقاَل ِفْرَعْوُن آَمْن ي اْلَمِديَن وُه ِف ٌر َمَكْرُتُم َذا َلَمْك

ونَ    ْوَف َتْعَلُم ا َفَس ا َأْهَلَه وا ِمْنَه مَّ     ُأل. ِلُتْخِرُج الٍف ُث ْن ِخ ْم ِم ِدَيُكْم َوَأْرُجَلُك نَّ َأْي َقطَِّع

ا إِ  . َقاُلوا ِإنَّا ِإَلى َربَِّنا ُمْنَقِلُبوَن. َصلَِّبنَُّكْم َأْجَمِعيَنأل ْنِقُم ِمنَّ ا    َوَما َت اِت َربَِّن ا ِبآَي الَّ َأْن آَمنَّ

 .)3(َلمَّا َجاَءْتَنا َربََّنا َأْفِرْغ َعَلْيَنا َصْبًرا َوَتَوفََّنا ُمْسِلِميَن﴾

ى     ة األول ات الجمل ال فرعون  "ففي هذه اآلي ا      "ق ا؛ ألنه ا قبله مفصولة عم

" فرعون "سم  امصّرًحا ب) سبحانه وتعالى(ويخبر اهللا  ،ذآرت في طريق المحاوة

ألن قصد اهللا تعالى في هذه السورة هو    ؛ولم يضمره آما في السور األخرى ،ناه
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ك      ؛"األعراف"في ) هنا(وق القصة سو" اإلنذار" لبيان أن فرعون أفسق أهل ذل

 . العصر

وا     ذين آمن ده لل اده وتهدي ون وعن ر فرع ان لكف ات بي ذه اآلي ي ه ال  ،فف وق

وه   لهم للسحرة موبًخا ا فعل ذا   ،على م تم ه دون إذني   أي فعل ة     ،ب ان حيل ذا اإليم وه

بط من   خوالسبب في ذلك أن ت ،احتلتموها في المدينة قبل أن تجتمعوا هنا رجوا الق

 . آي يسكن بنو إسرائيل فيها مصر؛

 : وقوله تعالى

ه   آن إهم فرعون  َدوتوعَّ  ْمُهَددَّهَ أي َت ،"فسوف تعلمون"...  دون إذن وا ب  ،من

 .ومكروا معه

بب عن ق  د مس ذا الوعي هفه ذي قبل ون ال بب  ،ول فرع ة الس ة عالق فالعالق

 .بالمسبب

ون  ال فرع ون " :وق وف تعلم ه     ف ،"فس له بقول م فّص ه ث د أجمل ذا وعي  :ه

ن( ه ،)ألقطع ذلك قول لبنكم( :وآ م ألص الف(، )ث ن خ ع  ،)م د جمي وعن

 .تفاق على هذاا)1(المفسرين

ى  ولما جاء الجمع معرًفا باإلضافة اشتمل  د وآل رجل للسحرة      عل  ؛آل ي

 :ويقول ابن عاشور في التحرير والتنوير. لكي يعم الحكم لإلقطاع

ه " د بقول وبيخ الوعي ار والت ى اإلنك رغ عل ون: (وف وحذف  ،)فسوف تعلم

وبهم   إلدخال الرعب ؛لقصد اإلجمال في الوعيد ؛)تعلمون(مفعول  ه   في قل م بين ، ث

ة يكسبه  ووقوع الجمع معرًفا باإلضاف ) ألقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف(جملة 

 .)2("فيعم آل يد وآل رجٍل من أيدي وأرجل السحرة ،العموم
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ة تُ  ات التالي وا اهللا   ُنيَِّبواآلي حرة دع الى (أن الس بحانه وتع نحهم )س   أن يم

 بًرا قوي الم  ص ى اإلس اة عل اة    ،ا ووف ي الحي ين ف ر راغب د   ،غي الين بوعي وال مب

 نهإ :ويقال أيًضا ،صلُّبمن الت به فعل فرعون بالسحرة ما أوعدهم: وقيل ،فرعون

ون - تطع أن  - أي فرع م يس ده  ل ق وعي الى (ألن اهللا  ؛يحق بحانه وتع رمهم ) س أآ

اهم من عذاب اآلخرة      ،ونجاهم من خزي الدنيا ا نج الى في       ،آم ه تع ا في قول آم

 .)1(﴿َأْنُتَما َوَمِن اتََّبَعُكَما اْلَغاِلُبوَن﴾: سورة القصص

اراة  ) عليه السالم(وبعد انتصار موسى  ان السحرة   ،في المب ان   ،وإيم وإيم

اس          ،ست مئة ألف من بني إسرائيل ان الن وم فرعون بسبب إيم خاف المأل من ق

 القرآن عن وقالوا آما عّبر ،إلى فرعون المأل وآياته، وجاء) عليه السالم(بموسى 

 :قولهم في هذه السورة

ى وَ      َذُر ُموَس ْوَن َأَت ْوِم ِفْرَع ْن َق أل ِم اَل اْلَم ي اَألْرِض   ﴿َوَق ُدوا ِف ُه ِلُيْفِس َقْوَم

 .)2(َوَيَذَرَك َوآِلَهَتَك َقاَل َسُنَقتُِّل َأْبَناَءُهْم َوَنْسَتْحِيي ِنَساَءُهْم َوِإنَّا َفْوَقُهْم َقاِهُروَن﴾

خ إ...سنقتل أبناءهم" :وبعد سماع آالم المإل، قال فرعون ة    ،"ل وفي الحقيق

ن متمكًن م يك ل مل ن أن يحبس أو يقت الم(وسى ا م ه الس ه) علي ن مع ألن اهللا  ؛وم

 . أن يفعل أو يقدر على ذلك وال يعترف به لقومه عن تعالى أعجزه

ون      ول فرع معوا ق د أن س رائيل بع ي إس ق بن ه   ،وزاد قل وا من فجزع

ه السالم  (فحينئٍذ قال موسى   ،وتضّجروا ِه      ): علي َتِعيُنوا ِباللَّ ِه اْس اَل ُموَسى ِلَقْوِم ﴿َق

 .)3(نَّ اَألْرَض ِللَِّه ُيوِرُثَها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقيَن﴾َواْصِبُروا ِإ

تأنفة   " قال موسى استعينوا باهللا واصبروا" فجملة  دأ مس ة متب ة   ،جمل وجمل

 ".ِإنَّ اَألْرَض ِللَِّه ُيوِرُثَها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقيَن"
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  )1(":الكشاف"ويقول الزمخشري في 

ي و" هف د  ) إن األرض هللا( :قول الم للعه ون ال وز أن تك راد أرض  ،يج وي

ة ر خاص ه ،مص ا األرض( :آقول نس ،)وأورثن ون للج اول أرض  ،وأن تك فيتن

ودة   ) والعاقبة للمتقين... (ألنها من جنس األرض ؛مصر ة المحم بشارة بأن الخاتم

 .)2("للمتقين منهم ومن القبط

اَل َعَسى      : ثم قوله تعالى ا َق ا ِجْئَتَن ِد َم ﴿َقاُلوا ُأوِذيَنا ِمْن َقْبِل َأْن َتْأِتَيَنا َوِمْن َبْع

 .)3(َربُُّكْم َأْن ُيْهِلَك َعُدوَُّآْم َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِفي اَألْرِض َفَيْنُظَر َآْيَف َتْعَمُلوَن﴾

م ا     ى قلقه ى حدٍّ     هذا الجواب من جانب بني إسرائيل ُيشير إل ذي وصل إل ل

ذلك  ا،بياني امستأنفة استئناًف" قالوا"فجملة  ،بالٍغ ال صبر معه ا    هي  فل مفصولة عم

 : تأدًبا مع اهللا تعالى ؛قبلها على طريق المحاروة، فأجابهم موسى بفعل الرجاء

ي اَألْرِض َفيَ     َتْخِلَفُكْم ِف ُدوَُّآْم َوَيْس َك َع ْم َأْن ُيْهِل ى َربُُّك اَل َعَس َف  ﴿َق َر َآْي ْنُظ

 .)4(َتْعَمُلوَن﴾

ى   واب موس الم (وج ه الس اء    ) علي يجعلهم خلف الى س ى أن اهللا تع دّل عل ي

البين ومؤسسين      ،األرض بعد هالك عدو اهللا تعالى وعدوهم  ون أحراًرا غ ويكون

الهم    ،ملًكا في األرض المقدسة وال يعصوا أوامر اهللا    ،فعليهم أن يحذروا في أعم

الى تكثر أن يهمويجب عل ،تع ةويس ن الطاع تحقين وصف  ؛ا م آي يصبحوا مس

 .المتقين
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املكم وبعد أن تكونوا خلفاء متكمكنين فيما ملكم ر   ، يع ة المختب وهو   ،معامل

ة       د الخالف نكم بع ون م ا تعمل م بم ة / في األزل أعل د أن يق    ،الحكوم م يولكن اهللا يري

 .الحجة عليكم

 ":األعراف"قال اهللا تعالى في سورة 

ذَّآَُّرونَ       ﴿َوَلَقْد َأَخ ْم َي َراِت َلَعلَُّه َن الثََّم ٍص ِم ِنيَن َوَنْق ْوَن ِبالسِّ ِإَذا  . ْذَنا آَل ِفْرَع َف

ا        ُه َأَال ِإنََّم ْن َمَع ُروا ِبُموَسى َوَم يَِّئٌة َيطَّيَّ َجاَءْتُهُم اْلَحَسَنُة َقاُلوا َلَنا َهِذِه َوِإْن ُتِصْبُهْم َس

 .)1(َأْآَثَرُهْم َال َيْعَلُموَن﴾ َطاِئُرُهْم ِعْنَد اللَِّه َوَلِكنَّ

ه السالم  (ما زال السياق في قصة موسى     . مع فرعون وآل فرعون   ) علي

ا فرعون     هذه اآليات انتقال إلى ذآر المصائب التي أصاب اهللا عز    في ف وجل به

ه السالم  (وجعل هذه المصائب آيات لموسى  ،هومأل/ الطاغي الظالم وقومه  ؛)علي

 . إسرائيلمكن لخروج بني يلكي 

د البيضاء   زام السحرة    ،ولكن فرعون بعد أن شاهد آية العصا وآية الي وانه

ا السالم        ،عيونهم مأما ارون عليهم المين، رب موسى وه انهم برب الع م   ،ثم إيم ل

اد      ،)فرعون (يتب   ر والعن ى مواصلة الكف ل أصّر عل تعظ، ب م ي ر   ؛ول بسبب الكب

 .العظيم

الكبرى التي أظهرها اهللا تعالى لموسى وقد وقعت تلك اآليات بعد المعجزة 

ده       ) عليه السالم( م يحقق فرعون وعي ى   باإلفي المبارزة مع السحرة، ول اء عل بق

ال التي    ،خدمة فرعون وآله يعملون في ألنهم آانوا ؛بني إسرائيل ويعملون األعم

ان طلب        ،بسببها لم يرد فرعون إطالقهم من مصر ا آ ولو خرجوا من مصر آم

 .فمن غيرهم يقوم باألشغال العظيمة لفرعون ،)السالمعليه (موسى 

دبير اهللا    ن ت ذا م الى (فه بحانه وتع ى  ) س ل إل ل الرس ه أرس ذا أن الم  ه الع

ه   ف ،لهدايته م يكذب   ،برسوله والذي آمن ب ام رب       ،ول ام رسوله وأم ر أم م يتكب ول
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المين ه ف ،الع ًنا  إن زاًء حس تحق ج ر     ،يس ى الكف ر عل ذي يص ن ال ل  ،ولك وال يقب

 .فله عذاب أليم في الدنيا واآلخرة بسبب تكذيبه للنبي ،صيحة وال الهدايةالن

تدوا   ،نهم لم يؤمنوا باهللا رب العالمينفإ ،ومثل هذا حال فرعون وآله بل اش

دائد اده بالش ذ عب يهم، أخ ة الحجة عل د إقام اد، فبع ر والعن ي الكف رهم  ؛ف بسبب آف

 . مطوا فيتوبوا إلى ربهعويت والكي يذآر ؛وتكذيبهم

َوَلَقْد َأَخْذَنا آَل ِفْرَعْوَن ِبالسِِّنيَن َوَنْقٍص ِمَن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم : "ففي قوله تعالى

ذَّآَُّروَن داءٌ   ،"َي ا إبت ر أنه ول يظه ذا الق ه   فه ون وآل ى فرع الى عل ذاب اهللا تع  ؛لع

اد   ر العن ودهم الحقيقي    ،إلصرارهم على الكف ه      ،خالف معب ا جاء ب ؤمنين بم والم

راد ب   ،وسى، فأصابهم اهللا بالقحط أو الجدب لباديتهم وأهل مواشيهمم نقص  "ـوالم

 .آان الماء آثيًرا حيث ،العاهات "من الثمرات

 ":الكشاف"في  - رضي اهللا عنه - نقل الزمخشري قول ابن عباس

ه    " ي اهللا عن اس رض ن عب ال اب نون : وق ا الس ل    ،أم اديتهم وأه ت لب فكان

 .)1("ت فكان في أمصارهممواشيهم، وأما نقص الثمرا

آي يتضرعوا  ؛هذه المصائببأي أصابهم  ،"لعلهم يذآرون: "وقوله تعالى

ال   قويلينوا في العطف وير  دتهم، ويق وا أفئ ع   : ق ة سنة   عاش فرعون أرب وفي   ،مئ

ذه     تباص أمئة وعشرين سنة لم ير مصيبة أو مكروًها ولو  ثالث دة ه ك الم ه في تل

 : ثم قوله تعالى.. يةلربوباّدعي ليلم يكن  ،المصائب

 .)2(َوَلِكنَّ َأْآَثَرُهْم َال َيْعَلُموَن﴾... ﴿َفِإَذا َجاَءْتُهُم اْلَحَسَنُة 

ى الخصب،    ،سبحانه وتعالى هذا بيان لعدم تذآرهم هللا الذي حول جدبهم إل

ة  ى العاقب م إل رور  ،وبالءه ة الس ي حال الوا ف ا إ :فق اء مختص بن ن  ،ن الرخ ونح

ه،مستحقون  ه وجديرون ل م يشكروا  ،ب ذآرواوأي ل م يت ًرا  ،ل نهم ازدادوا آف ولك
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روًرا بالء والقحط ،وغ ي ال الوا ف ذ :وق ن ش اه ه السالم(م موسى ؤم ي ) علي وبن

 . إسرائيل

 :قال السيوطي في نظم الدرر

ًرا   ،وال النوا، سبب عن أخذهم قوله معّرفا ببغاوتهم واولما لم يتذآر" معتب

ى الشكر  إشارة  ،بالخير بأداة التحقيق إذا : (إلى أنه أغلب من الشر، حثا عل أي  ،)ف

انوا إذا      م آ ك إال أنه نة  (فما تسبب عن ذل ذه    )1(جاءتهم الحس ا ه الوا لن وإن ) ... (ق

يئة  روا) (تصبهم س اءموا :أي ،)يطي ه( ،يتش ذبوا في )... بموسى ومن مع ا آ ولم

 ...."الموضعين، قال مستأنًفا على وجه التأآيد

 .)2(﴿َأَال ِإنََّما َطاِئُرُهْم ِعْنَد اللَِّه َوَلِكنَّ َأْآَثَرُهْم َال َيْعَلُموَن﴾ :آما في قوله تعالى

ا ببً    فلم يهم مس ائب عل ول المص بوا أن حل ى  حس ود موس ن وج ه (ا ع علي

الم ه  ،)الس ن ب ن آم رك     ،وم ل الش عار أه ن ش ل م ذا التخي ة ه ي الحقيق ألن  ؛وف

نفعهم  فال ي ،هم بسبب أعمالهم السيئةتالمصائب أصاب ا ي ون أّن   ،هتدون إلى م ويظّن

 .للعباد مدخًال في ذلك

ذا  الى ه ه تع ى قول ا(ومعن ون... أال إنم ري ) ال يعلم ر الزمخش ا ذآ آم

 ":الكشاف"في

د اهللا "( ائرهم عن د اهللا   ،)ط رهم عن رهم وش بب خي ة   ،أي س و حكم وه

يس ش   اواهللا هو الذي يش ،مشيئته يئة، ول وال م أحد  ؤء ما يصيبهم من الحسنة والس

الى ه تع ه، آقول ه في د اهللا( :يمن ل آل من عن اه ،)ق ا : ويجوز أن يكون معن أال إنم

ا يسو   ،وهو عملهم المكتوب عنده ،مهم عند اهللاؤسبب ش هم ؤالذي يجري عليهم م
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ار يعرضون   ( كألجله، ويعاقبون له بعد موتهم بما وعدهم اهللا في قوله سبحانه الن

 .)1("وال طائر أشأم من هذا. اآلية) عليها

اوتهم م وغب ة جهله وبهم ونهاي اوة قل ذه قس وب ،فه ق القل دائد ترق إن الش  ،ف

ا   لولكنهم من هؤالء الناس الذين  ،وتلين العرائك يهم شيء منه م   ،م يؤثر ف وآالمه

اع     ) عليه السالم(موسى لنسبة الهذا ب ة الطب وقومه، يدل على سوء المزاج وجالف

 .ل أتبعوه الكالم الذي هو شر منهب ،ولم يكتفوا بهذا ،بما ال يقبل العالج

 .)2(﴿َوَقاُلوا َمْهَما َتْأِتَنا ِبِه ِمْن آَيٍة ِلَتْسَحَرَنا ِبَها َفَما َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمِنيَن﴾

ه السالم  (التحدى لموسى  سبيلقالوا هذا الكالم على  ا شيء   : ، أي)علي أيم

ا    ؛تأتينا به من أعمال بسحرك العجيب ى عقولن ل عل ه     وتلف ،لتخي ا نحن علي ا عم تن

 .إلى اإليمان بك، فما نحن بمصدقين لك ومؤمنين لنبوتك يا موسى

ه      ؤثر في نفوس فرعون وقوم الغوا في الحد     ،وبعد أن لم ي ل ب ار   ،ب بإظه

ه و في ان والغل تهزاء االو ،الطغي الم(موسى بس ه الس ى  ،)علي اد إل مية اإلرش وتس

 .إليمانلالحق بالسحر والرفض والعناد الصريح 

 :فقال ،ربه برفع يديه للدعاء عليهم) عليه السالم(ا دعا موسى وهن

ولك " ك وبرس يم ب رهم العظ ال بسبب آف ة ونك ذهم بعقوب ا رب، خ ي  ؛ي آ

 ".قومي بها والناس الذين يأتون بعدهم ظيتع

ة التي        ،فاستجاب اهللا تعالى دعاءه ذاب المختلف ون الع يهم من فن فأرسل عل

 :ي قوله سبحانه وتعالىفآما هي في أنفسها آيات بينات، 

الٍت       اٍت ُمَفصَّ دََّم آَي َفاِدَع َوال َل َوالضَّ ﴿َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الطُّوَفاَن َواْلَجَراَد َواْلُقمَّ

 .)3(َفاْسَتْكَبُروا َوَآاُنوا َقْوًما ُمْجِرِميَن﴾
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 ":التحرير والتنوير"ويقول ابن عاشور في 

و آف   "...  ائب ه بب المص وا أن س م يعلم همول ول  ؛رهم وإعراض ألن حل

 .المصائب بهم يلزم أن يكون مسبًبا عن أسباٍب فيهم ال في غيرهم

ي الضاللة   ة ف ن العماي ذا م باب    ،وه ة األس ن معرف ون منصرفين ع فيبق

ببات   الحقيقية، ولذلك آان التطير من شعار أهل الشرك أل نه مبني على نسبة المس

 .)1("ا لهم ديانة الشرك وأوهامهالغير أسبابها، وذلك من مخترعات الذين وضعو

 : أما قوله تعالى

ِرِمينَ   "...  ا ُمْج اُنوا َقْوًم ـ ، ف "آَياٍت ُمَفصَّالٍت َفاْسَتْكَبُروا َوَآ ات "المراد ب " آي

ى صدق موسى      ل عل ه السالم  (أنها دالئ ا بالتحدى  ال ؛)علي ل    ،قترانه ا دالئ وآأنه

ى غضب اهللا  الى(عل بحانه وتع قين) س وم الفاس ى الق ين  ؛عل يهم ح ا عل لتظاهره

 .الكفر والعناد على صمموا

ـ  " مفصالت"و ي وصف ل ات(ه ا  ،)آي راد به ـ (والم ا ) مفصالت"ب أنه

ا    ع بعضها بعًض ين آل واحدة     ،مفصولة بعضها عن بعض في الزمان، أي يتب وب

 ":التحرير والتنوير"يقول ابن عاشور في . واألخرى تكون مدة

ان     المراد أنها مفصول بعضها : وقيل" م تحدث    ،عن بعض في الزم أي ل

ٍد ي وقت واح ا ف ذا ،آله ى ه ٍض، وعل د بع ل حدث بعضها بع ل  ،ب فصيغة التفعي

ان   للداللة على تراخي المدة بين الواحدة واألخرى، ويجيء على هذا أن العذاب آ

الى  رُ      : أشد وأطول زمًنا آما دل عليه قوله تع َي َأْآَب ٍة ِإالَّ ِه ْن آَي ِريِهْم ِم ا ُن ْن   ﴿َوَم ِم

ر،    : ، قيل )2(ُأْخِتَها﴾ اٍم وأآث ة أي آان بين اآلية منها واألخرى مدة شهر أو مدة ثماني
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ان والجراد،      ) مفصًال(جعل تفاألنسب أن  ،وعلى هذا الوجه ة من الطوف اًال ثاني ح

 .)1()آيات( جعل صفةتوأن ال 

ِرِمينَ  : "... قوله تعالىفي و ا ُمْج اء "، "َفاْسَتْكَبُروا َوَآاُنوا َقْوًم للترتيب  " الف

ع د    ،أو للتفري فادع وال ل والض راد والقم ان والج يهم الطوف ل اهللا عل ي أرس  م؛يعن

الوا في     ؛ونقص من الثمرات    ،آما أخذهم اهللا بالسنين   ،ستكبارهمابسبب  م ق ألنه

بالء ن شإ :القحط وال ذه م ه السالم(م موسى ؤن ه رائيل) علي ي إس ذابهم . وبن فع

تكبارهم   ن اس بب ع ات      إذ أ ؛مس ك اآلي ى وبتل ديق بموس ن التص وا ع عرض

 .المفصالت

 ".عالقة السبب بالمسبب"فالعالقة هنا 

ة  انوا قوًم "وجمل رمينوآ ا    " ا مج ا قبله ى م ة عل تكبروا"معطوف ، "فاس

 :ويقول صاحب نظم الدرر

ا     " ب، سبب عنه ولما آانت حقيقة بأن يتسبب عنها اإليمان عند سالمة القل

ه تكبروا: (قول الكبر    امبيًن ،)فاس ب ب رض القل ان م ن اإليم نعهم م ذي م أن ال

مع قوتهم  ،أي في جبلتهم قطع ما ينبغي وصله ،)ا مجرمينوآانوا قوًم(والطغيان 

 .)2("على ما يحاولونه

ات     ك اآلي ة تل وا بدالل م يعترف ه ل ه وقوم ون وآل ك أن فرع ى ذل  ،فمعن

نهم  ،وأجرموا يهم من قب     ،وفي الحقيقة تمكن وصف اإلجرام م ل حدوث  ورسخ ف

تكباراال نهم اال   ،س در م ي ص تكباريعن ي      ؛س خ ف رام الراس بب وصف اإلج بس

 ":البقرة"قوله تعالى في سورة  في آما جاء ،قلوبهم

 .)3(﴿ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض َفَزاَدُهُم اللَُّه َمَرًضا﴾
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التي تدل على  ،سميةفلذلك جاء ذآر وصف إجرامهم في صورة الجملة اال

 .مثبات هذا الوصف فيه

 .فالعالقة هنا عالقة السبب بالمسبب

 ":األعراف"ثم قوله تعالى في سورة 

ِئْن            َدَك َل َد ِعْن ا َعِه َك ِبَم ا َربَّ ا ُموَسى اْدُع َلَن اُلوا َي ُز َق ﴿َوَلمَّا َوَقَع َعَلْيِهُم الرِّْج

َفَلمَّا َآَشْفَنا َعْنُهُم ) 134(اِئيَل َآَشْفَت َعنَّا الرِّْجَز َلُنْؤِمَننَّ َلَك َوَلُنْرِسَلنَّ َمَعَك َبِني ِإْسَر

َيمِّ     ) 135(الرِّْجَز ِإَلى َأَجٍل ُهْم َباِلُغوُه ِإَذا ُهْم َيْنُكُثوَن  ي اْل اُهْم ِف ْنُهْم َفَأْغَرْقَن َفاْنَتَقْمَنا ِم

اِفِليَن     ا َغ اُنوا َعْنَه ا َوَآ ذَُّبوا ِبآَياِتَن َأنَُّهْم َآ ْومَ ) 136(ِب ا اْلَق اُنوا   َوَأْوَرْثَن ِذيَن َآ الَّ

َنى    َك اْلُحْس ُيْسَتْضَعُفوَن َمَشاِرَق اَألْرِض َوَمَغاِرَبَها الَِّتي َباَرْآَنا ِفيَها َوَتمَّْت َآِلَمُة َربِّ

اُنوا             ا َآ ُه َوَم ْوُن َوَقْوُم َنُع ِفْرَع اَن َيْص ا َآ ا َم َبُروا َوَدمَّْرَن ا َص َراِئيَل ِبَم َعَلى َبِني ِإْس

 .)1(﴾)137(َيْعِرُشوَن 

ي قصص موسى   رة ف ات األخي ات هي اآلي ذه اآلي ه السالم(وه ع ) علي م

ة    . فرعون وقومه ة الثابت ى الحقيق ات إل وهي أنَّ ضعف اإلنسان     ،وُتشير هذه اآلي

ائب     ه والمص بالء ب زول ال د ن ر عن دعوه      ،يظه الى وي ى اهللا تع زع إل ٍذ يف فحينئ

ان آل فرعون مع      ،باهللا تعالى/ ن آان آافًرا بهإحتى  ،ويتضّرع إليه مثل عدم إيم

يهم  د الرجز      ،توارد اآليات عل الوا عن ذين ق ذاب المفصل   (ال د الع لموسى  ) أي عن

ه السالم( نهم ) علي ذاب الرجز ع ه ع م أن يكشف رب و له دعو ه فيصبحوا  ،أن ي

 .وبما جاء به ،)عليه السالم(مؤمنين بموسى 

ز     ذاب أو الرج ع الع د رف نهم عن بالء، نق ولك م  ،ودهموا عهضأو ال أي ل

ه السالم  (ولم يرسلوا بني إسرائيل مع موسى      ،يؤمنوا ودهم    ،)علي ل نسوا عه  ،ب

 .يه من عاداتهم من الشرك والمعاصيلوعادوا إلى ما آانوا ع
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ا وقع ات توآلم ك العقوب ن تل ة م يهم عقوب ى موسى  ،عل رة إل ل م وا آ أت

ه بني   يو منوايؤف ،أن يكشف هذا العذاب عنهم و اهللاعيدل ؛)عليه السالم( رسلوا مع

روا    في ولكن. إسرائيل رة تنك ر    ،لوعدهم  آل م ى الكف ذا حتى    ،وأصّروا عل وهك

 .جاء وقت هالآهم جميًعا مع فرعون أن إلىتمت اآليات الخمس مفصالت 

 . ذآر ذلك االنتقام الذي سبب هالآهمي) 136اآلية (وفي سورة األعراف 

 :في قوله تعالى

 .ْغَرْقَناُهْم ِفي اْلَيمِّ ِبَأنَُّهْم َآذَُّبوا ِبآَياِتَنا َوَآاُنوا َعْنَها َغاِفِليَن﴾﴿َفاْنَتَقْمَنا ِمْنُهْم َفَأ

ات ذآر اهللا    الى  (وفي هذه اآلي ذي أخذ    اال) سبحانه وتع ام ال ه نتق فرعون   ب

وده ع موسى    ،وجن وا م ا فعل م بم راق له ا اإلغ ذآر هن الم(ف ه الس ارون ) علي وه

 .ناد والظلموقومهما من الع) عليه السالم(

ان لال    ذا اإلغراق بي نهم  فذآر ه ام م ه     ه،وتفصيل لمجمل   ،نتق اء في قول فالف

 .يللترتيب الذآر تجاء) فأغرقناهم(تعالى 

الى في موضع     ،هذا القول عطف مفصل على مجمل ،إذن آما في قوله تع

 : آخر من القرآن الكريم

 .)1(﴿َفُتوُبوا ِإَلى َباِرِئُكْم َفاْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم﴾

 ":التحرير والتنوير"ويقول ابن عاشور في تفسير 

اء المستجر: واإلغراق" ي الم اء ف رك ،اإللق ال يت ى ف ر الملق ذي يغم ه  ال ل

اهم : (، فالفاء في قولههوتفصيل لمجمل ،نتقامتنفس، وهو بيان لاللل مساحة ) فأغرقن

 .)2("، وهو عطف مفصل على مجمليللترتيب الذآر

بب ال ام اهللا والس الىس(نتق اد   ) بحانه وتع و العن ه ه ون وقوم ن فرع م

 أن يعني). عليه السالم(وآذلك تكذيبهم لرسالة موسى  ،والتكذيب بآيات اهللا مراًرا
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ى         ا موس اء به ي ج ات المفصالت الت ذيب اآلي ى تك ب عل م مترت ه (إهالآه علي

 ). السالم

 :وجاء في نظم الدرر

أي  ،)فانتقنا منهم: (لهالنكث وآرروه، سبب عنه قو تابعواولما أخبر أنهم "

عبرة لوصولهم بعد آشف  ،انتقاًما ليس آذلك الذي آنا نؤذيهم به، بل انتقام إهالك

ه      م فسره بقول اد، ث اهم ( :جميع الشبه إلى محض العن ة     ) فأغرقن ا من العظم ا لن بم

يم( ي ال ه  ،)ف ذي يقصد لمنافع ر ال ي البح أنهم( ،أي ف م) ب بب أنه ذبوا ( ،أي بس آ

ا، ودل سبحانه     ى ماأي عل) بآياتنا بتها إلين لها من العظمة بما عرف من صحة نس

م بهة عرضت له ر ش ذبوا بغي م آ ى أنه ه ،عل اًدا بقول ل عن انوا: (ب ة  ،)وآ أي جبل

أتهم أصالً   ) عنها غافلين( ،وطبًعا م ت  ؛أي آون حالهم بعدها آحالهم قبلها، فكأنها ل

 .)1("لوقوع العلم بأن اآليات ال تفيدهم ،فاستحقوا األخذ

 ":نظم الدرر"ويؤيد قول ابن عاشور ما قله صاحب 

ه  " اء الترتيب والتسبب،    لوذلك محل العبرة، فلذلك آان الموقع في عطف لف

 . وقد اتبع في هذا الختام األسلوب التي اختتمت به القصص التي قبل هذا

ة األنهم جحدوا  ؛ا من اهللا لذاتهوآان إغراقهم انتقاًم...  ، أو نفراد اهللا باإللهي

وا بني      ؛وانتقاًما أيًضا لبني إسرائيل  جحدوا إلهيته أصًال ه ظلم ألن فرعون وقوم

 .)2(لوهم واستعبدوهم باطًالذأوإسرائيل 

ون    حر لفرع ي الس الغرق ف ذا اإلهالك ب ن ه ري ع ر الجزائ و بك ال أب وق

 :وقومه

الى"...  ال تع م ق اعة هالآه ت س يم( :ودق ي ال اهم ف و البحر  ،)فأغرقن وه

ة    ،الملح الى عل أي أغرق فرعون وجنده ورجال دولته وأشراف بالده، ثم ذآر تع
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م  رهم    ؛هذا الهالك الذي حاق به رة لغي ا زالت       ،ليكون عب ريش التي م وخاصة ق

الى    ال تع ذيب، فق رك والتك ى الش رة عل انوا عن  ( ؛مص ا وآ ذبوا بآياتن أنهم آ ا هب

 .)1("ب وآفارهمرآما هي الحال في قريش ومشرآي الع ،)غافلين

 : ثم قول اهللا سبحانه وتعالى

ي     ا الَِّت اِرَق اَألْرِض َوَمَغاِرَبَه َعُفوَن َمَش اُنوا ُيْسَتْض ِذيَن َآ ْوَم الَّ ا اْلَق ﴿َوَأْوَرْثَن

ا            ا َم َبُروا َوَدمَّْرَن ا َص َراِئيَل ِبَم ي ِإْس ى َبِن َنى َعَل َك اْلُحْس ُة َربِّ َباَرْآَنا ِفيَها َوَتمَّْت َآِلَم

 .)2(ِفْرَعْوُن َوَقْوُمُه َوَما َآاُنوا َيْعِرُشوَن﴾ َآاَن َيْصَنُع

ات ذه اآلي ي ه ـ  :ف دأت ب ى ب ة األول واو"الجمل ذه " ال ي للعطف إذن ه وه

فأخذنا آل : ومعناها) فانتقمنا منهم(معطوفة على " ِفيَها ... َوَأْوَرْثَنا اْلَقْوَم " الجملة 

انوا مستضعفين    فرعون بالعقاب الذي استحقوه وأنعمنا على بني إسر ذين آ ائيل ال

ت  ك الوق ي ذل ه    ،ف ون وقوم د فرع ة عن اة المذل تعباد والحي ث االس ن حي د / م عن

 .القبطيين لمدة طويلة

 :)3(وقال ابن عاشور في هذا الصدد

رائيل    ووالق" و إس م بن عفون ه انوا يستض ذين آ ة     ،م ال ي اآلي ع ف ا وق آم

وعدل عن تعريفهم بطريق اإلضافة   ،)4(ِئيَل﴾﴿َآَذِلَك َوَأْوَرْثَناَها َبِني ِإْسَرا: األخرى

ر، أي أن  : أوالهما: لنكتتين ؛إلى تعريفهم بطريق الموصولية اإليماء إلى علة الخب

ة   ة حاآم م أم م األرض وجعله زاًء ؛اهللا مّلكه بروا ع   ج ا ص ى م م عل ن له ه م  لي

ده  ة و. االستعباد، غيرة من اهللا على عبي ؤمنين بمح   : الثاني د  التعريض ببشارة الم م
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بأنهم ستكون لهم عاقبة السلطان آما آانت لبني إسرائيل،    ) صلى اهللا عليه وسلم(

 ".لمشرآين بزوال سلطان دينهملعلى صبرهم على األذى في اهللا، ونذارة  جزاًء

 ".يعرشون... وتمت آلمة : "ثم قوله تعالى

ة    ..." وتمت "وهذه الجملة  ى جمل ة عل ذِ   "معطوف ْوَم الَّ ا اْلَق اُنوا  َوَأْوَرْثَن يَن َآ

الى       ،"ُيْسَتْضَعُفوَن ه تع ر هو قول ذا الخب ا صبروا  ": والقصد من ه أراد اهللا   ،"بم ف

 .ه عاقبة الحسنةؤتعالى أن يعريف آل مسلم فضيلة الصبر الذي جزا

 ".معنى اإلنعام"تتضمن " على"أي حقت أو بسبب  ،"تمت"والمعنى لـ 

ى بني إسرائيل     أن آلمة...) وتمت آلمت ربك( :والمراد بهذا القول اهللا عل

ه   ؛هي إيراثهم األرض التي بارك اهللا فيها  ،ألنهم صبروا على األذى في ذات اإلل

 .فالذي يكون صابًرا على المصائب أو الصعوبات له النصر وتحقيق أمنياته

  )1(":الكشاف"ل الزمخشري في وويق

يهم واستمرت  : "على بني إسرائيل ...تمت"ومعنى "...  ا بم ... (مضت عل

ه حاث    ) صبروا ى الصبر، وداال  بسبب صبرهم، وحسبك ب ل     ا عل ى أن من قاب عل

ه    ار النصر ضمن اهللا ل ه بالصبر وانتظ ن قابل ه، وم ه اهللا إلي الجزع وآل بالء ب ال

 ".الفرج

 ":القصص"فالمهم أن المراد من آلمة اهللا قوله في سورة 

ُم     ﴿َوُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفو ًة َوَنْجَعَلُه ْم َأِئمَّ ي اَألْرِض َوَنْجَعَلُه ا ِف

اُنوا  . اْلَواِرِثيَن َوُنَمكَِّن َلُهْم ِفي اَألْرِض َوُنِرَي ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهْم َما َآ

 .)2(َيْحَذُروَن﴾
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ره في سورة     " آلمة"وقد يكون المراد بـ   ،"األعراف "اللفظ الذي جاء ذآ

ى لسان موسى آالوع المين عل رائيل من جانب رب الع ي إس يم لبن ه (د العظ علي

 ). السالم

 : في قوله تعالى

 .)1(﴾...﴿َعَسى َربُُّكْم َأْن ُيْهِلَك َعُدوَُّآْم َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِفي اَألْرِض 

ول أن اهللا  الى(وخالصة الق بحانه وتع ة  ) س ي بداي ر ف ا ذآ ده آم ق وع حق

 ."القصص"سورة 

ة الحسنة في الدنيا واآلخرة للمؤمنين الصابرين المتقين المتوآلين على اهللا فالعاقب

سبحانه وتعالى، والعاقبة السيئة في الدنيا واآلخرة للكافرين الظالمين المذنبين 

.وآياته ورسله الصادقين) سبحانه وتعالى(نكرين هللا تالم

                                                 
 . 129: سورة األعراف، اآلية) 1(



 

 :العالقات الداللية

 المؤمن/ سورة غافر

ذه السورة ذآر    الى  ( اهللا في ه م أخرى    )سبحانه وتع ذ  ف ،قصص أم  افي ه

م يعرف العربالصدد ذآر فريًق ي ل م الت ك األم يًئا ا آخر من تل والهم  ش عن أح

 .وذلك الفريق هو قوم فرعون أقباط مصر ،خبارهمأو

ا ذآر لن الى( في بحانه وتع ي قصة موسى  )س ه السالم(ف ع فرعون  )علي م

 .ااتهمه بالسحر أيًضو ،)عليه السالم(مصر الذي آذَّب موسى 

 .في هذه القصة تفصيل ما أجمل من قصص أمم أخرى عن العبرة ،إذن

 : ويقول ابن عاشور

ا       " م أخرى أن فيه وفي هذه القصة أنها تزيد على ما أجمل من قصص أم

اتهم  : عبرتين عبرة بكيد المكذبين وعنادهم ثم هالآهم، وعبرة بصبر المؤمنين وثب

 .)1(تين وعيد ووعدآلتا العبر ثم نصرهم، وفي

 ": غافر"قال اهللا تعالى في سورة 

ْلَنا ُموَسى بِ  ﴿ ينٍ   آَوَلَقْد َأْرَس ْلَطاٍن ُمِب ا َوُس اُروَن     . َياِتَن اَن َوَق ْوَن َوَهاَم ى ِفْرَع ِإَل

 .)2(﴾َفَقاُلوا َساِحٌر َآذَّاٌب

ات ذآر اهللا    ذه اآلي الى  ( ففي ه ه السالم  (إرسال موسى    )سبحانه وتع  )علي

و ى فرع ارونإل ان وق الة موسى   ،ن وهام م يصدقوا رس اس ل ؤالء الن ه (وه علي

وه بالسحر    ،)السالم ل اتهم الوا  ،ب ّذاب  إ :وق ه آ ه      ؛ن اس ل  ،لخوفهم من تصديق الن

 .والكالم الذي بعده هو تفصيل لما أجمل ،وفي هاتين اآليتين أجمل اهللا تعالى قوله
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ي  اعي ف دين البق ان ال ول بره ي "ويق درر ف م ال بنظ ات  تناس اآلي

 :)1("والسور

ين، شرع في تفصيله       " اتين اآليت ه في ه ال مشيرً   ،ولما أجمل أمره آل ا فق

ر توقف أص     اد من غي ى العن ادرتهم إل ى مب دأ   و ،ًالإل ا حذف المبت التي أشار إليه

 ".قتصار على الخبر الذي هو محط الفائدةواال

 : له تعالى في هذه السورةوثم ق

ِذيَن     ﴿َفَلمَّا َجاَءُهْم ِباْلَح اَء الَّ وا َأْبَن اُلوا اْقُتُل َتْحُيوا    آقِّ ِمْن ِعْنِدَنا َق ُه َواْس وا َمَع َمُن

 .)2(﴾ٍلالِفي َضِإالَّ  ِنَساَءُهْم َوَما َآْيُد اْلَكاِفِريَن

ات ذآر اهللا    ذه اآلي الى  ( وفي ه ه السالم  (أن موسى   )سبحانه وتع ا  ل )علي م

بط  ه الق ون وقوم ى فرع ل إل وه  ،أرس داًء بارم ذاب بت احر آ ه س تمر  ،أن ا اس ولم

ى اهللا الو   في )عليه السالم(موسى  ه إل د      ادعوت ى ي ذي أظهر عل ار ال م   هحد القه له

 .التسع) عليه السالم(وهي آيات نبوته  ،الواضحة/ ةاآليات الحق

ين  ي ضالل مب انوا ف ه آ ون وقوم ن فرع وا بموسى  ،ولك م يؤمن ه (فل علي

ل أمر فرعون بقت     ،)السالم ذين  ب اس ال وا بموسى    ل الن ه السالم  (آمن وأمر   ،)علي

م أل ،)عليه السالم (الذين لم يؤمنوا بموسى  بترك قتل ذبوه  نه ا خصَّ     ،آ ذلك هن ول

 .عداهم نولم يذآر م ،)عليه السالم(بالذآر المؤمنين بموسى 

 :نظم الدرر في تناسب اآليات والسور"وجاء في 

ذي  أي ب) بالحق( ،)عليه السالم(أي موسى  ،)فلما جاءهم"( األمر الثابت ال

ه    ،على مالنا من القهر  ) من عندنا(ا ال طاقة ألحد بتغيير شيء منه، آائًن آمن مع ف

ه   ن قوم ة م الوا( ،طائف ه ) ق ون وأتباع وا( ،أي فرع تًال) اقتل ة ا حقيقي أي ق بإزال

وا ( ،الروح ه  ،)أبناء الذين آمن انوا   ،أي ب ه (فك ذلك   ،)مع وا   ،أي فخصوهم ب واترآ
                                                 

 . 17/49: نظم الدرر في تناسب اآليات والسور) 1(

 . 25: سورة غافر، اآلية) 2(



 

م  داهم لعله ن ع ه م اءهم ( ،يكذبون تحيوا نس أن ال   ،)واس اتهن ب وا حي أي اطلب

ان      ا ا صادولما آان هذا أمًر ،تقتلوهن ؤمن عن اإليم ادة لمن ي لمن  ا وراد ،في الع

ه        ادة بإبطال ه سبحانه خرق الع ى أن ال  ،آمن إلى الكفران، أشار إل ا : (فق أي  - )وم

دهم  ا آي ه م ال أن ان األصل  - والح ذا آ ال ،هك ه ق افرينآ: (ولكن د الك ا تعميًم) ي

وز اللسد أي مجانب) إال في ضالل( ،بالوصفا وتعليًق  ؛د الموصل إلى الظفر والف

في صد من آمن   ا وال آخًر )عليه السالم(في الحذر من موسى  ًالألنه ما أفادهم أو

ا            اء اهللا، م ال الفجرة مع أولي ذا أفع م، وآ ارهم وهالآه ه تب ان في به مرادهم، بل آ

 .)1(احفرة مكر إال أرآسه اهللا فيهحفر أحد منهم 

 ":غافر"ثم قوله تعالى في سورة 

َنُكْم َأْو    دَِّل ِدي ﴿َوَقاَل ِفْرَعْوُن َذُروِني َأْقُتْل ُموَسى َوْلَيْدُع َربَُّه ِإنِّي َأَخاُف َأْن ُيَب

 .)2(﴾اْلَفَساَد اَألْرِضَأْن ُيْظِهَر ِفي 

الى بحرف العطف    ه بدأ هذا القول ل  واو " سبحانه وتع ذي  ،"ال ل   هو  ال دلي

اقتلوا أبناء الذين آمنوا " :ه لقولهمولم يجب مأل ،على أن فرعون قاله في مقام آخر

قتل ي وأراد أن ،..."وقال فرعون" :ولكنه فّكر في نفسه آما يظهر من قوله ،"معه

 .)عليه السالم(موسى 

 :ويقول ابن عاشور

ار موسى " ى إظه ه السالم(ومعن دهم) علي اد عن ه يتسبب  الفس ور بأن ظه

ه   ه     في دعوت م علي ا ه ر م ة والعوائ   من تغيي ّو    الديان ى الفش ار عل ق اإلظه د، وأطل

 .)3("ستعارةنتشار على سبيل االواال

                                                 
 . 17/50: يات والسورنظم الدرر في تناسب اآل) 1(

 . 26: سورة غافر، اآلية) 2(

 . 22/125: التحرير والتنوير) 3(



 

نكم    "والجملة االسمية  دل دي ل   " إني أخاف أن يب  :يعني  ،في موضع التعلي

ة ى  / العل ل موس ي قت بب ف الم(الس ه الس وي   )علي ن الق و الظ ن  هتبيدلبه دي

 .ريينالمص

 :ويقول برهان الدين البقاعي

نهم  ؛ااألمر صعب جد بأنا إعالًما ثم علل ذلك بقوله مؤآًد"...   ألنه آان م

ى فرعون،   ا تقربً  ؛ًالا أص فيه شيًئ من يوهي أمره بأنه ال يؤثر ) وأن يظهر ... (إل

 .)1()"الفساد(في األرض أي آلها ... أي بسببه

 : ثم في قوله تعالى

اَل ُموَس ٍر  ﴿َوَق لِّ ُمَتَكبِّ ْن ُآ ْم ِم ي َوَربُِّك ْذُت ِبَربِّ ي ُع ْوِم َال ى ِإنِّ ْؤِمُن ِبَي ُي

 .)2(﴾اْلِحَساِب

ـ   واو للعطف  "وهذه الجملة بدأت ب ة  ف ،"ال ال موسى  "جمل ة  ..." وق معطوف

درة  ة المق ى الجمل ذوف أو عل ى المح ا :أي ،عل ال موسى م ه  ذا ق ا قال ه م ا بلغ لم

  ...."وقال": ئه؟ فالجوابفرعون في مل

ى  ول موس ه  إذن ق اب لقوم ى    ؛خط افوا عل كنوا وال يخ وا ويس ي يطمئن آ

ى  الم (موس ه الس ون   )علي ش فرع ن بط ه   ؛م افظ ل الى ح ال  ،ألن اهللا تع ا ق  آم

 ":طه"في سورة  )سبحانه وتعالى(

ا    َتَخَال َقاَل . َربََّنا ِإنََّنا َنَخاُف َأْن َيْفُرَط َعَلْيَنا َأْو َأْن َيْطَغىَال َقا﴿ ي َمَعُكَم ا ِإنَِّن اَف

 .)3(﴾َأْسَمُع َوَأَرى

                                                 
 . 17/51: نظم الدرر في تناسب اآليات والسور) 1(

 . 27: سورة غافر، اآلية) 2(

 . 46-45: سورة طه، اآليتان) 3(



 

ه   إني عبد: ومعنى اآلية وذ ب ذي ضمن      ،اهللا فأتوجه إلى الع وهو موالي ال

د آل ضير أو بطش من جانب ال    ظ عن ي الحف ل فرعون  ل رين مث دين المتكب معان

 .ئه وقومهومل

م يكن خائ   )عليه السالم (فكأن موسى  ،"إن"مؤآدة بـ  والجملة االسمية ا فً ل

ون ومل ن فرع هم الى إإذ  ؛ئ د اهللا تع ق بوع ه واث داءنصرته وب ن ن األع ه م . حفظ

 ":التحرير والتنوير"ويقول ابن عاشور في 

ر   ) إّن(وتأآيد الخبر بحرف   ى الزم الخب ه     ،متوجه إل وهو أن اهللا ضمن ل

لما رأى  ؛وأّآد ذلك لتنزيل بعض قومه أو جلهم منزلة من يتردد في ذلك ،السالمة

 .)1("فاقهم عليهشإمن 

ائع     ا من آل فرعون  مؤمنً  ًالرج  )سبحانه وتعالى( ثم ذآر ر الش سمع الخب

ل موسى     ه السالم  (عن توّعد فرعون بقت ى فرعون ناصحً    ف ،)علي ه  اجاء إل أال  ل

ل رج ًدمؤمًن ًاليقت ة الصادقة  ا مؤي ات أو باألدل بحانه  ا بالبين ن اهللا س الواضحة م

 .وتعالى

ادات    )ه السالم علي (ومعنى ذلك أن موسى   ين    ،جاء بخوارق الع ذلك تب فل

ا     ألن اهللا تعالى ؛صدقه د تحّدى المتحّدي به ى     ؛يخرق العادة بع ارة عل ا أم ليجعله

ل   وهل يمكن تصديق الكاذب من ،أنه مرسل منه جانب اهللا سبحانه وتعالى؟ ال ، ب

 .هو محال

 ":غافر"ثم قوله تعالى في سورة 

ِه ِإْن    اَألْرِضاْلَيْوَم َظاِهِريَن ِفي ﴿َيا َقْوِم َلُكُم اْلُمْلُك  ْأِس اللَّ َفَمْن َيْنُصُرَنا ِمْن َب

 .)2(﴾َسِبيَل الرََّشاِدِإالَّ  َما َأَرى َوَما َأْهِديُكْمِإالَّ  َجاَءَنا َقاَل ِفْرَعْوُن َما ُأِريُكْم

                                                 
 . 22/127: التحرير والتنوير) 1(

 . 29: سورة غافر، اآلية) 2(



 

ات أن اهللا  الى  ( نرى في اآليات التي قبل هذه اآلي ك    )سبحانه وتع أجرى ذل

ون  النصح ن آل فرع ؤمن م ل الم ان الرج ى لس اة  ؛عل داء لمراع ي إس ب ف لترتي

ا  يحة آالمعت ي  دالنض ال النب لم  (، وق ه وس لى اهللا علي لمين  ) "ص ة المس وألئم

 ".وعامتهم

الم  دأ الك ذلك ب ر / فل ي أول األم ون ف ه ؛النصح لفرع ور   ألن ده أم ان بي آ

 .المملكة المصرية

ل   به من ك في ما أمر فرعونارتشن االعنصح قومه أن يبتعدوا : اوثانًي قت

م اهللا ،موسى ا أنع رهم بم ذلك ذّآ الى( وآ بحانه وتع ه )س ك ب يهم بإعطاء المل  ،عل

ماوات      ك الس ي مل ه ف ريك ل ده ال ش المين، وح ب رب الع ن غض ّوفهم م وخ

 .واألرض

 ":نظم الدرر"ويقول برهان الدين البقاعي  في 

ون، ت  ك للكل     ولما علم من هذا أنهم ال يملكون جميع الك ه أن المال سبب عن

ده    ي أينبغي ألمطلق الذي ال مانع لما يريد، فهو اإلله الحق، والملك ال حد من عبي

ا ال ق  الأ رض لم خطه  بيتع ن س ه م ه ب ال  ،ل ل ذلك ق رنا : (فل ن ينص ا ) فم أي أن

  .)1(...وأنتم

 ":عالقة السبب بالمسبب"والعالقة هنا 

ر معطوف   ًالجاء مفصو  ..." قال فرعون : "قول اهللا سبحانه وتعالىو  ،غي

 . عنده )عليه السالم(قتل موسى  منفرعون الحكمة  َنيَّوفيه َب

 ":التحرير والتنوير" فيويقول ابن عاشور 

 فقاطع ،تفطن فرعون إلى أنه معرض به في خطاب الرجل المؤمن قومه"

ل موسى     ،آالمه ى قت ه السالم  (وبّين سبب عزمه عل يهم      )علي ا عرض عل ه م بأن

ل موسى    ا ألنه ال يرى نفعً  ذلك إال ه السالم  (إال في قت ر    ،)علي وال يستصوب غي
                                                 

 .  17/57: نظم الدرر) 1(



 

ك و يذل ه أراد  ف اد، وآأن بيل الرش ك س رك لنصيحة أذل ؤمنالال يت دخ م ى  ًالم إل

وس مل هنف حه   ؛ئ أثروا بنص ة أن يت ال ،خيف اعدوف ى    ه يس ل موس ى قت ه (عل علي

 .)1()"السالم

 ":غافر"ثم قوله تعالى في سورة 

َزابِ َألَمَن َيا َقْوِم ِإنِّي َأَخاُف َعَلْيُكْم ِمْثَل َيْوِم اآِذي ﴿َوَقاَل الَّ ْوِم   . ْح َل َدْأِب َق ِمْث

 .)2(﴾ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َوالَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم َوَما اللَُّه ُيِريُد ُظْلًما ِلْلِعَباِد

د آالم فرعون أ   (هذا الكالم، آالم الرجل المؤمن      ذي    بع اس ال ام الن دّل م

 ).وعجزه هعلى جهل

ان   بقومه ا فلذلك قال مخاطًب ا آ أنه يخاف من عذاب اهللا تعالى عليهم مثل م

ادهم  ،عذاب قوم نوح وعاد وثمود م   ،وفي الحقيقة ال يظلم اهللا على عب ل ه ذين  ب  ال

 .أنفسهميظلمون 

الى عال   ول هللا تع ذا الق ي ه يل فف ال والتفص ة اإلجم ة  ،ق ة ثاني ي وعالق  ه

 .بالخصوصعالقة العموم 

 ":نظم الدرر في تناسب اآليات والسور"جاء في 

ال بادئً     َنيَّوَب َلصَّولما أجمل َف" د أن هول، فق ذابهم    ا أو بدل بع ان ع بمن آ

بيهً   م ش ذابهم، ودأبه ل ع دأا مث ل دأب(بهم ب ادة  ،)مث وح (أي ع وم ن ا  ،)ق أي فيم

وة   ن ق يهم م ان ف ا آ ع م وه م م يطيق م فل ذي محقه الك ال ن اله م م ة  دهمه المحاول

وتهم، ولما آان هؤالء من جبر مع ما بلغكم) وعاد وثمود( ،والمقاومة لما يريدونه

م وى األم دهم  أق ن بع ل م م وأجم ى به ال ،اآتف ذين: (فق ى  ،)وال ار إل ار بالج وأش

دهر، : يقال لئالَّ ؛التخصيص بالعذاب ال  هذه عادة ال دهم  : (فق القرب   ،)من بع أي ب

 .عدهمء باال جميع من ج ،من زمانهم
                                                 

 . 22/133: التحرير والتنوير) 1(

 . 31-30: سورة غافر، اآليتان) 2(



 

دير ان التق ا آ ه تعميمً : ولم ر عن م، عّب ا ظلمه م اهللا وم ا ا مقروًنا أهلكه بم

ال،     ،)وما اهللا: (فقال ،تضمنه من الخير بدليله أي الذي له اإلحاطة بأوصاف الكم

ر    ق األم ال، عل ل ح ّيهم بك م عن غ راده رّده م وم وعظ له ام ال ي مق ان ف ا آ ولم

ال  ،ام، ونكر تعميمً  ألنها متى ارتفعت انتفى الظل    ؛باإلرادة د ظلمً  : (فق أي  ،)ايري

 .)1(...ما بنوع ظلٍما يتجدد منه أن يعلق إرادته وقًت

 ":سورة غافر"ثم قوله تعالى في 

َيْوَم ُتَولُّوَن ُمْدِبِريَن َما َلُكْم ِمَن اللَِّه ِمْن . ﴿َوَيا َقْوِم ِإنِّي َأَخاُف َعَلْيُكْم َيْوَم التََّناِد

 .)2(﴾ْضِلِل اللَُّه َفَما َلُه ِمْن َهاٍدَعاِصٍم َوَمْن ُي

ا  ..."قوم إنياوي"وهذه الجملة  ه     ،معطوفة على ما قبله د أن خّوف قوم فبع

 .أراد الرجل المؤمن تخويفهم بعذاب اآلخرة ،بعقاب الدنيا

 .جملته على جملة عذاب الديناا إذن أنذرهم عذاب يوم القيامة عاطًف

ا  " هادومن يضلل اهللا فماله من "جملة و إني أخاف   "معطوفة على ما قبله

اد   وم التن يكم ي و  ،"عل ة      وه ة المعطوف ا الجمل دل عليه ي ت ل الت ذف للجم ح

 ".هاد...ومن"

م إال  وقد يكون معنى هذا الكالم أن الهدى أو الضاللة آال هما لم يحصال له

 .آذلك فهو الهادي الواحد لجميع الناسو ،)سبحانه وتعالى( د اهللارأبعد أن 

 ":التحرير والتنوير"ل ابن عاشور في ويقو

ى اهللا أن  " ا إل واء ونحوهم ناد اإلضالل واإلغ ى إس ق   هومعن د خل ون ق يك

اني ال   ا وعقله خلقً  هنفس الشخص ل لمع ر قاب دالئل     غي حق والصواب، وال ينفعل ل

 .عتقاد الصحيحاال

                                                 
 . 17/60: نظم الدرر في تناسب اآليات والسور) 1(

 . 33-32: سورة غافر، اآليتان) 2(



 

ذ ن ه ن حر  وأراد م ل م امل لك وم الش لة العم هه الص ه  م ق، وفي اهللا التوفي

ذا دون      توقعتعريض ب م ه ر له وم، وآث أن يكون فرعون وقومه من جملة هذا العم

م يتوسم    ،ألنه أحس منهم اإلعراض ؛"ومن يهد اهللا فماله من مضل" :أن يقول ول

 .)1("فيهم االنتفاع بنصحه وموعظته

راد اهللا  ات م ذه اآلي ي ه الى( فف بحانه وتع ه )س ة   أن ق الهداي رم توفي ا ح لم

 .بهذا شمل جميع الناس آالعمومهو ف وص،بالخص ه وقومهفرعون ومأل

 : ثم قوله تعالى في هذه السورة

َياِت اللَِّه ِبَغْيِر آالَِّذيَن ُيَجاِدُلوَن ِفي . َآَذِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن ُهَو ُمْسِرٌف ُمْرَتاٌب﴿

ِذيَن     َد الَّ ِه َوِعْن َذلِ  آُسْلَطاٍن َأَتاُهْم َآُبَر َمْقًتا ِعْنَد اللَّ وا َآ ِب      َمُن لِّ َقْل ى ُآ ُه َعَل ُع اللَّ َك َيْطَب

 .)2(﴾ُمَتَكبٍِّر َجبَّاٍر

ات بَ   الى  ( اهللا َنيَّفي هذه اآلي ة من جانب      )سبحانه وتع أن الضالل والهداي

ه  ،اهللا ي قول ارة ف ذلك: "فاإلش ذا    " آ ل ه ره قب اء ذآ ذي ج ى الضالل ال اهللا. إل  ف

ك الضالل     )سبحانه وتعالى( ل ذل وألن المسرفين   ،ابينالمسرفين المرت   يضل مث

اهللا ورسوله    ؤمنين ب ذا الجدال سبب الضالل      ،المرتابين في الحق يجادلون الم فه

 .لهم

 ":التحرير والتنوير"ويقول ابن عاشور في التفسير 

ه    " ي قول ه ف ة إلي ي الهداي ناد نف ى اهللا آإس ناد اإلضالل إل إن اهللا ال " :وإس

ذاب و مسرف آ ن ه دي م ي الموصولة إيم" ... يه ة إضاللهم، أي وف ى عل اء إل

ل      راف بالباط وبهم اإلس ي قل الل ف ق الض بب خل ّرر ...س دً  تتك ادلتهم قص ا مج

 ...للباطل
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 . 35-34: سورة غافر، اآليتان) 2(



 

ذم   " آبر"وفعل "...  ال ال ل  ،هنا ملحق بأفع ألن وزن فعل بضم    ؛ساء : مث

ى ين يجيء بمعن ة األصلية: الع و آانت ضمة عين ئس، ول م وب ع  ،نع ذا تفظي وبه

ك     بالصراحة بعد أن استفيد من  صلة الموصول أن جدالهم هو بسبب إضاللهم ذل

تئناف تق    اإلضالل ذا االس ر رالمكين، فحصل به دالهم بطريق    ي ة   يفظاعة ج الكناي

 .)1(..."والتصريح

 :ثم قوله تعالى في سورة غافر

ُغ ا         ي َأْبُل ْرًحا َلَعلِّ ي َص ِن ِل اُن اْب ا َهاَم ْوُن َي اَل ِفْرَع َبابَ َأل﴿َوَق َباَب  . ْس َأْس

ُظنُُّه َآاِذًبا َوَآَذِلَك ُزيَِّن ِلِفْرَعْوَن ُسوُء َعَمِلِه ألاَواِت َفَأطَِّلَع ِإَلى ِإَلِه ُموَسى َوِإنِّي السََّم

 .)2(﴾ِفي َتَباٍبِإالَّ  َوُصدَّ َعِن السَِّبيِل َوَما َآْيُد ِفْرَعْوَن

ان يعرف الحق       ه آ ى أن وعرف   ،وقول اهللا هذا على لسان فرعون دل عل

ه      ،في دعواه  ا آان صادقً  )ليه السالمع(أن موسى  ى قوم بس عل ه أراد أن يل ولكن

اء بقول ا ج ي: "هلم ى الترج..." لعل دل عل ذي ي ر  ي،ال ي األم ون إال ف و ال يك وه

 . الممكن

م توقف    ،"أبلغ األسباب : "... وآذلك أراد أن يزداد شوق السامعين لقوله ث

ا تفخيمً  ايهتمو  أن" األسباب "ر أراد بتكري  هفكأن "أسباب السماوات" :وقال ،ًالقلي

ة اهللا عز   . ويتشوفوا إلى بيانها ،لشأنها ى معرف  ،وجل  وهذا هو السبب الذي أداه إل

 ).فعل فرعون(اء التي تعلل فعله فيبدأ بال" فأطلع" :وقوله

 ":نظم الدرر وتناسب اآليات والسور"وجاء في 

ي فلعله يتسبب  أ ،)فأطلع: (فقال ،ولما ذآر هذا السبب، ذآر المسبب عنه"

ى  ا فيكون آما ترى عطًف ،)إلى إله موسى(عن ذلك ويتعقبه أني أتكلف الطلوع  عل

                                                 
 . 143، 142/ 22: التحرير والتنوير) 1(

 . 37-36: ة غافر، اآليتانسور) 2(



 

رزه ال ا تنبيًه ،، ونصبه حفص عن عاصم على الجواب"أبلغ" خبيث  على أن ما أب

 .)1("محال غير ممكن في العادة يفي عداد الممكن إنما هو تمن

 ":التحرير والتنوير"ويقول ابن عاشور في 

ماوات"صب وانت" باب الس ه " أس ابق بقول دل المط ى الب باب" :عل  ،"األس

م التفصيل  ءوجي ال ث ن اإلجم لوب م ذا األس باب  ؛به راد باألس ى الم ويق إل للتش

 ،ألنه أمر عجيب ليورد على نفس متشوقة إلى معرفته ؛لشأنها وشأن عملها تفخيًم

 .)2()"هامان(وهي نفس 

غ أسباب السماوات   ي يكلما أمر فرعون هامان ببناء الصرح ل ن اهللا   ،بل زي

ولما منع فرعون نفسه فكذلك منع  ،إلى سبيل الرشاد هيهد مول سوء عمله له تعالى

ه السالم  (أن يتبعوا موسى   من اآلخرين ة      ولكن   ،)علي ه حقيق يس ل أمر فرعون ل

 .عند اهللا تعالى والمؤمنين آذلك ةوال مكان

 ":نظم الدرر في تناسب اآليات والسور"وجاء في 

ان، أعرض            " ى بي اج إل ه فرعون أظهر من أن يحت ا قال اد م ان فس ولما آ

ا ولوح إلى ما حكاه اهللا عنه من أنه محيط به الهالك تلويحً   ،االمؤمن عنه تصريًح

ال في      : لهم ثالث مراتا قومه ومستعطًفا في قوله منادًي ى سبيل اإلجم ى عل األول

ذي آمن   " :ى عنهفقال تعال ،واألخريان على سبيل التفصيل ،الدعوة ال ال  أي ،"وق

يًر ى امش ر ب ق إل ه، وعّب اإلعراض عن ون ب ل ول فرع ي  اإلفع ه ينبغ ى أن ارة إل ش

ام  ا أي ي ،)يا قوم: (عن الوعظ منفسهأ وايحقر) ال(ألدنى أهل اإليمان أن  من ال قي

وا أنفسكم    ،)اتبعون (فأنا غير مّتهم في نصيحتهم  ،لي إال بهم اع اأي آلف ألن  ي؛تب

 .أشير عليكم به تكون فيماا غالًبالسعادة 
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 ُسْوَرُة ُهْود

 

 : قال اهللا سبحانه وتعالى في سورة هود

ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه َفاتََّبُعوا َأْمَر ) 96هود(َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى ِبآَياِتَنا َوُسْلَطاٍن ُمِبيٍن "

 ")97هود(ِفْرَعْوَن َوَما َأْمُر ِفْرَعْوَن ِبَرِشيٍد 

يوجد بين هذه اآليات التقابل بين الكفر واإليمان ألّن اهللا سبحانه وتعالى أرسل نبّيه 

موسى عليه السالم بآياته الباهرة البّينة وأمر الّناس باإليمان ولكنهم رفضوا ذلك 

 . على نور اإليمان والهداية) أمر فرعون(=األمر وآثروا الكفر 

 

 ُسْوَرُة النََّمل

 

 : في هذه السورةقال اهللا تعالى 

َوَأْلِق َعَصاَك َفَلمَّا َرآَها َتْهَتزُّ َآَأنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدِبًرا َوَلْم ُيَعقِّْب َياُموَسى َلا َتَخْف ِإنِّي "

ِإلَّا َمْن َظَلَم ُثمَّ َبدََّل ُحْسًنا َبْعَد ُسوٍء َفِإنِّي َغُفوٌر ) 10النمل(َلا َيَخاُف َلَديَّ اْلُمْرَسُلوَن 

 )" 11النمل(َرِحيٌم 

وفي هذه اآليات نرى حالة نفسّية لسّيدنا موسى عليه الّسالم وهي حالة خوفه 

شاهد ثعبانا آبيرا أما عيونه فحسب الطبع البشري خاف وهرب /الظاهرّي لّما وجد

 . ولم ير خلفه فهذه حالة خوفه



 

مكان له عند وحالة األمن أتت عنده لّما سّلاه اهللا سبحانه وتعالى أن الخوف ال 

 . مرسليه فأنت من اآلمنين

 . العالقة هنا عالقة الخوف باألمن وعالقة الحسنة بالسيئة: إذن

َوَأْدِخْل َيَدَك ِفي َجْيِبَك َتْخُرْج َبْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء ": ثم قوله تعالى في هذه السورة

َفَلمَّا َجاَءْتُهْم ) 12النمل(وا َقْوًما َفاِسِقيَن ِفي ِتْسِع آَياٍت ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَقْوِمِه ِإنَُّهْم َآاُن

َوَجَحُدوا ِبَها َواْسَتْيَقَنْتَها َأْنُفُسُهْم ُظْلًما ) 13النمل(آَياُتَنا ُمْبِصَرًة َقاُلوا َهَذا ِسْحٌر ُمِبيٌن 

 )"14النمل(َوُعُلوا َفانُظْر َآْيَف َآاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن 

سبحانه وتعالى المعجزة الثانية التي أعطاها له في مقابلة  في هذه اآليات ذآر

فرعون ومالئه وجنوده وأنكروا بذلك واّتهموه بالّسحر ولذلك عوقبوا عقابا غليظا 

 . فأصبحوا عبرة للناس الذين جآءوا بعدهم

العقاب الغليظ ألعمالهم = قابله ) المنكرين بتوحيد اهللا(فرعون ومالئه وجنوده : إذن

 . ةالّسّيئ

 ُسْوَرُة الصَّاَفات

 

 : قال اهللا تعالى في سورة الّصافات

َوَنجَّْيَناُهَما َوَقْوَمُهَما ِمْن اْلَكْرِب ) 114الصافات(َوَلَقْد َمَننَّا َعَلى ُموَسى َوَهاُروَن "

َما َوآَتْيَناُه) 116الصافات(َوَنَصْرَناُهْم َفَكاُنوا ُهْم اْلَغاِلِبيَن ) 115الصافات(اْلَعِظيِم 

) 118الصافات(َوَهَدْيَناُهَما الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيَم ) 117الصافات(اْلِكَتاَب اْلُمْسَتِبيَن 

َسَلاٌم َعَلى ُموَسى َوَهاُروَن ) 119الصافات(َوَتَرْآَنا َعَلْيِهَما ِفي اْلآِخِريَن 

َما ِمْن ِعَباِدَنا ِإنَُّه) 121الصافات(ِإنَّا َآَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن ) 120الصافات(

 )"122الصافات(اْلُمْؤِمِنيَن 

وجميع هذه اآليات تشير إلى الّنعم الكثيرة التي أعطيت لموسى وهارون عليهما 

 . السالم



 

فهنا عالقة المّن والنعمة باإليمان والّصراط المستقيم يعني الذي يؤمن ويّتقي من 

 . عباد اهللا المؤمنين، فينعم ويمّن

 َرُفُسْوَرُة الزُّْخ

 

 ":سورة الزخرف"قال اهللا تعالى في 

َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى ِبآَياِتَنا ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه َفَقاَل ِإنِّي َرُسوُل َربِّ اْلَعاَلِميَن "

َوَما ُنِريِهْم ) 47الزخرف(َفَلمَّا َجاَءُهْم ِبآَياِتَنا ِإَذا ُهْم ِمْنَها َيْضَحُكوَن ) 46الزخرف(

 )"  48الزخرف(آَيٍة ِإلَّا ِهَي َأْآَبُر ِمْن ُأْخِتَها َوَأَخْذَناُهْم ِباْلَعَذاِب َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن  ِمْن

 إرسال موسى إلى فرعون ومالئه وتكذيبهم الّرسل  •

 األخذ بالعذاب األليم  •

َد ِعْنَدَك ِإنََّنا َلُمْهَتُدوَن َوَقاُلوا َياَأيَُّها السَّاِحُر اْدُع َلَنا َربََّك ِبَما َعِه: "ثم قوله تعالى

 )"50الزخرف(َفَلمَّا َآَشْفَنا َعْنُهْم اْلَعَذاَب ِإَذا ُهْم َينُكُثوَن ) 49الزخرف(

 ُدعاء موسى لكشف العذاب عن فرعون وآله •

 بعد آشف العذاب غوايتهم مّرة جديدة •

ِه َقاَل َياَقْوِم َأَلْيَس ِلي ُمْلُك َوَناَدى ِفْرَعْوُن ِفي َقْوِم": ثّم قال اهللا تعالى في هذه الّسورة

َأْم َأَنا َخْيٌر ِمْن َهَذا ) 51الزخرف(ِمْصَر َوَهِذِه اْلَأْنَهاُر َتْجِري ِمْن َتْحِتي َأَفَلا ُتْبِصُروَن 

ْو َجاَء َفَلْوَلا ُأْلِقَي َعَلْيِه َأْسِوَرٌة ِمْن َذَهٍب َأ) 52الزخرف(الَِّذي ُهَو َمِهيٌن َوَلا َيَكاُد ُيِبيُن 

َفاْسَتَخفَّ َقْوَمُه َفَأَطاُعوُه ِإنَُّهْم َآاُنوا َقْوًما َفاِسِقيَن ) 53الزخرف(َمَعُه اْلَمَلاِئَكُة ُمْقَتِرِنيَن 

َفَجَعْلَناُهْم ) 55الزخرف(َفَلمَّا آَسُفوَنا انَتَقْمَنا ِمْنُهْم َفَأْغَرْقَناُهْم َأْجَمِعيَن ) 54الزخرف(

 )" 56الزخرف(ْلآِخِريَن َسَلًفا َوَمَثًلا ِل

 إظهار الّتكّبر والّطغيان من فرعون واإلستهزاء بموسى عليه السالم  •

 اإلنتقام في صورة الغرق في اليّم وجعلهم عبرة للّناس جميعًا 

 



 

 ُسْوَرُة الذَّاِرَيات

 

 : قال اهللا تعالى في هذه السورة

َفَتَولَّى ِبُرْآِنِه َوَقاَل ) 38الذاريات(ْلَطاٍن ُمِبيٍن َوِفي ُموَسى ِإْذ َأْرَسْلَناُه ِإَلى ِفْرَعْوَن ِبُس"

َفَأَخْذَناُه َوُجُنوَدُه َفَنَبْذَناُهْم ِفي اْلَيمِّ َوُهَو ُمِليٌم ) 39الذاريات(َساِحٌر َأْو َمْجُنوٌن 

 )" 40الذاريات(

 إرسال موسى عليه السالم بالحّق المبين •

 تكذيب فرعون واّتهامه بالّسحر •

فرعون وقومه الكافر في البحر، عاقبة عنادهم لنبّي اهللا تعالى غرق = إذن  •

 . وتكذيبه

 

 ُسْوَرُة اْلَقَمر

 : قال اهللا تعالى في سورة القمر

َآذَُّبوا ِبآَياِتَنا ُآلَِّها َفَأَخْذَناُهْم َأْخَذ َعِزيٍز ُمْقَتِدٍر ) 41القمر(َوَلَقْد َجاَء آَل ِفْرَعْوَن النُُّذُر "

 )"42القمر(

 سال األنبياء والمرسلين إلى آل فرعونإر •

 الّنذر/تكذيبهم الّرسل  •

 . عقاب أليم من رّب العالمين/عذاب شديد  •

 العالقة بينهما عالقة الكفر واإليمان 

 .العالقة بينهما عالقة الكبر والعجز

 ُسْوَرُة الصَّّف

 : قال اهللا تعالى في سورة الّصّف



 

ْوِم ِلَم ُتْؤُذوَنِني َوَقْد َتْعَلُموَن َأنِّي َرُسوُل اللَِّه ِإَلْيُكْم َفَلمَّا َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه َياَق"

 )"5الصف(َزاُغوا َأَزاَغ اللَُّه ُقُلوَبُهْم َواللَُّه َلا َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَن 

إيذاء بني إسرائيل لموسى عليه السالم بعد أن رأوا عاقبة فرعون ومالئه  •

 ينوجنوده الفاسق

 نصح رسول اهللا سّيدنا موسى عليه السالم لقومه •

 . ليست الهداية لّلذين آفروا بعد أن آمنوا •

 

 ُسْوَرُة اْلُمَزمِّل

 

 : قال اهللا تعالى في هذه السورة

 )15المزمل(ِإنَّا َأْرَسْلَنا ِإَلْيُكْم َرُسوًلا َشاِهًدا َعَلْيُكْم َآَما َأْرَسْلَنا ِإَلى ِفْرَعْوَن َرُسوًلا "

 )"16المزمل(َفَعَصى ِفْرَعْوُن الرَُّسوَل َفَأَخْذَناُه َأْخًذا َوِبيًلا 

إرسال محمد صلى اهللا عليه وسلم إلى أهل مّكة مثل إرسال موسى عليه  •

 السالم إلى فرعون وقومه وإلى بني إسرائيل

 معصية فرعون ومن آان معه •

 . عاقبة سّيئة/ عاقبة غير حسنة  •

 ُسْوَرُة النَّاِزَعات

 : ل اهللا تعالى في هذه السورةقا

اْذَهْب ِإَلى ) 16(ِإْذ َناَداُه َربُُّه ِباْلَواِدي اْلُمَقدَِّس ُطًوى ) 15(َهْل أَتاَك َحِديُث ُموَسى "

َوَأْهِدَيَك ِإَلى َربَِّك َفَتْخَشى ) 18(َفُقْل َهْل َلَك ِإَلى َأْن َتَزآَّى ) 17(ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى 

َفَحَشَر ) 22(ُثمَّ َأْدَبَر َيْسَعى ) 21(َفَكذََّب َوَعَصى ) 20(اْلآَيَة اْلُكْبَرى  َفَأَراُه) 19(

ِإنَّ ِفي ) 25(َفَأَخَذُه اللَُّه َنَكاَل اْلآِخَرِة َواْلُأوَلى ) 24(َفَقاَل َأَنا َربُُّكْم اْلَأْعَلى ) 23(َفَناَدى 

 )"26(َذِلَك َلِعْبَرًة ِلَمْن َيْخَشى 



 

ة في الواد المقّدس لموسى عليه الّسالم واألمر باّلذهاب الّطاغي إيتاء النبّو •

 ). فرعون(الجبروت 

 رؤية المعجزات العظيمة وتكذيب فرعون •

 .فالجزاء ألعماله القبيحة والّسّيئة بأّنه غرق في البحر وجعل عبرة للخاشعين •

 فالعالقة هنا عالقة الكفر واإليمان

 . بالّنصح والعجز والّتواضعأو عالقة العناد والجبر والّطغيان 

 

 



 

 تقابل الداللة: المبحث الثاني

 : التمهيد

ديم العال    ي تق ث ف ذا المبح ل ه ل     اتقويتمث ى التقاب ة عل ة القائم ة المتقابل الداللي

 . الشيء وضده: والتغاير يعني

 .)عليه السالم(وفي هذا المبحث يمكن أن نتكلم عن المقابلة في قصة موسى 

 :ًاللتضاد، مثعالقة التقابل وا

 .من الظالمين المفسدين :هؤفرعون ومل -

 .من المحسنين المصلحين :موسى ومن معه -

 .عالقة الضعف والقوة .1

 .عالقة الخوف واألمن .2

 .النصح ةعالقة العناد في مقابل .3

 .عالقة الكبر والعجز .4

 .عالقة الكفر واإليمان .5

 .عالقة الغضب والحمية .6

 .والحزن/ عالقة الفرحة والهم .7

د موسى     )عليه السالم (المثال نجد في قصة موسى فعلى سبيل  الخوف عن

 .في مناسبات آثيرة )عليه السالم(

 .من القبطيين فخافا لما خرج إلى المدينة وقتل نفًس - أ

فخاف  ،أن يذهب إلى فرعون ويدعوه إلى الدين في ه اهللامثم لما آل -ب

 .)عليه السالم(أرسل معي هارون  :وقال ،)عليه السالم(موسى 

فخاف   ،امبينً ا ورآها ثعباًن ،رمى عصاه على األرض بأمر اهللا لما - ج

 .)عليه السالم(موسى 



 

لما القبطي  هبسبب قتل له؛ ئهذيب  فرعون وملكتمن وخوف موسى   -د

 .يدهوآزه ب

د     ة،موجود  )عليه السالم(مسألة الخوف عند موسى ف أي صفة الخوف عن

 .مناسبة آلظرف وفي  آلمعه في  استمرت، )عليه السالم(موسى 

 ".البنية الداللية"مقصودنا من  وهذا

 ":القصص"وقال اهللا تعالى في سورة 

َها َتْهَتزُّ َآَأنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدِبًرا َوَلْم ُيَعقِّْب َيا ُموَسى آَوَأْن َأْلِق َعَصاَك َفَلمَّا َر﴿

 .)1(﴾ِمِنيَنَألَتَخْف ِإنََّك ِمَن اَال َأْقِبْل َو

، 19" (طه "وسورة   ،)23-22": (الشعراء"الى في سورة وآذلك قوله تع

ه )10" (النمل "وفي سورة  ،)21،  20 ة    ، وفي ا حال ين لن ة خوف موسى    / يب آيفي

الم ( ه الس ا ثعبانً   )علي ب العص د قل ذا طبًع   ،امبيًنا عن ان ه ه ا وآ ه (معجزت علي

اه)السالم الى( ، أعط بحانه وتع الم الم  )س اهر الظ ك الق ام المل و أم ت ه خيف ليثب

 .لبني إسرائيل/ للناس

ة الج   )عليه السالم(فلما نفر موسى  ريم من    اعند رؤي داء الك  اهللا ّن جاء الن

ذي ثبت قلب موسى       ،وأن يأخذها  ،أال يخافب له )سبحانه وتعالى( ه  (وهو ال علي

 .يرجعها إلى هيئتها األولىس هأنأخبره  بعد أن )السالم

 :ويقول الزمخشري في تفسير هذه اآلية

ا رأى ذلك األمر العجيب الهائل ملكه من الفزع والنفاذ ما يملك البشر ولم"

اس    ن عب ن اب اوف، وع وال والمخ د األه ت ثعبانً : عن ًرا انقلب ع الصخر  ا ذآ يبتل

ه    :وقيل... والشجر، فلما رآه يبتلع آل شيء خاف ونفر ه رب ال ل ) تخف ال ( :لما ق

 .)2("وأخذ بلحيتها ،هانفسه أن أدخل يده في فمبلغ من ذهاب خوفه وطمأنينة 
                                                 

 . 31: سورة القصص، اآلية) 1(

 .لبنان  -دار الكتاب العربي، بيروت : ، الناشر3/58: الكشاف، للزمخشري) 2(



 

د موسى   للخوف  ولكن الحالة النفسية  ه السالم  (عن ة عن  )علي د   مختلف ا عن ه

  .أي إنسان آخر

نرى حالة الخوف عند موسى  ) 21-15(رقم اآلية " القصص"وفي سورة 

 .)عليه السالم(

ه    نجد )25-22(رقم اآلية " القصص"وفي سورة  حالة نفسية أخرى لخوف

 .)عليه السالم(

ل : الحالة األولىفي ف د أن قضى    ،نجد أنه لما دخل المدينة، دخلها باللي وبع

: وجاء رجل وقال له ،لقتله القبطيا ثم أصبح خائًف ،تاب إلى اهللا على القبطي خطأ

دين فخرج وذهب إلى الصحراء إ ،"اخرج" ة   ... لى قوم م ا دخل المدين ا دخل ولم  ه

ي ا أيضً  ا وحده، وآان خروج موسى من مصر    ًففجلس خائ ليًال ذا  ،ًالل د  وه  ؛مؤآ

 ).وهذا جزٌء(لكي ال يراه أحد من األعداء 

 :األخرى وفي الحالة

دين   )عليه السالم(لما ذهب موسى " ك  إلى م ان ذل ار   آ  ،وقت الظهر  بالنه

اس يسقون ويزدحمون        ؛آان مع اآلخرين إنما و ،ن وحدهكيم لو ا وجد الن ه لم ألن

 .ثم جلس تحت الشجرة في الصحراء ،وسقى لهما ،على البئر، تكلم مع فتاتين

بين أن يجلس في الصحراء في " فرق مهم"سيتين هاتين الحالتين النف نيبو

 .اخائًف مثًاليراه، وبين أن يجلس في غرفة  ، ال يستطيع أحد أنآمنمكان 

ة الخوف    ،فهذه األشياء حين نضعها أمام األشياء األخرى نجدها تقابل حال

 .األولى

 : أي" المقابلة" "تقابل الداللة"مبحثنا وهذا ما نسميه في 

 .هذهمقابلة في هذه 

 .اوحده خائًف :، جلوس في الغرفةليًال :دخول

 .وقت الظهر :مدين إلى، وصول ليًال :خروج من مصر



 

 .مع اآلخرين :والجلوس في الصحراء

ورة القصص   ي س رى أن اهللا ،ف الى ( ن بحانه وتع ى    )س ة موس ّص قص ق

ه السالم( دًء )علي نا ب ه  م ه السالم(الجزء األول من حيات الى  ،)علي ذآر اهللا تع ف

 ".القصص"في سور  )عليه السالم( تهقصته من الميالد إلى نبو

ة  "ففي هذا المبحث  ل الدالل رآن      ون و ،"تقاب ات الق ين آي ل ب ذآر التقاب د أن ن

 .بالتفصيل )عليه السالم(التي ذآرت فيها قصة موسى 

ورة القصص ه ،آس ورة ط ورة ا ،وس عراءوس راف ،لش ورة األع  ،وس

 .وغيرها ،وسورة النازعات ،وسورة غافر ،وسورة يونس ،وسورة النمل

ذآر الظروف   )سبحانه وتعالى( نجد أن اهللا) 6-3" (القصص"ففي سورة 

 .)عليه السالم(مصر عند والدة موسى  القاسية في

ه السالم  (في اآلية الثانية من القصص جاء ذآر موسى    و  ،وفرعون  )علي

ر آأن ل الكف ي مقاب ان ف ر اإليم أل ؛ه ذآ ون وم افرينألن فرع ن الك وموسى  ،ه م

 .مهما من المؤمنين الصادقينووق )عليه السالم(وأخاه هارون  )عليه السالم(

و    ة ذآر العل ر     وفي اآلية الرابع وة أو ذآر الكب ك مصر    من  أو ذآر الق مل

ون  و فرع ي و ،وه لالف عيفة    مقاب ة ض ز لطائف عف والعج ر الض و وه ،ذآ ي بن

 . إسرائيل

الم المفسد   )سبحانه وتعالى( ثم في اآلية الخامسة ذآر رر   .فرعون، الظ وق

الى      ة اهللا تع ذلك   ،في ذلك أن الضعفاء سيكونون من المصلحين المنصفين بمن وآ

 .الضعاء لملك مصر ينرثااألقوياء والو ينرثاهنا تقابل بين الو

ه السالم  (اعه ثم في اآليات المتقدمة لسورة القصص جاء ذآر رض    ،)علي

ين  مر نفسهاأل" طه"آما ذآر في سورة  ،ثم إلقائه في اليم  في اآلية التاسعة والثالث

ا  فنجد ،)39( ة           هن ذه حال ا الرضيع، فه ى ابنه ا عل ة خوف أم موسى وحزنه آيفي

 .ذلك التابوتلفرعون  رجال لتقاطاآأنها خافت من  ،نفسية للخوف عند أم موسى



 

ية أخر ة نفس اك حال ا ىوهن اهن ا عرف ، وهي أنه ي قصر لم ا ف ت أن ابنه

ي إسرائيل في         ،أن يقتله فرعون منفرعون خافت  د بن ان يفعل مع موالي مثلما آ

 .ذلك الزمن

 .ن الخوف األولعفهذا خوف مختلف 

راد      )سبحانه وتعالى( فاهللا ان الم يم آ ابوت في ال ذآر   من  لما ذآر إلقاء الت

ا  / طفرب ،خوف األم أنها خافت على ابنها الى قلبه أن   فثبت اهللا تع وقن ب ا ت  ، وجعله

 .وسيكون من الرسل ،الطفل سيعود إليها

د  فاوالخوف بع د فرعون مختل م  ،تتألن أم موسى سك ؛لتقاطه من ي فل

ان الثابت بوعد اهللا    ؛ضطرابها وقلقهااتظهر  الى  ( بسبب اإليم ذي   )سبحانه وتع ال

 ".وجاعلوه من المرسلين كرآدوه إلي اإن: "قال

ا، وحزن سورة القصص ذآر اهللا خوف أم موسى    من ي اآلية السابعة وف  ه

الى  ( عشرة ذآروفي اآلية الثالثة  ،..."وال تخافي وال تحزني: "فقال  )سبحانه وتع

د رّد     في مقابلة ذلك الحزن والخوف، قرة عين أم موسى أي الفرحة والسرور عن

 .طفلها إليها

 



 

 :قوله تعالى نجد في سورة القصص، مثًالف

َذا  آَفَلمَّا َجاَءُهْم ُموَسى ِب﴿ ا َه ِمْعَنا     ِإالَّ  َياِتَنا َبيَِّناٍت َقاُلوا َم ا َس ًرى َوَم ْحٌر ُمْفَت ِس

 .)1(﴾وَِّليَنَألَباِئَنا اآِبَهَذا ِفي 

ون   ال فرع ن رج الم م ذا الك ن آل    ، أيوه الم ع ذا الك الى ه ى اهللا تع حك

 .فرعون

 :)عليه السالم(وقال موسى 

ُة            َوَقاَل ُموَس﴿ ُه َعاِقَب وُن َل ْن َتُك ِدِه َوَم ْن ِعْن َدى ِم اَء ِباْلُه ْن َج ُم ِبَم ي َأْعَل ى َربِّ

 .)2(﴾ُيْفِلُح الظَّاِلُموَنَال الدَّاِر ِإنَُّه 

 قولهم في يقابل ويعارض )عليه السالم(وهذا الرد من موسى / وهذا الكالم

ابقة  ة الس الوا  ؛اآلي م ق رى  " :ألنه ذا إال سحر مفت ا ه ا  وم  ،م ذا في آبائن ا سمعنا به

 ."األولين

 .بهذا الكالم )عليه السالم(موسى  عليهم فردهم

 .)عليه السالم(من قول موسى ) 37(ن وفاآلية السابعة والثالث

 .من قول آل فرعون) 36(ن وواآلية السادسة والثالث

 .سورة القصصمن ن وواآلية التاسعة والثالث، نووآذا اآلية الثامنة والثالث

اُن    اْلَمأل اَل ِفْرَعْوُن َيا َأيَُّها ﴿َوَق ا َهاَم ي َي َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْيِري َفَأْوِقْد ِل

اِذِبيَن    ألَعَلى الطِّيِن َفاْجَعْل ِلي َصْرًحا َلَعلِّي َأطَِّلُع ِإَلى ِإَلِه ُموَسى َوِإنِّي  َن اْلَك ُه ِم ُظنُّ

وُدُه ِف ) 38( َو َوُجُن َتْكَبَر ُه ا   اَألْرِضي َواْس ْم ِإَلْيَن وا َأنَُّه قِّ َوَظنُّ ِر اْلَح َال ِبَغْي

 .)3(﴾ُيْرَجُعوَن

                                                 
 . 36: سورة القصص، اآلية) 1(

 . 37: واآلية ها،السورة نفس )2(

 . 39-38: واآليتان ها،السورة نفس )3(



 

ان     من ) 39-38(ففي هاتين اآليتين  ر والطغي سورة القصص، يوجد التجب

 .من فرعون يتعالالو

 : فيها سبحانه وتعالى قالالتي  ،)40(آلية لمقابلة  ، فهي)41(أما اآلية 

 .)1(﴾َفَنَبْذَناُهْم ِفي اْلَيمِّ َفاْنُظْر َآْيَف َآاَن َعاِقَبُة الظَّاِلِميَن َفَأَخْذَناُه َوُجُنوَدُه﴿

انو و آ ذا ه ة   ه افرين، فاآلي ه الك ون وقوم ذه ) 41(مصير فرع د له تأآي

 :آما في قوله تعالى ،اآلية

ِة   ﴿ ْوَم اْلِقَياَم ي   . وَنُيْنَصرُ َال َوَجَعْلَناُهْم َأِئمًَّة َيْدُعوَن ِإَلى النَّاِر َوَي اُهْم ِف َوَأْتَبْعَن

 .)2(﴾َهِذِه الدُّْنَيا َلْعَنًة َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُهْم ِمَن اْلَمْقُبوِحيَن

 .االستكبار والطغيان والظلم من فرعون ،إذن

 .سبحانه وتعالى اهللا العقاب الشديد من قابله

 

 "سورة القصص"

 :قال اهللا تعالى في سورة القصص

ونَ     َعَلْيَك ِمْن َنْتُلو﴿ ْوٍم ُيْؤِمُن اْلَحقِّ ِلَق ْوَن ِب ْوَن عَ  . َنَبِإ ُموَسى َوِفْرَع َال ِإنَّ ِفْرَع

ي  َتْحِيي      اَألْرِضِف اَءُهْم َوَيْس َذبُِّح َأْبَن ْنُهْم ُي ًة ِم ِعُف َطاِئَف َيًعا َيْسَتْض ا ِش َل َأْهَلَه َوَجَع

 .)3(﴾ِنَساَءُهْم ِإنَُّه َآاَن ِمَن اْلُمْفِسِديَن

الم ذا الك الى مخاطبً  ه ب اهللا تع ن جان وم لم ( لها رس ه وس  )صلى اهللا علي

اآم ال اظحكاية عن حال الطائفة الآال ر الطاغي المفسد   جمتلمة والح ه  األن أعم ؛ب ل

 .تدل على فساده الكبير) اإلناث/ ءذبح الذآور واستحياء النسا(

                                                 
 . 40: سورة القصص، اآلية) 1(

 . 42-41: واآلية ها،السورة نفس )2(

 . 4-3: واآليتان ها،السورة نفس )3(



 

نهم     ي آالحكاا والكالم الذي بعده هو أيضً   ة عن أحوال المستضعفين وتمكي

 .ينر وجنوده الظالمابالحاآم الج إهالك في مقابل ،أرض مصر ةثاورمن 

 : وفي قول اهللا تعالى

ي   ُم     اَألْرِض﴿َوُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِف ًة َوَنْجَعَلُه ْم َأِئمَّ َوَنْجَعَلُه

اُنوا  َوُنِرَي ِفْرَعْوَن  اَألْرِضَوُنَمكَِّن َلُهْم ِفي . اْلَواِرِثيَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهْم َما َآ

 .)1(﴾َيْحَذُروَن

  .من الظالمين المفسدين: ه وجنودهؤفرعون ومل: إذن

رائيل  و إس عفة المظل  :وبن ة المستض ةوالطائف ا  ،م ة بينهم ة " والعالق عالق

 ".الضعف والقوة

 ":القصص"قوله تعالى في سورة 

ى أَ  ى ُأمِّ ُموَس ا ِإَل َيمِّ وَ   ﴿َوَأْوَحْيَن ي اْل ِه ِف ِه َفَأْلِقي ِت َعَلْي ِإَذا ِخْف ِعيِه َف َال ْن َأْرِض

اِفي َو ِلينَ  َال َتَخ َن اْلُمْرَس اِعُلوُه ِم ِك َوَج ا َرادُّوُه ِإَلْي ي ِإنَّ ُه . َتْحَزِن ْوَن آَفاْلَتَقَط ُل ِفْرَع

 .)2(﴾ُهَما َآاُنوا َخاِطِئيَنِلَيُكوَن َلُهْم َعُدوا َوَحَزًنا ِإنَّ ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَد

ا أن     )عليه السالم(حكى اهللا تعالى هذا الكالم عن أم موسى  ا أوحى إليه لم

 .أن طفلها سيرد إليها هالهمأو ،وأال تخاف أو تحزن ،تلقيه في اليمثم ترضعه 

افر   م عالقة الحزن والخوف    هي والعالقة بين اآليات دّو الظالم الك  ،ن الع

 .الرب الكريم بتثبيث القلب واإليمان الثابتبالتسلية من جانب 

 ."عالقة التقابل"فالعالقة هنا 

 : ثم قوله تعالى

َذُه    َال ِفْرَعْوَن ُقرَُّة َعْيٍن ِلي َوَلَك  امراةَوَقاَلِت ﴿ ا َأْو َنتَِّخ َتْقُتُلوُه َعَسى َأْن َيْنَفَعَن

َؤاُد ُأمِّ ) 9(َيْشُعُروَن َال َوَلًدا َوُهْم  وْ       َوَأْصَبَح ُف ِه َل ِدي ِب اَدْت َلُتْب ا ِإْن َآ َال ُموَسى َفاِرًغ
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ْؤِمِنينَ    َن اْلُم وَن ِم ْت ألُ ) 10( َأْن َرَبْطَنا َعَلى َقْلِبَها ِلَتُك ِه     َوَقاَل َرْت ِب يِه َفَبُص ِه ُقصِّ ْخِت

ْم   َوَحرَّْمَنا َعَلْيِه اْلَمَراِضَع ِمْن َقْبُل َفَق) 11(َيْشُعُروَن َال َعْن ُجُنٍب َوُهْم  ْل َأُدلُُّك اَلْت َه

ا    ) 12(َعَلى َأْهِل َبْيٍت َيْكُفُلوَنُه َلُكْم َوُهْم َلُه َناِصُحوَن  رَّ َعْيُنَه ْي َتَق َفَرَدْدَناُه ِإَلى ُأمِِّه َآ

 .)1(﴾)13(وَنَيْعَلمَال َتْحَزَن َوِلَتْعَلَم َأنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوَلِكنَّ َأْآَثَرُهْم َال َو

ة عن أحوال     آل هذا الكال المين حكاي ه السالم  (موسى   م من رب الع  )علي

 .بعد الوالدة والرضاعة

الى  ،إذن ه تع ي قول ِت : "ف راةَوَقاَل ْوَن ام ار  ..."  ِفْرَع د إظه ة ليوج لفرح

 .والسرور

ار الخوف     ..."َوَأْصَبَح ُفَؤاُد ُأمِّ ُموَسى َفاِرًغا : "وفي قوله تعالى ة إظه آيفي

 )سبحانه وتعالى( اهللا هعندما رّد ،بيت القلب باإليمان القويثم تث ،طمئنانعدم االو

 .آي ال تحزن وتعلم أن وعد اهللا حق ؛إلى أمه

 .الفرحفي مقابل يات عالقة التقابل وعالقة الحزن والعالقة بين هذه اآل

 :في هذه السورة )سبحانه وتعالى( ثم قول اهللا

 .)2(﴾ُه ُحْكًما َوِعْلًما َوَآَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَنَتْيَناآَوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه َواْسَتَوى ﴿

 .عالقة اإلحسان بالعلم والحكمة/ عالقة اإلحسان بإعطاء النعم

 :التاليةوفي اآلية 

ْن   الَوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلى ِحيِن َغْفَلٍة ِمْن َأْهِلَها َفَوَجَد ِفيَها َرُجَلْيِن َيْقَتِت﴿ َذا ِم ِن َه

َوَهَذا ِمْن َعُدوِِّه َفاْسَتَغاَثُه الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِه َعَلى الَِّذي ِمْن َعُدوِِّه َفَوَآَزُه ُموَسى   ِشيَعِتِه

 .)3(﴾َفَقَضى َعَلْيِه َقاَل َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّْيَطاِن ِإنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمِبيٌن
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زاع  وقت )عليه السالم(هذه اآليات حكاية عن حال موسى   ذي جرى ال  الن

رائيلي   ل إس ل مصري ورج ين رج ى   . ب رائيلي بموس تغاث اإلس ا اس ه (ولم علي

ة   ، وآانب المصري ضربة قاضيةضر )السالم هذا العمل بسبب الغضب والحمي

ه السالم  (عند موسى  ه  )علي ى عدونا         . لقوم نده إل ه الخاطئ أس ى فعل دم عل ا ن ولم

 .الشيطان الذي يضل الناس عن الصراط المستقيم

 .عالقة الغضب والحمية ةفالعالق

الى ه تع م قول َو    ﴿: ث ُه ُه ُه ِإنَّ َر َل ي َفَغَف اْغِفْر ِل ي َف ُت َنْفِس ي َظَلْم اَل َربِّ ِإنِّ َق

 .)1(﴾َقاَل َربِّ ِبَما َأْنَعْمَت َعَليَّ َفَلْن َأُآوَن َظِهيًرا ِلْلُمْجِرِميَن. اْلَغُفوُر الرَِّحيُم

ى    الم موس ن آ الم م ذا الك ال (ه ه الس ر   )معلي ل غي د القت دالبع دم  ،عم فن

ه تغفر رب ر ،واس ه فُغف ة ل ة العظيم ه إلعطاا وأصبح الشكر واجًب ،بالرحم هعلي  ئ

 .المغفرة/ النعمة

 : ثم قوله تعالى

ا     ﴿ َرُه ِب ِذي اْسَتْنَص ِإَذا الَّ ُب َف ِرُخُه  َألَفَأْصَبَح ِفي اْلَمِديَنِة َخاِئًفا َيَتَرقَّ ْمِس َيْسَتْص

ا     . ِإنََّك َلَغِويٌّ ُمِبيٌن َقاَل َلُه ُموَسى اَل َي ا َق ُدوٌّ َلُهَم َفَلمَّا َأْن َأَراَد َأْن َيْبِطَش ِبالَِّذي ُهَو َع

ا  ا ِب َت َنْفًس ا َقَتْل ي َآَم ُد َأْن َتْقُتَلِن ى َأُتِري ُدَألُموَس ي ِإالَّ  ْمِس ِإْن ُتِري اًرا ِف وَن َجبَّ َأْن َتُك

 .)2(﴾ِمَن اْلُمْصِلِحيَنَوَما ُتِريُد َأْن َتُكوَن  اَألْرِض

الى أن موسى   ه نرى في هذا القول ل ه السالم  (سبحانه وتع د    )علي خاف بع

ون  اب فرع ن عق ل القبطي م ة  ،قت ن المدين ا خرج م اففلم ان يخ ذه. آ ة  فه حال

 .)عليه السالم(موسى لخوف 

 :ثم قال اهللا تعالى في هذه السورة
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أل  ْسَعى َقاَل َيا ُموَسى ِإنَّ  ﴿َوَجاَء َرُجٌل ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة َي َك   اْلَم ْأَتِمُروَن ِب َي

ِحينَ   َن النَّاِص ي       . ِلَيْقُتُلوَك َفاْخُرْج ِإنِّي َلَك ِم اَل َربِّ َنجِِّن ُب َق ا َيَتَرقَّ ا َخاِئًف َرَج ِمْنَه َفَخ

 .)1(﴾ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن

 )عليه السالم (سى نفسية أخرى عند مو حالةذه اآليات الكريمة تشير إلى ه

عالقة " بين هذه اآليات واآليات السابقة بعد انتشار خبر قتل القبطي بيده، فالعالقة

 ".التقابل

 .)عليه السالم(لقتل موسى : ئهإرادة فرعون ومل •

 .للخير: نصحية الرجل المؤمن •

 .النصحفي اد نضفالعالقة عالقة ال

 : ثم قوله تعالى

أل  َمِديَنِة َيْسَعى َقاَل َيا ُموَسى ِإنَّ  َوَجاَء َرُجٌل ِمْن َأْقَصى اْل﴿ َك   اْلَم ْأَتِمُروَن ِب َي

ِحيَن      َن النَّاِص َك ِم ي َل اَل َربِّ      ) 20(ِلَيْقُتُلوَك َفاْخُرْج ِإنِّ ُب َق ا َيَتَرقَّ ا َخاِئًف َرَج ِمْنَه َفَخ

ْديَ  ) 21(َنجِِّني ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن  اَء َم ِدَيِني     َوَلمَّا َتَوجََّه ِتْلَق ي َأْن َيْه اَل َعَسى َربِّ َن َق

َوَلمَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه ُأمًَّة ِمَن النَّاِس َيْسُقوَن َوَوَجَد ِمْن ) 22(َسَواَء السَِّبيِل 

ا     ا َقاَلَت ا َخْطُبُكَم ِدَر الرِّعَ    َال ُدوِنِهُم اْمَرأَتْيِن َتُذوَداِن َقاَل َم ى ُيْص ِقي َحتَّ ا  َنْس اُء َوَأُبوَن

ْن         ) 23(َشْيٌخ َآِبيٌر  يَّ ِم َت ِإَل ا َأْنَزْل ي ِلَم اَل َربِّ ِإنِّ لِّ َفَق ى الظِّ َفَسَقى َلُهَما ُثمَّ َتَولَّى ِإَل

َفَجاَءْتُه ِإْحَداُهَما َتْمِشي َعَلى اْسِتْحَياٍء َقاَلْت ِإنَّ َأِبي َيْدُعوَك ِلَيْجِزَيَك ) 24(َخْيٍر َفِقيٌر 

اَل      َأْجَر َم ِه اْلَقَصَص َق صَّ َعَلْي اَءُه َوَق ْوِم     َال ا َسَقْيَت َلَنا َفَلمَّا َج َن اْلَق ْوَت ِم ْف َنَج َتَخ

ِميُن َألَقاَلْت ِإْحَداُهَما َيا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخْيَر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ ا) 25(الظَّاِلِميَن 

ُد َأْن ُأنْ ) 26( ٍج         َقاَل ِإنِّي ُأِري اِنَي ِحَج ْأُجَرِني َثَم ى َأْن َت اَتْيِن َعَل يَّ َه َدى اْبَنَت َك ِإْح ِكَح

َن            ُه ِم اَء اللَّ َتِجُدِني ِإْن َش َك َس قَّ َعَلْي ُد َأْن َأُش ا ُأِري ِدَك َوَم ْن ِعْن َفِإْن َأْتَمْمَت َعْشًرا َفِم
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ْيُت فَ   َجَألَقاَل َذِلَك َبْيِني َوَبْيَنَك َأيََّما ا) 27(الصَّاِلِحيَن  ْيِن َقَض ُه    َال َل يَّ َواللَّ ْدَواَن َعَل ُع

 .)1(﴾)28(َعَلى َما َنُقوُل َوِآيٌل 

الم ذا الك اه اهللا وه الى( حك بحانه وتع ى  )س ن موس الم(ع ه الس د  )علي عن

 .لعمله اإلحسان ؛فعمل عمل الخير لبنتي الشيخ الذي دعاه للجزاء ،وروده مدين

ا  "الظالمين ... ولما"ذه اآليات من وه ل   بينه ة التقاب ى    ؛عالق ة إل ألن الهداي

ه رة من رب د الخروج من مصر آانت بسبب طلب المغف تقيم بع  ،الصراط المس

ق    )سبحانه وتعالى( وآذلك سبب د الشيخ بس ه   يأن يصل عن اء لبنتي ذا   . الم أن ه فك

 .عنه الجزاء إلبعاد خوفه من القوم المجرمين الظالمين

 .ن الظلموهذه العالقة عالقة الخوف باألمن م

 يدل على أن اإلحسان ال جزاء "األمين... قالت إحداهما"قول بنت الشيخ و

 .الكبير آذلك دليل على هذاوقول الشيخ  ،إال اإلحسان له

 :ثم قوله تعالى في هذه السورة

ى ا﴿ ا َقَضى ُموَس ِه َألَفَلمَّ اَر ِبَأْهِل َل َوَس اَل  آَج اًرا َق وِر َن ِب الطُّ ْن َجاِن َس ِم َن

ي  ْهِلَأل وا ِإنِّ ي  آِه اْمُكُث اًرا َلَعلِّ ُت َن ْم    آَنْس اِر َلَعلَُّك َن النَّ ْذَوٍة ِم ٍر َأْو َج ا ِبَخَب يُكْم ِمْنَه ِت

َواِد ا  ) 29(َتْصَطُلوَن  اِطِئ اْل َن      َألَفَلمَّا َأَتاَها ُنوِدَي ِمْن َش ِة ِم ِة اْلُمَباَرَآ ي اْلُبْقَع ِن ِف ْيَم

اَلِميَن    الشََّجَرِة َأْن َيا ُموَسى ِإنِّ ُه َربُّ اْلَع ا اللَّ ا رَ   ) 30(ي َأَن اَك َفَلمَّ ِق َعَص ا  آَوَأْن َأْل َه

ْل وَ       ا ُموَسى َأْقِب ْب َي ْم ُيَعقِّ ْدِبًرا َوَل َن ا   َال َتْهَتزُّ َآَأنََّها َجانٌّ َولَّى ُم َك ِم ْف ِإنَّ يَن  َألَتَخ ِمِن

)31(﴾)2(. 

ه السالم  (هذا الكالم من أحوال موسى      ف   )علي د الس دة    عن د قضاء الم ر بع

ا أعطاه   ،)عليه السالم (فأعطي النبوة  ،المعينة عند صهره الى  ( ولم  )سبحانه وتع

ذٍ  جدبإلقائها على األرض، نا آبيًرا معجزة العصا التي انقلبت ثعباًن ه   وقتئ  فاخ أن
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الى  ( فربط ،ولم يعقبا ألنه ولى مدبًر - )عليه السالم(موسى  - ه   )سبحانه وتع قلب

 .األمن واألمان من عنده ئهوثبته بإعطا

 ".عالقة الخوف باألمن"فالعالقة بين هذه اآلية واآليات السابقة 

 : قال اهللا تعالى في هذه السورة

﴿اْسُلْك َيَدَك ِفي َجْيِبَك َتْخُرْج َبْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء َواْضُمْم ِإَلْيَك َجَناَحَك ِمَن 

 .)1(﴾بَِّك ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه ِإنَُّهْم َآاُنوا َقْوًما َفاِسِقيَنالرَّْهِب َفَذاِنَك ُبْرَهاَناِن ِمْن َر

 :عالقة التقابل

 .نون الكافرون الفاسقوالظالم :هؤفرعون ومل

 .المؤمن الشاآر الصالح مع )عليه السالم(موسى 

 :ثم قوله تعالى في سورة القصص

ُح   . اُف َأْن َيْقُتُلوِنَقاَل َربِّ ِإنِّي َقَتْلُت ِمْنُهْم َنْفًسا َفَأَخ﴿ َو َأْفَص َوَأِخي َهاُروُن ُه

 .)2(﴾ِمنِّي ِلَساًنا َفَأْرِسْلُه َمِعَي ِرْدًءا ُيَصدُِّقِني ِإنِّي َأَخاُف َأْن ُيَكذُِّبوِن

 :آالم اهللا سبحانه وتعالى

ْلَطاًنا فَ      ا ُس ُل َلُكَم َك َوَنْجَع ُلوَن  َال ﴿َقاَل َسَنُشدُّ َعُضَدَك ِبَأِخي ا بِ َيِص ا  آِإَلْيُكَم َياِتَن

 .)3(﴾َأْنُتَما َوَمِن اتََّبَعُكَما اْلَغاِلُبوَن

ية ال ة نفس الم(موسى لحال ه الس ي )علي وفا ه يرلخ ذا تفس تعانته  ، وه اس

 . بأخيه

 .ألنه قتل القبطي منذ زمان قبل النبوة ؛قتلمن أن يخوف موسى 

ار   ،بكذمن أن ي )عليه السالم(ف موسى اخ ه ه ه  (ون وطلب نبوة أخي علي

 .)السالم
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ارون    وة ه ه السالم  (قبول الدعاء بنب لية موسى     ،)علي ذلك تس ارون  وآ وه

 .ونة رب العالمينعليهما السالم للغلبة بمع

 ".عالقة التقابل"فالعالقة بين هذه اآليات 

 .عالقة الخوف باألمن

 : ثم قوله تعالى

َذا   َياِتَنا َبيَِّناٍت َقاُلواآَفَلمَّا َجاَءُهْم ُموَسى ِب﴿ ا َه ِمْعَنا     ِإالَّ  َم ا َس ًرى َوَم ْحٌر ُمْفَت ِس

 .)1(﴾وَِّليَنَألَباِئَنا اآِبَهَذا ِفي 

 .حكى اهللا تعالى هذا الكالم عن آل فرعون/ هذا الكالم من رجال فرعون

 : ثم قوله تعالى

ونُ         ﴿ ْن َتُك ِدِه َوَم ْن ِعْن َدى ِم اَء ِباْلُه ْن َج ُم ِبَم ي َأْعَل ُة    َوَقاَل ُموَسى َربِّ ُه َعاِقَب َل

 .)2(﴾ُيْفِلُح الظَّاِلُموَنَال الدَّاِر ِإنَُّه 

ذا الكالم رد من موسى / وه ذا ال ه السالم(وه ة  )علي ل ويعارض اآلي يقاب

 .ألنهم قالوا ما هذا إال سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا األولين ؛السابقة

َوَقاَل (بهذا الكالم لى هؤالء الرجال الكافرين إ )عليه السالم(فردهم موسى 

ُه     دَّاِر ِإنَّ ُة ال ُح  َال ُموَسى َربِّي َأْعَلُم ِبَمْن َجاَء ِباْلُهَدى ِمْن ِعْنِدِه َوَمْن َتُكوُن َلُه َعاِقَب ُيْفِل

 .)الظَّاِلُموَن

ول موسى     نوفاآلية السابعة والثالث  ه السالم  (من ق ة السادسة    ،)علي واآلي

 .من قول آل فرعون نووالثالث

 ":القصص"وله تعالى في سورة ثم ق
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اُن    اْلَمأل َوَقاَل ِفْرَعْوُن َيا َأيَُّها ﴿ ا َهاَم ي َي َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْيِري َفَأْوِقْد ِل

اِذِبينَ ألَعَلى الطِّيِن َفاْجَعْل ِلي َصْرًحا َلَعلِّي َأطَِّلُع ِإَلى ِإَلِه ُموَسى َوِإنِّي  . ُظنُُّه ِمَن اْلَك

 .)1(﴾ُيْرَجُعوَنَال ِبَغْيِر اْلَحقِّ َوَظنُّوا َأنَُّهْم ِإَلْيَنا  اَألْرِضَتْكَبَر ُهَو َوُجُنوُدُه ِفي َواْس

ان    من ) 39-38(ففي هاتين اآليتين  ر والطغي سورة القصص، يوجد التجب

 .من فرعون يتعالالو

 : الىفيها سبحانه وتع قالالتي  ،)40(آلية اهي في مقابلة ف ،)41(أما اآلية 

 .)2(﴾َفَأَخْذَناُه َوُجُنوَدُه َفَنَبْذَناُهْم ِفي اْلَيمِّ َفاْنُظْر َآْيَف َآاَن َعاِقَبُة الظَّاِلِميَن﴿

 .هذا هو مصير فرعون وقومه الكافرين

 :قوله تعالى في آما جاء ،)40(هي تأآيد لهذه اآلية ) 41(فاآلية 

ِة   ﴿َوَجَعْلَناُهْم َأِئمًَّة َيْدُعوَن ِإَلى النَّ ْوَم اْلِقَياَم ُرونَ َال اِر َوَي ي   . ُيْنَص اُهْم ِف َوَأْتَبْعَن

 .)3(﴾َهِذِه الدُّْنَيا َلْعَنًة َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُهْم ِمَن اْلَمْقُبوِحيَن

م من فرعون    االس" ،إذن ان والظل ه  "تكبار والطغي ه     قابل اب الشديد من العق

 .سبحانه وتعالى

ُروَن ا     َتْيَنا ُموَسى اْلآ﴿َوَلَقْد  ا اْلُق ا َأْهَلْكَن ِد َم ْن َبْع اِس    ُألِكَتاَب ِم اِئَر ِللنَّ ى َبَص وَل

 .)4(﴾َوُهًدى َوَرْحَمًة َلَعلَُّهْم َيَتَذآَُّروَن

ه   )عليه السالم(اإليمان والهداية والرحمة عند موسى  ،إذن ه   .ومن مع قابل

 .خرة آذلكفي الدنيا واآل )سبحانه وتعالى( الفالح والعاقبة الحسنة عند اهللا

 ":القصص"في سورة  )سبحانه وتعالى( قال اهللا
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ْيِهْم وَ     ى َعَل ى َفَبَغ ْوِم ُموَس ْن َق اَن ِم اُروَن َآ ا ِإنَّ   آ﴿ِإنَّ َق وِز َم َن اْلُكُن اُه ِم َتْيَن

ُه  ُه َقْوُم اَل َل وَِّة ِإْذ َق ي اْلُق َبِة ُأوِل وُء ِباْلُعْص ُه َلَتُن َهَال َمَفاِتَح َرْح ِإنَّ اللَّ بُّ َال  َتْف ُيِح

ا  َال ِخَرَة َوآلَتاَك اللَُّه الدَّاَر اآَواْبَتِغ ِفيَما . اْلَفِرِحيَن َتْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّْنَيا َوَأْحِسْن َآَم

 .)1(﴾ُيِحبُّ اْلُمْفِسِديَنَال ِإنَّ اللََّه  اَألْرِضَتْبِغ اْلَفَساَد ِفي َال َأْحَسَن اللَُّه ِإَلْيَك َو

 حكاية آالم اهللا تعالىمن "المفسدين... إن قارون آان من "من فهذا الكالم 

 .عن قارون

ر  هألن ؛77تقابل اآلية  76 فاآلية رج في    غوال ،هناك ذآر الكب  ،76نى والف

 .هناك ذآر اإلحسان والفساد 77 وفي اآلية

اده و  هالفرح وبغي هظهارتأآيد إلا قارون القادم أيًض وقول ى   توفس ره عل كب

 .اآلخرين

 : قوله تعالىففي 

َن              ﴿ ِه ِم ْن َقْبِل َك ِم ْد َأْهَل َه َق ْم َأنَّ اللَّ ْم َيْعَل ِدي َأَوَل ٍم ِعْن ى ِعْل ُه َعَل ا ُأوِتيُت َقاَل ِإنََّم

 .)2(﴾ُيْسَأُل َعْن ُذُنوِبِهُم اْلُمْجِرُموَنَال اْلُقُروِن َمْن ُهَو َأَشدُّ ِمْنُه ُقوًَّة َوَأْآَثُر َجْمًعا َو

ِدي   : (رون في بداية هذه اآليةفهذا الرد من قا ٍم ِعْن ى ِعْل ) َقاَل ِإنََّما ُأوِتيُتُه َعَل

ابقة   ة الس ارض اآلي ل ويع م  )77-76(يقاب وال األم ن أح الى ع ة اهللا تع م حكاي ، ث

 .اوجمًع ًالآثر منه ماأ أنها آانت السابقة الغنية والقوية

ر  م ذآ الى ( ث بحانه وتع ي  )س يرهم الس رهم   ئ؛مص رحهم وآب بب ف بس

ذ  ،طغيانهمو ة فرحه وفخره        اوفي أثناء ه رة ثاني الى م ر  بذآر اهللا تع ال الكثي  ،الم

 : قوله تعالى في جاء ، آماخرج على قومه في زينتهوفي مقابل هذا القول 
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ظٍّ   ُذو َح  ﴿َقاَل الَِّذيَن ُيِريُدوَن اْلَحَياَة الدُّْنَيا َيا َلْيَت َلَنا ِمْثَل َما ُأوِتَي َقاُروُن ِإنَُّه َل

 .)1(﴾َعِظيٍم

ة الف   ،إذن ات عالق ذه اآلي ين ه ة ب ذه العالق رح ه ة الف الحزن و عالق رح ب

 .من جانب آخر يبالتمن

 : التاليةاآلية / ولكن القول القادم

 .)2(﴾َمَن َوَعِمَل َصاِلًحاآَوَقاَل الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َوْيَلُكْم َثَواُب اللَِّه َخْيٌر ِلَمْن ﴿

َيا : "فقالوا ،قول الناس الذين تمنوا المال والثروة مثل قارون فيها تقابل مع

 ."َلْيَت َلَنا ِمْثَل َما ُأوِتَي َقاُروُن ِإنَُّه َلُذو َحظٍّ َعِظيٍم

ا ا ،إذن دنيا وحظه اة ال يبها الع/ لحي ة  يظونص روة والزين ال والث ن الم  م م

 .لصبرالحياة اآلخرة وثوابها بسبب اإليمان والعمل الصالح وا اقابله

اس     ،مصير قارون التاليةثم ذآر اهللا تعالى في اآلية  ع الن وهو مصير جمي

 : الكافرين المتكبرين في هذه األرض، آما في قوله تعالى

ا    َأل﴿َفَخَسْفَنا ِبِه َوِبَداِرِه ا ِه َوَم ْن ُدوِن اللَّ ْرَض َفَما َآاَن َلُه ِمْن ِفَئٍة َيْنُصُروَنُه ِم

 .)3(﴾يَنَآاَن ِمَن اْلُمْنَتِصِر

ا فال يجدون منتصًر ،ومثله الذين آفروا باهللا بأعمالهم ،وهذا مصير قارون

 .امن دون اهللا في الحياة الدنيا واآلخرة أيًض

الى ه تع ي قول ا :ف ُه ِب ْوا َمَكاَن ِذيَن َتَمنَّ َبَح الَّ َه َأل﴿َوَأْص َأنَّ اللَّ وَن َوْيَك ْمِس َيُقوُل

َال َأْن َمنَّ اللَُّه َعَلْيَنا َلَخَسَف ِبَنا َوْيَكَأنَُّه َال ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقِدُر َلْو َيْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء

 .)4(﴾ُيْفِلُح اْلَكاِفُروَن
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 .حكاية حال المؤمنين باهللا/ مقابلة لآلية التي بعدها

 : وفي قوله تعالى

دَّاُر ا َك ال ِذيَن آل﴿ِتْل ا ِللَّ َرُة َنْجَعُلَه ُدوَنَال ِخ ي  ُيِري وا ِف اًدا َال َو اَألْرِضُعُل َفَس

 .)1(﴾َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقيَن

ال  ن أن يق ة تأآي إ :يمك ذه اآلي ة   ن ه ي اآلي الى ف ول اهللا تع ألن  ؛)80(د لق

اف ا  أوص ين هن ل   المتق ي مث ي   ه ين الت اف المتق ة   أوص ة الثالث ي اآلي رت ف ذآ

انين  ان الكا     ؛والثم م والعمل الصالح باإليم جزاء  هو  بت  مل والصبر الثا  ألن العل

 .ين في الدار اآلخرةين والمتواضعين والصابرين والمصلالمتق

 :ثم قول اهللا تعالى في هذه السورة

 .)2(﴾َمْن َجاَء ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َخْيٌر ِمْنَها﴿

 :همقابل لقول

 .)3(﴾َما َآاُنوا َيْعَمُلوَنِإالَّ  ُيْجَزى الَِّذيَن َعِمُلوا السَّيَِّئاِتَال َوَمْن َجاَء ِبالسَّيَِّئِة َف﴿

 .ءوالس وجزاء األعمال السيئة، الخير: جزاء األعمال الحسنةف

 ُسْوَرُة ِإْبَراِهْيم

 

 : قال اهللا تعالى في سورة إبراهيم

ْم ِبَأيَّاِم اللَِّه َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى ِبآَياِتَنا َأْن َأْخِرْج َقْوَمَك ِمْن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر َوَذآِّْرُه"

 )" 5إبراهيم(ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآَياٍت ِلُكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر 

 . يوجد التقابل هنا في هذه اآليات بين نور الهداية وبين ظلمات الكفر
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ْن آِل َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه اْذُآُروا ِنْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ َأنَجاُآْم ِم": ثم قوله تعالى

ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب َوُيَذبُِّحوَن َأْبَناَءُآْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساَءُآْم َوِفي َذِلُكْم َبَلاٌء 

 )"6إبراهيم(ِمْن َربُِّكْم َعِظيٌم 

وفي هذه اآليات يوجد الّظلم بالّتجّبر العظيم والّطغيان الذي بسببه آان فرعون 

 . بنآءهم ويستحيون نسآءهمومالئه يذّبحون أ

َوِإْذ َتَأذََّن َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم َلَأِزيَدنَُّكْم َوَلِئْن َآَفْرُتْم ِإنَّ َعَذاِبي َلَشِديٌد ": ثم قوله تعالى

ِميٌد َوَقاَل ُموَسى ِإْن َتْكُفُروا َأْنُتْم َوَمْن ِفي اْلَأْرِض َجِميًعا َفِإنَّ اللََّه َلَغِنيٌّ َح) 7إبراهيم(

 )" 8إبراهيم(

وفي هذه اآليات ذآراهللا تعالى الشكر في مقابلة آفران النعمة وآذلك العذاب الشديد 

 . في مقابلة النعم الكثيرة

 ُسْوَرُة اإلْسَراُء

 

 : قال اهللا تعالى في سورة اإلسراء

ِإْذ َجاَءُهْم َفَقاَل َلُه ِفْرَعْوُن ِإنِّي  َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى ِتْسَع آَياٍت َبيَِّناٍت َفاْسأْل َبِني ِإْسَراِئيَل"

 )" 101اإلسراء(َلَأُظنَُّك َياُموَسى َمْسُحوًرا 

هذا الكالم مْحكيٌّ عن فرعون الذي آّذب موسى عليه السالم عند إّدعائه الّنبّوة واتهم 

 : فرعون موسى عليه السالم بالّسحر فرّدهم موسى بقوله

نَزَل َهُؤَلاء ِإلَّا َربُّ السََّمَواِت َواْلَأْرِض َبَصاِئَر َوِإنِّي َلَأُظنَُّك َقاَل َلَقْد َعِلْمَت َما َأ"

 )" 102اإلسراء(َياِفْرَعْوُن َمْثُبوًرا 

 . يوجد الطغيان والكبر والكفر من جانب فرعون ومالئه) 101(ففي اآلية 

ب العالمين رّد موسى يدّل على علمه الثابت ويقينه الكامل بر) 102(أما في اآلية 

وآذلك إظهار الحيرة بعد أن عرف فرعون على أن اهللا وحده ال شريك رّب الكون 

برؤية المعجزات الثابتة أمام عيونه ولكّنه رفض أن يؤمن فلذلك قال له موسى عليه 

َأْغَرْقَناُه َفَأَراَد َأْن َيْسَتِفزَُّهْم ِمْن اْلَأْرِض َف": ثم قوله تعالى...) َقاَل َلَقْد َعِلْمَت(السالم 



 

َوُقْلَنا ِمْن َبْعِدِه ِلَبِني ِإْسَراِئيَل اْسُكُنوا اْلَأْرَض َفِإَذا ) 103اإلسراء(َوَمْن َمَعُه َجِميًعا 

 )" 104اإلسراء(َجاَء َوْعُد اْلآِخَرِة ِجْئَنا ِبُكْم َلِفيًفا 

 هذا مصير فرعون ومن آان معه من رفقائه وحقق اهللا سبحانه وتعالى وعده لبني

إسرائيل لجعلهم ورثاء أرض مصر وآذلك في اآلخرة سيكونون من المفلحين 

 . لكونهم مؤمنين ثابتين على إيمانهم

 

 ُسْوَرُة اْلُفْرَقان

 

 : قال اهللا سبحانه وتعالى في سورة الفرقان

َفُقْلَنا اْذَهَبا ) 35الفرقان(َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَجَعْلَنا َمَعُه َأَخاُه َهاُروَن َوِزيًرا "

  )"36الفرقان(ِإَلى اْلَقْوِم الَِّذيَن َآذَُّبوا ِبآَياِتَنا َفَدمَّْرَناُهْم َتْدِميًرا 

هذه اآليات تخبرنا عن نبّوة موسى وهارون عليهما السالم الّلذين أتيا إلى فرعون 

 .يمانفالعالقة هنا عالقة الكفر باإل. وقومه الذين آّذبوهما فلهم عاقبة سّيئة



 

 خاتمة البحث 

ذه الدراسة        ا إن ه ول فيه ة أستطيع أن أق بحمد هللا تعالى وصلت إلى مرحل

م      ة اآتساب العل ه آيفّي هي جهد يفيد الطالب ويزود فكره بالتوسع والمعرفة ويعّرف

ده ونتيجة        ه جه د رؤيت رح عن من جميع مناهل اللغة العربية ويشعره السعادة والف

 . قام به وأنه يقدم لآلخرين ما يستفيدون منهعمله من خالل البحث الذي 

 : ويتلخص هذا البحث فيما يلي

 : المقدمة

ة             م اللغ ذي يتكون من عل ام للبحث ال ة عن التصور الع تحدثت في المقدم

توى الصوتي والنحوي   ى المس ي عل نص العرب ة ال ي دراس ه ف ه ومناهج وفروع

ارئ أهمي دم للق ة تق ا أن المقدم داللي آم ار موضوع البحث والصرفي وال ة اختي

البنية النصية لقصة موسى عليه السالم في  " المنتقى من القصص القرآنية بعنوان

ذه          " القرآن الكريم ذا البحث اآتملت من خالل ه وتحيط أن الدراسة لقصة في ه

ين آي   ة ب ات المختلف ان العالق ور ببي ام بأح  الس ة واهتم ا بعناي ور آله داث ات الس

 . القصة

ذا ال  مت ه ة  وقس دي وبقي ل تمهي بوقة بفص ول مس ة فص ى ثالث ث إل بح

ه              ل النصي لقصة موسى علي ا من التحلي ا أردن ين م ة هي التي تب الفصول الثالث

 . السالم من الجوانب الثالثة موضوعا ونحوا وداللة

ة وفروعه ومناهجه         م اللغ ار عل اول أفك والفصل األول، فصل تمهيدي يتن

ث نص من حي ة ال م لغ ذلك تعريف عل داخل اإلختصاصات  وآ د مت م جدي و عل ه

نص وموضوعاته تعريف    و ال م نح نص ث ة وال نص تعريف الجمل م ال ام عل وهم

ة للنمطين        ة الحاآم ادئ العام ة للنص والمب نحو النص ونحو    (بالمستويات الثالث

ة ائله      ) الجمل رابط النصي ووس كاك الت ا وأش تالف بينهم اق واالخ ح االتف ومالم

 . لقرآنيومستويات التحليل النص ا



 

ة        م اللغ يلي بعل ف التفص ى التعري ز عل دي يرآ إذن، الفصل األول التمهي

 . القرآني/ ونحو النص ومستويات لتحليل النص العربي

ه السالم من     " البنية الموضوعية"والفصل الثاني   يتناول قصة موسى علي

ا   فطريقة البيان. حيث طريقة بيان هذه القصة في القرآن الكريم في سور عديدة له

رة     دا وم ة ج تختلف من سورة إلى أخرى، فمرة جاءت مفصلة ومرة جاءت مجمل

ارون   ا السالم  (في صورة حديث طويل أو موجز عن موسى وه وموسى  ) عليهم

وبني إسرائيل وقم موسى ) عليه السالم(وفرعون وقومه أو موسى ) عليه السالم(

 ). عليه السالم(

حداث القصة تاريخيا آما يوضح وفي هذا الفصل حاولت أن أحيط بجميع أ 

ة   " سورة القصص"لنا القرآن الكريم في  من يوم الميالد إلى هالك فرعون وتكمل

ذلكف ي سور   " النمل "و" األعراف "و" الشعراء "و" طه "القصة في سورة    وآ

 . أخرى وردت فيها موجزة ال مفصلة

و    ث ه ة"والفصل الثال ة النحوي ة و  " البني اليب النحوي م األس ر"يض بط ال

رابط  " النحوي لقصة موسى عليه السال وحاولت أن أشرف األسلوب النحوي والت

النحو بين أحداث هذه القصة فتكتمل هذه الدراسة النحوية لقصة موسى من خالل  

 . هذه السور ببيان العالقات النحوية في آيات السور آلها

مل الداللة تكا"يشتمل هذا الفصل على " البنية الداللية"والفصل الرابع هو  

ة ل الدالل دة " وتقاب ي سورة واح ة ف رد آامل م ت ين أحداث القصة وألن القصة ل ب

 فلذلك تحدثت في هذا الفصل عن العالقات الت

داللي (آاملية والتقابلية  ا ورد في    ) حسب المستوى ال ين م ا ورد  " القصص "ب وم

ي  راف"ف ل"و" األع ه"و" النم عراء"و" ط ونس"و" الش ور " ي ن الس ا م وغيره

 . لتي ذآرت فيها مؤجزة جداا



 

ه  (وفي الختام أود أن أقول إن هذه هي أهم المباحث عن قصة موسى      علي

ان             ) السالم ا آ ا وم م له ي من الفه ا تيسر ل در م د وضعتها بق ريم ق في القرآن الك

 . التوفيق لي في هذا الصدد إال بفضل اهللا عز وجل وآرمه

ة    ا محاول ا يشمل       ولعل جمع المادة وترتيبها وتبويبه ى م مني لإلطالع عل

ر     ن بح رة م د إال قط ذا ال يع ي ه ا أرى أن عمل رار آم ن أس اب م ذا الكت ه ه علي

القرآن الكريم ومع هذا أرجو أن يعين هذا العمل القارئ الكريم على بلوغ الحاجة  

ذا في         ي ه الى أن يجعل عمل منه وييسر له مطلبه آما أنني أرجو اهللا سبحانه وتع

وم  ناتي ي زان حس الى وإن     مي ن اهللا تع ذلك الفضل م نت ف ي إن أحس دين وألنن ال

ه وسدد خطاي ورحمني اهللا            ي توجي قصرت فشأن البشر، وشكرا لمن أهدى إل

وإياه والعاقبة للتقوى وصلى اهللا تعالى وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن 

ه، وسار عل      ق بأخلق ه، وتخل ى نهجه  عبد اهللا وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوت

 . إلى يوم الدين

 . وقد خرجت من بحثي بهذه النتائج : أهم النتائج

 . آان هذا البحث تطبيقا تتبع قصة موسى في جميع مراحلها )1

ا؛ ألن القصة    )2 جمعت أحداث قصة موسى من جميع السور التي وردت فيه

 . لم تذآر آاملة في سورة واحدة من السور

ى     آان مرجعي الرئيسي القرآن الكريم وتف )3 م أرجع إل ه، ول سير المفسرين ل

 . آتب اإلسرائيليات

ذا      )4 ا قصة موسى؛ ألن ه اهتممت ببيان المواقف والمقامات التي حدثت فيه

 . البحث في نحو النص الذي يعني بدراسة المقامات والمواقف

ة والت  )5 ة التكاملي ات الداللي وعي العالق ت ن ة والحظت أن العقبين ات الابلي ق

 . النص تزيد آثيرا عن العالقات التقابليةالتكاملية بين أجزاء 

 .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
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رقم  أسماء السور م
 اآلية

رقم 
 الصفحة

   بقرة السورة  )1(
َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذي َحاجَّ ِإْبَراِهيَم ِفي َربِِّه َأْن آَتاُه اللَُّه اْلُمْلَك ِإْذ َقاَل .1

َقاَل  ِإْبَراِهيُم َربِّي الَِّذي ُيْحِيي َوُيِميُت َقاَل َأَنا ُأْحِيي َوُأِميُت
ِإْبَراِهيُم َفِإنَّ اللََّه َيْأِتي ِبالشَّْمِس ِمْن اْلَمْشِرِق َفْأِت ِبَها ِمْن اْلَمْغِرِب 

 َفُبِهَت الَِّذي َآَفَر َواللَُّه َلا َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن

258 119-120 

ُتْم َأنفُ  .2 َل    َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه َياَقْوِم ِإنَُّكْم َظَلْم اِذُآْم اْلِعْج ُكْم ِباتَِّخ َس
اَب    اِرِئُكْم َفَت َفُتوُبوا ِإَلى َباِرِئُكْم َفاْقُتُلوا َأنُفَسُكْم َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِعْنَد َب

 َعَلْيُكْم ِإنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُم

54 148 

وَر خُ  .3 ْوَقُكْم الطُّ ا َف اَقُكْم َوَرَفْعَن ْذَنا ِميَث وٍَّة َوِإْذ َأَخ اُآْم ِبُق ا آَتْيَن ُذوا َم
ُل  ... َواْذُآُروا َما ِفيِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن  ُثمَّ َتَولَّْيُتْم ِمْن َبْعِد َذِلَك َفَلْوَلا َفْض

 اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َلُكنُتْم ِمْن اْلَخاِسِريَن

63-64 150 

 163 83 ... َوُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسًنا .... .4
ْيًئا      ....5 وا َش ْم َوَعَسى َأْن ُتِحبُّ ٌر َلُك َوَعسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخْي

 ...َوُهَو َشرٌّ َلُكْم 
216 40 

ْن      .6 ٌق ِم َذ َفِري ْم َنَب ا َمَعُه َوَلمَّا َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَصدٌِّق ِلَم
 َوَراَء ُظُهوِرِهْم َآَأنَُّهْم َلا َيْعَلُموَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِآَتاَب اللَِّه

101 107 

   سورة األعراف )2(
 118 25 ُتْخَرُجوَنِفيَها َتْحَيْوَن َوِفيَها َتُموُتوَن َوِمْنَها .1
ِفي  َوَيْسَتْخِلَفُكْم ... ُموَسىَوَقاَل اْلَمَلُأ ِمْن َقْوِم ِفْرَعْوَن َأَتَذُر .2

 َف َتْعَمُلوَناْلَأْرِض َفَيْنُظَر َآْي
127-
129 

125 

 127 127 َقاِهُروَنَأْبَناَءُهْم َوَنْسَتْحِيي ِنَساَءُهْم َوِإنَّا َفْوَقُهْم  َسُنَقتُِّلَقاَل .3
 129 128 ...اْلَأْرَض ِللَِّه ِإنَّاْسَتِعيُنوا ِباللَِّه َواْصِبُروا .4
 129 129 اْلَأْرِض َفَيْنُظَر َآْيَف َتْعَمُلوَنِفي  ...َقاُلوا ُأوِذيَنا ِمْن َقْبِل َأْن َتْأِتَيَنا .5
َآَل ِفْرَعْوَن ِبالسِِّنيَن َوَنْقٍص ِمَن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم  َأَخْذَناَوَلَقْد .6

 َيْنُكُثوَنِإَذا ُهْم  ... َيذَّآَُّروَن
130-
135 

137 

 ِبَأنَُّهْماْلَيمِّ  ...َنا َربََّك ُموَسى اْدُع َل َياَوَلمَّا َوَقَع َعَلْيِهُم الرِّْجُز َقاُلوا .7
 َآذَُّبوا ِبَآَياِتَنا َوَآاُنوا َعْنَها َغاِفِليَن

134-
136 

142 

 145 148 َظاِلِميَن َوَآاُنوااتََّخُذوُه  ....8
   سورة األنفال  )3(
َه      .1 ُروا اللَّ اْثُبُتوا َواْذُآ ًة َف ُتْم ِفَئ ْم   َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقي ًرا َلَعلَُّك  162 45َآِثي
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 ُتْفِلُحوَن
   سورة يونس  )4(
ا   .1 ِه ِبآَياِتَن ْوَن َوَمَلِئ ى ِفْرَع اُروَن ِإَل ى َوَه ِدِهْم ُموَس ْن َبْع ا ِم مَّ َبَعْثَن ُث

 َفاْسَتْكَبُروا َوَآاُنوا َقْوًما ُمْجِرِميَن
75 157 

   سورة النحل   )5(
 28 49.68 ...ِل َأْن اتَِّخِذي ِمْن اْلِجَباِل ُبُيوًتا َوَأْوَحى َربَُّك ِإَلى النَّْح.1
الَِّتي        .2 اِدْلُهْم ِب َنِة َوَج ِة اْلَحَس ِة َواْلَمْوِعَظ َك ِباْلِحْكَم ِبيِل َربِّ اْدُع ِإَلى َس

 ...ِهَي َأْحَسُن
125 163 

   سراء سورة اإل )6(
ا     َوُآلَّ ِإنَساٍن َأْلَزْمَناُه َطاِئَرُه ِفي ُعُنِقِه َو.1 ِة ِآَتاًب ْوَم اْلِقَياَم ُه َي ُنْخِرُج َل

 َيْلَقاُه َمنُشوًرا
13 116 

 118 52 َيْوَم َيْدُعوُآْم َفَتْسَتِجيُبوَن ِبَحْمِدِه َوَتُظنُّوَن ِإْن َلِبْثُتْم ِإلَّا َقِليًلا.2
َراِئيَل ِإذْ   .3 ي ِإْس أْل َبِن اَءُهْم   َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى ِتْسَع آَياٍت َبيَِّناٍت َفاْس َج

َقاَل َلَقْد َعِلْمَت ..... َفَقاَل َلُه ِفْرَعْوُن ِإنِّي َلَأُظنَُّك َياُموَسى َمْسُحوًرا 
َك        ي َلَأُظنُّ اِئَر َوِإنِّ َأْرِض َبَص َمَواِت َواْل ا َربُّ السَّ َما َأنَزَل َهُؤَلاء ِإلَّ

 َياِفْرَعْوُن َمْثُبوًرا

101-
102 

137 
 

اَءُهْم     َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَس.4 َراِئيَل ِإْذ َج ي ِإْس أْل َبِن ى ِتْسَع آَياٍت َبيَِّناٍت َفاْس
 َفَقاَل َلُه ِفْرَعْوُن ِإنِّي َلَأُظنَُّك َياُموَسى َمْسُحوًرا

101 141 

   سورة الكهف )7(
 98 62 َهَذا َنَصًبا َسَفِرَناَقاَل ِلَفَتاُه َآِتَنا َغَداَءَنا َلَقْد َلِقيَنا ِمْن .1
 99 63 َسِبيَلُه ِفي اْلَبْحِر َعَجًبا ...َأَرَأْيَت ِإْذ َأَوْيَنا ِإَلى الصَّْخَرِة َقاَل .2
 99 64 َعَلى َآَثاِرِهَما َقَصًصا َفاْرَتدَّاَقاَل َذِلَك َما ُآنَّا َنْبِغ .3
 ... ُرْشًداَلُه ُموَسى َهْل َأتَِّبُعَك َعَلى َأْن ُتَعلَِّمِن ِممَّا ُعلِّْمَت  َقاَل.4

 َي َصْبًراَمِع
66-67100 

 100 69 َصاِبًرا َوَلا َأْعِصي َلَك َأْمًرا اللَُّهَقاَل َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء .5
 101 70 َتْسَأْلِني َعْن َشْيٍء َحتَّى ُأْحِدَث َلَك ِمْنُه ِذْآًرا َفَلاَقاَل َفِإِن اتََّبْعَتِني .6
ُتْرِهْقِني ِمْن َأْمِري  ...ِة َخَرَقَها َحتَّى ِإَذا َرِآَبا ِفي السَِّفيَن َفاْنَطَلَقا.7

 ُعْسًرا
71-73102 

 103 75 َمِعَي َصْبًرا َتْسَتِطيَعَقاَل َأَلْم َأُقْل َلَك ِإنََّك َلْن .8
 104 78 ...َوَبْيِنَكَقاَل َهَذا ِفَراُق َبْيِني .9

 104 79 ...السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِآيَن َأمَّا.10
 105 82 ...َلاُم َفَكاَن َأَبَواُه ُمْؤِمَنْيِن َفَخِشيَنااْلُغ َوَأمَّا.11
 105 82 ...ِفي اْلَمِديَنِة َيِتيَمْيِنَوَأمَّا اْلِجَداُر َفَكاَن ِلُغَلاَمْيِن .12

   سورة مريم  )8(
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 157 53 َوَوَهْبَنا َلُه ِمْن َرْحَمِتَنا َأَخاُه َهاُروَن َنِبيا.1
   سورة طه )9(
 َوِلُتْصَنَعَوَأْلَقْيُت َعَلْيَك َمَحبًَّة ِمنِّي  ... ُأْخَرىَننَّا َعَلْيَك َمرًَّة َوَلَقْد َم.1

 َعَلى َعْيِني
37-3926 

 37 40 َتْحَزَنَفَرَجْعَناَك ِإَلى ُأمَِّك َآْي َتَقرَّ َعْيُنَها َوَلا .2
 38 40 َمْن َيْكُفُله َعَلىِإْذ َتْمِشي ُأْخُتَك َفَتُقوُل َهْل َأُدلُُّكْم .3
 53 40 َعَلى َقَدٍر َيا ُموَسى ...َوَقَتْلَت َنْفًسا َفَنجَّْيَناَك .4
 64 40 ِسِنيَن ِفي َأْهِل َمْدَيَن ُثمَّ ِجْئَت َعَلى َقَدٍر َيا ُموَسى َفَلِبْثَت.5
 4167-36 ...َقْد ُأوِتيَت ُسْؤَلَك َيا ُموَسى َقاَل.6
 68 39 َعَلى َعْيِني َوِلُتْصَنَع.7
َعَلى  ...ِلَأْهِلِه اْمُكُثوا  َفَقاَلِإْذ َرَأى َناًرا . ْل َأَتاَك َحِديُث ُموَسىَوَه.8

 النَّاِر ُهًدى
9-10 57 

َفَلا َيُصدَّنََّك َعْنَها َمْن َلا ُيْؤِمُن ِبَها  ... ُموَسىَفَلمَّا َأَتاَها ُنوِدَي َيا .9
 َهَواُه َفَتْرَدى َواتََّبَع

11-1677 

 82 14 ِلِذْآِرياللَُّه َلا ِإَلَه ِإلَّا َأَنا َفاْعُبْدِني َوَأِقِم الصََّلاَة َأَنا  ِإنَِّني.10
111-110 48 َقْد ُأوِحَي ِإَلْيَنا َأنَّ اْلَعَذاَب َعَلى َمْن َآذََّب َوَتَولَّى ِإنَّا.11
114-112 49 َقاَل َفَمْن َربُُّكَما َيا ُموَسى.12
 113 47 َربَِّك َرُسوَلاِإنَّا .13
 51،52115 ...َقاَل ِعْلُمَها ِعْنَد َربِّي .اَل َفَما َباُل اْلُقُروِن اْلُأوَلىَق.14
 54117-53 النَُّهىِإنَّ ِفي َذِلَك َلَآَياٍت ِلُأوِلي  ...الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلَأْرَض َمْهًدا .15
ِمَن  َأْنَزَلَوالَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلَأْرَض َمْهًدا َوَسَلَك َلُكْم ِفيَها ُسُبًلا .16

 السََّماِء َماًء
53 117 

 117 55 ُأْخَرى َتاَرًةِمْنَها َخَلْقَناُآْم َوِفيَها ُنِعيُدُآْم َوِمْنَها ُنْخِرُجُكْم .17
 135 60 ُثمَّ َأَتى َآْيَدُهَفَتَولَّى ِفْرَعْوُن َفَجَمَع .18
 138 56 َوَلَقْد َأَرْيَناُه َآَياِتَنا ُآلََّها َفَكذََّب َوَأَبى.19
 145 89 َقْوًلا َوَلا َيْمِلُك َلُهْم َضرا َوَلا َنْفًعا ِإَلْيِهْمَأَفَلا َيَرْوَن َألَّا َيْرِجُع .20
َحتَّى َيْرِجَع  ...َلُهْم َهاُروُن ِمْن َقْبُل َيا َقْوِم ِإنََّما ُفِتْنُتْم ِبِه َقاَلَوَلَقْد .21

 ِإَلْيَنا ُموَسى
90-91145 

 145 85 َفَتنَّا َقْوَمَك ِمْن َبْعِدَك َوَأَضلَُّهُم السَّاِمِريَُّفِإنَّا َقْد  َقاَل.22
 146 96...َلْم َيْبُصُروا ِبِه َفَقَبْضُت َقْبَضًة ِمْن َأَثِر الرَُّسوِل ِبَماَقاَل َبُصْرُت .23
 28155-24 َقْوِليَيْفَقُهوا  ...ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى  ِإَلىاْذَهْب .24
 36156-29 َقْد ُأوِتيَت ُسْؤَلَك َيا ُموَسى َقاَل ...ِزيًرا ِمْن َأْهِلي َواْجَعْل ِلي َو.25
 35159-33 ِإنََّك ُآْنَت ِبَنا َبِصيًرا .َوَنْذُآَرَك َآِثيًرا .َآِثيًراَآْي ُنَسبَِّحَك .26
 48161-42َلْيَنا َقْد ُأوِحَي ِإ ِإنَّا ...ِذْآِري  ِفياْذَهْب َأْنَت َوَأُخوَك ِبَآَياِتي َوَلا َتِنَيا .27
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 َأنَّ اْلَعَذاَب َعَلى َمْن َآذََّب َوَتَولَّى
 162 44 َليًِّنا َلَعلَُّه َيَتَذآَُّر َأْو َيْخَشى َقْوًلاَفُقوَلا َلُه .28
 164 45 َنَخاُف َأْن َيْفُرَط َعَلْيَنا َأْو َأْن َيْطَغى ِإنََّناَقاَلا َربََّنا .29
 164 46 َعُكَما َأْسَمُع َوَأَرىِإنَِّني َم َتَخاَفاَقاَل َلا .30
َربَِّك َفَأْرِسْل َمَعَنا َبِني ِإْسَراِئيَل َوَلا ُتَعذِّْبُهْم  َرُسوَلاَفْأِتَياُه َفُقوَلا ِإنَّا .31

 ِبَآَيٍة ِمْن َربَِّك َوالسََّلاُم َعَلى َمِن اتََّبَع اْلُهَدى ِجْئَناَكَقْد 
47 165 

َليًِّنا َلَعلَُّه َيَتَذآَُّر َأْو  َقْوًلاَفُقوَلا َلُه  .ُه َطَغىِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنَّ اْذَهَبا.32
 َيْخَشى

43-44166 

 168 47 ِبَآَيٍة ِمْن َربَِّك َوالسََّلاُم َعَلى َمِن اتََّبَع اْلُهَدى ِجْئَناَكَقْد .33
 21172-17 اْلُأوَلىَسُنِعيُدَها ِسيَرَتَها  ...َوَما ِتْلَك ِبَيِميِنَك َيا ُموَسى .34
 173 21 اْلُأوَلىَقاَل ُخْذَها َوَلا َتَخْف َسُنِعيُدَها ِسيَرَتَها .35
 174 22 َآَيًة ُأْخَرى ُسوٍءَواْضُمْم َيَدَك ِإَلى َجَناِحَك َتْخُرْج َبْيَضاَء ِمْن َغْيِر .36
 180 57 َقاَل َأِجْئَتَنا ِلُتْخِرَجَنا ِمْن َأْرِضَنا ِبِسْحِرَك َيا ُموَسى.37
 185 60 ُثمَّ َأَتى َآْيَدُهى ِفْرَعْوُن َفَجَمَع َفَتَولَّ.38
َآِذًبا َفُيْسِحَتُكْم ِبَعَذاٍب  اللَِّهَقاَل َلُهْم ُموَسى َوْيَلُكْم َلا َتْفَتُروا َعَلى .39

 َوَقْد َخاَب َمِن اْفَتَرى
61 186 

 ...َأْمَرُهْم َبْيَنُهْم َوَأَسرُّوا النَّْجَوى  َفَتَناَزُعوا.40
 َلَح اْلَيْوَم َمِن اْسَتْعَلىَوَقْد َأْف 

62-64186 

ِمْن  ...َأْن ُتْلِقَي َوِإمَّا َأْن َنُكوَن َأوََّل َمْن َأْلَقى  ِإمَّاَقاُلوا َيا ُموَسى .41
 َتْسَعى َأنََّهاِسْحِرِهْم 

65-66188 

 190 46 ِإنَِّني َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى.42
 69195-68 َوَلا ُيْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث َأَتى ...ْلَأْعَلى ِإنََّك َأْنَت ا َتَخْفُقْلَنا َلا .43
َعَذاًبا  َأَشدَُّأيَُّنا  ... الَِّذيَقاَل َآَمْنُتْم َلُه َقْبَل َأْن َآَذَن َلُكْم ِإنَُّه َلَكِبيُرُآُم .44

 َوَأْبَقى
71 192 

َعَذاٍب َوَقْد َخاَب َمِن َآِذًبا َفُيْسِحَتُكْم ِب اللَِّهَوْيَلُكْم َلا َتْفَتُروا َعَلى .45
 اْفَتَرى

61 196 

َوالَِّذي َفَطَرَنا َفاْقِض  اْلَبيَِّناِتَقاُلوا َلْن ُنْؤِثَرَك َعَلى َما َجاَءَنا ِمَن .46
 َوَأْبَقىَواللَُّه َخْيٌر  ...َما َأْنَت َقاٍض ِإنََّما َتْقِضي 

72-73194 

   سورة األنبياء )10(
ا ُمو .1 ْد آَتْيَن يَن    َوَلَق ًرا ِلْلُمتَِّق َياًء َوِذْآ اَن َوِض اُروَن اْلُفْرَق ى َوَه َس

ِفُقوَن  ... َذا  ... الَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَُّهْم ِباْلَغْيِب َوُهْم ِمْن السَّاَعِة ُمْش َوَه
 ِذْآٌر ُمَباَرٌك َأنَزْلَناُه َأَفَأْنُتْم َلُه ُمنِكُروَن

48-50 107 

 157 48 اُروَن اْلُفْرَقاَن َوِضَياًء َوِذْآًرا ِلْلُمتَِّقيَنَوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى َوَه.2
   سورة المؤمنون  )11(
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يَن      .1 اٍل َوَبِن ْن َم ِه ِم دُُّهْم ِب ا ُنِم ُبوَن َأنََّم ي   ...  َأَيْحَس ْم ِف اِرُع َلُه ُنَس
 اْلَخْيَراِت َبل َلا َيْشُعُروَن

55-56 90 

اُه هَ  .2 ى َوَأَخ ْلَنا ُموَس مَّ َأْرَس يٍن  ُث ْلَطاٍن ُمِب ا َوُس ى ... اُروَن ِبآَياِتَن ِإَل
 ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه َفاْسَتْكَبُروا َوَآاُنوا َقْوًما َعاِليَن

45-46 157 

   سورة الفرقان )12(
ا  ... َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَجَعْلَنا َمَعُه َأَخاُه َهاُروَن َوِزيًرا .1 َفُقْلَن

 ى اْلَقْوِم الَِّذيَن َآذَُّبوا ِبآَياِتَنا َفَدمَّْرَناُهْم َتْدِميًرااْذَهَبا ِإَل
35-36 157 

   سورة الشعراء)13(
1.
 

 110,  41 18 ِفيَنا َوِليًدا َوَلِبْثَت ِفيَنا ِمْن ُعُمِرَك ِسِنيَن ُنَربَِّكَأَلْم 

 65 14 َيْقُتُلوِنَوَلُهْم َعَليَّ َذْنٌب َفَأَخاُف َأْن .2
 113 23 ِفْرَعْوُن َوَما َربُّ اْلَعاَلِميَن َقاَل.3
َأَلا  ...َوَما َبْيَنُهَما ِإْن ُآْنُتْم ُموِقِنيَن  َواْلَأْرِضَقاَل َربُّ السََّماَواِت .4

 َتْسَتِمُعوَن
24-25114 

 119 28 َتْعِقُلوَن ُآْنُتْمَقاَل َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَما َبْيَنُهَما ِإْن .5
َيْأُتوَك ِبُكلِّ َسحَّاٍر  .َحاِشِريَنَقاُلوا َأْرِجْه َوَأَخاُه َواْبَعْث ِفي اْلَمَداِئِن .6

 َعِليٍم
36-37136 

 136 53 َحاِشِريَنَفَأْرَسَل ِفْرَعْوُن ِفي اْلَمَداِئِن .7
 66143-60 ُثمَّ َأْغَرْقَنا اْلَآَخِريَن... َفَأْتَبُعوُهْم ُمْشِرِقيَن .8
 165 15 ُمْسَتِمُعوَنا َفاْذَهَبا ِبَآَياِتَنا ِإنَّا َمَعُكْم َقاَل َآلَّ.9

 166 17 َأْن َأْرِسْل َمَعَنا َبِني ِإْسَراِئيَل.10
 166 22 ِنْعَمٌة َتُمنَُّها َعَليَّ َأْن َعبَّْدَت َبِني ِإْسَراِئيَل َوِتْلَك.11
 173 32 َفِإَذا ِهَي ُثْعَباٌن ُمِبيٌن َعَصاُهَفَأْلَقى .12
 181 29 ِمَن اْلَمْسُجوِنيَن َلَأْجَعَلنََّكاَل َلِئِن اتََّخْذَت ِإَلًها َغْيِري َق.13
َقاَل َنَعْم َوِإنَُّكْم .... َحاِشِريَنَقاُلوا َأْرِجْه َوَأَخاُه َواْبَعْث ِفي اْلَمَداِئِن .14

 اْلُمَقرَِّبيَنِإًذا َلِمَن 
36-42182 

 40183-38 ُهُم اْلَغاِلِبيَن ...ٍم َمْعُلوٍم َيْو ِلِميَقاِتَفُجِمَع السََّحَرُة .15
 44188-43 اْلَغاِلُبوَن َلَنْحُنِإنَّا  ...َقاَل َلُهْم ُموَسى َأْلُقوا َما َأْنُتْم ُمْلُقوَن .16
 َوَلُأَصلَِّبنَُّكْم ...َآَذَن َلُكْم ِإنَُّه َلَكِبيُرُآُم الَِّذي  َأْنَقاَل َآَمْنُتْم َلُه َقْبَل .17

 يَنَأْجَمِع
49 188 

 51194-50 َأوََّل اْلُمْؤِمِنيَن ُآنَّاَأْن  ... ُمْنَقِلُبوَنَقاُلوا َلا َضْيَر ِإنَّا ِإَلى َربَِّنا .18
   سورة النمل  )14(
ْبَحاَن         َف.1 ا َوُس ْن َحْوَلَه اِر َوَم ي النَّ ْن ِف وِرَك َم وِدَي َأْن ُب َلمَّا َجاَءَها ُن

 َياُموَسى ِإنَُّه َأَنا اللَُّه اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم.. .اللَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن 
8-9 77 
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 80 9 َياُموَسى ِإنَُّه َأَنا اللَُّه اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم.2
ْب          .3 ْم ُيَعقِّ ْدِبًرا َوَل ى ُم انٌّ َولَّ ا َج زُّ َآَأنََّه ا َتْهَت ا َرآَه َوَأْلِق َعَصاَك َفَلمَّ

مَّ     ... َخاُف َلَديَّ اْلُمْرَسُلوَن َياُموَسى َلا َتَخْف ِإنِّي َلا َي َم ُث ْن َظَل ا َم ِإلَّ
يٌم   َك     ... َبدََّل ُحْسًنا َبْعَد ُسوٍء َفِإنِّي َغُفوٌر َرِح ي َجْيِب َدَك ِف ْل َي َوَأْدِخ

ِه         ْوَن َوَقْوِم ى ِفْرَع اٍت ِإَل ِع آَي ي ِتْس وٍء ِف َتْخُرْج َبْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُس
 َفاِسِقيَنِإنَُّهْم َآاُنوا َقْوًما 

10-12 85 

يٌن    .4 ْحٌر ُمِب َذا ِس ا   ... َفَلمَّا َجاَءْتُهْم آَياُتَنا ُمْبِصَرًة َقاُلوا َه ُدوا ِبَه َوَجَح
 َواْسَتْيَقَنْتَها َأْنُفُسُهْم ُظْلًما َوُعُلوا َفانُظْر َآْيَف َآاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن

13-14 138 

 173-172 10 ..َتْهَتزُّ َآَأنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدِبًرا َوَلْم ُيَعقِّْب َوَأْلِق َعَصاَك َفَلمَّا َرآَها.5
   سورة القصص)15(
ْوَن     .1 ى َوِفْرَع ِإ ُموَس ْن َنَب َك ِم وا َعَلْي اْلَحقَِّنْتُل وَن   ِب ْوٍم ُيْؤِمُن  ...ِلَق

 ُروَنَيْحَذَوُنِرَي ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهْم َما َآاُنوا 
3-6 23 

 24 4  ...َوَيْسَتْحِيي ِنَساَءُهْم ِإنَُّه َأْبَناَءُهْمُيَذبُِّح .2
َيمِّ    َعَلْيِهَوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِه َفِإَذا ِخْفِت .3 ي اْل َفَأْلِقيِه ِف

 َلا َيْشُعُروَن َوُهْمَعْن ُجُنٍب  ...َوَلا َتَخاِفي َوَلا َتْحَزِني 
7-11 26-26-

27 
-30-29 8 ِلَيُكوَن َلُهْم َعُدوا َوَحَزًنا ِفْرَعْوَنَفاْلَتَقَطُه َآُل .4

31 
 30 8 َآاُنوا َخاِطِئيَن َوُجُنوَدُهَماِإنَّ ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن .5
 30 6 َيْحَذُروَنَوُنِرَي ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهْم َما َآاُنوا .6
 31-30 8 َلُهْم َعُدوا َوَحَزًنا ِلَيُكوَن.7
 31 9 ِلي َوَلَك َعْيٍنُقرَُّة .8
ا      َعْيٍنَوَقاَلِت اْمَرَأُة ِفْرَعْوَن ُقرَُّة .9 وُه َعَسى َأْن َيْنَفَعَن ا َتْقُتُل ِلي َوَلَك َل

 َوُهْم َلا َيْشُعُروَن َوَلًداَأْو َنتَِّخَذُه 
9 32-35 

اَدتْ َفاِرًغا ِإْن َوَأْصَبَح ُفَؤاُد ُأمِّ ُموَسى .10 ا      َآ ا َأْن َرَبْطَن ِه َلْوَل ِدي ِب َلُتْب
 اْلُمْؤِمِنيَنَعَلى َقْلِبَها ِلَتُكوَن ِمَن 

10 35 

 38-37 11 َلا َيْشُعُروَن َوُهْمَوَقاَلْت ِلُأْخِتِه ُقصِّيِه َفَبُصَرْت ِبِه َعْن ُجُنٍب .11
 39-38 12 ...َوَحرَّْمَنا َعَلْيِه اْلَمَراِضَع ِمْن َقْبُل.12
 39-38 12 َناِصُحوَنَهْل َأُدلُُّكْم َعَلى َأْهِل َبْيٍت َيْكُفُلوَنُه َلُكْم َوُهْم َلُه .13
َوِلَتْعَلَم َأنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ  َتْحَزَنَفَرَدْدَناُه ِإَلى ُأمِِّه َآْي َتَقرَّ َعْيُنَها َوَلا .14

 َيْعَلُموَنَوَلِكنَّ َأْآَثَرُهْم َلا 
13 39 

 177, 40 7 ِإَلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِليَن َرادُّوُهِإنَّا .15
ا    .16 اُه ُحْكًم َتَوى َآَتْيَن دَُّه َواْس َغ َأُش ا َبَل اَوَلمَّ ِزي   َوِعْلًم َذِلَك َنْج َوَآ

 اْلُمْحِسِنيَن
14 41 

 2143-15ُجَلْيِن َيْقَتِتَلاِن َغْفَلٍة ِمْن َأْهِلَها َفَوَجَد ِفيَها َر ِحيِنَوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلى .17
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 ...ِشيَعِتِه ِمْنَهَذا 
 1744-14 ...َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه َواْسَتَوى َآَتْيَناُه ُحْكًما.18
 45 15 ...َغْفَلٍة ِمْن َأْهِلَها ِحيِنَعَلى .19
 45 19 ...ِباْلَأْمِس َنْفًسااَل َيا ُموَسى َأُتِريُد َأْن َتْقُتَلِني َآَما َقَتْلَت قَ.20
 1747,48-15 ...الشَّْيَطاِن ِإنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمِبيٌن َعَمِلَقاَل َهَذا ِمْن .21
ي .22 اَل َربِّ ِإنِّ ُتَق وُر   َظَلْم َو اْلَغُف ُه ُه ُه ِإنَّ َر َل ي َفَغَف اْغِفْر ِل ي َف َنْفِس

 الرَِّحيُم
16 48 

 49 18 ...اْسَتْنَصَرُه ِباْلَأْمِس الَِّذيَذا َفَأْصَبَح ِفي اْلَمِديَنِة َخاِئًفا َيَتَرقَُّب َفِإ.23
 50 19 ...َلُهَما َقاَل َيا ُموَسى َعُدوٌَّفَلمَّا َأْن َأَراَد َأْن َيْبِطَش ِبالَِّذي ُهَو .24
َت  .25 ا َأُتِريُد َأْن َتْقُتَلِني َآَما َقَتْل َأْمِس ِإنْ  َنْفًس َن     ...ِباْل وَن ِم ُد َأْن َتُك ُتِري

 اْلُمْصِلِحيَن
19 51 

ى  .26 ْن َأْقَص ٌل ِم اَء َرُج ِةَوَج َأ    اْلَمِديَن ى ِإنَّ اْلَمَل ا ُموَس اَل َي َعى َق َيْس
 َفاْخُرْج ِإنِّي َلَك ِمَن النَّاِصِحيَن ِلَيْقُتُلوَكَيْأَتِمُروَن ِبَك 

20 52 

 53 21 َنَيَتَرقَُّب َقاَل َربِّ َنجِِّني ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمي َخاِئًفاَفَخَرَج ِمْنَها .27
 56 22 السَِّبيِل َسَواَءَعَسى َربِّي َأْن َيْهِدَيِني .28
نَ َوَلمَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه ُأمًَّة .29 ْن      ِم َد ِم ُقوَن َوَوَج اِس َيْس النَّ

ِدَر    َماُدوِنِهُم اْمَرأَتْيِن َتُذوَداِن َقاَل  ى ُيْص َخْطُبُكَما َقاَلَتا َلا َنْسِقي َحتَّ
 َآِبيٌر َشْيٌخرَِّعاُء َوَأُبوَنا ال

23 57 

اَل َربِّ   .30 لِّ َفَق ي َفَسَقى َلُهَما ُثمَّ َتَولَّى ِإَلى الظِّ ْن      ِإنِّ يَّ ِم َت ِإَل ا َأْنَزْل ِلَم
 َخْيٍر َفِقيٌر

24 58 

ُه .31 َداُهَماَفَجاَءْت ْدُعوَك   ِإْح ي َي ْت ِإنَّ َأِب ِتْحَياٍء َقاَل ى اْس ي َعَل َتْمِش
 َأْجَر َما َسَقْيَت َلَنا ِلَيْجِزَيَك

25 58 

 59 25 َأْجَر َما َسَقْيَت َلَنا ِلَيْجِزَيَكِإنَّ َأِبي َيْدُعوَك .32
ِه    .33 صَّ َعَلْي اَءُه َوَق ْوِم        اْلَقَصصَ َفَلمَّا َج َن اْلَق ْوَت ِم ْف َنَج ا َتَخ اَل َل َق

 الظَّاِلِميَن
25 59 

ْت .34 َداُهَماَقاَل َتْأِجْرهُ  ِإْح ِت اْس ا َأَب ِويُّ    َي َتْأَجْرَت اْلَق ِن اْس َر َم ِإنَّ َخْي
 اْلَأِميُن

25 60 

يَّ   .35 َدى اْبَنَت َك ِإْح ُد َأْن ُأْنِكَح ي ُأِري اَل ِإنِّ اَتْيِنَق ْأُجَرِني  َه ى َأْن َت َعَل
ا    ...ِعْنِدَك  َفِمْنَثَماِنَي ِحَجٍج َفِإْن َأْتَمْمَت َعْشًرا  ى َم َعَليَّ َواللَُّه َعَل

 يٌلَوِآَنُقوُل 

27 ،2862 

 63 28 َوِآيٌلَما َنُقوُل  ...َقاَل َذِلَك َبْيِني َوَبْيَنَك .36
 65 29 الطُّوِر َناًرا َجاِنِبَفَلمَّا َقَضى ُموَسى اْلَأَجَل َوَساَر ِبَأْهِلِه َآَنَس ِمْن .37
 3266، 29 َقْوًما َفاِسِقيَن َآاُنواِإنَُّهْم  ...َفَلمَّا َقَضى ُموَسى اْلَأَجَل .38
 73-73 29 َتْصَطُلوَنَلَعلَُّكْم  ...َفَلمَّا َقَضى ُموَسى اْلَأَجَل .39
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َقَضْيَنا ِإَلى ُموَسى اْلَأْمَر َوَما ُآْنَت ِمَن  ِإْذَوَما ُآْنَت ِبَجاِنِب اْلَغْرِبيِّ .40
 َلَعلَُّهْم َيَتَذآَُّروَن َقْبِلَكِمْن  ...الشَّاِهِديَن 

44-4674 

ي    َفَلمَّا َأَتاَها ُن.41 َأْيَمِن ِف َواِد اْل ةِ وِدَي ِمْن َشاِطِئ اْل َن    اْلُبْقَع ِة ِم اْلُمَباَرَآ
 اْلَعاَلِميَن َربُّالشََّجَرِة َأْن َيا ُموَسى ِإنِّي َأَنا اللَُّه 

30 75-78 

 78 31 ...َوَأْن َأْلِق َعَصاَك.42
 169, 81 30 اْلَعاَلِميَن َربَُّيا ُموَسى ِإنِّي َأَنا اللَُّه ....43
-170، 3284، 31 َقْوًما َفاِسِقيَن َآاُنواِإنَُّهْم  ...َوَأْن َأْلِق َعَصاَك َفَلمَّا َرَآَها َتْهَتزُّ .44

172 
 86 32 َقْوًما َفاِسِقيَن ...ُبْرَهاَناِن ِمْن َربَِّك  َفَذاِنَك.45
وزِ  َقاُروَن َآاَن ِمْن َقْوِم ُموَسى َفَبَغى َعَلْيِهْم َوَآَتْيَناُه ِمَن ِإنَّ.46  ... اْلُكُن

 ِلْلُمتَِّقيَن َواْلَعاِقَبُة
76-8387 

 88 79 ِإنَُّه َلُذو َحظٍّ َعِظيٍم ...َقْوِمِه  َعَلىَفَخَرَج .47
ْن     ....48 ٌر ِلَم ِه َخْي نَ َوْيَلُكْم َثَواُب اللَّ ا       َآَم ا ِإلَّ ا ُيَلقَّاَه اِلًحا َوَل َل َص َوَعِم

 الصَّاِبُروَن
80 88 

ْفَنا .49 ِهَفَخَس ُه      ِب اَن َل ا َآ َأْرَض َفَم َداِرِه اْل َن    ...َوِب اَن ِم ا َآ َوَم
 اْلُمْنَتِصِريَن

81 90 

ِري     ِفْرَعْوُنَوَقاَل .50 ٍه َغْي ْن ِإَل دْ َيا َأيَُّها اْلَمَلُأ َما َعِلْمُت َلُكْم ِم ي   َفَأْوِق ِل
 َلَعلَُّهْم َيَتَذآَُّروَن َوَرْحَمًةَبَصاِئَر ِللنَّاِس َوُهًدى  ...

38-43121 

 122 38 ِإَلى ِإَلِه ُموَسى َوِإنِّي َلَأُظنُُّه ِمَن اْلَكاِذِبيَن َأطَِّلُعَصْرًحا َلَعلِّي .51
123-122 38 َوِإنِّي َلَأُظنُُّه ِمَن اْلَكاِذِبيَن.52
قِّ    َواْسَتْكَبَر.53 ِر اْلَح ا     ...ُهَو َوُجُنوُدُه ِفي اْلَأْرِض ِبَغْي ِة َل ْوَم اْلِقَياَم َوَي

 ُروَنُيْنَص
39-42124 

 124 43 َلَعلَُّهْم َيَتَذآَُّروَن ...َبْعِد َما َأْهَلْكَنا  ِمْنَوَلَقْد َآَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب .54
 133 20 ...َيْسَعى َقاَل َيا ُموَسى اْلَمِديَنِةَوَجاَء َرُجٌل ِمْن َأْقَصى ....55
ُه   َتُكوُنَوَمْن  ...َجاَءُهْم ُموَسى ِبَآَياِتَنا َبيَِّناٍت  َفَلمَّا.56 َلُه َعاِقَبُة الدَّاِر ِإنَّ

 َلا ُيْفِلُح الظَّاِلُموَن
36-37138 

َذاِنَك.57 ْم      َف ِه ِإنَُّه ْوَن َوَمَلِئ ى ِفْرَع َك ِإَل ْن َربِّ اِن ِم اُنواُبْرَهاَن ا  َآ َقْوًم
 َفاِسِقيَن

32 154, 
161، 
176  

ا   .58 ْنُهْم َنْفًس ُت ِم ي َقَتْل اُفَربِّ ِإنِّ وِن  َفَأَخ ا   ...َأْن َيْقُتُل ِن اتََّبَعُكَم َوَم
 اْلَغاِلُبوَن

33-35154-155

 157 35 َوَمِن اتََّبَعُكَما اْلَغاِلُبوَن ...َسَنُشدُّ َعُضَدَك ِبَأِخيَك  َقاَل.59
175، 170 32 ...ِمْن َغْيِر ُسوٍء َبْيَضاَءاْسُلْك َيَدَك ِفي َجْيِبَك َتْخُرْج .60
 173 31 ِإنََّك ِمَن اْلَآِمِنيَن َتَخْفْل َوَلا َيا ُموَسى َأْقِب.61
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 175 32 ...ِمْن َغْيِر ُسوٍء َبْيَضاَءاْسُلْك َيَدَك ِفي َجْيِبَك َتْخُرْج .62
َذاِنَك.63 ْم      َف ِه ِإنَُّه ْوَن َوَمَلِئ ى ِفْرَع َك ِإَل ْن َربِّ اِن ِم اُنواُبْرَهاَن ا  َآ َقْوًم

 َفاِسِقيَن
32 176 

   سورة العنكبوت )16(
ْنُهْم  .1 َوَلا ُتَجاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإلَّا الَِّذيَن َظَلُموا ِم

... 
46 163 

   سورة األحزاب)17(
ا  .1 ُه ِممَّ رََّأُه اللَّ ى َفَب ِذيَن آَذْوا ُموَس وا َآالَّ ا َتُكوُن وا َل ِذيَن آَمُن ا الَّ َياَأيَُّه

 ْنَد اللَِّه َوِجيًهاَقاُلوا َوَآاَن ِع
69 92 

 158 69 َوَآاَن ِعْنَد اللَِّه َوِجيًها... .2
   سورة سبأ  )18(
 121 24 َوِإنَّا َأْو ِإيَّاُآْم َلَعَلى ُهًدى َأْو ِفي َضَلاٍل ُمِبيٍن.... .1
ى إِ .2 َدَنا ُزْلَف رُِّبُكْم ِعْن الَِّتي ُتَق اُدُآْم ِب ا َأْوَل َواُلُكْم َوَل ا َأْم َن َوَم ْن آَم ا َم لَّ

 ...َوَعِمَل َصاِلًحا
37 90 

   سورة الصافات  )19(
 157 114 َوَلَقْد َمَننَّا َعَلى ُموَسى َوَهاُروَن.1
   سورة غافر)20(
َعِن ...َأْبُلُغ اْلَأْسَباَب َيا َهاَماُن اْبِن ِلي َصْرًحا َلَعلِّي ِفْرَعْوُنَوَقاَل .1

 ْوَن ِإلَّا ِفي َتَباٍبَآْيُد ِفْرَع َوَماالسَِّبيِل 
35-36123 

 ُمَتَكبٍِّرَوَربُِّكْم ِمْن ُآلِّ  ...َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى ِبَآَياِتَنا َوُسْلَطاٍن ُمِبيٍن .2
 َلا ُيْؤِمُن ِبَيْوِم اْلِحَساِب

23-27125 

َفَقاُلوا َساِحٌر  َوَقاُروَن... َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى ِبَآَياِتَنا َوُسْلَطاٍن ُمِبيٍن .3
 َآذَّاٌب

23-24126 

َأْو َأْن ُيْظِهَر .... َجاَءُهْم ِباْلَحقِّ ِمْن ِعْنِدَنا َقاُلوا اْقُتُلوا َأْبَناَء  َفَلمَّا.4
 اْلَفَساَدِفي اْلَأْرِض 

25-26128 

ِمْن ِفي اْلَأْرِض َفَمْن َيْنُصُرَنا  َظاِهِريَنَيا َقْوِم َلُكُم اْلُمْلُك اْلَيْوَم .5
 َبْأِس اللَِّه ِإْن َجاَءَنا

29 131 

 131 29 الرََّشاِدِفْرَعْوُن َما ُأِريُكْم ِإلَّا َما َأَرى َوَما َأْهِديُكْم ِإلَّا َسِبيَل  َقاَل.6
دَِّل   .7 اُف َأْن ُيَب َوَقاَل ِفْرَعْوُن َذُروِني َأْقُتْل ُموَسى َوْلَيْدُع َربَُّه ِإنِّي َأَخ

 ُيْظِهَر ِفي اْلَأْرِض اْلَفَساَد ِديَنُكْم َأْو َأْن
26 197 

وا آَل    .8 اَعُة َأْدِخُل وُم السَّ النَّاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها ُغُدوا َوَعِشيا َوَيْوَم َتُق
 ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب

46 137 

   سورة الزخرف)21(
 54134-51ِإنَُّهْم َآاُنوا  َفَأَطاُعوُهَفاْسَتَخفَّ َقْوَمُه  ...َوَناَدى ِفْرَعْوُن ِفي َقْوِمِه .1



 571

 َقْوًما َفاِسِقيَن
 135 52 َأْم َأَنا َخْيٌر ِمْن َهَذا الَِّذي ُهَو َمِهيٌن َوَلا َيَكاُد ُيِبيُن.2
وُل .3 ي َرُس اَل ِإنِّ ِه َفَق ْوَن َوَمَلِئ ى ِفْرَع ا ِإَل ْلَنا ُموَسى ِبآَياِتَن ْد َأْرَس َوَلَق

َوَما  ...َفَلمَّا َجاَءُهْم ِبآَياِتَنا ِإَذا ُهْم ِمْنَها َيْضَحُكوَن  ...َربِّ اْلَعاَلِميَن 
ْم            َذاِب َلَعلَُّه ْذَناُهْم ِباْلَع ا َوَأَخ ْن ُأْخِتَه ُر ِم َي َأْآَب ا ِه ٍة ِإلَّ ْن آَي ُنِريِهْم ِم

وَن   َد عِ      ...َيْرِجُع ا َعِه َك ِبَم ا َربَّ اِحُر اْدُع َلَن ا السَّ اُلوا َياَأيَُّه َدَك َوَق ْن
 َفَلمَّا َآَشْفَنا َعْنُهْم اْلَعَذاَب ِإَذا ُهْم َينُكُثوَن ...ِإنََّنا َلُمْهَتُدوَن 

56-50138 

   سورة ق )22(
 116 18 َما َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل ِإلَّا َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد.1
   سورة القمر )23(
ُذُر  .1 ْوَن النُّ اَء آَل ِفْرَع ْد َج ذَّ... َوَلَق َذ َآ ْذَناُهْم َأْخ ا َفَأَخ ا ُآلَِّه ُبوا ِبآَياِتَن

 َعِزيٍز ُمْقَتِدٍر
41-42 138 

   سورة الرحمن  )24(
 89 39 َفَيْوَمِئٍذ َلا ُيْسَأُل َعْن َذْنِبِه ِإنٌس َوَلا َجانٌّ.1
   سورة الصف)25(
ْد تَ .1 وُل    َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه َياَقْوِم ِلَم ُتْؤُذوَنِني َوَق ي َرُس وَن َأنِّ ْعَلُم

ْوَم           ِدي اْلَق ا َيْه ُه َل وَبُهْم َواللَّ ُه ُقُل وا َأَزاَغ اللَّ ا َزاُغ ْيُكْم َفَلمَّ ِه ِإَل اللَّ
 اْلَفاِسِقيَن

5 92 

   النازعات سورة )26(
 112 26-25 َشىِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة ِلَمْن َيْخ...ََأَخَذُه اللَُّه َنَكاَل اْلآِخَرِة َواْلُأوَلى.1
 113 24-23 َفَقاَل َأَنا َربُُّكْم اْلَأْعَلى ....َفَحَشَر َفَناَدى .2
َأْعَلى  ..َفَحَشَر َفَناَدى ..ُثمَّ َأْدَبَر َيْسَعى .3 ْم اْل ُه   ..َفَقاَل َأَنا َربُُّك َذُه اللَّ َفَأَخ

 َشى ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة ِلَمْن َيْخ..َنَكاَل اْلآِخَرِة َواْلُأوَلى
22-26 134 

 135 23-22 َفَحَشَر َفَناَدى ...ُثمَّ َأْدَبَر َيْسَعى .4
 136 24  َفَقاَل َأَنا َربُُّكْم اْلَأْعَلى.5
 136 26-25 ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة ِلَمْن َيْخَشى ...َفَأَخَذُه اللَُّه َنَكاَل اْلآِخَرِة َواْلُأوَلى .6
 139 21-20 َفَكذََّب َوَعَصى ...ى َفَأَراُه اْلآَيَة اْلُكْبَر.7
ى     .8 ُه َطَغ ْوَن ِإنَّ ى       ...اْذَهْب ِإَلى ِفْرَع ى َأْن َتَزآَّ َك ِإَل ْل َل ْل َه  ...َفُق

 َوَأْهِدَيَك ِإَلى َربَِّك َفَتْخَشى
16-19 166 

 169 39-37 ْأَوىَفِإنَّ اْلَجِحيَم ِهَي اْلَم ...َوآَثَر اْلَحَياَة الدُّْنَيا ...َفَأمَّا َمْن َطَغى .9
 77 16-15 ِإْذ َناَداُه َربُُّه ِباْلَواِدي اْلُمَقدَِّس ُطًوى... َهْل أَتاَك َحِديُث ُموَسى.10
 111 39-37 َفِإنَّ اْلَجِحيَم ِهَي اْلَمْأَوى... َوآَثَر اْلَحَياَة الدُّْنَيا.. َفَأمَّا َمْن َطَغى .11

   سورة التكوير)27(
 31 29 لَّا َأْن َيَشاَء اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِميَن َوَما َتَشاُءوَن ِإ.1
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   سورة الليل  )28(
 169 16-14 الَِّذي َآذََّب َوَتَولَّى..  َلا َيْصَلاَها ِإلَّا اْلَأْشَقى..  َفَأْنَذْرُتُكْم َناًرا َتَلظَّى.1
     العلق سورة )29(
 79 1 اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق.1
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 الثالثفصل للهرس اآليات ف
  

رقم  أسماء السور م
 اآلية

رقم 
 الصفحة

   سورة البقرة )1(
 337 2 ...َلا َرْيَب ِفيِه اْلِكَتاُبَذِلَك .1
   سورة األعراف )2(
 252 103 َبَعْثَنا ِمْن َبْعِدِهْم ُموَسى ِبَآَياِتَنا ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه ُثمَّ.1
-109 َتْأُمُروَنَفَماَذا  ...َلَساِحٌر  َهَذاْن َقْوِم ِفْرَعْوَن ِإنَّ َقاَل اْلَمَلُأ ِم.2

110 
282 ،298

 284 110 َتْأُمُروَنَفَماَذا .3
 287 111 َحاِشِريَنَوَأْرِسْل ِفي اْلَمَداِئِن .4
 301 113 َنْحُن اْلَغاِلِبيَن ...َقاُلوا  ِفْرَعْوَنَوَجاَء السََّحَرُة .5
-113 َوِإنَُّكْم َلِمَن اْلُمَقرَِّبيَن ...َقاُلوا  ِفْرَعْوَنَرُة َوَجاَء السََّح.6

114 
302 

-115َعِظيٍم ِبِسْحٍرَوَجاُءوا ...ُتْلِقَي َوِإمَّا َأْن َنُكوَن  َأْنَقاُلوا َيا ُموَسى ِإمَّا .7
116 

305 

 310 116 َعِظيٍم ِبِسْحٍرَوَجاُءوا  ...َأْلَقْوا َسَحُروا  َفَلمَّا.8
-117 َواْنَقَلُبوا َصاِغِريَن ...ْوَحْيَنا ِإَلى ُموَسى َأْن َأْلِق َعَصاَك َفِإَذا َوَأ.9

119 
316 

-118 َواْنَقَلُبوا َصاِغِريَن...  َيْعَمُلوَنَفَوَقَع اْلَحقُّ َوَبَطَل َما َآاُنوا .10
119 

323 

-120 ِبَربِّ اْلَعاَلِميَن ...َساِجِديَن  السََّحَرُةَوُأْلِقَي .11
121 

324 

 328 123 ... َأْهَلَهاِإنَّ َهَذا َلَمْكٌر َمَكْرُتُموُه ِفي اْلَمِديَنِة ِلُتْخِرُجوا ِمْنَها ... .12
 330 124 ِخَلاٍف ُثمَّ َلُأَصلَِّبنَُّكْم َأْجَمِعيَن ِمْنَلُأَقطَِّعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكْم .13
 َوَتَوفََّناَربََّنا َأْفِرْغ َعَلْيَنا َصْبًرا  ...ُمْنَقِلُبوَن  َربَِّناَقاُلوا ِإنَّا ِإَلى .14

 ُمْسِلِميَن
125-
126 

333 

 335 126 َربَِّنا ِبَآَياِتَوَما َتْنِقُم ِمنَّا ِإلَّا َأْن َآَمنَّا .15
 336 126 ُمْسِلِميَن َوَتَوفََّناَربََّنا َأْفِرْغ َعَلْيَنا َصْبًرا .16

   سورة يونس)3(
 َساِحٍراْئُتوِني ِبُكلِّ  ...اْلَحقُّ ِمْن ِعْنِدَنا َقاُلوا ِإنَّ َهَذا َفَلمَّا َجاَءُهُم .1

 َعِليٍم
76-79292 



 574

 79300-77 َعِليٍم َساِحٍرِبُكلِّ  ...َقاَل ُموَسى َأَتُقوُلوَن ِلْلَحقِّ َلمَّا َجاَءُآْم َأِسْحٌر .2
 308 80 ُمْلُقوَن ...َفَلمَّا َجاَء السََّحَرُة َقاَل َلُهْم ُموَسى .3
 311 81 اْلُمْفِسِديَنَعَمَل  ...َفَلمَّا َأْلَقْوا َقاَل ُموَسى َما .4
 320 77 ُيْفِلُح السَّاِحُروَن َوَلا ...َقاَل ُموَسى َأَتُقوُلوَن .5
 252 75 َقْوًما ُمْجِرِميَن ...ُثمَّ َبَعْثَنا ِمْن َبْعِدِهْم ُموَسى َوَهاُروَن .6
   سورة إبراهيم)4(
الظُُّلَماِت ِإَلى  ِمَنَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى ِبَآَياِتَنا َأْن َأْخِرْج َقْوَمَك َوَل.1

 النُّوِر
5 252 

   سورة طه )5(
 38203-37 ُأمَِّك َما ُيوَحى ...ُأْخَرىَوَلَقْد َمَننَّا َعَلْيَك َمرًَّة .1
 40204-39 ...َهْل َأُدلُُّكْم  ...ي َعَلى َعْيِن َوِلُتْصَنَعَوَأْلَقْيُت َعَلْيَك َمَحبًَّة ِمنِّي .2
 205 40 ...َتْحَزَنَفَرَجْعَناَك ِإَلى ُأمَِّك َآْي َتَقرَّ َعْيُنَها َوَلا .3
 208 40 َوَقَتْلَت َنْفًسا َفَنجَّْيَناَك ِمَن اْلَغمِّ َوَفَتنَّاَك ُفُتوًنا.4
 .َدٍر َيا ُموَسىِسِنيَن ِفي َأْهِل َمْدَيَن ُثمَّ ِجْئَت َعَلى َق َفَلِبْثَت.5

 ِلَنْفِسي َواْصَطَنْعُتَك
40-41218 

ِلَأْهِلِه اْمُكُثوا ِإنِّي  َفَقاَلِإْذ َرَأى َناًرا  .َوَهْل َأَتاَك َحِديُث ُموَسى.6
 ...َآَنْسُت َناًرا 

9-10 220 

 222 10 َأْو َأِجُد َعَلى النَّاِر ُهًدى ِبَقَبٍسَلَعلِّي َآِتيُكْم ِمْنَها .7
ِإنِّي َأَنا َربَُّك َفاْخَلْع َنْعَلْيَك ِإنََّك ) 11( ُموَسىا َأَتاَها ُنوِدَي َيا َفَلمَّ.8

 ...َوَأَنا اْخَتْرُتَك َفاْسَتِمْع ِلَما ُيوَحى ) 12(ُطًوى  اْلُمَقدَِّسِباْلَواِد 
 َهَواُه َفَتْرَدى َواتََّبَع

11-16224 

ِلُنِرَيَك ِمْن َآَياِتَنا  ...َعَصاَي  َيِهَقاَل  .َوَما ِتْلَك ِبَيِميِنَك َيا ُموَسى.9
 اْلُكْبَرى

17-23227 

َآَيًة ُأْخَرى  ُسوٍءَواْضُمْم َيَدَك ِإَلى َجَناِحَك َتْخُرْج َبْيَضاَء ِمْن َغْيِر .10
 اْلُكْبَرى ...

22-23230 

 36236-24 ُسْؤَلَك َيا ُموَسى ...ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى  ِإَلىاْذَهْب .11
 247 29 ...َعْل ِلي َوِزيًراَواْج.12
 249 47 ...َربَِّك َرُسوَلاِإنَّا .13
َفَأْرِسْل َمَعَنا َبِني  ...ِذْآِري  ِفياْذَهْب َأْنَت َوَأُخوَك ِبَآَياِتي َوَلا َتِنَيا .14

 ِإْسَراِئيَل
42-47253 

 281 22 ًة ُأْخَرىَآَي ُسوٍءَواْضُمْم َيَدَك ِإَلى َجَناِحَك َتْخُرْج َبْيَضاَء ِمْن َغْيِر .15
 267 47 ...َربَِّك َفَأْرِسْل َمَعَنا  َرُسوَلاَفُقوَلا ِإنَّا .16
 282 63 اْلُمْثَلى ...َلَساِحَراِن ُيِريَداِن َأْن ُيْخِرَجاُآْم  َهَذاِنَقاُلوا ِإْن .17
 290 59 َوَأْن ُيْحَشَر النَّاُس ُضًحى الزِّيَنِةَقاَل َمْوِعُدُآْم َيْوُم .18
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َوَقْد َأْفَلَح  ...َأِجْئَتَنا ِلُتْخِرَجَنا ِمْن َأْرِضَنا ِبِسْحِرَك َيا ُموَسى  َقاَل.19
 اْلَيْوَم َمِن اْسَتْعَلى

57-64291-292

ِمْن  ...َأْن ُتْلِقَي َوِإمَّا َأْن َنُكوَن َأوََّل َمْن َأْلَقى  ِإمَّاَقاُلوا َيا ُموَسى .20
 َتْسَعى َأنََّهاِسْحِرِهْم 

65-66307 

 َأنََّهاَفِإَذا ِحَباُلُهْم َوِعِصيُُّهْم ُيَخيَُّل ِإَلْيِه ِمْن ِسْحِرِهْم  َأْلُقواَقاَل َبْل .21
 َتْسَعى

66 310 

ِإنََّما َصَنُعوا َآْيُد َساِحٍر َوَلا  َصَنُعواَوَأْلِق َما ِفي َيِميِنَك َتْلَقْف َما .22
 ُيْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث َأَتى

69 316 

 68314-66 ِإنََّك َأْنَت اْلَأْعَلى ...َتْسَعى  َأنََّهاِإَلْيِه ِمْن ِسْحِرِهْم  ُيَخيَُّل.23
 325 70 َهاُروَن َوُموَسى... َفُأْلِقَي السََّحَرُة ُسجًَّدا .24
 327 71 ...َقاَل َآَمْنُتْم َلُه َقْبَل َأْن َآَذَن َلُكْم.25
 331 71 َعَذاًبا َوَأْبَقى ...َوَلُأَصلَِّبنَُّكْم  ِخَلاٍف َفَلُأَقطَِّعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِمْن.26
 73333-72 ...اْلَبيَِّناِتَقاُلوا َلْن ُنْؤِثَرَك َعَلى َما َجاَءَنا ِمَن .27
   سورة المؤمنون )6(
 ِإَلى. ُموَسى َوَأَخاُه َهاُروَن ِبَآَياِتَنا َوُسْلَطاٍن ُمِبيٍن َأْرَسْلَناُثمَّ .1

 ...َوَمَلِئِهِفْرَعْوَن 
45-46252 

   سورة الفرقان )7(
 247 36 اْلَقْوِم الَِّذيَن َآذَُّبوا ِبَآَياِتَنا َفَدمَّْرَناُهْم َتْدِميًرا ِإَلىَفُقْلَنا اْذَهَبا .1
   سورة الشعراء )8(
 16242-10 ...الظَّاِلِميَنَوِإْذ َناَدى َربَُّك ُموَسى َأِن اْئِت اْلَقْوَم .1
 244 13 ِإَلى َهاُروَن َفَأْرِسْليُق َصْدِري َوَلا َيْنَطِلُق ِلَساِني َوَيِض.2
 249 16 اْلَعاَلِميَنَفْأِتَيا ِفْرَعْوَن َفُقوَلا ِإنَّا َرُسوُل َربِّ .3
 257 15 ُمْسَتِمُعوَنَقاَل َآلَّا َفاْذَهَبا ِبَآَياِتَنا ِإنَّا َمَعُكْم .4
 21258-18 َوَجَعَلِني ِمَن اْلُمْرَسِليَن ...يًدا َوَلِبْثَت ِفيَنا ِمْن ِفيَنا َوِل ُنَربَِّكَقاَل َأَلْم .5
 263 22 ِنْعَمٌة َتُمنَُّها َعَليَّ َأْن َعبَّْدَت َبِني ِإْسَراِئيَل َوِتْلَك.6
 28266-23 َتْعِقُلوَن ُآْنُتْمَوَما َبْيَنُهَما ِإْن  ...ِفْرَعْوُن َوَما َربُّ اْلَعاَلِميَن  َقاَل.7
 17266-16 ...اْلَعاَلِميَنَفْأِتَياِفْرَعْوَن َفُقوَلا ِإنَّا َرُسوُل َربِّ .8
 267 16 َفُقوَال ِإنَّا َرُسوُل َربِّ اْلَعاَلِميَن.9

 270 25 َأَلا َتْسَتِمُعوَن َحْوَلُهَقاَل ِلَمْن .10
 272 28 َتْعِقُلوَن ُآْنُتْمَقاَل َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَما َبْيَنُهَما ِإْن .11
 31274-29 ِإْن ُآْنَت ِمَن الصَّاِدِقيَن ...َقاَل َلِئِن اتََّخْذَت ِإَلًها َغْيِري .12
 33279-32 ِللنَّاِظِريَن َبْيَضاُء ...َفِإَذا ِهَي ُثْعَباٌن ُمِبيٌن  َعَصاُهَفَأْلَقى .13
 282 34 َعِليٌمَقاَل ِلْلَمَلِإ َحْوَلُه ِإنَّ َهَذا َلَساِحٌر .14
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 284 35 َتْأُمُروَنَفَماَذا .15
 288 36 َحاِشِريَنَواْبَعْث ِفي اْلَمَداِئِن .16
 40288-38السََّحَرَة ِإْن َآاُنوا ُهُم اْلَغاِلِبيَن ....َيْوٍم َمْعُلوٍم ِلِميَقاِتَفُجِمَع السََّحَرُة .17
 35298-34 َتْأُمُروَنَماَذا َف ... َعِليٌمَقاَل ِلْلَمَلِإ َحْوَلُه ِإنَّ َهَذا َلَساِحٌر .18
 301 41 َنْحُن اْلَغاِلِبيَن ُآنَّاِإْن  ....َجاَء السََّحَرُة َقاُلوا ِلِفْرَعْوَن  َفَلمَّا.19
 44304-43 اْلَغاِلُبوَن َلَنْحُنِفْرَعْوَن ِإنَّا ... َقاَل َلُهْم ُموَسى َأْلُقوا َما َأْنُتْم ُمْلُقوَن .20
 308 41 َنْحُن اْلَغاِلِبيَن ُآنَّاِإْن ...َرُة َقاُلواَجاَء السََّح َفَلمَّا.21
 309 44 اْلَغاِلُبوَن ...اَلُهْم َوِعِصيَُّهْم َوَقاُلواِحَب َفَأْلَقْوا.22
 316 45 َيْأِفُكوَنَفَأْلَقى ُموَسى َعَصاُه َفِإَذا ِهَي َتْلَقُف َما .23
 48325-46 اُروَنَربِّ ُموَسى َوَه...ُأْلِقَي السََّحَرُة َساِجِديَنَ.24
 327 49 َأْجَمِعيَن...َآَذَن َلُكْم ِإنَُّه َلَكِبيُرُآُم  َأْنَقاَل َآَمْنُتْم َلُه َقْبَل .25
 329 49 َتْعَلُموَن َفَلَسْوَف.26
 َوَلُأَصلَِّبنَُّكْمَتْعَلُموَن َلُأَقطَِّعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِمْن ِخَلاٍف  َفَلَسْوَف.27

 َأْجَمِعيَن
49 330 

336-51333-50 َأوََّل اْلُمْؤِمِنيَن ُآنَّاَأْن  ... ُمْنَقِلُبوَنَقاُلوا َلا َضْيَر ِإنَّا ِإَلى َربَِّنا .28
   سورة النمل )9(
 220 7 ...َناًراِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَأْهِلِه ِإنِّي َآَنْسُت .1
 222 7 َتْصَطُلوَنَبٍس َلَعلَُّكْم َسَآِتيُكْم ِمْنَها ِبَخَبٍر َأْو َآِتيُكْم ِبِشَهاٍب َق.2
 225 8 ...َحْوَلَهاُبوِرَك َمْن ِفي النَّاِر َوَمْن ... .3
 225 9 اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم اللَُّهَيا ُموَسى ِإنَُّه َأَنا .4
َجانٌّ َولَّى ُمْدِبًرا َوَلْم ُيَعقِّْب  َآَأنََّهاَوَأْلِق َعَصاَك َفَلمَّا َرَآَها َتْهَتزُّ .5

 ِإنَُّهْم َآاُنوا َقْوًما َفاِسِقيَن....
10-12227 

َيَخاُف َلَديَّ  ...َجانٌّ َولَّى  َآَأنََّهاَوَأْلِق َعَصاَك َفَلمَّا َرَآَها َتْهَتزُّ .6
 اْلُمْرَسُلوَن

10 231 

 ِإنَُّهْم َآاُنوا َقْوًما ...َبْيَضاَء ِمْن َغْيِر  َتْخُرْجَوَأْدِخْل َيَدَك ِفي َجْيِبَك .7
 َفاِسِقيَن

12 281 

 235 13 ُمْبِصَرًة َقاُلوا َهَذا ِسْحٌر ُمِبيٌن َآَياُتَناَفَلمَّا َجاَءْتُهْم .8
   سورة القصص)10(
َوُهْم َلا  َوَلًدا ... ِلَيُكوَن َلُهْم َعُدوا َوَحَزًنا ِفْرَعْوَنَفاْلَتَقَطُه َآُل .1

 َيْشُعُروَن
7-9 202 

 204 10 اْلُمْؤِمِنيَنِمَن  ... َآاَدْتُموَسى َفاِرًغا ِإْن  َوَأْصَبَح ُفَؤاُد ُأمِّ.2
 204 12 َناِصُحوَنَوُهْم َلُه  ... َفَقاَلْتَوَحرَّْمَنا َعَلْيِه اْلَمَراِضَع ِمْن َقْبُل .3
 205 13 َيْعَلُموَنَلا  ...َوِلَتْعَلَم  َتْحَزَنَفَرَدْدَناُه ِإَلى ُأمِِّه َآْي َتَقرَّ َعْيُنَها َوَلا .4
 207 15 ِإنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمِبيٌن ...َغْفَلٍة ِمْن َأْهِلَها  ِحيِنَوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلى .5
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َفَلْن َأُآوَن َظِهيًرا  ...َغْفَلٍة ِمْن َأْهِلَها  ِحيِنَوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلى .6
 ِلْلُمْجِرِميَن

15-17208 

 19210-18 ِلْلُمْجِرِميَنَظِهيًرا  ...َغْفَلٍة ِمْن َأْهِلَها  ِنِحيَوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلى .7
ُتِريُد َأْن َتُكوَن  َوَما ...الَِّذيَفَأْصَبَح ِفي اْلَمِديَنِة َخاِئًفا َيَتَرقَُّب َفِإَذا .8

 ِمَن اْلُمْصِلِحيَن
19 211 

نِّي َلَك ِمَن ِإ ...َيْسَعى َقاَل َيا  اْلَمِديَنِةَوَجاَء َرُجٌل ِمْن َأْقَصى .9
 النَّاِصِحيَن

20 211 

َلا َتَخْف َنَجْوَت ِمَن  ...َتَوجََّه ِتْلَقاَء َمْدَيَن َقاَل َعَسى َربِّي َأْن  َوَلمَّا.10
 اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن

22-25213 

 215 21 َيَتَرقَُّب َقاَل َربِّ َنجِِّني ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن َخاِئًفاَفَخَرَج ِمْنَها .11
 215 25 َلا َتَخْف َنَجْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن.12
َواللَُّه َعَلى َما َنُقوُل  ...َيا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخْيَر َمِن  ِإْحَداُهَماَقاَلْت .13

 َوِآيٌل
26-28215 

َلَعلَُّكْم  ِمَن النَّاِر ...َفَلمَّا َقَضى ُموَسى اْلَأَجَل َوَساَر ِبَأْهِلِه َآَنَس .14
 َتْصَطُلوَن

29 219 

 َربُِّإنِّي َأَنا اللَُّه  ...َفَلمَّا َأَتاَها ُنوِدَي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد اْلَأْيَمِن ِفي .15
 اْلَعاَلِميَن

30 223 

َجانٌّ َولَّى ُمْدِبًرا َوَلْم ُيَعقِّْب  َآَأنََّهاَوَأْن َأْلِق َعَصاَك َفَلمَّا َرَآَها َتْهَتزُّ .16
 َقْوًما َفاِسِقيَن َآاُنواِإنَُّهْم  ... َتَخْفُموَسى َأْقِبْل َوَلا  َيا

31-32227 

ِإنََّك ِمَن  َتَخْف ...َجانٌّ  َآَأنََّهاَوَأْن َأْلِق َعَصاَك َفَلمَّا َرَآَها َتْهَتزُّ .17
 اْلَآِمِنيَن

31 230-314

َقْوًما  َآاُنواِإنَُّهْم  ...ِر ِمْن َغْي َبْيَضاَءاْسُلْك َيَدَك ِفي َجْيِبَك َتْخُرْج .18
 َفاِسِقيَن

32 333 

 237 34 ...ُهَو َأْفَصُح ِمنِّي ِلَساًنا.19
 239 33 َأْن َيْقُتُلوِن َفَأَخاُفَقاَل َربِّ ِإنِّي َقَتْلُت ِمْنُهْم َنْفًسا .20
 ِإَلْيُكَما َسَنُشدُّ َعُضَدَك ِبَأِخيَك َوَنْجَعُل َلُكَما ُسْلَطاًنا َفَلا َيِصُلوَن َقاَل.21

 ِبَآَياِتَنا َأْنُتَما َوَمِن اتََّبَعُكَما اْلَغاِلُبوَن
35 241 

 247 34 ...َمِعَي ِرْدًءا ُيَصدُِّقِني  َفَأْرِسْلُه.22
 280 32 َقْوًما َفاِسِقيَن ...ِمْن َغْيِر  َبْيَضاَءاْسُلْك َيَدَك ِفي َجْيِبَك َتْخُرْج .23
 313 18 ُمِبيٌن َلَغِويٌُّموَسى ِإنََّك  ...ِئًفا َفَأْصَبَح ِفي اْلَمِديَنِة َخا.24
 313 21 َيَتَرقَُّب َقاَل َربِّ َنجِِّني ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن َخاِئًفاَفَخَرَج ِمْنَها .25
ِإنِّي َأَخاُف َأْن  ...َأْن َيْقُتُلوِن  َفَأَخاُفَقاَل َربِّ ِإنِّي َقَتْلُت ِمْنُهْم َنْفًسا .26

 ُيَكذُِّبوِن
33-34314 

   سورة غافر)11(
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 24252-23 َساِحٌر َآذَّاٌب ...َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى ِبَآَياِتَنا َوُسْلَطاٍن ُمِبيٍن .1
   سورة الزخرف)12(
 237 52 َوَلا َيَكاُد ُيِبيُن... .1
   سورة الذاريات)13(
 253 38 ْلَطاٍن ُمِبيٍنِبُس ِفْرَعْوَنَوِفي ُموَسى ِإْذ َأْرَسْلَناُه ِإَلى .1
   سورة النازعات)14(
 226 15 َحِديُث ُموَسى أَتاَكَهْل .1

 
)15(

   سورة اإلخالص

 237 4 ُآُفًوا َأَحٌد َلُهَوَلْم َيُكْن .1
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 الرابعفصل للفهرس اآليات 
 

رقم  أسماء السور م
 اآلية

رقم 
 الصفحة

   سورة البقرة )1(
َزاَدُهُم اللَُّه َمَرًضا َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم ِبَما َآاُنوا َف َمَرٌضِفي ُقُلوِبِهْم .1

 َيْكِذُبوَن
10 461-515

َفَتاَب َعَلْيُكْم ِإنَُّه ُهَو  ...َيا َقْوِم ِإنَُّكْم َظَلْمُتْم  ِلَقْوِمِهَوِإْذ َقاَل ُموَسى .2
 التَّوَّاُب الرَِّحيُم

54 517 

 َوَأْنُتْمَناِت ُثمَّ اتََّخْذُتُم اْلِعْجَل ِمْن َبْعِدِه ُموَسى ِباْلَبيِّ َجاَءُآْمَوَلَقْد .3
 َظاِلُموَن

92 434 

 441 252 َلِمَن اْلُمْرَسِليَن َوِإنََّكِتْلَك َآَياُت اللَِّه َنْتُلوَها َعَلْيَك ِباْلَحقِّ .4
 444 67 َقاَل َأُعوُذ ِباللَِّه َأْن َأُآوَن ِمَن اْلَجاِهِليَن.5
   انسورة آل عمر )2(
 456 9 ِلَيْوٍم َلا َرْيَب ِفيِه ِإنَّ اللََّه َلا ُيْخِلُف اْلِميَعاَد النَّاِسَربََّنا ِإنََّك َجاِمُع .1
   سورة النساء )3(
َعِزيًزا  ...َوُمْنِذِريَن ِلَئلَّا َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلى اللَِّه  ُمَبشِِّريَنُرُسًلا .1

 َحِكيًما
165 486 

   ةسورة المائد )4( 
َبِشيٌر َوَنِذيٌر َواللَُّه َعَلى ُآلِّ  ...َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاَءُآْم َرُسوُلَنا .1

 َشْيٍء َقِديٌر
19 486 

    سورة األعراف )5( 
ِتْلَك اْلُقَرى َنُقصُّ َعَلْيَك ِمْن َأْنَباِئَها َوَلَقْد َجاَءْتُهْم ُرُسُلُهْم ِباْلَبيَِّناِت .1

ِلُيْؤِمُنوا ِبَما َآذَُّبوا ِمْن َقْبُل َآَذِلَك َيْطَبُع اللَُّه َعَلى ُقُلوِب  َفَما َآاُنوا
 اْلَكاِفِريَن

101 488 

 489 4 َوَآْم ِمْن َقْرَيٍة َأْهَلْكَناَها.2
501-490 103 َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن ...َبَعْثَنا ِمْن َبْعِدِهْم ُموَسى ِبَآَياِتَنا ِإَلى ِفْرَعْوَن  ُثمَّ.3
ْم     ...َقاَل ِفْرَعْوُن َآَمْنُتْم ِبِه َقْبَل .4 ِدَيُكْم َوَأْرُجَلُك ُأَقطَِّعنَّ َأْي نْ َل اٍف   ِم ِخَل

 ُثمَّ َلُأَصلَِّبنَُّكْم َأْجَمِعيَن
123-
124 

495 

اَلِميَن   ُموَسىَوَقاَل .5 ِإَذا    ...َيا ِفْرَعْوُن ِإنِّي َرُسوٌل ِمْن َربِّ اْلَع َدُه َف َي
 ِللنَّاِظِريَن اُءَبْيَضِهَي 

104-
108 

496 

 498 105 َمِعَي َبِني ِإْسَراِئيَل ...َأْن َلا َأُقوَل َعَلى اللَِّه ِإلَّا اْلَحقَّ  َعَلىَحِقيٌق .6
 499-107 ِللنَّاِظِريَن َبْيَضاُء ...َفِإَذا ِهَي ُثْعَباٌن ُمِبيٌن  َعَصاُهَفَأْلَقى .7



 580

108 
اِلِبيَن    ِفْرَعْوَنَوَجاَء السََّحَرُة .8 ُن اْلَغ  ...َقاُلوا ِإنَّ َلَنا َلَأْجًرا ِإْن ُآنَّا َنْح

 َعِظيٍم ِبِسْحٍرَوَجاُءوا 
113-
116 

501 

ِإَذا  .9 اَك َف ِق َعَص ى َأْن َأْل ى ُموَس ا ِإَل َيَوَأْوَحْيَن ْأِفُكوَن  ِه ا َي ُف َم َتْلَق
 ُهَناِلَك َواْنَقَلُبوا َصاِغِريَن....

117-
119 

503 

-120 َوَهاُروَن ُموَسىَربِّ ... َساِجِديَن  السََّحَرُةَي َوُأْلِق.10
122 

505 

َل َأْن َآَذَن  .11 مْ َقاَل ِفْرَعْوُن َآَمْنُتْم ِبِه َقْب ْبًرا      ... َلُك ا َص ِرْغ َعَلْيَن ا َأْف َربََّن
 ُمْسِلِميَن َوَتَوفََّنا

123-
126 

506 

 508 127 َقاِهُروَنَوِإنَّا َفْوَقُهْم ...  ُموَسىَوَقاَل اْلَمَلُأ ِمْن َقْوِم ِفْرَعْوَن َأَتَذُر .12
509-508 128 ِلْلُمتَِّقيَنَواْلَعاِقَبُة ... َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه اْسَتِعيُنوا ِباللَِّه َواْصِبُروا .13
َر اْلَأْرِض َفَيْنُظ ...َما ِجْئَتَنا  َبْعِدَقاُلوا ُأوِذيَنا ِمْن َقْبِل َأْن َتْأِتَيَنا َوِمْن .14

 َآْيَف َتْعَمُلوَن
129 509 

ْد .15 ْذَناَوَلَق ِنيَن   َأَخ ْوَن ِبالسِّ ا      ...َآَل ِفْرَع َرُهْم َل نَّ َأْآَث ِه َوَلِك َد اللَّ ِعْن
 َيْعَلُموَن

130-
131 

510 

نَّ     .... ُتِصْبُهْمَفِإَذا َجاَءْتُهُم اْلَحَسَنُة َقاُلوا َلَنا َهِذِه َوِإْن .16 ِه َوَلِك َد اللَّ ِعْن
 َثَرُهْم َلا َيْعَلُموَنَأْآ

131 511-512

ِرَجُكْم   . َقاَل اْلَمأل ِمْن َقْوِم ِفْرَعْوَن ِإنَّ َهَذا َلَساِحٌر َعِليٌم.17 ُد َأْن ُيْخ ُيِري
َداِئِن   . ِمْن َأْرِضُكْم َفَماَذا َتْأُمُروَن ي اْلَم َقاُلوا َأْرِجْه َوَأَخاُه َوَأْرِسْل ِف

 َساِحٍر َعِليٍم َيْأُتوَك ِبُكلِّ. َحاِشِريَن

109-
112 

500 

 513 132 ِبُمْؤِمِنيَن َلَكَمْهَما َتْأِتَنا ِبِه ِمْن َآَيٍة ِلَتْسَحَرَنا ِبَها َفَما َنْحُن  َوَقاُلوا.18
َراَد  .19 اَن َواْلَج ْيِهُم الطُّوَف ْلَنا َعَل َلَفَأْرَس َفاِدَع  َواْلُقمَّ اُنوا ...َوالضَّ  َوَآ

 َقْوًما ُمْجِرِميَن
133 513 

َراَد  .20 لَ َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الطُّوَفاَن َواْلَج َفاِدَع   َواْلُقمَّ َلنَّ   ...َوالضَّ َوَلُنْرِس
 َمَعَك َبِني ِإْسَراِئيَل

134-
137 

516 

ا.21 َعُفوَن  َوَأْوَرْثَن اُنوا ُيْسَتْض ِذيَن َآ ْوَم الَّ اُنوا  ...اْلَق ا َآ ُه َوَم َوَقْوُم
 َيْعِرُشوَن

137 519 

 520 129 َيْعَمُلوَن َآاُنواَهُؤَلاِء ُمَتبٌَّر َما ُهْم ِفيِه َوَباِطٌل َما  ِإنَّ.22
   سورة األنفال )6(
َوَأْنَت ِفيِهْم َوَما َآاَن اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم َوُهْم  ِلُيَعذَِّبُهْمَوَما َآاَن اللَُّه .1

 َيْسَتْغِفُروَن
33 489 

   هود سورة  )7(
ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه ...ُموَسى ِبآَياِتَنا َوُسْلَطاٍن ُمِبيٍن  َوَلَقْد َأْرَسْلَنا.1

 َفاتََّبُعوا َأْمَر ِفْرَعْوَن َوَما َأْمُر ِفْرَعْوَن ِبَرِشيٍد 
96-97533 
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   إبراهيمسورة  )7(
َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى ِبآَياِتَنا َأْن َأْخِرْج َقْوَمَك ِمْن الظُُّلَماِت ِإَلى .1

 النُّوِر َوَذآِّْرُهْم ِبَأيَّاِم اللَِّه ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآَياٍت ِلُكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر
5 556 

َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه اْذُآُروا ِنْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ َأنَجاُآْم ِمْن آِل .2
َناَءُآْم َوَيْسَتْحُيوَن ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب َوُيَذبُِّحوَن َأْب

َوَقاَل ُموَسى ِإْن َتْكُفُروا  ..ِنَساَءُآْم َوِفي َذِلُكْم َبَلاٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظيٌم 
 َأْنُتْم َوَمْن ِفي اْلَأْرِض َجِميًعا َفِإنَّ اللََّه َلَغِنيٌّ َحِميٌد

6-8 557 

   اإلسراء سورة  )7(
َياٍت َبيَِّناٍت َفاْسأْل َبِني ِإْسَراِئيَل ِإْذ َجاَءُهْم َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى ِتْسَع آ.1

  ...َفَقاَل َلُه ِفْرَعْوُن ِإنِّي َلَأُظنَُّك َياُموَسى َمْسُحوًرا 
َوُقْلَنا ِمْن َبْعِدِه ِلَبِني ِإْسَراِئيَل اْسُكُنوا اْلَأْرَض َفِإَذا َجاَء َوْعُد اْلآِخَرِة 

 ِجْئَنا ِبُكْم َلِفيًفا

101-
104 

557-558

   سورة الكهف )7(
َربِّي ِلَأْقَرَب ِمْن َهَذا ... ِإنِّي َفاِعٌل َذِلَك َغًدا  ِلَشْيٍءَوَلا َتُقوَلنَّ .1

 َرَشًدا
23-24474 

   سورة طه )8(
 497 44  َفُقوَال َلُه َقْوًال َليًِّنا.1
 501 43 اْذَهَبا ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى.2
 465 41 ِلَنْفِسي َواْصَطَنْعُتَك.3
 46525-45 َأْسَمُع َوَأَرى ...َنَخاُف َأْن َيْفُرَط َعَلْيَنا  ِإنََّناَقاَلا َربََّنا .4
   لفرقان سورة ا )9(
َفُقْلَنا ...َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَجَعْلَنا َمَعُه َأَخاُه َهاُروَن َوِزيًرا .1

 يَن َآذَُّبوا ِبآَياِتَنا َفَدمَّْرَناُهْم َتْدِميًرااْذَهَبا ِإَلى اْلَقْوِم الَِّذ
35-36558 

   سورة الشعراء )9(
َيْأُتوَك ِبُكلِّ َسحَّاٍر  .َحاِشِريَنَقاُلوا َأْرِجْه َوَأَخاُه َواْبَعْث ِفي اْلَمَداِئِن .1

 َعِليٍم
36-37502 

 519 59 َبِني ِإْسَراِئيَل َوَأْوَرْثَناَهاَآَذِلَك .2
 19439-18 َوَأْنَت ِمَن اْلَكاِفِريَن ...ِفيَنا َوِليًدا َوَلِبْثَت ِفيَنا ِمْن  ُنَربَِّكاَل َأَلْم َق.3
َربِّي ُحْكًما َوَجَعَلِني ِمَن  ...ِفيَنا َوِليًدا َوَلِبْثَت ِفيَنا ِمْن  ُنَربَِّكَقاَل َأَلْم .4

 اْلُمْرَسِليَن
18-21440 

 460 26  اْلَأوَِّليَناِئُكُم َقاَل َربُُّكْم َوَربُّ َآَب.5
   سورة النمل)10(
 495 14َأْنُفُسُهْم ُظْلًما َوُعُلوا َفاْنُظْر َآْيَف َآاَن  َواْسَتْيَقَنْتَهاَوَجَحُدوا ِبَها .1
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 اْلُمْفِسِديَن َعاِقَبُة
 439 7 َتْصَطُلوَن ... َناًراِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَأْهِلِه ِإنِّي َآَنْسُت .2
َفاْنُظْر َآْيَف َآاَن  ...َسَآِتيُكْم  َناًراَقاَل ُموَسى ِلَأْهِلِه ِإنِّي َآَنْسُت  ِإْذ.3

 اْلُمْفِسِديَن َعاِقَبُة
7-14 440 

َوَأْلِق َعَصاَك َفَلمَّا َرآَها َتْهَتزُّ َآَأنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدِبًرا َوَلْم ُيَعقِّْب .4
ِإلَّا َمْن َظَلَم ُثمَّ  ...ُف َلَديَّ اْلُمْرَسُلوَن َياُموَسى َلا َتَخْف ِإنِّي َلا َيَخا

 َبدََّل ُحْسًنا َبْعَد ُسوٍء َفِإنِّي َغُفوٌر َرِحيٌم

10-11533 

َوَأْدِخْل َيَدَك ِفي َجْيِبَك َتْخُرْج َبْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء ِفي ِتْسِع آَياٍت .5
َوَجَحُدوا ِبَها ...ًما َفاِسِقيَنِإَلى ِفْرَعْوَن َوَقْوِمِه ِإنَُّهْم َآاُنوا َقْو

 َواْسَتْيَقَنْتَها َأْنُفُسُهْم ُظْلًما َوُعُلوا َفانُظْر َآْيَف َآاَن َعاِقَبُةاْلُمْفِسِديَن

12-14534 

   سورة القصص)11(
508،551 35 اتََّبَعُكَما اْلَغاِلُبوَن ...َسَنُشدُّ َعُضَدَك ِبَأِخيَك  َقاَل.1
َما َآاُنوا  ...َنُمنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اْلَأْرِض  َأْن َوُنِريُد.2

 َيْحَذُروَن
5-6 445،520

 ،546 
435،456 15 ِإنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمِبيٌن ...َغْفَلٍة ِمْن َأْهِلَها  ِحيِنَوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلى .3
ِمْنُهْم َما َآاُنوا  ...ِباْلَحقِّ َنْتُلوا َعَلْيَك ِمْن َنَبِإ ُموَسى َوِفْرَعْوَن.4

 َيْحَذُروَن
3-6 435 

 440 3-1 ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنوَن ِباْلَحقِّ ...اْلُمِبيِن  اْلِكَتاِبِتْلَك َآَياُت  .طسم.5
 441 3 ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنوَن ِباْلَحقَِّنْتُلوا َعَلْيَك ِمْن َنَبِإ ُموَسى َوِفْرَعْوَن .6
ِنَساَءُهْم ِإنَُّه َآاَن ِمَن  ...ِباْلَحقِّْن َنَبِإ ُموَسى َوِفْرَعْوَن َنْتُلوا َعَلْيَك ِم.7

 اْلُمْفِسِديَن
3-4 442.545 

ِللَِّذيَن َلا ُيِريُدوَن ُعُلوا ِفي اْلَأْرِض َوَلا  َنْجَعُلَهاِتْلَك الدَّاُر اْلَآِخَرُة .8
 ِلْلُمتَِّقيَن َواْلَعاِقَبُةَفَساًدا 

83 443 

َنا َعَلْيِه اْلَمَراِضَع ِمْن َقْبُل َفَقاَلْت َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى َأْهِل َبْيٍت َوَحرَّْم.9
َفَرَدْدَناُه ِإَلى ُأمِِّه َآْي َتَقرَّ َعْيُنَها َوَال . َيْكُفُلوَنُه َلُكْم َوُهْم َلُه َناِصُحوَن

 ْم َال َيْعَلُموَنَتْحَزَن َوِلَتْعَلَم َأنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوَلِكنَّ َأْآَثَرُه

12-13454 

 438 85 ِإنَّ الَِّذي َفَرَض َعَلْيَك اْلُقْرآَن َلَرادَُّك ِإَلى َمَعاٍد.10
 546 6-4 َيْحَذُروَنِمْنُهْم َما َآاُنوا  ...َأْن َنُمنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا  َوُنِريُد.11
 446،454 7 َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِليَن ... َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِه.12

 ،456  
 448 9-8 َوُهْم َلا َيْشُعُروَن ...ِلَيُكوَن َلُهْم َعُدوا  ِفْرَعْوَنَفاْلَتَقَطُه َآُل .13
 451 9 َوُهْم َلا َيْشُعُروَن ... َعْيٍنَوَقاَلِت اْمَرَأُة ِفْرَعْوَن ُقرَُّة .14
َلا  َوُهْمِبِه َعْن ُجُنٍب  ... َآاَدْتُموَسى َفاِرًغا ِإْن َوَأْصَبَح ُفَؤاُد ُأمِّ .15

 َيْشُعُروَن
10-11452 
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 454 7 ِمَن اْلُمْرَسِليَن ...َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِه َفِإَذا ِخْفِت .16
 547 15 يٌنِإنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمِب ...َغْفَلٍة  ِحيِنَوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلى .17
َنْفِسي َفاْغِفْر ِلي َفَغَفَر َلُه ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر  َظَلْمُتَقاَل َربِّ ِإنِّي .18

 الرَِّحيُم
16 461 

 461 17 ِلْلُمْجِرِميَنَقاَل َربِّ ِبَما َأْنَعْمَت َعَليَّ َفَلْن َأُآوَن َظِهيًرا .19
 19462-18 َأْن َتُكوَن ِمَن اْلُمْصِلِحيَن ... َفَأْصَبَح ِفي اْلَمِديَنِة َخاِئًفا َيَتَرقَُّب.20
َقاَل َربِّ َنجِِّني ِمَن اْلَقْوِم ...َيْسَعى  اْلَمِديَنِةَوَجاَء َرُجٌل ِمْن َأْقَصى .21

 الظَّاِلِميَن
20-21464 

 466 22 السَِّبيِل َسَواَءَتَوجََّه ِتْلَقاَء َمْدَيَن َقاَل َعَسى َربِّي َأْن َيْهِدَيِني  َوَلمَّا.22
َأْنَزْلَت ِإَليَّ ِمْن  ...النَّاِس  ِمَنَوَلمَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه ُأمًَّة .23

 َخْيٍر َفِقيٌر
23-24466 

َعَليَّ َواللَُّه َعَلى َما َنُقوُل  ...َتْمِشي َعَلى اْسِتْحَياٍء  ِإْحَداُهَماَفَجاَءْتُه .24
 َوِآيٌل

25-28469 

َنَجْوَت ِمَن اْلَقْوِم  ...َتْمِشي َعَلى اْسِتْحَياٍء  ِإْحَداُهَما َفَجاَءْتُه.25
 الظَّاِلِميَن

25 470 

َيا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخْيَر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ  ِإْحَداُهَماَقاَلْت .26
 اْلَأِميُن

26 470 

 450 8 ِطِئيَنِإنَّ ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما َآاُنوا َخا.27
ِمَن  اللَُّهَسَتِجُدِني ِإْن َشاَء  ...َقاَل ِإنِّي ُأِريُد َأْن ُأْنِكَحَك ِإْحَدى اْبَنَتيَّ .28

 الصَّاِلِحيَن
27 473 

 31475-30 ِإنََّك ِمَن اْلَآِمِنيَن ...َفَلمَّا َأَتاَها ُنوِدَي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد اْلَأْيَمِن .29
 476 32 َقْوًما َفاِسِقيَن َآاُنوا ... َبْيَضاَءَجْيِبَك َتْخُرْج اْسُلْك َيَدَك ِفي .30
 34477-33 ِإنِّي َأَخاُف َأْن ُيَكذُِّبوِن ... َفَأَخاُفَقاَل َربِّ ِإنِّي َقَتْلُت ِمْنُهْم َنْفًسا .31
 ِإنَُّه َلا ُيْفِلُح ... ُم ِبَمْن َجاَء ِباْلُهَدى ِمْنُموَسى َربِّي َأْعَل َوَقاَل.32

 الظَّاِلُموَن
37 480 

َفاْنُظْر َآْيَف َآاَن َعاِقَبُة  ...َيا َأيَُّها اْلَمَلُأ َما َعِلْمُت ِفْرَعْوُنَوَقاَل .33
 الظَّاِلِميَن

38-40481 

 482 41 ُيْنَصُروَنَأِئمًَّة َيْدُعوَن ِإَلى النَّاِر َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َلا  َوَجَعْلَناُهْم.34
 482 42 ُهْم ِمَن اْلَمْقُبوِحيَن اْلِقَياَمِةِفي َهِذِه الدُّْنَيا َلْعَنًة َوَيْوَم  َوَأْتَبْعَناُهْم.35
 483 43 َلَعلَُّهْم َيَتَذآَُّروَن ...َبْعِد َما َأْهَلْكَنا ِمْنَوَلَقْد َآَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب .36
َياِتَنا َوَلِكنَّا ُآنَّا َآ ...َقَضْيَنا ِإَلى  ِإْذَوَما ُآْنَت ِبَجاِنِب اْلَغْرِبيِّ .37

 ُمْرِسِليَن
44-45483 

 485 46 َلَعلَُّهْم َيَتَذآَُّروَن َقْبِلَك ...َوَما ُآْنَت ِبَجاِنِب الطُّوِر ِإْذ َناَدْيَنا .38
 486 47َآَياِتَك َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ...َقدََّمْت ِبَماَوَلْوَلا َأْن ُتِصيَبُهْم ُمِصيَبٌة .39
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 540 31 ِإنََّك ِمَن اْلَآِمِنيَن َتَخْف ... َآَأنََّهاْن َأْلِق َعَصاَك َفَلمَّا َرَآَها َتْهَتزُّ َوَأ.40
 544 36 ِبَهَذا ِفي َآَباِئَنا اْلَأوَِّليَن ...َجاَءُهْم ُموَسى ِبَآَياِتَنا َبيَِّناٍت  َفَلمَّا.41
 544 37 ِإنَُّه َلا ُيْفِلُح الظَّاِلُموَن ...ى ُموَسى َربِّي َأْعَلُم ِبَمْن َجاَء ِباْلُهَد َوَقاَل.42
ِإَلْيَنا َلا  َأنَُّهْم ...َيا َأيَُّها اْلَمَلُأ َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإَلٍه  ِفْرَعْوُنَوَقاَل .43

 ُيْرَجُعوَن
38-39544 

 545 40اِقَبُة الظَّاِلِميَنَفَأَخْذَناُه َوُجُنوَدُه َفَنَبْذَناُهْم ِفي اْلَيمِّ َفاْنُظْر َآْيَف َآاَن َع.44
َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِه َفِإَذا ِخْفِت َعَلْيِه َفَأْلِقيِه ِفي اْلَيمِّ .45

. َوَال َتَخاِفي َوَال َتْحَزِني ِإنَّا َرادُّوُه ِإَلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِليَن
وَن َلُهْم َعُدوا َوَحَزًنا ِإنَّ ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َفاْلَتَقَطُه آُل ِفْرَعْوَن ِلَيُك

 َوُجُنوَدُهَما َآاُنوا َخاِطِئيَن

7-8 546 

ِإنَُّه َعُدوٌّ  ...ِلي َوَلَك َلا َتْقُتُلوُه  َعْيٍنَوَقاَلِت اْمَرَأُة ِفْرَعْوَن ُقرَُّة .46
 ُمِضلٌّ ُمِبيٌن

9-13 546-547

ُتِريُد َأْن َتُكوَن  ...ْفِسي َفاْغِفْر ِلي َفَغَفَر َلُه َن َظَلْمُتَقاَل َربِّ ِإنِّي .47
 ِمَن اْلُمْصِلِحيَن

16-19548 

َوَجاَء َرُجٌل ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسَعى َقاَل َيا ُموَسى ِإنَّ اْلَمأل .48
ْنَها َفَخَرَج ِم. َيْأَتِمُروَن ِبَك ِلَيْقُتُلوَك َفاْخُرْج ِإنِّي َلَك ِمَن النَّاِصِحيَن

 َخاِئًفا َيَتَرقَُّب َقاَل َربِّ َنجِِّني ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن

20-21549 

ِبَآَياِتَنا َأْنُتَما َوَمِن  ...ِمْن َغْيِر  َبْيَضاَءاْسُلْك َيَدَك ِفي َجْيِبَك َتْخُرْج .49
 اتََّبَعُكَما اْلَغاِلُبوَن

32-35550 

. َن ِإَلى النَّاِر َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َال ُيْنَصُروَنَوَجَعْلَناُهْم َأِئمًَّة َيْدُعو.50
 َوَأْتَبْعَناُهْم ِفي َهِذِه الدُّْنَيا َلْعَنًة َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُهْم ِمَن اْلَمْقُبوِحيَن

41-42545 

َوَجاَء َرُجٌل ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسَعى َقاَل َيا ُموَسى ِإنَّ اْلَمأل .51
َقاَل َذِلَك  .....وَن ِبَك ِلَيْقُتُلوَك َفاْخُرْج ِإنِّي َلَك ِمَن النَّاِصِحيَن َيْأَتِمُر

َبْيِني َوَبْيَنَك َأيََّما اَألَجَلْيِن َقَضْيُت َفَال ُعْدَواَن َعَليَّ َواللَُّه َعَلى َما 
  َنُقوُل َوِآيٌل 

20-28549  ,
550 

ْهِلِه آَنَس ِمْن َجاِنِب الطُّوِر َفَلمَّا َقَضى ُموَسى اَألَجَل َوَساَر ِبَأ.52
َوَأْن َأْلِق َعَصاَك َفَلمَّا َرآَها َتْهَتزُّ َآَأنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدِبًرا  ...َناًرا

 َوَلْم ُيَعقِّْب َيا ُموَسى َأْقِبْل َوَال َتَخْف ِإنََّك ِمَن اَألِمِنيَن

29-31550 

ِإَلى النَّاِر َوَيْوَم  ...َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإَلٍه  َيا َأيَُّها اْلَمَلُأ ِفْرَعْوُنَوَقاَل .53
 ُيْنَصُروَناْلِقَياَمِة َلا 

38-41553 

َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه َواْسَتَوى آَتْيَناُه ُحْكًما َوِعْلًما َوَآَذِلَك َنْجِزي .54
 اْلُمْحِسِنيَن

14 547 

اٍت َقاُلوا َما َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمْفَتًرى َوَما َفَلمَّا َجاَءُهْم ُموَسى ِبآَياِتَنا َبيَِّن.55
 َسِمْعَنا ِبَهَذا ِفي آَباِئَنا اَألوَِّليَن

37 552 
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َوَقاَل ُموَسى َربِّي َأْعَلُم ِبَمْن َجاَء ِباْلُهَدى ِمْن ِعْنِدِه َوَمْن َتُكوُن َلُه .56
 َعاِقَبُة الدَّاِر ِإنَُّه َال ُيْفِلُح الظَّاِلُموَن

37 552 

 َوَرْحَمًةَوُهًدى  ...ُهْم  اْلِقَياَمِةَوَأْتَبْعَناُهْم ِفي َهِذِه الدُّْنَيا َلْعَنًة َوَيْوَم .57
 َلَعلَُّهْم َيَتَذآَُّروَن

42-43553 

َوَلا ُيْسَأُل َعْن  ...َقاُروَن َآاَن ِمْن َقْوِم ُموَسى َفَبَغى َعَلْيِهْم  ِإنَّ.58
 ُذُنوِبِهُم اْلُمْجِرُموَن

76-78554 

 82555-79َوْيَكَأنَُّه َلا ُيْفِلُح اْلَكاِفُروَن ...َقْوِمِه ِفي ِزيَنِتِه َقاَل الَِّذيَن  َعَلىَفَخَرَج .59
ِإلَّا  السَّيَِّئاِتَعِمُلوا  ...ِللَِّذيَن َلا ُيِريُدوَن  َنْجَعُلَهاِتْلَك الدَّاُر اْلَآِخَرُة .60

 َما َآاُنوا َيْعَمُلوَن
83-84556 

   سورة العنكبوت)12(
 466 26 ُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم ِإنَُّهَفَآَمَن َلُه ُلوٌط َوَقاَل ِإنِّي ُمَهاِجٌر ِإَلى َربِّي .1
   سورة لقمان)13(
َوُهَو َيِعُظُه َيا ُبَنيَّ َلا ُتْشِرْك ِباللَِّه ِإنَّ الشِّْرَك  ِلاْبِنِهَوِإْذ َقاَل ُلْقَماُن .1

 َعِظيٌم َلُظْلٌم
13 494 

   سورة الصافات)14(
 488 99 ِإلَّا اْلَقْوُم اْلَخاِسُروَن اللَِّهَأَفَأِمُنوا َمْكَر اللَِّه َفَلا َيْأَمُن َمْكَر .1
-144 ِإنَُّهَما ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْؤِمِنيَن ...َوَلَقْد َمَننَّا َعَلى ُموَسى َوَهاُروَن .2

122 
534 

   سورة غافر)15(
 24522-23 َفَقاُلوا َساِحٌر َآذَّاٌب ...َأْرَسْلَنا ُموَسى ِبَآَياِتَنا َوُسْلَطاٍن ُمِبيٍن  َوَلَقْد.1
 523 25 ِفي َضَلاٍل ِإلَّا ...َجاَءُهْم ِباْلَحقِّ ِمْن ِعْنِدَنا  َفَلمَّا.2
 524 26 اْلَفَساَداْلَأْرِض  ...َوَقاَل ِفْرَعْوُن َذُروِني .3
 525 27 ُيْؤِمُن ِبَيْوِم اْلِحَساِب ...ي ُعْذُت ِبَربِّي َوَقاَل ُموَسى ِإنِّ.4
َما َأَرى َوَما َأْهِديُكْم ِإلَّا َسِبيَل  ... َظاِهِريَنَيا َقْوِم َلُكُم اْلُمْلُك اْلَيْوَم .5

 الرََّشاِد
29 526 

 31528-30 ا ِلْلِعَباِدَوَما اللَُّه ُيِريُد ُظْلًم... َوَقاَل الَِّذي َآَمَن َيا َقْوِم ِإنِّي َأَخاُف.6
 33529-32 ِمْن َهاٍد َلُهَفَما  ...ِإنِّي َأَخاُف َعَلْيُكْم َيْوَم التََّناِد  َقْوِمَوَيا .7
َعَلى ُآلِّ َقْلِب ُمَتَكبٍِّر  ...َوَلَقْد َجاَءُآْم ُيوُسُف ِمْن َقْبُل ِباْلَبيَِّناِت .8

 َجبَّاٍر
34-35530 

َآْيُد ِفْرَعْوَن ِإلَّا ِفي  ...اَماُن اْبِن ِلي َصْرًحا َيا َه ِفْرَعْوُنَوَقاَل .9
 َتَباٍب

36-37531 

   سورة الزخرف)16(
 514 48 َلَعلَُّهْمِباْلَعَذاِب  َأَخْذَناُهْمِإلَّا ِهَي َأْآَبُر ِمْن ُأْخِتَها َو َآَيٍةَوَما ُنِريِهْم ِمْن .1
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 َيْرِجُعوَن
َياِتَنا ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه َفَقاَل ِإنِّي َرُسوُل َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى ِبآ.2

َوَما ُنِريِهْم ِمْن آَيٍة ِإلَّا ِهَي َأْآَبُر ِمْن ُأْخِتَها  ...َربِّ اْلَعاَلِميَن 
 َوَأَخْذَناُهْم ِباْلَعَذاِب َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن

46-56535 

   سورة الذاريات)17(
 503 6 ...اِقٌعَوِإنَّ الدِّيَن َلَو...1
َفَأَخْذَناُه  ...َوِفي ُموَسى ِإْذ َأْرَسْلَناُه ِإَلى ِفْرَعْوَن ِبُسْلَطاٍن ُمِبيٍن .2

 َوُجُنوَدُه َفَنَبْذَناُهْم ِفي اْلَيمِّ َوُهَو ُمِليٌم
38-40536 

   القمر  سورة)17(
ا ُآلَِّها َفَأَخْذَناُهْم َأْخَذ َآذَُّبوا ِبآَياِتَن ...َوَلَقْد َجاَء آَل ِفْرَعْوَن النُُّذُر .1

 َعِزيٍز ُمْقَتِدٍر
41-42536 

   الصف سورة)17(
َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه َياَقْوِم ِلَم ُتْؤُذوَنِني َوَقْد َتْعَلُموَن َأنِّي َرُسوُل .1

ْهِدي اْلَقْوَم اللَِّه ِإَلْيُكْم َفَلمَّا َزاُغوا َأَزاَغ اللَُّه ُقُلوَبُهْم َواللَُّه َلا َي
 اْلَفاِسِقيَن

5 537 

   المزمل  سورة)17(
ِإنَّا َأْرَسْلَنا ِإَلْيُكْم َرُسوًلا َشاِهًدا َعَلْيُكْم َآَما َأْرَسْلَنا ِإَلى ِفْرَعْوَن .1

 َفَعَصى ِفْرَعْوُن الرَُّسوَل َفَأَخْذَناُه َأْخًذا َوِبيًلا ...َرُسوًلا 
15-16537 

   تالنازعا سورة)17(
 26537-15 ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة ِلَمْن َيْخَشى ...َهْل أَتاَك َحِديُث ُموَسى .1
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 األحاديث النبوية فهرس 
 

 الحديث  م
 

رقم 
الصفحة

 83 "لذآري وأقم الصالة : "من نسي صالة فليصلها إذا ذآرها، فإن اهللا قال.1
 90 " في األرض إلى يوم القيامة بينا رجل يجّر إذاره، إذ خسف به، فهو يتجلجل.2
إن اهللا قسم بينكم أخالقكم آما قّسم أرزاقكم، وإن اهللا يعطى المال من يحب ومن .3

 ال يحب، وال يعطى اإليمان إال من يحب 
91 

 161 مالق قرنه  وإن عبدي آل عبدي الذي يذآرني وه.4
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 األبيات  فهرس 
 

 البيت  م
 

رقم 
الصفحة

 216 حبا وهالكا     أسير نقيف عندهم في السالسل  أال إن خيرا الناس.1
 335 وال عيب فيهم غير أن سيوفهم    بهن فلوٌل من قراع الكتائب .2
 234 طعام فقال منهم    فريق أفسد اإلنس الطعاما ـى الـفقلت إل.3
 ري آله           قتلت إنسانا بغير حّله ـأستغفر اهللا ألم.4

 انتصف الليل ولم أصله        مثل غزال ناعم في دّله    
448 

 72 وإذا العناية ال حظت عوينها      نم فالمخاوف آلهن أمان .5
 163 يا من يتحبب إلى من يعادية      فكيف بمن يتواله ويناديه .6
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 فهرس المصادر والمراجع
 

 القرآن الكريم  .1

 .التفسير الفريد للقرآن المجيد لمحمد عبد المنعم الجمال .2

 ) مجالت 8: (لدات واألجزاء المج

 ) اليوجد( مكانها  -تاريخها –رقمها  –الطبعة 

ري  , التفسير المظهري  .3 , لمحمد ثناء اهللا العثماني الحنفي المظه

 .مسجد رود ـ آويتا ـ باآستان, بلوشستان بك دبو, الناشر

ة         .4 دآتور وهب نهج لل ريعة والم دة والش ي العقي ر ف ير المني التفس

ي  ل. الزحيل ى ا ة األول ـ ـ          1411: طبع ر . م1991ه دار الفك

 .دمشق ـ سوريا. دار الفكر  .المعاصر ـ بيروت ـ لبنان

ازي      .5 ود حج د محم دآتور محم ة . التفسير الواضح لل ر  : الطبع غي

 .معلوم دار التفسير للطباعة والنشر ـ الزقازيق

: الطبعة االولى . التفسير الوسيط لالستاذ الدآتور وهبة الزحيلي .6

(   م دار الفكر المعاصر 2001هـ نيسان ، ابريل 1422, حرم م

 ).بيروت ـ لبنان

اري        الجامع ألحكام القرآن  .7 د األنص ن أحم د ب د اهللا محم ي عب ألب

اهرة  ر ، الق ة والنش ي للطباع ب العرب ي ، دار الكات : القرطب

 م1967-هـ 1387

اري     .8 ام البخ حيح لإلم امع  الص ن    ( الج ي الحس ية أب ه حاش ومع

 .م باآستان1941. الطبعة العشرين .سنديال

. الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامة .9

 .م 1991/ هـ 1411: الطبعة األولى, لمحمود صافي 
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 .مطبعة النهضة ـ قم, انتشارات موين

ديني ( .10 ودة   ) القصص ال د ج د الحمي الح لعب ل الص ى والرج موس

ر  ع والنش زم الطب حار، ملت ر ،  الس ة مص ل  3، مكتب ارع آام ش

 . دار مصر للطباعة  - صدقي الفجالة

 .أضواء البيان لمحمد األمين بن محمد المختار .11

 ) ال يوجد(الطبعة األولى، سبعة مجلدات، الناشر 

 المنجد في األعالم  .12

 الهندسة اإللهية في سورة الكهف لمحمد عادل القلقيلي  .13

 دار الفيحاء،           م، 1986 -هـ1406: الطبعة األولى

ان  األردن،  -عّم

ان  ار، عّم  األردن –دار عّم

ري  .14  ,أيسر التفاسير لكالم ألعلي الكبير ألبي بكر الجابري الجزائ

ة  ة الثاني ة(الطبع ة منقح ـ 1407) طبع الي 1987ه د الع م المعه

 ) أبو بكر الصديق. ( للتربية اإلسالمية

يخ   .15 رآن للش ور الق ي س ان ف از البي ي  إيج د عل محم

ابوني ة .الص ة الثاني ـ 1399الطبع ي.م1989ه ة الغزال , مكتب

 .دمشق

 ,سعيد حوى . ساس في التفسير داأل .16

 . م1985هـ ـ 1405: الطبعة األولى 

 , م 1989هـ 1409: الطبعة الثانية

 .دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع
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 م 1991هـ 1412: الطبعة الثالثة

 م1993هـ 1414: الطبعة الرابعة

ن          .17 د ب دين محم ر ال يط ألثي ر المح ير بح ن تفس اإلعراب المحيط م

ي     ان األندلس أبي حي ق ( يوسف المعروف ب ين   ) بتحقي ور ياس دآت

م ى .جاس ة األول ـ 1422: الطبع راث , م 2001ه اء الت دار إحي

 .بيروت ـ لبنان, العربي 

وه      .18 ي وج ل ف ون األقاوي الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعي

ل ري  , التأوي ر الزمخش ن عم ود ب ام محم بطه (. لإلم ه وض  )رتب

ححه د  : وص ين أحم طفى حس ة (مص نة المحمدي ادم الس . )خ

 لبنان -، بيروتدار الكتاب العربي

و         .19 ام أب ام الهم البي لإلم ير الثع روف بتفس ان المع ف والبي الكش

ق  . (إسحاق المعروف باإلمام الثعلبي ة وتحقي ي   ). دراس ام أب اإلم

اعدي ) مراجعة وتدقيق( اشورمحمد بن ع دار , األستاذ نظير الس

  . بيروت ـ لبنان, إحياء التراث العربي 

 م2002هـ 1422: الطبعة األولى

از   .20 ي اإلعج ريم ف رآن الك ة الق از , بالغ يرا بإيج ا وتفس إعراب

 م2001هـ 1422الطبعة األولي  .لبهجة عبد الواحد الشيخلي

مية المملكة األردنية ا, مكتبة دنديس  ان  , لهاش قف   , عم ارع س ش

كان         ك اإلس ل بن يل ـ مقاب ة ـ         . الس فة الغربي ديس الض ة دن مكتب

 .الخليل ـ شارع عين سارة ـ جانب بلدية الخليل

 .م1992هـ 1413مكتبة دار السالم . تفسير ابن آثير لإلمام  .21

اب  .22 ا الكت ى مزاي ليم إل ل الس اد العق عود أو إرش ي الس ير أب تفس
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ريم للقاضي  ادي الك د مصطفى ألعم ن محم د ب عود محم ي الس أب

  . عبد اللطيف عبد الرحمن) وضع حواشيه. (الحنفي

منشورات محمد على بيضون .م1999/هـ 1419: الطبعة األولى 

 دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان

ه   .23 ور لمؤلف ن عاش ير اب روف بتفس وير المع ر والتن ير التحري تفس

ور    ن عاش اهر اب دة  ( ط ة جدي ححة طبع ة ومص ة ). منقح الطبع

 .بيروت ـ لبنان , مؤسسة التاريخ  ،م2000هـ 1420األولى 

ه   *  ور لمؤلف تفسير التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاش

 م1984: تونس . الدارالتونسية للنشر .طاهر ابن عاشور

محمد فؤاد ) بتحقيق(تفسير القاسمي لمحمد جمال الدين القاسمي  .24

ل, عبد الباقي   .م1978هـ ـ 1398: طبعة الثانية ا

 بيروت, دار الفكر 

معاني     .25 ر الس ي المظف تفسير القرآن لإلمام العالمة شيخ االسالم أب

ق( يم ) بتحقي ن غن اس ب ن عب يم ب الل غن ي ب ذر,  أب ارع المع , ش

 الرياض . م دار الوطن 1997هـ ـ  1418: الطبعة االولى

ريم  .26 رآن الك ير الق ي( تفس ن عرب ير اب دين ) تفس ي ال ة مح للعالم

 .الطبعة األولى. مصطفى غالب . بتحقيق وتقديم د, ابن عربي 

 .إيران, طهران , انتشارات ناصر خسرو ،تشاب أمير: الناشر 

ي        .27 ماعيل حق يخ إس ان للش ير روح البي ن تفس ان م وير  االذه تن

وي ق(, البروس ار وتحقي ابوني  ) إختص ى الص د عل يخ محم , الش

 .دمشق, دار القلم . م 1988هـ ـ 1408: الطبعة االولى 

ر         .28 ن جري د ب ر محم ي جعف رآن ألب ل ا لق ن تاوي ان ع امع البي ج
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 م1988 -هـ 1408الطبعة االولى , الطبري

 بيروت ـ لبنان, دار الفكر 

دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني للدآتور أحمد  .29

ر 1905 جمال العمري، الطبعة األولى ل : م، الناش ة ا انجي  مكتب خ

 . للطباعة والنشر والتوزيع

ي .30 اني لآللوس ود  روح المع دين محم هاب ال رآن لش ير الق ي تفس ف

 . دار الكتب العلمية: م، الناشر1996 ، الطبعة األولىاآللوسي

ام      .31 ير اإلم ن تفس ر م و مختص دير وه تح الق ن ف ير م دة التفاس زب

ل    ة وا ي الدراي ين فن ة  الشوآاني المسمى فتح القدير الجامع ب رواي

 .من علم التفسير للدآتور محمد سليمان عبد اهللا األشقر

 . م1994هـ ـ 1414الطبعة الخامسة 

 . دمشق, مكتبة دار الفيحاء للطباعة والنشر والتوزيع 

الم   وي        , مكتبة دار الس ن جل ز ب د العزي ر عب ارع األمي رع ش , ف

 .الرياض

 يم مختار مرزوق عبد الرح. سورة النمل، تفسير ودراسة، د .32

اني ا  .33 ان لمع فوة البي رآن ص وف  , لق د مخل نين محم يخ حس للش

ة  ة الثالث ـ 1407الطبع وؤن , 1987ه اف والش وزارة األوق

  . اإلسالمية ـ شرآة ذات السالسل ـ الشامية ـ الكويت

وآاني      .34 د الش ن محم ى ب ن عل د ب دير لمحم تح الق ه ( ف ى ب إعتن

وله ع أص واش) وراج ف الغ ة.  يوس ة الثالث ـ 1417: الطبع / ه

 .بيروت ـ لبنان, دار المعرفة . م1997

 المكتب المصري الحديث .لعبد الحميد آشك, في رحاب التفسير .35
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يخ         .36 ة الش ريم للعالم رآن الك ير مختصر للق رآن تفس في رحاب الق

وري د المرم ن محم ر ب يخ الناص وض الش ى. بي ة األول , الطبع

  .م1996/ هـ 1417

 مي والثقافة سلطنة عمان، وزارة التراث القو

 . في ظالل القرآن للسيد قطب الشهيد .37

 م 1981-هـ1401: الطبعة الشرعية العاشرة

 م 1982 -هـ1402: طبعة جديدة مشروعة

 دار الشروق، بيروت، القاهرة 

ة          .38 ل الرواي ين اه ف ب ورة الكه ي س الح ف د الص قصة موسى والعب

ة ير    , والدراي ي التفس تير ف هادة الماجس ل ش دم لني ث مق بح

ديثو راف. الح ت إش واب. د: تح د الت د عب داد. محم د : إع عب

 .م 1994/ هـ 1415. الستار عبد الرحمن

ولى     .39 اد الم د ج د أحم رآن لمحم ة   . قصص الق دة منقح ة جدي طبع

 . م2002هـ ـ 1422الطبعة األولى . وملونة

 .بيروت ـ لبنان, دار إحياء التراث العربي 

 دوي للشيخ أبي الحسن علي النقصص النبيين  .40

 . 1370الطبعة األولى، تاريخ النشر 

 .قصص األنبياء البن آثير بتحقيق السيد الجميلي .41

 الطبعة األولى، بيروت لبنان ، مؤسسة الكتب الثقافية 

 .قصص األنبياء لعبد الوهاب النجار .42

مجمع  البيان في تفسير القرآن لإلمام الشيخ أبي علي الفضل بن  .43

ي  ل الطبرس ن الفض ن ب ه  (  .الحس رج آيات يه وخ ع حواش وض
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واهده  دين : وش مس ال راهيم ش ى ) إب ة األول ـ ـ      1418: الطبع ه

ى بيضون     . م 1997 د عل ورات محم ة ـ      , منش ب العلمي دار الكت

 .بيروت ـ لبنان

دبر .44 ائق الت ر ودق ارج  التفك ة , مع ن حبنك رحمن حس د ال عب

 .م2002/ هـ 1423: الطبعة األولى  .الميداني

 ـ سوريا دمشق, دار القلم 

 الدار الشامية ـ بيروت

ى الطبعة األ.مع أعالم المفسرين للشيخ محمد علي الصابوني .45  :ول

ـ ـ      1401 ي  . م 1981ه ة الغزال ق ـ ص ب     , مكتب /  448دمش

 .5931/14مؤسسة مناهل العرفان ، بيروت ص ب ـ 

دين    نظم الدرر في تن .46 ان ال ور لبره ن   أاسب اآليات والس ي الحس ب

 .ألبقاعي براهيم بن عمر إ

 .م دائرة المعارف العثمانية1976هـ ـ 1396: الطبعة األولى

ة  ة الثاني ـ 1413: الطبع المي , م 1992ه اب اإلس دار الكت

 .بالقاهرة

47. The Message of the Qur'an   

Translated and explained by Muhammad Asad  

Dar Al-Andalus, Gibraltar  

48. Encyclopedia of international, Vol. 12 

49. Stories of the prophets by Rashid Ahmad Azami  

Published by Darussalam  
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 القوي األمين طلب البنت استئجار. هـ 
 مصاهرة موسى عليه السالم للشيخ. و 

 235-219  ستئجارهاقضاء موسى عليه السالم مدة   .4
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 235-219 موسى بالوادي المقدس   .5
 في الوادي المقدس) عليه السالم(بعثته   .6  

 258-236 نبوة هارون وتكذيب فرعون  .7
 239 المالحظة  
 265-258 نتربية موسى عليه السالم في بيت فرعو  .8
 282-265 موسى عليه السالم يحاج فرعون في ربوبية اهللا تعالى  .9

 281 استطراد  
 282 معجزتا العصا واليد.10

 300 المالحظة *
معجزتا العصا واليد من سورة الشعراء واألعراف وطه  *

 ويونس
300 

 321 من سورة األعراف  *
 336 من سورة الشعراء  *
 337 نافية للجنسال" ال"استطراد إلى  *
 338 المالحظة *
  ) إحصاء الجمل(الفصل الثالث البنية النحوية  
 رقم الصفحة رقم اآلية  
 343-340  والدة موسى عليه السالم وإرضاعه 1

 13-7 سورة القصص  
 40-37 سورة طه 
بلوغ / تربية موسى عليه السالم في بيت فرعون 2

 األشد
 343 

 14 سورة القصص 
 18 سورة الشعراء 
في ) حسب هذا الحدث(عدد أدوات الربط  

 هاتين السورتين
 

خروج موسى عليه السالم من مصر إلى أرض  3
قتل موسى عليه السالم القبطي / مدين وسببه
 المصري

 343 

 21-14 سورة القصص 
 344 عدد الجمل الفعلية في هذا الحدث لسورة  
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 القصص 
 345  ينعدد الجمل ذات الوجه 
  عدد الجمل التي اختلف فيها النحويون 
 19-17 سورة القصص 
خروج موسى عليه السالم من أرض مصر إلى  

 مدين
 

  عدد أدوات الربط في هذا الحدث 
 346  عدد أدوات الربط 
  أرض مدين ونزول موسى بها  4

 28-22 سورة القصص 
 40 سورة طه 
 348  رهقضاء موسى مدة استئجا 5
  موسى عليه السالم بالوادي المقدس 6

 32-29 سورة القصص  
 7 سورة النمل 
 350 10-9 عدد الجمل الفعلية في سورة طه 
 351  بعثة موسى عليه السالم في الوادي المقدس 7

 46-44 سورة القصص 
 46-44 سورة القصص 
  فتردى... فلما أتاها نودي يا موسى: سورة طه 
  سيرتها األولى... أتوآأ عليها: "... سورة طه 
 10-7 سورة النمل 
 16-15 سورة النازعات 
 144 سورة األعراف 
 355  نبوة هارون وتكذيب فرعون 8

 36-24 سورة طه   
 36-35 سورة الفرقان 
 122-114 سورة الصافات 
 53-51 سورة مريم  
 14-10 سورة الشعراء 
 359  رون وتكذيب فرعوننبوة ها 



 601

 46-45 سورة المؤمنون  
 48 سورة األنبياء  
 75 سورة يونس  
 69 سورة األحزاب 
عودة موسى عليه السالم إلى مصر ودعوته  9

 لفرعون
 361 

 48-42 سورة طه 
 17-10 سورة الشعراء 
 125 سورة النحل 
 75 سورة يونس 
 105-103 سورة األعراف 
 40-39 رة الذاريات سو 
 38 سورة الذاريات 
 5 سورة إبراهيم 
 19-17 سورة النازعات 
تذآير فرعون موسى عليه السالم بتربيته في  10

 بيته
 368 

 22-18 سورة الشعراء 
موسى عليه السالم يحاج فرعون في ربوبية اهللا  11

 تعالى 
 369 

 56-48 سورة طه 
 28-23 سورة الشعراء 

 25 سورة األعراف 
 258 سورة البقرة 
 37-36 سورة القصص 
فرعون يتجاهل اهللا ويّدعى األلوهية ويأمر ببناء  12

صرح يصعد به إلى المساء عاقبة عناده مع 
 قومه

 373 
 

 43-38 سورة القصص  
 37-36 سورة غافر 
 375  معجزتا العصا واليد 13
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 126-106 سورة األعراف 
 52-29 لشعراءسورة ا 
 23-17 سورة طه 
 18-17 سورة طه 
 77-58 سورة طه 
 89-77 سورة يونس 
 14-11 سورة النمل 
 383  تمادي فرعون وقومه في إصرارهم على الكفر 14
 129-127 سورة األعراف 
 27-23 سورة غافر 
 385  االئتمار بموسى عليه السالم لقتله  15

 46-28 سورة غافر   
 387  فرعون يستخف بموسى عليه السالم ويباهى  16
 54-51 سورة الزخرف 
 26-22 سورة النازعات 
 60 سورة طه  
 37-36 سورة الشعراء 
 53 سورة الشعراء 
اآليات التي أرسلها اهللا تعالى على فرعون  17

 وقومه لما آذبوا موسى
 390 

 92-88 سورة يونس 
 135-130 سورة األعراف 
 102-101 سورة اإلسراء 
 50-46 سورة الزخرف 
 66-60 سورة الشعراء 
 37-36 سورة القصص 
 14-13 سورة النمل 
 52 سورة طه 
 42-41 سورة القمر 
 21-20 سورة النازعات 
 397  انطالق بني إسرائيل 18
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 137-136 سورة األعراف 
 92-90 سورة يونس 
 104-103 سورة اإلسراء 
 79-77 سورة طه 
 66-52 سورة الشعراء 
 68-52 سورة الشعراء 
 31-17 سورة الدخان 
 56-55 سورة الزخرف 
 40-39 سورة القصص 
 40-38 سورة الذاريات 
سوء حال فرعون وقومه يوم القيامة وما أعّد  19

 اهللا لهم من الخزي والنكال
 405 

 99-96 سورة هود 
 42-41 القصص سورة 
 49-45 سورة غافر 
 50-47 سورة الدخان 
لصوق الوثنية بقلوب فريق من بني إسرائيل  20

 على عهد موسى عليه السالم
 408 

  
 61 سورة البقرة 
 160-159 سورة األعراف 
  83 سورة يونس 
لميقات (ذهاب موسى نيابة عن بني إسرائيل  21

ألواحًا متضمنة ربه وإعطاء اهللا تعالى له 
 الوصايا التي يطلب من بني إسرائيل العمل بها

 411 

 145-142 سورة األعراف  
 412  اتخاذ بني إسرائيل العجل معبودًا 22

 54 سورة البقرة   
 93-92 سورة البقرة 
 413  ما حقيقة العجل الذي عبده بنو إسرائيل  23

 154-148 سورة األعراف   
 415  سامرّي؟ومن هو ال 24
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   98-83 سورة طه  
أمر اهللا بني إسرائيل على لسان موسى عليه  25

 السالم بدخول األرض المقدسة
 416 

  
 26-20 سورة المائدة 
 417  نتق الجبل فوق بني إسرائيل  26

  
  

 64-63 سورة البقرة 
 171 سورة األعراف 
 419  بنو إسرائيل ومسألة البقرة 27

 74-67 ة البقرةسور   
 420  قصة قارون وموقف موسى عليه السالم عنه  28

 83-76 سورة القصص   
  421  إيذاء بني إسرائيل لموسى عليه السالم  29

 69 سورة األحزاب   
 422  إظهار اهللا تعالى براءة موسى عليه السالم  30

 5 سورة الصف    
 423  اختيار موسى سبعين رجال 31
 56-55 ورة البقرةس 
 157-155 سورة األعراف 
العبد / قصة موسى عليه السالم مع الخضر 32

 الصالح صاحب موسى عليه السالم
 425  

  
 82-60 سورة الكهف 
 426  تذآير اهللا تعالى لبني إسرائيل بنعمه عليهم 33
 57-48 سورة البقرة 
 141 سورة األعراف 
 141 سورة األعراف 
 61-60 رة البقرةسو 
 8-6 سورة إبراهيم 
 430 موت هارون عليه السالم ثم موسى عليه السالم 34
 430  موقف بني إسرائيل بعد موسى عليه السالم 35
 59-58 سورة البقرة  
 162-161 سورة األعراف 
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 431  ثناء اهللا تعالى على موسى وهارون  36
 53-51 سورة مريم 
 54-53 سورة غافر 
 114 سورة الصآفات 

  
 البنية الداللية : الرابع لالفص

 
 

 434 البنية الداللية 
 436-434 تكامل الداللة: المبحث األول 

 التمهيد *
 437 تكامل الداللة: المبحث األول 
 العالقات التكاملية بين أحداث قصة موسى عليه السالم 
 440-437 مضامين سورة القصص 
 487-440 لقصصسورة ا 

 484 )صلى اهللا عليه وسلم(رسالة محمد  *
 521-488 ) قصة موسى عليه السالم(سورة األعراف  

 532-522 سورة غافر: العالقات الداللية 
 533 سورة هود  
 534-533 سورة النمل  
 535-534 سورة الصافات 
 536-535 ورة الزخرف س 
 536 سورة القمر  
 537-536 سورة الصف 
 537 سورة المزمل 
 538-537 سورة النازعات  
 539 قابل الداللة ت: المبحث الثاني 

 التمهيد  *
 586-545 سورة القصص  
 557-556 سورة إبراهيم  
 558-557 سورة اإلسراء  
 558 سورة الفرقان  

 559 خاتمة البحث  *
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 559 المقدمة  *
 561 أهم النتائج  *

 576-562 للفصل الثاني فهرس اآليات  
 584-577 فهرس اآليات للفصل الثالث  
 596-585 فهرس اآليات للفصل الرابع  
 597 فهرس األحاديث  
 598 فهرس اآلبيات  
 605-599 فهرس المصادر والمراجع  
 619-606 فهرس الموضوعات  

 
 

.وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين  

 




