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 احلدث يف القصة القرآنية قصة موسى 
ً
 أمنوذجا

 
Pأ.م.د. نبهان حسون السعدون

(*) 
 

ملخص البحث 
من أكثر القصص ورودًا في القرآن الكريم إذ تذكر أحداثها  ُتعد قصة موسى 

 أن يقف أمام األرض المقدسة وقد كتب اهللا تعالى إلى قبل مولده تفصيالت عن موسى 
على بني إسرائيل التيه ألربعين سنة في صحراء سيناء لذا جاء هذا البحث ليدرس الحدث في 

 أنموذجًا للتحليل . القصة القرآنية باختيار قصة موسى 
قام البحث على مدخل وأربعة مباحث تضمن المدخل تحديد مفاهيم عنوان البحث  

وهما : الحدث ، والقصة القرآنية . وتولى كل مبحث تحليل حدث بارز من أحداث القصة فجاء 
 مدين وزواجه وعمله) ، أما إلى من مصر المبحث األول عن (حدث خروج موسى 

 العلم من العبد الصالح) في حين كان المبحث الثاني فتضمن (حدث طلب موسى 
 عبادة اهللا تعالى) ، أما المبحث إلى فرعون وآله المبحث الثالث عن (حدث دعوة موسى 

 دخول األرض المقدسة ومن ثم إلى بني إسرائيل الرابع فتضمن (حدث دعوة موسى 
دخولهم التيه في صحراء سيناء) . 

اعتمد البحث دراسة تحليلية موضوعية لنصوص القصة القرآنية للكشف عن أبعادها 
وبيان الدالالت التي تمخضت عنها . 

 
 
 
 

(*) أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية،كلية التربية األساسية،جامعة الموصل. 
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ABSTRACT 
   Moses narrative is the most widely mentioned in the Holy Quran where 
their events deal with the details of Moses before birth till standing in the 
Holy Land . Allah has destined Bani Israel to wander for forty years in 
Sinai desert. So, this study deals with the event in the Quranic narrative 

selecting Moses narrative as a model for analysis.                                   
The study consists of an introduction and four sections. The 

introduction identifies the concepts of the study: narrative and Quranic 
narrative. Each section analyses a prominent event, where section one 
entitled Moses exogenesis from Egypt to Madian, His marriage and His 
work. Section two includes the event of Moses asking for knowledge from 
the good servant. Section three deals with event of Moses invitation for 
Pharaoh to Allah. Section four talks about the event of Moses invitation 
for Bani Israel to enter the Holy Land and then entering the village.  

The study adopts an objective and analytical study of the Quranic 
narrative to reveal its dimensions and references.     

مدخل إىل حتديد مفاهيم عنوان البحث  

. احلدث : 1
الحدث هو مجموعة وقائع منتظمة أو متناثرة في الزمان وما الحدث إال اقتران زمن 

(بفعل
0F

Ï( فالعالقة وثيقة بين الفعل (الحدث) وبين الزمان إذ أن بناء الحدث ترتيبه أي تواليه في 
(الزمان

1F

Ð( لذا يعد الحدث من العناصر المهمة للقصة فهو يشغل مساحة واسعة منها ، وتؤدي 
(الحركة أهمية كبيرة في نموه وتطوره مما يساعد في ارتباط القصة وانتظامها

2F

Ñ( ولكي تتم السيطرة 
(وٕابراز الحدث البد من رسم المشاهد ووصف المواقع التي تدور فيها األحداث

3F

Ò( . 
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ومما سبق فالحدث عنصر مهم من عناصر القصة إذ يتعلق بالشخصية التي تقوم به ، 
فضًال عن اقترانه بالزمن ولكي يكون الحدث بارزًا البد من وصف المكان الذي يجري فيه . 

. القصة القرآنية : 2
 الحق إلى الدين ويرشد إلىتمثل القصة القرآنية "مجموع الكالم المشتمل على ما يهدي 

(ويأمر بطلب النجاة"
4F

Ó( فهي كما يتضح من تسميتها وموضوعها الجزء القرآني الذي يقص أثر 
الغابرين وبعض األحداث الماضية لتقديم منها ما ترى أنه يحقق الغاية ويفي بالمقصود في 

(عرضه فهي تشمل على األنباء الحق التي ال زيف فيها
5F

Ô( وعليه ال تعد القصة القرآنية تاريخًا 
ُتسِرد فيه الوقائع على الرغم من أنها تقوم على أحداث تاريخية بل هي أضواء تسلط على بعض 

المواقف الكامنة في أعماق الزمن لتكشف منه ما يحقق المقصود إليه . 
 من القصص المكررة في القرآن الكريم إذ "ترد القصة القرآنية تعد قصة موسى 

(مكررة في مواضع شتى لكن هذا التكرار ال يتناول القصة كلها إنما هو تكرار لبعض حلقاتها"
6F

Õ (

ولهذا التكرار في القصص القرآني آثاره في الحفاظ على وحدتي الشخصية والحدث كما أن هذا 
(دم زيادة في القصة لم تكن قد وردت من قبلـــــــــــالتكرار ال يأتي إال ويق

7F

Ö ( وقد أعيدت قصة .
 في سور القرآن الكريم على طرائق شتى وفواصل مختلفة مع اتفاق المعنى كما موسى 

 مشاهد تموج بالحركة والحوار وتزخر باالنفعاالت والسمات إلىيمكن أن تقطع هذه القصة 
( مواضع العبرة من السياقإلىوتتخللها التوجيهات 

8F

× ( .
 في القرآن الكريم بحسب ما وردت في ويمكن أن تكون أحداث قصة موسى 

السور على وفق اآلتي : 
والدته والظروف التي صاحبت ذلك .  .١
 إرضاعه ووضعه في التابوت وٕالقاؤه في اليم . .٢
 وقوعه في يد فرعون وتربيته في قصره وموقف امرأة فرعون منه . .٣
 حال األم بعد أن ألقته باليم وكيف اهتدت إليه  .٤
  مدين .إلى ثم ذهابه اإلسرائيليشبابه وما كان من قتل المصري وٕاعانته  .٥
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 استقراره في أرض مدين وزواجه وعمله . .٦
 لقاؤه بالعبد الصالح وطلب العلم على يديه . .٧
 مصر وما وقع له في سيناء ومن ثم إرساله الى بني إلىموافاته ألجل عمه وسيره بأهله  .٨

 إسرائيل نبيًا ورسوًال .
 موقفه من فرعون وتهيئة لقائه به . .٩

 موقف فرعون منه وما كان بينهما من حوار ونقاش وما كان من أمر السحرة وأمر فرعون . .١٠
ه مع بني إسرائيل ومن معه وٕادراكه من فرعون وآله ونجاته وقومه وغرق فرعون ـــــــــــــــــخروج .١١

 وآله .
ما حصل له في سيناء من كالم اهللا تعالى وما حصل لبني إسرائيل في غيابه من عبادة  .١٢

 العجل .
 األرض المقدسة وتمنعهم من ذلك ودخولهم التيه عقابا لهم إلىدعوته لدخول بني إسرائيل  .١٣

 من اهللا تعالى .
( على وفق أربع مراحل هي تكون قصة موسى أنومما سبق يمكن 

9F

ÏÎ( : 
 قبل الرسالة : والدته ، تربيته ، قتله ألحد أتباع فرعون خروجه أحداث قصة موسى  .١

 مدين زواجه وعمله . إلى
 مع العبد الصالح : التقاؤه بالعبد الصالح ، طلب العلم ، استنكار أحداث قصة موسى  .٢

 األفعال ، كشف األسرار .
مع فرعون : بعثته ، دعوته لعبادة اهللا تعالى ، مباراته للسحرة ،  أحداث قصة موسى  .٣

 نجاته وغرق فرعون وآله .
 مع بني إسرائيل : ذبح البقرة ، عبادة العجل ، رفع الجبل ، أحداث قصة موسى  .٤

 دعوته لبني إسرائيل لدخول األرض المقدسة ودخولهم التيه في صحراء سيناء .
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املبحث األول  

 من مصر إىل مدين وزواجه وعمله  حدث خروج موسى 
 بالخوف في مدينته التي يعيش فيها على الرغم من كونها الوطن شعر موسى 

 مدين التي هي بالد واقعة حول خليج العقبة من عند نهايته الشمالية إلىواألهل فخرج منها 
وشمال الحجاز وجنوب فلسطين ، وقد كان خروجه على عجل فلم يتزود للطريق ولم يعد للسفر 

 السبيل السوي فلم يكن في قافلة أو رفقة في ذلك إلىعدته معتمدًا على اهللا تعالى في هدايته 
(السفر الشاق ألن من يطلب النجاة ال يمكن أن يروى في أمره أو يعد للسفر عدته

10F

ÏÏ ( .

}ِبِيلاء السوي سنيدهي أَن يبى رسقَالَ ع نيدلْقَاء مت هجا تَولَماء 22وم درا ولَمو {

مدين وجد علَيه أُمةً من الناسِ يسقُون ووجد من دونهِم امرأتَينِ تَذُودانِ قَالَ ما خطْبكُما قَالَتَا لَا 

}كَبِري خيونَا شأَباء وعالر ردصتَّى يي حق23نَس{  ٢٣-٢٢[سورة القصص : اآليتان . [

 أرض مدين بعد مشقة ولما وصل قصد ماءها ليروي ظمأه وجد وصل موسى 
عنده حشدًا من الناس قد تزاحموا عليه بشدة ، كل منهم يعتمد على قوته في التقدم والمسابقة الى 
الحوض ، ورأى على مقربة من الماء امرأتين تهشان غنمهما لئال تقترب من الماء فعجب ألمرهما 

وتقدم وسألهما فأجابتاه : أتينا لنسقي غنمنا ولكن لشدة الزحام لن نستطيع السقي حتى ينصرف 
الرعاة ، وهذا الجواب يدل على ما في األنثى من ضعف وحياء يدفعها الى التخلف في مثل هذه 

(المواقف
11F

ÏÐ(  كما أخبرتاه بأن أباهما كبير ال يقدر على المجيء . 
وال يمكن أن يباشر أمر الرعي والسقي بنفسه فهما تنتظران الناس حتى إذا فرغوا سقيا غنمهما ثم 

تنصرفان . 
وسعى للمرآتين ولم يقدر أحد على منعه لما رأوا منه من القوة  ثارت حمية موسى 

 أعلم به وبجوعه وبقلبه وما يجول   الظل واهللاإلىوالصالبة مما منعهم من مقاومته ثم تولى 
بخاطره من مطاردة الكفرة في وطنه ، والمشقة في هربه ، وسفره ومن الوحشة في غربته ، فاتجه 

( يوسع ضيقه وان يؤنسه من خوف وأن يهيئ له الزاد والمنزلأن ربه يدعوه إلى
12F

ÏÑ ( .
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 لتأتي به  موسى إلى أبيهما ورويا له ما حدث فبعث إحداهما إلىرجعت االمرأتان 

فَجاءتْه إِحداهما تَمشي علَى استحياء قَالَت إِن أَبِي يدعوكَ ليجزِيك أَجر ما سقَيت لَنا فَلَما جاءه إليه 

}نيممِ الظَّالالْقَو نم تونَج قَالَ لَا تَخَف صالْقَص هلَيع قَص25و ريخ إِن هتَأْجِراس تا أَبا يماهدإِح قَالَت {

}نيالْأَم الْقَوِي ترتَأْجنِ اسنِ 26ماتَيه تَينى ابدإِح كحأُنك أَن قَالَ إِنِّي أُرِيد {

 كلَيع قأَش أَن ا أُرِيدمكَ وندع نراً فَمشع تمأَتْم جٍ فَإِنجح ياني ثَمنرلَى أَن تَأْجع

}نيحالالص نم اء اللَّهي إِن شنتَجِدفَلَا 27س تنِ قَضَيلَيا الْأَجمأَي كنيبي ونيب كقَالَ ذَل {

] . ٢٨–٢٥[سورة القصص : اآليات  }28عدوان علَي واللَّه علَى ما نَقُولُ وكيلٌ{

بعد برهة من الزمن جاءته إحدى الفتاتين وهي تمشي على استحياء أي مشي الحرائر 
 إن أباها يدعوه ليجزيه أجر السقي الذي قام به . وهل ينتظر إال أن يجيب فقالت لموسى 

(على هذه الدعوة بلهفة ؟ فهو الغريب الفقير إذن فليطو معها الطريق وليلق الشيخ الكبير
13F

ÏÒ ( .
 المرأة إلى منزل أبيها وفي الطريق ضربت الريح ثوبها فكشفت عن تتبع موسى 

 رجل ربى  : انعتي لي الطريق وأنِت خلفي ، فموسى عجيزتها فقال لها موسى 
على العزة في بيت فرعون مدلًال في نعيم دائم ورفاهة . وقد نزل به الجوع واضطره إلى أن يرضى 

بأخذ أجر عمل من أعمال المروءة ولو في غير ذلك الظرف لم يرَض من أن يأخذ أجرًا على 
(زكاة قوته

14F

ÏÓ( . 
 بالشيخ الكبير وأفضى له بمكنون سره فوقف منه موقف الشهم اجتمع موسى 

 للشيخ الكبير عن فعل فرعون وطمأنه على نجاته من القوم الظالمين ، فتحدث موسى 
وجنوده ببني إسرائيل من ذبح األطفال الذكران وترك النساء وكيف أفلت من أيديهم ، وقص عليه 
جميع األدوار التي لقيتها أمه في سبيله إلى أن قتل القبطي على غير عمد وكيف طلبوه ليقتلوه 

فهرب منهم إلى أن ورد ماء مدين . 
لقد تضمن هذا الحدث الحب الطاهر العفيف والعرض النظيف لعواطف المرأة تجاه الرجل 

(الذي أعجبت به ويظهر هذا في ابنة الشيخ الكبير التي أعجبت بموسى 
15F

ÏÔ( كما يعرض 
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 في الطريق إلى الدار ، فالفتاة الحدث المحافظة على المرأة وعرضها وهي مع موسى 
تعبر عن هذه العواطف على طريقة األنثى الخجول ويفهم أباها منها ذلك ويزوجها للرجل الذي 

(ُأعجبت به
16F

ÏÕ ( ويتجلى في قولها : (يا أبت استأجره) اإليحاء الخصب والتلميح الثري للكشف عن
بغية النموذج اإلنساني . 

تعبر هذه الواقعة عن قصة الحب النظيفة غير المنحرفة وعن أثرها في نفس صاحبها 
فهي عالقة متكافئة بين الفتاة والرجل ، فقد أبرزت ما عندها من المشاعر والعواطف بإيحاءات 

خصبة ثرية غير منحرفة حتى وصلت ما تطمح إليه وهو الزواج . وقد وضع الشيخ الكبير البنته 
برعي غنمه ثماني سنوات وأن جعلها عشرًا فهو خير من  مهرًا وهو أن يخدمه موسى 

 صهرًا لذلك عنده فقبل على أنه بالخيار في أي األجلين وتم االتفاق بينهما فأصبح موسى 
الشيخ وراعيًا لغنمه . 

 من ابنة الشيخ الكبير صحة التعاقد بين العامل ويبرز في حدث زواج موسى 
وصاحب العمل إذ قرر الشيخ أن يكسب الشاب وان يزوجه وان يمنحه الحق في اختيار  

(زوجة ، فهو لم يلزمه أن يتزوج إال برغبته وبعد مشورته
17F

ÏÖ ( فالشيخ يعلم أنه البد أن يقدم الزوج .
مهرًا لزوجه وال بد أن يكون على قدرها مناسبًا لمقامها ، وقدر أن يكون المهر ماًال إذا كان في يد 
الزوج ماًال أو أن يكون عمًال يساوي ذلك المال . وقدر أن يكون عمل زوج البنت عند حميه أولى 
من العمل عند الغرباء . وقدر أن يكون مهر ابنته ما يساوي أجر هذا الزوج على عمله مدة ثمان 

سنوات . كما أنه قدر أن الزوج قد يهدي زوجه هدايا إذا شاء فعده بما يساوي أجرة سنتين من 
(عمله . وفي هذا الحدث نواة التشريع لقانون العمل الفردي بين العامل وصاحب العمل

18F

Ï× ( .
ومما سبق فقد عرض الولي (الشيخ الكبير) ابنته على الرجل الصالح (موسى) وهذه سنة 

(قائمة إذ عرض صالح مدين ابنته على صالح بني إسرائيل
19F

ÐÎ ( كما يستنبط من هذا الحدث صحة
(االستئجار بالطعمة والكسر كما جرت به العادة

20F

ÐÏ ( .
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 على رسم خطة التعاقد على الشفقة والمودة وٕاال قام االتفاق بين الشيخ الكبير وموسى 
 كان شاهدًا على يكون فيها مشقة ، وان يكون هذا التعاقد قائمًا على شهادة شهود وهما ابنتاه واهللا 

 في عشر سنين زيادة سنتين من عنده . االتفاق الذي قضاه موسى 
ويمد له  لم يكن الشيخ الكبير مغاليًا في مهر ابنته بل كان يمنح األمل لموسى 

في خيط األجل لعله يروض نفسه على اإلقامة في وطن جديد ، فيستبدل وطنًا بوطن كما كان 
ذلك إعزاز ألبنته فما أحب أن يزوجها اليوم لترحل عنه في غده كما كان ذلك ليبين للناس أن 

ست عارًا على أهلها إذا أحسنوا تربيتها وأن أباها يكسب بها رجًال ويقوى ـــــــــالبنت لـــــــــي
(بمصاهرتها

21F

ÐÐ( . 

املبحث الثاني 

 العلم من العبد الصاحل حدث طلب موسى 
 من العبد الصالح أن يأذن له بمرافقته ليستزيد من علمه فأجابه العبد طلب موسى 

الصالح بأنه لن يستطيع الصبر على مالزمته إذ كيف يصبر على شيء يخالف ظاهر شريعته 
فرد عليه موسى قائًال : (ستجدني إن شاء اهللا صابرًا وال أعصي لك أمراً ) فأجابه العبد الصالح أن 

اتبعتني فاشترط عليك شرطًا أن ال تسألني عن شيء من تصرفاتي ألنني سأبين لك أخيرًا سرها 
وتعليلها . 
ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ        ڻ   چ 

  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ   ہ  ه     ه  ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ
] .  ٧٠-٦٦اآليات :  الكهف[سورة  چ

 والعبد الصالح إذ أن شخصية العبد تتقابل الشخصيات في هذا الحدث موسى 
 لمن يشاء في حين ترمز شخصية الصالح في إطارها العام ترمز إلى العلم الذي يؤتيه اهللا 

 على الرغم من كونه نبيًا مرسًال إلى العلم البشري الظاهر فهو لم يستطيع أن موسى 
(يفسر األحداث أبعد من تفسيرها المنطقي الظاهر

22F

ÐÑ( . 
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 يضع نفسه من الرجل يظهر في هذا الحدث أدب التعلم مع المعلم فموسى 
الصالح موضع المتعلم فيعطي له حق قيادته وٕارشاده فإذا نبهه على أمر تنبه وٕاذا بين له خطأ 
بادر إلى االعتذار ووعد بالطاعة ، فالعبد الصالح عليك العلم الداني المرتبط بالغيب فضًال عن 

تحليه بالصبر والتأني . 
 والعبد الصالح على ساحل البحر ، فعمد العبد الصالح إلى جدار سار موسى 

ۅ  ۉ  ۉ   چهذا الفعل  إحدى السفن فثقبه ثقبًا يمكن إصالحه فيما بعد ، فاستنكر موسى 
  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ    ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ   ائ  ى  ىې  ې  ې  ې
] . ٧٣-٧١اآليات :  الكهف[سورة  چ  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئی  ی ي ي 

 بغلمان يلعبون وفيهم غالم جميل الصورة والوجه مر العبد الصالح وموسى 
واستنكر على هذا الفعل الشنيع برأيه أال  فأمسكه العبد الصالح وقتله فانفطر قلب موسى 

وهو قتل النفس الطاهرة . 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ       مج  حج  يث  ىث  مث  جث        يت  ىت  مت  خت  حت   جت  يب  ىب  مب  خب  حبچ 

-٧٤اآليات :  هفــــــــــالك  [سورة چ   ٿ  ٹ  ٹ  ڻ  ڻ  ٿپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ        ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ
٧٦  . [

 سيرهما حتى أعياهما التعب والجوع فدخال قرية تابع العبد الصالح وموسى 
وطلب من أهلها طعامًا لها فرفض أهل هذه القرية أن يضيفوهما وردوهما ردًا غير لطيف ، وفيما 

هما عائدان وجد العـــــــــــــــبد الصالـــــــــــــــــح جدارًا يوشك أن ينهار فأصلحه وأقام بنيانه ، فاستنكر 
 هذا الفعل . وبعد هذا االعتراض حصلت الفرقة بين المعلم والتلميذ . موسى 

ڇ  ڇ    ڇ  ڇ     چڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ  چ   چ چ
] .  ٧٨-٧٧اآليتان :  الكهف[سورة  چژ  ڑ     ڑ  ک       ک  ک  ک  ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ

 المتعجلة فهو يلح في السؤال وال ظهرت في هذه األحداث شخصية موسى 
يصبر إذ يستنكر أفعال العبد الصالح لما يملكه من علم بشري مقابل العلم الديني عند العبد 

الصالح وهذا ما يجعل صفة الصبر تتكرر في هذه األحداث فضًال عن التعجل . 
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 بدأ العبد الصالح يكشف أسرار أفعاله وتصرفاته فيما يحمله من علم أفاض به اهللا 
(عليه فاستطاع أن يستشف به حكمًا إلهية وان يدرك بعض اللطائف الربانية

23F

ÐÒ( في حين أن . 
موسى يملك علمًا بشريًا متواضعًا ال يدرك به حكمة األفعال فأنكرها على العبد الصالح ولم يصبر 

(أن يمسك نفسه عن السؤال . وكان للعبد الصالح تأويل لكل فعل قام به
24F

ÐÓ(  .
گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  ہ  ہ  ه  ه  چ 

ه  ه  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ       ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې    ې  ې  ې  
  ی     ی ي ي  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ    وئ  وئ  ەئ     ەئ  ائ  ائ  ى  ى
] .  ٨٢-٧٩اآليات :  الكهف[سورة  چ

يؤول العبد الصالح أفعاله بأن السفينة كانت لمساكين ليس لهم مال سواها ، وقد علم أن 
ملكًا غاصبًا كان يتعقب كل سفينة صالحة ويسلبها من أهلها فأراد أن يجعل فيها عيبًا يمكن 
إصالحه فيما بعد حتى إذا رآها الملك ظنها غير صالحة فيتركها ألصحابها وتسلم لهم . وأما 

الغالم فقد كانت تظهر عليه عالئم الفساد منذ الصغر ، وكان أبواه مؤمنين صالحين فخشي بما 
 الكفر والطغيان إلى من حب األبناء أن يطغى فساده على صالحهما ويجرهما اآلباءفطر عليه 

فقتله ليربح هذين األبوين المؤمنين من مثل هذا الغالم الشرير ويرزقهما بدله مولودًا خير منه 
صالحًا وأبر بهما وأرحم . وأما الجدار الذي أقامه وتعب في بنائه فقد كان لغالمين في المدينة 

وتحته كنز لهما ، وكان أبوهما صالحًا فأراد الرب الكريم أن يحفظ لهما الكنز حتى يكبرا 
ويستخرجاه . 

 أظهرت تأويل العبد الصالح ألفعاله اإليمان العميق إذ نسب العيب إليه وليس هللا 
 بإرادته فهو "لم يقل فأراد ربي وال فأراد ربهما ونسب إبدال الغالم الذي قتله بغيره من اهللا 

 موسى وكأنه يقول له أن ما يدهشك من أفعالي من إرادة ربك الذي تحسب إلىوٕانما نسب الرب 
خلق أعلم فعل ثم لخص األمر بقوله وما فعلته عن أمري فكل ما مر جاء بأوامر ــــــــأنه لم ي

(ربك"
25F

ÐÔ (.  

(مع العبد الصالح كثير من الدروس والعبر منها لحدث قصة موسى 
26F

ÐÕ( : 
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دروس في قوة اإلرادة والعزم على بلوغ الهدف مهما كانت العوائق ويظهر ذلك في إصرار  .١
 مقصده . إلى على االلتقاء بالعبد الصالح مهما كلفه األمر ليصل موسى 

 الذي يريد التعلم درس في أدب المتعلم من المعلم وهذا ما ظهر جليًا في تأدب موسى  .٢
 من معلمه العبد الصالح .

إن إيمان اإلنسان يحفظه اهللا تعالى لصاحبه فال يدع ظروف الحياة تذهب به ، كما في  .٣
 حادثه قتل الغالم الذي ينشأ على العصيان ويرهق والديه طغيانًا وكفرًا .

 عنهم بل يحفظهم من عاديات الدهر ويرزقهم اليسر بعد إن المساكين لن يتخلى اهللا  .٤
 العسر كما في حادثة خرق السفينة لتشويهها حتى ال يستولي عليها الملك الغاصب .

إن اهللا تعالى يكرم األبناء إكرامًا آلبائهم الصالحين وال يأخذهم بما فشا في مجتمعهم من فساد  .٥
واعوجاج وييسر لهم الحياة الرغيدة كما في حادثة إقامة الجدار الذي تحته كنز الذي كان 

 ليتيمين في المدينة وكان أبوهما رجًال صالحًا .

قَالَ لَه موسى هلْ أَتَّبِعك   العلم من العبد الصالحيظهر في حدث طلب موسى 

] التواضع والبعد عن التكبر ٦٦ [سورة الكهف : اآلية علَى أَن تُعلِّمنِ مما علِّمت رشداً

(والغرور كما يبدو واضحًا فيما يأتي
27F

ÐÖ ( :
استئذان مصحوب برجاء وتلطف للدخول على إنسان ومشاركته ألفكاره وآرائه واإلفادة من  .١

علمه وذلك مما يقتضي به األدب اإلنساني فضًال عن األدب النبوي . 
 ويمشي في ظله وهذا شأن الوارد على أهل متبوعة أثر ايقفو تابعًا أن يكون موسى  .٢

  أثرهم ويتتبع خطواتهم .ايقفوالفضل والعلم 
 علمًا وينال العبد أن تكون غاية هذه الصحبة تحصيل العلم والمعرفة فيفيد موسى  .٣

 . الصالح أجرًا من اهللا 
 إياه فهو هذا العلم الذي عند العبد الصالح ليس من ذوات نفسه بل هو علم علمه اهللا  .٤

 مطالب بأن يعلم كما ُعلم .
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 أ.م.د. نبهان حسون السعدون

  

هذا العلم المطلوب تعلمه هو مما يكمل اإلنسان ويرشده فهو علم يهدي إلى الحق والرشاد  .٥
 وليس إلى الضالل والفساد .

 من العبد الصالح منهجًا إسالميًا في التربية يعطي حدث طلب العلم لموسى 
والتعلم من خالل سبب التعلم وآداب المتعلم وصفات المعلم كما يعطي كثير من الدروس والعبر 

األخرى منها : 
التجربة العلمية والتصور النظري (سر أفعال الصالح) .  .١
 صالح اآلباء بنفع األبناء (كنز اليتيمين) . .٢
 درء المفاسد مقدم على جلب المكاسب (قتل الغالم) . .٣
  ألفعال العبد الصالح) .المؤمن ال يصبر على مخالفة الشرع (استنكار موسى  .٤
 الكرم فضيلة والبخل رذيلة (بناء الجدار بال مقابل ، عدم إيواء القرية للضيوف) . .٥

املبحث الثالث 

 فرعون وآله إىل عبادة اهللا تعاىل حدث دعوة موسى 
 فرعون بأنه مقهور وال يصلح أن يكون إلهًا وأن اهللا تعالى يأمره بأن يترك أخبر موسى 

بني إسرائيل ويخرجهم من أرضه فإن سمع فالسالم على من اتبع الهدى وٕان عاند واستكبر فإن 
] . ٤٨اآلية :  طه[سورة  چ  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئي  ي  چالعــــــــــذاب سيلحقه 

ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ     ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئچ 
] .  ١٠٥-١٠٤اآليتان :  األعراف[سورة  چٿ ٿ

 ربيبه السابق وشرع يمن ويظهر فضله عليه استغرب فرعون من كالم موسى 
بأنه تربى في بيته ، وهذا يقتضي أن يكون وفيًا له بعيدًا عن كل ما يغضبه ثم ذكره فرعون بما 
اقترفه من قتل الرجل الفرعوني وأنه من ارتكب جريمة قتل كان آثمًا بعيدًا عن رحمة اهللا تعالى 

(وليس جديرًا به أن يدعي الرسالة
28F

Ð×( . 
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ٱ  ٻ     خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب   جب  يئ  ىئ    مئ  حئ  جئی   ی  ي  ي    ىئچ 
:  الشعراء[سورة  چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ ٿ ٹ  ٹ  ڻ  ڻ  ڤ  ڤ

] .  ٢٢-١٨اآليات 
 بما فعله من قتل الرجل الذي من عدوه ولكنه يعترض على قول فرعون   اعترف موسى 

 بالتربية له بأنه من الكافرين فيعد نفسه في وقتها من الضالين ، ففرعون يذكر موسى 
والقتل لكي يطلب منه الحرص على البعد عن كل ما يغيظ فرعون وآله فال يروعهم بمعتقد غريب 

(عنهم غير معروف لديهم وهو عبادة غير فرعون وآلهته بل عليه أن يبادر إلى عبادة فرعون
29F

ÑÎ( . 
 [سورة  چٿ ٿ ٹ   ٹ  ڻ  ڻ  ڤ  ڤ چ لفرعون يقول موسى 

] فلفظة (عبدت) في اللغة العربية يعني جعلت الناس عبيدًا ولكن اللفظة ٢٢اآلية :  الشعراء
(النبطية عبدت تعني قتلت

30F

ÑÏ( ولكن لماذا ال يكون المقصود من قول موسى   أنك قتلت
بني إسرائيل وهذا الفعل قائم عند فرعون إذ "قد ذكر هذا التقتيل في سياقين متباعدين أولهما ما 

 بدعوته  ، وثانيهما األمر بذلك التقتيل بعد مجيء موسى قبل ميالد موسى 
(والسياق يرشح استنكار موسى قتله لهم أكثر من استنكاره استعبادهم"

31F

ÑÐ( كما يوحي هذا القول 
بالتلطف العالي لحمل فرعون على إطالق بني إسرائيل تكريمًا لهم وتمكينًا من عبادة ربهم مما 

( منة لفرعون عليه فضًال عن مننه السابقة بتربيته عدة سنينيعده موسى 
32F

ÑÑ( . 
 وسأله عنه :  فشرع يجادل في ربوبيته اهللا استغرب فرعون من رسالة موسى 

چ      چ    چ    چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ    ڃڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ 
[سورة  چ ڳ ڱ  ڱ ڳڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ  گ  گ گ ڳ ڳ

] .  ٢٨-٢٣اآليات :  الشعراء
 أوحى له بأن  عدم استجابة فرعون له حذره بأن اهللا ولما رأى موسى 

العذاب سيصيب من يرفض دعوته سأله فرعون عندئذ عن حقيقة ربه فأفهمه أنه هو الذي خلق 
  ىئ  مئ     حئ  جئي  ي   چكل شيء وأعطى الحياة لمخلوقاته ثم هداها إلى المحافظة على حياتها 

  جخ  مح  جح  مج   حج  يث  ىث   مث   جث  يت  ىت  مت  خت     حت  جت  يب  ىب  مب   خب    حب  جب  يئ
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 أ.م.د. نبهان حسون السعدون

  

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ڻ  ڻ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   حس  جس      مخ  حخ
] . ٥٤-٤٨اآليات :  طه[سورة  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ڄڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ

 مع فرعون على عدة مسائل هي :  ومما سبق ينصب حوار موسى 
 ربًا وٕالهًا لفرعون وقومه وللعالمين . وجوب اإليمان باهللا  .١
  بالعبادة .نبذ عبادة وتأليه فرعون وآلهته المزعومة وٕافراد اهللا  .٢

  . وأنها من اهللا اإليمان برسالة موسى  .٣

 كف األذى عن بني إسرائيل باستعبادهم والبد من إعطائهم الحرية . .٤

عقلية تلفت النظر إلى السماوات واألرض وما بينهما والى المشرق  حجة موسى  .٥
 والمغرب مع الحجة المادية الخارقة واليد البيضاء .

 بآيات أخر ذاق فرعون وقومه لسببها صنوفًا من العذاب  موسى أيد اهللا  .٦
 لعلهم يرجعون عن ضاللهم .

 فرعون إلى عبادة اهللا تعالى النصائح والعظات إذ يبرز في حدث دعوة موسى 
وفرعون إلى ما بين اهللا تعالى وعباده فيتضمن االمتنان  يتحول الحديث بين موسى 

 وعظيم جبروته . كما يعرض هذا الحدث بالنعم والتحذير والتنبيه على سطوة اهللا 
 فرعون إلى اإليمان به عن طريق االستدالل على وجود اهللا تعالى ، إذ يدعو موسى 

العقل بالنظر في الطبيعة وما تحويه من مخلوقات ليدخل اإليمان إلى قلبه عن طريق البحث 
(والنظر واالقتناع

33F

ÑÒ(  .
مع فرعون الدروس والعبر اآلتية :  ويظهر حوار موسى 

العظة سواء بإتباع الرسل أم المعارضين والمعاندين لهم .  .١
بيان التشابه الحاصل بين مواقف فرعون ومأله من موسى ودعوته وبين مواقف الكافرين  .٢

 ومأله . والمشركين تجاه نبي اهللا محمد 

تشخيص الشخصية الفرعونية بقوة سمات من خالل إدعاء الربوبية واالستبداد بالناس  .٣
واالستضعاف بهم والبطش واإلرهاب والتفاخر والتعالي باإلمكانيات المادية المتاحة والعناد 

 والتكبر عن قبول الحق .
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(ويمكن تلخيص الدروس والعبر المستنبطة من هذا الحدث بالمسائل اآلتية
34F

ÑÓ( : 
عاقبة الكفر والظلم .  .١
 صمود العقيدة . .٢

 انتصار الحق على الباطل . .٣

 الدعوة إلى الكفاح . .٤

 تقويض الطغيان . .٥

 نجاة المؤمنين . .٦

 التحرر من سلطان التقاليد . .٧

 التحلي بالقول اليقين في الدعوة . .٨

 اإليمان عن طريق العقل . .٩

 دحض معتقدات المصريين في إلوهية فرعون وربوبيته . .١٠

(مع فرعون منهجًا خاصًا في عدة أمور هي ويمثل حوار موسى 
35F

ÑÔ(  :
القول واألسلوب اللين .   .١
 مواجهة االتهامات واالنتقاص بهدوء والرد عليها بذكاء . .٢

 غض الطرف عن بعض المهاترات التي يقولها زعماء فرعون . .٣

 إظهار الحجة العقلية الفكرية مع الحجة المادية . .٤

 ظهور الحجة العقلية والمادية غير كاٍف فالبد من اآليات األخرى لإلقناع . .٥

 إيقاف الحوار واعتزال مواجهة فرعون والتوجه إلى تربية األتباع المؤمنين تربية إيمانية . .٦

املبحث الرابع 

  بني إسرائيل إىل دخول األرض املقدسة حدث دعوة موسى 

ودخوهلم التيه يف صحراء سيناء  
 أن يذهب لبني إسرائيل إلى األرض المقدسة فلسطين  موسى أمر اهللا 

 قومه مذكرًا إياهم بالنعم التي أنعمها اهللا تعالى عليهم بأن لإلقامة بها ، فخاطب موسى 



 
الحدث في القصة القرآنية 

 أ.م.د. نبهان حسون السعدون

  

جعل منهم أنبياء كثيرين لهدايتهم من الضاللة وأنه جعلهم أحرارًا بعد أن كانوا في رق العبودية فال 
دخول األرض المقدسة أرسل ردودًا  بد أن يشكروا اهللا تعالى وقبل أن يطلب منهم موسى 

لالستطالع وليأتوه بخبر أهلها فلما رجعوا أخبروه أن قومها أقوياء وأن مدنها حصينة ، فارتاع بنو 
 وأنهم لن يدخلوا األرض حتى يخرج منها أولئك إسرائيل ولم يمتثلوا ألمر موسى 

(الجبابرة
36F

ÑÕ( . 
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه   ه  چ 

] .  ٢١-٢٠اآليتان :  المائدة[سورة  چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ 
من الحقائق اللصيقة ببني إسرائيل كما تعبر عنه هذه اآليات أنهم استكانوا طويًال للذل 

واالستعباد ليقتلهم فرعون ويذبحهم على وفق سياسته قبل أن ينعم اهللا تعالى عليهم بالنجاة منه إذا 
أنعم عليهم بالحرية (وجعلكم ملوكاً ) أي أن أكثرهم صاروا ملوكًا ولم يجعل فيهم ملوكًا ومعنى 

(الملك هنا الحرية واالمتالك لمقاليد األمور بعد سنوات الرق واالستعباد
37F

ÑÖ(  .
إن حالة االستعباد التي كان بنو إسرائيل قد ألفوها لحقبة طويلة أورثهم ذًال وانقيادًا أدى 

 إلى الدخول في األرض بهم إلى االنحطاط الفكري الذي مثله موقفهم لما دعاهم موسى 
(المقدسة وقولهم إن فيها قومًا جبارين وأنهم لن يدخلوها وهذا مما يصور جبنهم

38F

Ñ×( ويقابل موقفهم 
 هذا موقف رجلين مؤمنين يخافان اهللا تعالى ومن يخافه يستهن بالجبابرة ألنه 

(ال يجمع في قلب واحد بين مخافتين
39F

ÒÎ(  .
    حئ  جئی  ي  ي    یىئ  ىئ   ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئچ 

ڤ    ڤڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ڻ   ڻ  ڤ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ىئ  مئ
] ٢٦-٢٣اآليات :  المائدة [سورة چڇ  ڇڇڍ  چچ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

 .
 نفسيهما على التقوى الى قومهما لقد أنبرى رجالن من بني إسرائيل ممن فطر اهللا 

ناصحين بأن يدخلوا على القوم في عقر دارهم من باب المدينة عندئذ يدخل الذعر قلوبهم 
 إن كانوا يؤمنون به حق اإليمان ، ولكن بني إسرائيل فينتصروا عليهم ويتوكلوا على اهللا 

 ما يفوح باللؤم والتمرد والجبن . أبوا النصيحة وقالوا لموسى 
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] هكذا كانت نهاية ٢٤اآلية :  المائدة[سورة  چڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ  پ  پچ 
 نهاية الجهد والسفر الطويل أعراض من بني إسرائيل عن دخول المطاف بموسى 

األرض المقدسة . 
 بعد هذا الجهد الجهيد في إصالح قومه وتمردهم ما الذي يصنعه موسى 

المستمر هل هناك غير الشكوى هللا قائًال : رب ال سلطان لي إال على نفسي وأخي فاقض بعدلك 
 له وأخبره بأن األرض المقدسة محرمة عليهم وأنهم بيننا وبين هؤالء الفاسقين فاستجاب اهللا 
 چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چچ  چ  چ   ڃڃ  ڃ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄچ سيتيهون في صحراء سيناء أربعين سنة 

] ألن مجتمع بني إسرائيل ليس له كيان سرعان ما انحدر إلى الفساد ٢٦اآلية :  المائدة[سورة 
الذي كبا به عن المقاومة والمطالبة وما ذاك إال ألنهم استكانوا لالستعباد واالسترقاق فكان البد 

 بحرمانهم من الحياة وبالتيه في صحراء سيناء من نتيجة تقابل هذه األسباب فعاقبهم اهللا 
(حتــــــــــــى يبيد هذا الجيل الذي نشأ على الذل وتربى على العبودية

40F

ÒÏ( . 
تبرز في هذه الحدث مسألة إصالح األمم بعد فسادها إذ أن الشعوب التي تنشأ في مهد 
االستبداد وُتعامل بالظلم واالضطهاد ومن حكامها تفسد أخالقها وتذل نفوسها فتستسيغ حكم كل 

طاغية ، وٕاذا طال عليها األمد تصبح هذه األخالق موروثة ومن صميم طباعها وهكذا كانت 
الحال مع بني إسرائيل أفسد ظلم الفراعنة فطرتهم في مصر ، وطبعوها بطباع المهانة والذل 

يدعوهم إلى الجهاد لدخول األرض المقدسة ولكن نفوسهم  والجبن إلى أن جاءهم موسى 
(المهينة التي ألفت الذل واالستبداد ولم تطاوعهم على الجهاد

41F

ÒÐ( . 
ظهرت في حدث التيه فضائح بني إسرائيل ومخالفتهم هللا سبحانه وتعالى ونكولهم عن 

 من الجهاد مع أنه قد وعدهم بالنصر والظفر على أعدائهم الطاعة فيما أمرهم به موسى 
وهذا ما شاهدوه من فعل اهللا تعالى بما رآه فرعون من العذاب والنكال والغرق له ولجنوده في اليم 

فهم ينظرون لتقر به أعينهم . 
وهكذا كان الحل إلصالح هذا الشعب الفاسد التيه في صحراء سيناء أربعين سنة فتلك 

 بها بني إسرائيل وهي أن يتيهوا في الصحراء لتقوى فيهم هي التربية اإللهية التي أخذ اهللا 



 
الحدث في القصة القرآنية 

 أ.م.د. نبهان حسون السعدون

  

عناصر البأس والقوة واالعتماد على النفس وليذهب الجيل القديم الذي رضخ للطغيان واستعذب 
(العبودية ، وينشأ جيل جديد يجمع بين حيوية البداوة وقسوتها وعدل الشريعة وهدايتها

42F

ÒÑ( فقد رباهم 
اهللا تعالى هذه التربية ليمكنهم من دخول األرض المقدسة فيكون لهم بذلك السيطرة على نفوسهم 
واالستجابة السريعة للواجب والحياة الصحيحة حياة السيد العزيز وليس العبد الذليل وبذلك يتحقق 
إصالح األمم بعد فسادها بإنشاء جيل جديد يعمل على إتباع الشريعة اإللهية وما فيها من هدى 

وعدالة . 
يكشف هذا الحدث عن مسألة حرية الشعوب إذا أن من حقهم التخلص من استعباد 

األقوياء ويظهر ذلك في فضل اهللا تعالى على بني إسرائيل عندما حررهم من ذل االستعباد الذي 
 القصص[سورة  چ وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ      ى  ىې  ې  ې  ې  چ ذاقوا أهواله حينًا من الدهر 

] . ٥اآلية : 
يوضح النص القصص بأنه ال موجب ألن تستضعف أمة غيرها وتضعفها وتخضعها 

 في عون المستضعفين لقوتها وسيطرتها ، وتستغل مواردها فإذا فعلت ذلك كان اهللا 
فينصره ويحرره من االستعباد والطغيان ، والتاريخ يحمل في طياته البراهين الكثيرة على أمم 

تحررت من سيطرة المستبدين وكانت عاقبة هؤالء وخيمة إذ انقض عليهم المستضعفون وانتقموا 
(منهم أشد االنتقام

43F

ÒÒ(  .

خامتة البحث ونتائجه : 
 النتائج إلىتوصل البحث  هاء من تحليل األحداث في قصة موسى ــــبعد االنت

 اآلتية :
 من ابنة الشيخ الكبير عن قصة الحب النظيفة غير المنحرفة يعبر حدث زواج موسى  •

وعن أثرها في نفس صاحبها فهي عالقة متكافئة بين الفتاة والرجل فقد أبرزت ما عندها من 
 ما تطمح إلىالمشاعر والعواطف بإيحاءات خصبة ثرية غير منحرفة وال مسفة حتى وصلت 

يرعى غنمه  إليه وهو الزواج ، وقد وضع الشيخ الكبير البنته مهرًا وهو أن موسى 
ثماني سنوات وٕان جعلها عشرًا فهو خير من عنده . وقد قام االتفاق بينهما برسم خطة التعاقد 
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على الشفقة والمودة وأال يكون فيها إعنات أو مشقة ، وان يكون هذا االتفاق قائمًا على شهادة 
 كان سامعًا وشاهدًا على االتفاق الذي قضاه موسى شهود وهما ابنتاه ، وٕان اهللا 

. في عشر سنين زيادة سنتين من عنده  
 من العبد الصالح منهجًا إسالميًا في التربية والتعليم يعطي حدث طلب العلم لموسى  •

من خالل سبب التعلم وآداب المتعلم وصفات المعلم كما يعطي كثير من الدروس والعبر منها 
التجربة العلمية والتصور النظري (سر أفعال العبد الصالح) ، وصالح اآلباء بنفع األبناء 

(كنز التييمين) ، ودرء المفاسد مقدم على جلب المكاسب (قتل الغالم) والمؤمن ال يصبر على 
مخالفة الشرع (استنكار موسى ألفعال العبد الصالح) ، والكرم فضيلة والبخل رذيلة (بناء 

 الجدار بال مقابل ، عدم إيواء القرية للضيوف) .
 عبادة اهللا تعالى النصائح والعظات إذ يتحول إلى فرعون يبرز في حدث دعوة موسى  •

 ما بين اهللا تعالى وعباده فيتضمن االمتنان بالنعم إلى وفرعون الحديث بين موسى 
 وفرعون والتحذير والتنبيه على سطوة اهللا تعالى وعظيم جبروته . أما حوار موسى 

فينصب على عدة مسائل منها وجوب اإليمان باهللا تعالى ربًا وٕالهًا لفرعون وقومه وللعالمين 
 ، ونبذ عبادة وتأليه فرعون وآلهته المزعومة ، واإليمان برسالة موسى وٕانها من عند اهللا 

 وكف األذى عن بني إسرائيل وٕاعطائهم الحرية والبعد عن استعبادهم .
 دخول األرض المقدسة مسألة إصالح إلى بني إسرائيل يظهر في حدث دعوة موسى  •

األمم بعد فسادها ، كما ظهر في حدث التيه فضائح بني إسرائيل ومخالفتهم هللا سبحانه 
 من الجهاد ومع أنه وعدهم بالنصر وتعالى ونكولهم عن الطاعة فيما أمرهم به موسى 

والظفر على أعدائهم وهذا ما شاهدوه من فعل اهللا تعالى بما رآه فرعون من العذاب والنكال 
والغرق له ولجنوده في اليم وهم ينظرون لتقر به أعينهم ، أما دخولهم التيه فهذا بحد ذاته 

تربية لهم ليمكنهم من دخول األرض المقدسة فيكون لهم بذلك السيطرة على نفوسهم 
واالستجابة السريعة للواجب والحياة الصحيحة حياة السيد العزيز وليس العبد الذليل وبذلك 



 
الحدث في القصة القرآنية 

 أ.م.د. نبهان حسون السعدون

  

يتحقق إصالح األمم بعد فسادها بإنشاء جيل جديد يعمل على إتباع الشريعة اإللهية وما فيها 
 من هدى وعدالة .

هوامش البحث 
                                           

)Ï( ، د. محمد زغلول ســــــــــالم ، دراسات في القصة العربية الحديثة : أصولها ، اتجاهاتها 
 .  11أعالمها ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ، (د.ت) : 

)Ð( ، د. إبراهيم جنداري ، الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا ، دار الشؤون الثقافية العامة 
.  71 : 2000 ، بغداد ، 1ط

)Ñ(9 : 1959 ، بيروت ، 1 أحمد أبو سعد : فن القصة ، دار الشرق الجديد ، ط  . 
)Ò( ، 17 : 1979 د. محمد يوسف نجم ، فن القصة ، دار الثقافة ، بيروت  . 
)Ó() لسنة 1 د. أحمد أحمد غلوش ، القصة القرآنية ودورها في التربية ، مجلة دراسات ، العدد (

1977 : 80  . 
)Ô( عبد الكريم الخــــــــــــــــطيب ، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه ، دار المعرفة للطباعة 

 .  45 : 1985والنشر ، بيروت ، 
)Õ(128 : 1979 ، بيروت ، 3 سيد قطب ، التصوير الفني في القرآن ، دار الشروق ، ط  . 
)Ö( لسنة 96 عبد الكريم الخطيب ، التكرار في قصص القرآن ، مجلة الوعي اإلسالمي ، العدد 

1973 : 37  . 
 : 1967 ، بيروت ، 1 سيد قطب ، في ظالل القرآن ، دار إحياء التراث العربي ، ط)×(

3/595  . 
)ÏÎ( نبهان حسون السعدون ، الشكل القصصي في القرآن الكريم ، دراسة جمالية ، رسالة 

 كلية اآلداب/ جامعة –ماجستير بإشراف الدكتور إبراهيم جنداري جمعة ، قسم اللغة العربية 
 .  361-360 : 1999الموصل ، 
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)ÏÏ(بيروت ، 3 عبد الوهاب الـــــــــــنجار ، قصص األنبياء ، دار إحياء التراث العربي ، ط ، 

 .  165(د.ت) : 
)ÏÐ( عفيف عبد الفتاح طبارة ، مع األنبياء في القرآن الكريم ، قصص ودروس وعبر من حياتهم 

 .  22 : 1978 ، بيروت ، 6، دار العلم للماليين ، ط
)ÏÑ( ، 105 : 1956 محمود زهران ، قصص من القرآن ، دار الكتاب العربي ، القاهرة  . 
)ÏÒ( : 223 طبارة ، المصدر السابق  . 
)ÏÓ( : 167 النجار ، المصدر السابق  . 
)ÏÔ( : 575 السعدون ، المصدر السابق  . 
)ÏÕ( : (د.ت) ، 112 محمد قطب ، منهج الفن اإلسالمي ، دار الشروق ، بيروت  . 
)ÏÖ( : 106 زهران ، المصدر السابق  . 
)Ï×( : 107-106 المصدر نفسه  . 
)ÐÎ(القاهرة ، 1 سعد يوسف أبو عزيز ، قصص القرآن دروس وعبر ، دار الفجر للتراث ، ط ، 

1999 : 220  . 
)ÐÏ( : 221 المصدر نفسه  . 
)ÐÐ( : 108 زهران ، المصدر السابق  . 
)ÐÑ( عماد عبد يحيى ، البنى والدالالت في لغة القصص القرآني : دراسة فنية ، أطروحة 

 كلية اآلداب / –دكتوراه بإشراف الدكتور عبد الوهاب محمد علي العدواني ، قسم اللغة العربية 
 .  297 : 1992جامعة الموصل ، 

)ÐÒ( د. عبد اهللا محمود شحاتة ، القصة في سورة الكهف ، مجلة منبر اإلسالم ، القاهرة ، العدد 
 .  63 : 1969 لسنة 8

)ÐÓ( : د. احمد 133-132 ينظر : قطب ، المصدر السابق ، التصوير الفني في القرآن . 
جمال العمري ، دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني ، مكتبة الخانجي ، مطبعة 

 . الخطيب ، القصص القرآني من العالم 286-285 : 1986 ، القاهرة ، 1المدني ، ط



 
الحدث في القصة القرآنية 

 أ.م.د. نبهان حسون السعدون

  

                                                                                                                          
 : 1984 ، القاهرة ، 1المنظور وغير المنظور ، دار األصالة للثقافة والنشر واإلعالم ، ط

134-147  . 
)ÐÔ( 1992 د. سليمان الطراونة ، دراسة نصية أدبية في القصة القرآنية ، عمان ، األردن : 

155 .  
وينظر : د. السيد الجميلي ، اإلعجاز الفكري في القرآن : دار ابن زيدون ، بيروت ، دار 

 .  56 : 1986 ، 1أسامة ، دمشق ، ط
)ÐÕ( : 267 طبارة ، المصدر السابق  . 
)ÐÖ( : 127 الخطيب ، المصدر السابق ، القصص القرآني من العالم المنظور وغير المنظور  .
)Ð×( : 227 طبارة ، المصدر السابق  . 
)ÑÎ( : 182-181 النجار ، المصدر السابق  . 
)ÑÏ( ، 1973 جالل الدين السيوطي ، اإلتقان في علوم القرآن ، المكتبة الثقافية ، بيروت : 

1/138  . 
)ÑÐ( : 164-163 الطراونة ، المصدر السابق  . 
)ÑÑ( : 230-229 . وينظر : يحيى ، المصدر السابق : 181 النجار ، المصدر السابق  . 
)ÑÒ( ينظر : إسماعيل إبراهيم السامرائي ، الحوار في القرآن الكريم ، رسالة ماجستير بإشراف 

 .  130-125 : 1989الدكتور عبد الرحيم أحمد الزقة ، كلية الشريعة ، جامعة بغداد ، 
)ÑÓ( : 62-252 طبارة ، المصدر السابق  . 
)ÑÔ( : 127-126 السامرائي ، المصدر السابق  . 
)ÑÕ( : 248 طبارة ، المصدر السابق  . 
)ÑÖ( ، محمد احمد العدوي ، دعوة الرسل إلى اهللا تعالى ، دار المعرفة للطباعة والنشر  

 .  359 : 1979بيروت ، 
)Ñ×( ، د. التهاني نفرة ، سيـــــــــــكولوجية القصة في القرآن ، الشركة التونسية للتوزيع ، تونس 

1974 : 200  . 



 
مجلة كلية العلوم اإلسالمية  

 م 2013هـ -1434)                             14/2المجلد السابع                                        العدد (

  

                                                                                                                          
)ÒÎ( : 2/695 سيد قطب ، المصدر السابق ، في ظالل القرآن  . 
)ÒÏ( : 200 نفرة ، المصدر السابق  . 
)ÒÐ( : 241 طبارة ، المصدر السابق  . 
)ÒÑ( : 251-250 المصدر نفسه  . 
)ÒÒ( : 255 المصدر نفسه  . 


