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 حضر� مر�� بش( �لدين 'مو@ ��د
�ملصلح �ملوعو@ �

�خلليفة �لثا< حلضر� �إلماC �ملهدb +�ملسيح �ملوعو@ �

:}+N@ من

في �حا� �لقر��

(سو
E هو�)

ِبآَياِتَنا  ُموَسى  
َسْلَنا ْ�َ �َلَقْد َ﴿
�َمَلِئِه َ ��ُسْلَطاٍ� ُمِبٍني * 1َِلى ِفْرَعْوََ
 ��َما َ�ْمُر ِفْرَعْوََ �َفاتََّبُعو� َ�ْمَر ِفْرَعْوَ

ِبَرِشيٍد﴾ (هو@: ٩٧ - ٩٨).

:Nلكلما� Pشر
سلطن: �لسلطا1: �ُحلجة، تقوM: له 
سلطن مبني.. �b حجة (�ألقر�).

 :Rلتفسـ�
 ،�Nلسو� uنسجاًما مع موضو� هذ�
من  هنا  �لكرمي  �لقر}1   M+يتنا ال 
�حو�M موسى مع قوC فرعو1 3ال ما 
¢مل طابع �لعقا� فقط. فقد حتد� 
 ª �لذين  �لفرعونيني  عن  فقط  هنا 
 Qيتطر  1�  1+@ فهلكو�،  به  يؤمنو� 
 u3سر�ئيل �لذين صّدقو µ03 `كر ب

فوNثو� ِنَعم �هللا تعا0.
بينُت �1 فرعو1 ليس   1�لقد سبق 
لقب  هو  +3منا  معني  لشخص   ÇÈ�
 b@�+ حكمو�  ملن   b� مصر   cمللو
حكم  قبل  +�إلسكندNية  �لنيل 
 iستيال� بعد  �ما   .cهنا �لر+ما1 
�لر+C على �أل�Nضي �ملصرية فلم يبَق 
 cللملو كا1  +3منا  �ثر،  �للقب  ¡ذ� 

�لر+ما1 �لقا� N+مانية خاصة.
 cمللو لقًبا  يكن ”فرعو1“   ª كما

صحة بيان القرآن الكرمي ودّقته
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 cطلق على ملو��سر� +�حد�، +3منا 
 Ëسر حكمت مصر حلو��من عد� 
�لسنني،  من  }ال�  �Nبعة   +� ثالثة 
+كا1 عد@ ملوc هذu �ألسر �تلًفا، 
فأحياًنا كا1 يظهر من �سرٍ� +�حدٍ� 

عشرٌ� �+ عشر+1 ملًكا.
+فرعو1 �لذb �صطدC مبوسى � 
ª يكن من سكا1 مصر �ألصليني، 
+3منا كا1 من �سر� �جنبية، +لذلك 
كا1 حذ�Nً متخّوًفا من �إلسر�ئيليني 
خشية �1 يتآمر+� عليه مع �هل �لبلد 
 @N+ يهّبو� حلربه. فقد +��ألصليني، 
n �لتو��N: فقاM لشعبه:" هو `� بنو 
منا.  �عظم + �كثر  شعب  3سر�ئيل 
هلمَّ َنحتاM ¡م لئال ينمو� +يتكاثر+�، 
�¹م  حر�  حدثت   �`3 فيكو1 
 n +يصعد+1  �عد�ئنا   03 ينضمو1 

�أل²N "(�خلر+¤ ١) 
+قوله ”شعب �كثر +�عظم مّنا“ ال 
�لبلد  �هل  �كثر عدً@� من  �¹م   µيع
>يًعا، +3منا �ملر�@ �¹م �كثر من عائلة 

فرعوN`+ 1يتها.
 kل� Cأليا� n � لد سيدنا موسى+ُ+
3سر�ئيل.   µب يضطهد  فرعو1  كا1 
 sخر�  Mحو��  ��Nلتو�  n  cهنا+
ملوسى منذ �لوال@� حz �لشبا� +ما 
بعدu (سفر �خلر+¤ ٣ + ٤)، +لكن 
 ��Nلقر}1 �لكرمي °تلف مع بيا1 �لتو�

n بعض �ألموN +منها:
 ª موسى C��ًال: تقوM �لتو��N بأ1 �
 n لنيل، +3منا +ضعته� uميا n تقذفه
 iسّلة +خبأִדا بني نبا8 ُيسّمى �َحلْلَفا
فيها:   iجا فقد  �لنهر،  شاطئ  على 
 bّ@fمن �ل Çمه) له سفط��خذ8 (”
+طَلْته باُحلَمر +�لزفت، ++ضعت فيه 
�لولد ++ضعته بني �َحلْلَفاi على حافة 

�لنهر“ (�خلر+¤ ٣:٢).
�مه   1� يؤكد  �لكرمي  �لقر}1  +لكن 
+ضعته n �لتابو8 ++ضعت �لتابو8 
n �لنهر حيث جاi فيه: ﴿3` �+حينا 
 n �ْقِذفيه   1ِ�َ يوحى.  ما  �مك   03
�ليمُّ  َفْلُيْلِقه  �ليّم   n فاقذفيه  �لتابو8 
بالساحل يأخْذu عدّ+ Ë +عدّ+ له﴾ 

(طه: ٣٩ +٤٠).
�1 موسى �  ��Nلتو� n @N+ :ثانًيا
 >�fلع� مع  �ملتشاجر   bّملصر� قتل 
 s�فر فيها:  قيل  حيث  عمًد�  قتًال 
ع�fنًيا  Nجًال  يضر�  مصرًيا  Nجًال 
 ،cمن 3خوته. فالتفت 03 هنا +هنا
 bّملصر� فقتل  �1 ليس �حد،  s�N+
�لرمل (�خلر+¤ ٢: ١١   n uطَمر+

.(١٢ -
سيدنا  �لكرمي  �لقر}1   ±fي بينما 
�ملتعمد  �لقتل  � من ִדمة  موسى 
Nجلني  فيها  ﴿فوجد   :Mقا حيث 
من  +هذ�  شيعته  من  هذ�  يقتتال1 

شيعته  من   bلذ� فاستغاثه   u+ّعد
على �لذb من عد+u فوَكَزu موسى 
فقضى عليه﴾ (�لقصص: ١٦). مما 
على   َّbملصر� لَكَم  موسى   1� يبني 
+لكن  �لقتل،  بنية  ال  �لتأنيب  سبيل 

�ملسكني ما8 بلكمة +�حد� منه.
موسى   1�  ��Nلتو� +تذكر  ثالًثا: 
ع�fنّيني  �يًضا   Ëلتا�  Cليو�  n  s�N
 ¦” فيها:   iجا حيث  °تصما1، 
Nجال1   �`3+ �لثا<   Cليو�  n خر¤ 
ع�fنيا1 يتخاصما1. فقاM للمذنب: 
َمن   :Mفقا صاحبك؟  تضر�  ملا`� 
�تفّكر  علينا؟  Nئيًسا +قاضًيا  جعلك 
 “bّملصر� قتلت  كما  بقتلي  �نت 

(�خلر+¤ ٢: ١٣ +١٤).
 1�  Îيصر �لكرمي  �لقر}1  +لكن 
كانت  ما   Ëلتا�  Cليو�  n �خلصومة 
 >�fع بني  +3منا  ع�fنيني  بني 
قوله  من  ظاهر  هو  كما   ،bمصر+
خائًفا  �ملدينة   n ﴿فأصبح  تعا0 
يترقَّب فإ`� �لذb �ستنصرu باألمس 
 bّله موسى 3نك َلَغِو Mيستصرخه. قا
 b1 يبطش بالذ� @�N� 1�مبني. فلّما 
 1�هو عدّ+ ¡ما قاM يا موسى �تريد 
 1ْ3 باألمس  نفًسا  قتلَت  تقتلµ كما 
 ²Nأل� n �Nً1 تكو1 جبا�تريد 3ّال 
+ما تريد �1 تكو1 من �ملصلحني﴾ 

(�لقصص: ١٩ +٢٠).
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�بًعا: تقوM �لتو��N 13 موسى � 
من   uNفر� بعد  مدين   iما بلغ  ملا 
حد�  �لقتل  حا@�  بعد  فرعو1 
ِمديا1  لكاهن  ”+كا1  يلي:  ما  به 
+مأل1  +�ستقني  فأتني  بنا8،  سبع 
فأتى  �بيهن.  غنَم  يستقني   Nألجر��
موسى  فنهض  +طر@+هن.  �لرعا� 
�جندهن +سقى غنمهن“ (�خلر+¤ +

.(٢: ١٦ - ١٩
كما  �حلا@�  �لقر}1  يصف  بينما 
+جد  مدين   iَما  @N+ ﴿+ملا  يلي: 
++جد  يسقو1  �لنا{  من  �مًة ُ عليه 
 :Mقا تذ+@�1.  �مر�تني  @+¹م  من 
 zح نسقي  ال  قالتا:  خطبكما؟  ما 
كب(.  شيخ  �بونا +  iُلِرعا�  Nُيصِد
 :Mفسقى ¡ما ¦ توّلى 03 �لظّل فقا
Nّ� 3< ملا �نزلَت Ëّ3 من خٍ( فقٌ(﴾ 

(�لقصص: ٢٤ +٢٥).
�قرَبه 03  �لقر}1 +ما  بيا1   �َ+N�ما 
حيث  �لطاهر�،  �لفاضلة   Qألخال�
يبني �1 �لفتاتني كانتا ال تقتربا1 من 

.iًحشمًة +حيا iملا�
�خرs لالختال� بني  Îٍنو�  cهنا+
�لكرمي  +�لقر}1   ��Nلتو�  n  @N+ ما 

فيما °ص هذ� �حلا@�، منها:
بنا8  سبع  بأ1   ��Nلتو�  Mتقو  -  �
 Mيقو بينما   ،iملا�  1@N+ للكاهن 

�لقر}1 ¹3ما �ثنتا1.
� - تقوM �لتو��N بأ¹ن كّن قد مأل1 
�1 �لرعا� منعوهن من + ،iباملا Nِجلر��
�الستقاi. +لكن �لقر}1 �لكرمي يبّين 
�1 �لفتاتني ª تقتربا من �ملاi حشمًة 
+حياiً، بل ما ��لتا تذ+@�1 قطيعهما 

.iعن �ملا
موسى  بأ1   ��Nلتو� تزعم   -  ¤
مع  �ملتخاصمني  للرعا�   sتصد
�لفتيا8، +�جندهن +سقى ¡ن، بينما 
 1�يعلن �لقر}1 �لكرمي �نه سقى @+1 

¢د� �bّ شجاN بينه +بني �لرعا�.
�هللا  بأ1   ��Nلتو�  Îتصّر خامًسا: 
تعا0 �مر موسى �1 يرجع 03 مصر 
 1+@ مصر  من  3سر�ئيل   µب +°ر¤ 
من  هاNبو1  بأ¹م  فرعو1  يشعر   1�
”تدخل  فيها:   iجا حيث  ملكه، 
 03 3سر�ئيل   µب  Óشيو+ �نت 
3له  �لر�  له:  +تقولو1  مصر  ملك 
َسَفَر  منضي  فاآل1  �لتقانا،  �لع�fنيني 
للر�  +نذبح  �لfية   n  Cيا� ثالثة 

+كأ1   .(١٨  :٣ (�خلر+¤  3¡نا“ 
تعا0 نفسه علَّم موسى �خلد�َ�  �هللا 

+�لكذ�! +�لعيا` باهللا.
�هللا   1� °fنا  �لكرمي  �لقر}1  +لكن 
فرعو1   03 يذهب   1�  uمر� تعا0 
Nسوَال  ﴿3ّنا  صر�حًة  له   Mيقو+
+ال  3سر�ئيل   µب معنا  فأNِسْل  Nّبك 

تعّذֲדم﴾ (طه: ٤٨).
سا�ًسا: قيل n �لتو��N بأ1 �هللا �مَر 
جاNִדا   ���مر كلُّ  ”تطلُب  موسى: 
هٍب،  +نزيلَة بيتها �متعة فضٍة +�متعة̀ 
+بناتكم،  بنيكم  على  +تضعو¹ا 
 :٣ (�خلر+¤  �ملصريني“  فتسلبو1 

.(٢٢
�لقر}1   n  Îيصّر تعا0  �هللا  +لكن 
�لكرمي �1 �هللا تعاª 0 يأمرهم بسلب 
�خذ+ها  +3منا  حلّيهم،  �ملصريني 
 n iخيانًة حيث جا+ �Nًبأنفسهم غد
 �Nً��+� ُحّملنا  (+لكّنا  قو¡م  �لقر}1 
+هذ�   .(٨٨ (طه:   (Cلقو� �ينة  من 
 uهذ عن  �ملسؤ+لو1  هم  �¹م   µيع

مـا أروَع بيـان القـرآن ومـا أقرَبـه إI األخـالق 
الفتاتـني  أن  يبـني  حيـث  الطاهـرة،  الفاضلـة 
وحيـاًء. حشـمًة  املـاء  مـن  تقjبـان  ال  كانتـا 
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�خلديعة +ª يأمرهم �هللا ֲדا �بًد�.
معجز�   ��Nلتو� +صفت  لقد  سابًعا: 
يلي: ”فأ@خل  �لبيضاi“ كما  ”�ليد 
(موسى) يدn u ُعّبه (�b جيبه)، ¦ 
�لثلج  مثل   iُبرصا  uيد  �`3+ �خرجها 
 uيد  8Nصا  b�  (٦  :٤ (�خلر+¤ 

.�fنتيجة �ل iبيضا
 8N¹ا صا�بينما يصّرÎ �لقر}1 �لكرمي 
 1+@ +معجز�،  كآية  نّير�   iبيضا
 :Mقا �bُّ مر² حيث  ֲדا  يكو1   1�
Öرْ¤  جناحك   03  cَيد ﴿+�ضمْم 
 ﴾sخر� }يًة   iٍسو غ(  من   iَبيضا

(طه: ٢٣).
 fعُت�  1+N1 ها�  ��Nلتو� تزعم  ثامًنا: 
�لال+يني  من  فرً@�  لكونه  ملوسى  �ًخا 
حيث  له  شقيًقا  يكن   ª+ عش(ته، 
 bّ+لال�  1+Nها �ليس ” فيها:   @N+
يتكلم“  هو  �نه  �علم  �نا   ،cخا�

(�خلر+¤ ٤: ١٤).
 1�  n صريح  �لكرمي  �لقر}1  +لكن 
عليهما  ملوسى  شقيًقا  كا1   1+Nها
 1+Nها Mفيه قو  iحيث جا ،Cلسال�
تأُخْذ  ال   ،Cَّيـْبـَنـُؤ﴿ ملوسى: 
 (٩٥ (طه:  بر�سي﴾  +ال   kبلحي

+�ملر�@ من يا يبنُؤCَّ.. يا �بَن ُ�ّمي.
 Çشريك  1+Nها  ��Nلتو�  fتعت تاسًعا: 
مع بµ 3سر�ئيل n عبا@� �لعجل، بل 

�ملنكر   µلوث� �لعمل  هذ�   03  Çعي�@
حيث تقوM: "فضرَ� �لر� �لشعَب، 
صنعه   bلذ� �لعجل  صنعو�  أل¹م 

هاN+1" (خر+¤ ٣٢: ٣٥).
ساحة   ±fفي �لكرمي  �لقر}1  �ما 
هاN+1 من هذu �ملعصية بر�iً� كاملة 
من    1+Nها ¡م   Mقا ﴿+لقد  معلًنا: 
قبل: يا قوCِ 3منا ُفتنتم به، +N 13بكم 
 ﴾bمر� �طيعو� + فاتَِّبعو<  �لر�ن 

(طه: ٩١).
+ال �sN حاجة ألb تعليق من جانبنا 
 ��Nلتو� بني  �الختالفا8   uهذ على 
 1� +�حلق  �لكرمي.  �لقر}1  +بيا1 
يعترفو1  �نفسهم  �ملسيحيني  �لُكّتا� 
 @N+ مبا  +�لتالعب  �لتحريف  بوجو@ 
�ملوسوعة   n قالو�  فقد   .��Nلتو�  n
�لfيطانية َ�1 جز�iً كبً(� من �لتعاليم 
كتا�   03 ُ@ّست  قد  �حلمو�Nبية 
موسى n شكل ملخص. (�ملوسوعة 
�لfيطانية، كلمة موسى). كما �¹م 
 1+Nنه كا1 ¡ا�  ��Nلتو� بيا1  خّطأ+� 
+�ستدلو�  �لعجل،  عبا@�   n ضلٌع 
بذلك على �1 عديًد� من �ألموN قد 

�ضيفت 03 �لتو��N فيما بعد.ُ
+�لعلم  �لسليم  �لعقل  فإ1   ،Nباختصا+
صحة  على  متفقا1  كليهما  �حلديث 
بيا1 �لقر}1 �لذb نزM بعد موسى بألفي 

سنة، +على كو1 بيا1 �لتو��N مشكوًكا 
قد  كانت  �¹ا  �هلها   iعا@� Nغم  فيه، 

ُ@ّ+نت n �من موسى �.
ֲדذ�  موسى  ُسّمي  ملا`�   M×لتسا� �ما 
�نه  سببه  بأ1   ��Nلتو�  Mفتقو �السم، 
 .(٢:١٠ (خر+¤   iملا� من  �نُتشل 
+لكن �لعجيب �¹ا - من جانب }خر 
�لنيل.   uميا  n له  �مه   i3لقا ُتنكر   -
+لكن �لقر}1 �لكرمي يعلن +يؤيد بكل 

صر�حة 3لقاiَها له n �ليم.
 b� ¡ا  فليس   "1+Nها" كلمة  �ما 
�لباحثو1   sير+ �لعfية.  باللغة   Øمع
من   8iجا �لكلمة   1� �ملعاصر+1 
�لعربية  �جلزير�   MاÙ لغا8   s3حد
 .(Aaron يطانية، كلمةfملوسوعة �ل�)
�1 �لع�fنيني n �من موسى  µهذ� يع+
بلغتهم  صلٍة  على  يز�لو1  ال  كانو� 
�ألصلية �b �لعربية �لk �شُتقت منها 

�لعfية.


َ�ُهُم َ�﴿َيْقُدُ\ َقْوَمُه َيْوَ\ �ْلِقَيـاَمِة َفـَأْ

 ﴾�ُ�
�ْلَمْوُ  �ُ
�ْلِوْ �ِبْئـَس َ  
�لنَّـاَ

(هو@: ٩٩)

:Nلكلما� Pشر
يقد\: قَدCَ �لقوCُ يقُدCُ قدًما +قد+ًما: 
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٨

سَبقهم. قَدC فال1ٌ على قرنه: شجع 
 :Cعلى �لعيب يقَد Cَعليه. قُد �+�جتر
عا@.   :uسفر من   Cقُد+ به.  Nضَي 

+قدC �لبلد: �تاu. (�ألقر�).
بلَغه   :iَملا�  u)غ+ �لبعُ(   @N+  :�
َ��
¢صل  +قد   ،Mخو@ غ(  من   uنا@+
@خوM فيه +قد ال ¢صل. ++Nََ@ �يٌد 
 u@N+�+ عنه.   Nصد خالُ�   :iَملا�
�سُتعمل   ¦  ،@َNملو�  uحضَر� 3ير�ً@�: 

ملطلق �إلحضاN (�ألقر�).
�لط(؛  من  �لقطيُع  �لعَطش؛   :�
�لِو
�لنصيُب من  �لو�N@�؛ �جليُش؛  �إلبُل 
�ملاi؛ �ملاiُ �لذb يوNَ@؛ �لقوCُ يِر@+1 

�ملاiَ (�ألقر�).
 03 �لطريُق  �لوN+@؛  موضُع   :�
�ملو

�ملاi (�ألقر�).

 :Rلتفسـ�
من  �+�مر  يتبع  3منا  �لعاقل   1�  µيع
+لكن  +ينفعه،  �لصو��   03 يهديه 
 bلذ� فرعو1  �تبعو�   iألغبيا�  iهؤال
.cֲדم 03 �¡ال b@تؤ uمر�+�كانت 

 Nَلنا� (فأ+N@هم  تعا0  قوله  �ما +
+بئس �لِوN@ �ملوN+@) فمعناu: ما هي 
�لفائد� �لk َجَنْوها من �تبا� فرعو1 
+بئست   ،Nلنا�  03 ֲדم  �لقى   bلذ�

 .�@ًN+ Nلنا�

 1�+لقد `كرn 8ُ شرÎ �لكلما8 
 @Nحضَر على �ملو��صال  µتع (@N+�)
�ستخدمها  �لقر}1  +لكن   ،iملا�  b�
`لك   .                        Nلنا� على  3حضاNهم   Øمبع
 kل�  Nلنا� ُيعَطو1  سو�  �¹م  ليبّين 
تدّمر �حليا� ِعوًضا عن �ملاi �لذb هو 
�ملا@ية +�لر+حانية على  سبب �حليا� 
﴿+جعلنا  تعا0  قوله  +فق   ،iلسو��
 :iألنبيا�) ﴾ من �ملاi كّل شيiٍ حيٍّ
 k1 جهو@هم �ل�٣١). +هكذ� بيَّن 
بذلوها لتدم( حياִדم �لر+حانية بدًال 
 �Nمن 3حر��ها سو� تتمثل ¡م بصو

�لناN �ملدمر� n يوC �لقيامة. 
كما ميكن �1 يكو1 �ملر�@ منه �¹م 
+لكن  فعًال،   Nلنا� يدخلو1  سو� 
ما  ¡م  ¢قق  سو�  فيها  @خو¡م 
@خو¡م   1�  Øمبع  ،iملا�  @N�+ ¢ققه 
�لناN سو� يشفي غليلهم �لر+حا< 
غليل   iملا�  @ُ+N+ يشفي  كما 
�1 �لناN سو� تكو1  b��لعطشا1، 

سبًبا لتطه(هم تطهً(� باطنًيا.
يقومو1 بكّي  �لقدمي   n }لنا� كا1 
�طر�فها، + +جهها  على  �حليو�نا8 
+لقد كرu �لن» � هذu �لعا@� كرًها 
شديدÜ (مسلم، �لسالC)، 3ال �نه ملا 
+جد �¹م يكو+¹ا �يًضا كعال¤ ¡ا 
من �ألمر�È ،²ح ¡م ֲדذ� حني ال 
 i�+لد� "}خُر  قائًال:  بد  منه  يكو1 
�لقر}1  3ليه  يش(  ما  +هذ�  �لكّي". 
 Ýلكرمي هنا بأ1 عطشهم سو� يعا�
عال¤  }خر  `لك  +سيكو1   ،Nبالنا

لتطه(هم من �مر�ضهم.

ِ̀ َلْعَنًة َ�َيْوَ\ �ْلِقَياَمِة  �ُ�ْتِبُعو� ِفي َهِذَ﴿
(هو@:  �ْلَمْرُفـوُ�﴾  �لرِّْفـُد  ِبْئَس 

(١٠٠

:Nلكلما� Pشر
�عطاu؛  Nفًد�:  يرفد   uَفَدN �لِرفد: 

وباختصار، فإن العقل السليم والعلم احلديث كليهما 
متفقان على صحة بيان القرآن الذي نزل بعد موسى 
بألفي سنة، وعلى كون بيان التوراة مشكوًكا فيه، رغم 
ادعاء أهلها أنها كانت قد ُدّونت � زمن موسى �.



٩
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�لر�فد  نعم  هو  (يقولو1):  �عانه، 
 iُلعطا� +�لِرفد:  �لو�فد.  به  حّل   �`3
�لِرفد ما يضا� 03  +�لِصلة. +�صل 
غ(u ليعمدn+ ،u �لقر}1 "بئس �لِرفد 
 iلعطا�  +� �ملعا1  �لعو1   b� �ملرفو@" 

�ملعطى (�ألقر�).

:Rلتفسـ�
�لشرير  �تبع   �`3 �إلنسا1   1�  ..b�  

جلب عليه خزb �لدنيا +�آلخر�.
هنا كسبٍّ  تر@   ª (لعنة)   1� +�علم 
+شتيمٍة، +3منا جا8i مبعناها �حلقيقي 
قد  @�مو�  ما  �¹م  +�ملر�@  �لُبعد،   b�
عاشو� n �لدنيا بعيدين عن �هللا تعا0، 
جّل  قربه  من  ُيحَرمو1  فإ¹م سو� 

شأنه n �آلخر� �يًضا.
+قد تش( كلمة (�لرفد) 03 شخص 
 1� من  بدًال  �¹م  +�ملر�@  فرعو1، 
فرعو1،   03 مالو�  �هللا   03 يعو@+� 
+�عتمد+� عليه، +ما �سو�u من عماٍ@، 
عما@هم  أل1  عذ�ֲדم،   n َتسبب   `3
 n �يًضا  بنفسه   sَهَو فرعو1   b�

�جلحيم �لk @فعهم 3ليها.

ُه َعَلْيَك  ﴿َ;ِلَك ِمْن َ�ْنَباiِ �ْلُقَرh َنُقصُّ
ِمْنَها َقاِئٌم َ�َحِصيٌد﴾ (�آلية: ١٠١)

:Nلكلما� Pشر
حصيد: حَصَد ¢ُصُد +¢ِصد َحصًد� 
 Cَِحصاً@�: قطعه باملنجل. حَصَد �لقو+
بالسيف: قتلهم. حصد �لرجل: ما8 

(�ألقر�).

 :Rلتفسـ�
 (sلقر�) كلمة  ر  تفسَّ  1� ميكن 
 Nباعتبا sهل �لقر� :M+مبفهومني: �أل
كلمة (�هل) 'ذ+فة +نظ(u قوM 3خو� 
يوسف ألبيهم (+�سئل �لقريَة �لk كنا 
�هل �لقرية. فاملر�@ من  Mْسأ� b�فيها) 

تز�M باقية بينما ª يبَق لبعضها �آلخر 
 Nألنظا� �هللا  يلفت  +هكذ�  �ثر.   b�
بعض  بأ1  هامة  تاN°ية  حقيقة   03
 Mمرَّ `كرها }نًفا ال تز� kلشعو� �ل�
}ثاNها +معاملها موجو@� باقية، بينما 
 +� Çبعضها �آلخر ¹ائي Nست }ثاNند�
�صبحت n عاª �ملجهوM. +3`� كا1 
للمستشرقني  ¢ق  فال  كذلك  �ألمر 
�1 يعترضو� على �لقر}1 �لكرمي §جة 
 uهذ بعض   Nثا{ على  يعثر+�   ª �¹م 
�لشعو�، ألنه بنفسه يعلن �نه ª يعد 

.sُتر ªتعر� +ال معا Nلبعضها }ثا

أما التسـاؤل ملاذا ُسّمي موسـى بهذا االسم، فتقول 
التوراة بأن سـببه أنه انُتشـل من املاء (خروج ٢:١٠). 
ولكـن العجيـب أنهـا - من جانـب آخـر - ُتنكر 
إلقـاء أمه لـه � مياه النيـل. ولكن القـرآن الكرمي 
يعلـن ويؤيـد بـكل صراحـة إلقاَءهـا لـه � اليم.

قوله ﴿منها قائم +حصيد﴾ �1 بعض 
ال  �لشعو�)   b�)  sلقر�  uهذ �هل 
تز�N` Mيتهم قائمة باقية، +بعضها قد 

�نقرضت �+ صا8N شبه منقرضة.
نفسها،   sلقر� هو  �لثا<:   Cملفهو�+
قائم  ﴿منها  تعا0  قوله  من  +�ملر�@ 
+حصيد﴾ �1 }ثاN بعض هذu �ملد1 ال 

�ملستقبل   n يعثر+1 عليها �¹م  +لو 
�لقر}1   n  Îيقد ال  �يًضا  فهذ� 
�لعظيم ألنه يصفها بكلمة (حصيد)، 
باملنجل،  ُقطع  ما  +�حلصـيد 
�ملقـطو�  �لنبـا8   1� +�ملعر+� 
باملنـجل تبقى �صـوله 'فوظـة 

باقية.




