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ABSTRACT 

The story of Muses, peace be upon him, is considered one of the stories mentioned many times in 

the Holy Qur’an. This Prophet has been mentioned while he was an infant until he became man. 

And God has mentioned to us in the verse that God inspired the mother of Muses to place her 

newborn in the casket, and this verse shows us the greatness of tenderness divine for mothers. In 

a hadith about the story of a mother who feared for her son. The research problem shows that the 

mother of Muses feared for her infant child, because God is able to save Muses, peace be upon 

him without reassuring his mother and without mentioning this to us, But it is the wisdom of God 

Almighty that He teaches his servants the great affection of motherhood and tenderness, and that 

the most difficult deprivation is depriving the mother from her son and the most difficult separation 

when the mother separates of her child, and how this broken mother would behave in such 

situations .. How many mothers nowadays suffer from this sense of danger and fear for the loss of 

thier children, and how many of them suffered from sadness and losing the sons and tasted the 

pain of separation. The aim of this research is to demonstrate the importance of following God’s 

command in everything, and that our knowledge is nothing, versus God’s knowledge. The writer 

focused on explaining how the Holy Qur’an addressed the problem of fear through the story of 

Muses, peace be upon him, in the ark and linked it to fear for children in contemporary life. The 

researcher in this article depends on the deductive approach, and refers to some books of 

contemporary interpretations, and one of the most important results of this research is that Islamic 

law was concerned with the matter of mothers in dealing with children and the linking of the fear 

for them with trust in God.  
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 البحث   ملخص
تعترب قصة موسى عليه السالم من القصص األكثر وروداً يف القرآن الكرمي، فهذا النيب جاء ذكره وهو رضيع إىل أن بلغ 

مبلغ الرجال، ولقد ذكر هللا لنا يف  اآلية اليت اوحى هللا هبا على أم موسى أن تضع وليدها يف التابوت، وهذه اآلية تبّين 

ت. يف حديثة عن قصة أم خافت على ابنها. وتظهر مشكلة البحث يف أن أم لنا عظمة احلنان اإلهلي على األمها

موسى خافت على طفلها الرضيع، فأهلل قادر على حفظ موسى عليه السالم دون طمأنة أمنه ودون أن يذكر ذلك لنا، 

األم من ابنها  ولكنها حكمة هللا جلن وعال أن يعلنم عباده عاطفة األمومة وحناهنا، وأن أصعب احلرمان هو حرمان  

وأصعب الفراق فراق األم لولدها، وكيف هلذه األم املنكسرة أن تتصرف يف مثل هكذا مواقف. وكم من أمن تعاين هذه 

احلالة من الشعور ابخلطر واخلوف لفقدان ابنها، وكم منهن عانت حزن فقد االبن وذاقت لوعة الفراق. واهلدف من هذا 

فقد ركز الكاتب على بيان عالج القرآن يف كل شيء، وأن علمنا أمام علم هللا قاصراً، البحث بيان أمهية اتباع أمر هللا 

الكرمي ملشكلة اخلوف من قصة موسى عليه السالم وهو يف التابوت وربطها ابخلوف على األبناء يف احلياة املعاصرة، وقد 

ب التفاسري املعاصرة، ومن أهم نتائج هذا اعتمد الباحث يف هذا املقال على املنهج االستنباطي، والرجوع إىل بعض كت

البحث بيان مدى أمهية األم يف تربية األطفال وكيف يكون خوفها على طفلها، واستشعار الثقة ابهلل والتوكل عليه يف 

 الرتبية. 

 مشكلة، عالج، اخلوف، القرآن الكرمي.الكلمات املفتاحية:   

 

 

 املقدمة. 
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قص هللا لنا قصصا شىت وأحداث مجا يف أكثر من موضع من القرآن الكرمي، ومن أشهر الرسل ذكراً، ومن 

أكثرهم ابتالًء: كليم هللا تعاىل موسى بن عمران عليه السالم؛ فقد ابتلي أبشهر طاغية عبََّد الناس لنفسه من دون هللا 

وسى عليه السالم؛ فكان بنو إسرائيل يف مصر ميرون أبهوال تعاىل، وكان ابتالء قوم موسى هبذا الطاغوت قبل والدة م

كثرية، فقد ضاق هبم »فرعون«، وراح يستعبدهم ويسومهم سوء العذاب؛ نتيجة ما رأى يف منامه من رؤي أفزعته، فدعا 

لك، ويغلبك على سلطانك، وي
ُ
مّي لتأويل رؤيه، فقالوا: سوف يولد يف بين إسرائيل غالم يسلبك امل بدل دينك. املنجنِّ

. ومل يبالِّ فرعون أبي شيء سوى ما يتعلق مبلكه واحلفاظ عليه، فقتل األطفال ( 1) ولقد أطل زمانه الذي يولد فيه حينئذ  

دون رمحة أو شفقة، وأرسل جنوده يف كل مكان لقتل كل غالم يولد لبين إسرائيل. واستبقاء من يولد من البنات، وعظم 

حمنتهم، وكم من أبوين بكيا ابنا أو أبناء هلما، ال لشيء إال احتياطاً! مللك فرعون بذلك كرب بين إسرائيل، واشتدت  

 وجنده. 

وما آلت إليه حمنته وفتونه من أول والدته إىل منتهى أمره حىت   - عليه السالم -مث أتمل حال الكليم موسى  

ت، واحتمل له ما ليس لغريه، فإنه رمى كلمه هللا تكليماً، وقربه منه، وكتب له التوراة بيده، ورفعه إىل أعلى السموا

(. وجادل 2األلواح على األرض حىت تكسرت، وأخذ بلحية أخيه هارون، وجره إليه، ولطم وجه ملك املوت ففقأ عينه) 

(.وربه مع ذلك حيبه وجييبه، وما نزل شيء من 3يف شأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف فرض الصالة على أمته) 

ال سقطت منزلته عنده، بل كان وجيهاً قريباً وال يزال مبا صرب، وقاد أمتّي: بين إسرائيل، ومن آمن من مقداره لديه، و 

 قوم فرعون ضد فرعون. 
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 املبحث األول: مشكلة اخلوف ومفهومه لغة وبيان خطورته على الفرد واجملتمع. 

 مشكلة اخلوف.املطلب األول:  

الفطرة اليت فطره هللا هبا مجيع املخلوقات احلية يف حب بقاء النوع، وأودع يف قلب كل أب وأم حب أبنائهم  

واخلوف عليهم من التعرض ألي أخطار تواجههم، لذا جتد األبوان حميطان ابألبناء ابحلنان والرعاية بكل اشكاهلا حىت 

ا أن يدافعوا عن أنفسهم من كل خطر خارجي، وجعل هللا جيتازو مرحلة الضعف، ويكتسبوا القوة اليت يستطيعون هب

 هذه العناية سلوكا غريزي جبليا غري مكتسب يف اآلابء واألمهات.

وما جاء يف سياق قصة بين اسرائيل يف ذكر فرعون وكيف استضعف بين إسرائيل وذبح األبناء واستحياء النساء، 

ُهْم يَُذبنُِّح أَبْ َناَءُهْم َوَيْسَتْحيِّي نَِّساَءُهْم كما قال تعاىل: ) إِّنَّ فِّْرَعْوَن َعاَل يفِّ ا ن ْ يَ ًعا َيْسَتْضعُِّف طَائَِّفًة مِّ أْلَْرضِّ َوَجَعَل أَْهَلَها شِّ

دِّيَن( وقد وصف هللا تعاىل ما حاق ببين إسرائيل على يد فرعون من البالء العظيم،   .4القصص:  سورة   إِّنَُّه َكاَن مَِّن اْلُمْفسِّ

َناُكْم مِّْن آلِّ  وجعل سبحانه وتعاىل من منته عليهم أن جناهم من ذلك ببعثة موسى عليه السالم قال تعاىل: )َوإِّْذ جَنَّي ْ

ُوَن أَبْ َناءَُكْم وَ  . ٤٩َيْسَتْحُيوَن نَِّساءَُكْم َويفِّ َذلُِّكْم َباَلٌء مِّْن َربنُِّكْم َعظِّيٌم( سورة البقرة: فِّْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذابِّ يَُذّبنِّ

واذكروا ي بين إسرائيل نعميت عليكم إذ جنيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، أي خلصتكم منهم، وأنقذتكم 

  .( 4) كم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذابمن أيديهم صحبة موسى عليه السالم، وقد كانوا يسومونكم أي يوردون

فقد كادت بنو إسرائيل أن تفىن وهم املسخرون يف خدمة فرعون وجنده، فأمر فرعون إببقاء أبناء بين إسرائيل سنة،  

عام ( 5) وقتلهم سنة أخرى يولد يف  قد  يهدد ملكه  الذي  الغالم  أن  يعلم  فهو  وإال  يدل على طغيانه وعتوه،  ، وهذا 
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ويقدر هللا عز وجل أن يولد هارون عليه السالم يف سنة االستبقاء، ومحلت أمه مبوسى عليه السالم يف سنة االستبقاء، 

  القتل، فعظم به كرهبا، وازداد مهها.  

الفزع والتوقع. واصطالحاً: )اخلوف( انفعال يف النفس حيدث لتوقع ما يرد من املكروه أو يفوت   اخلوف لغة:

. ويف مشكلة ( 6) عور الداخلي الذي يصيب اإلنسان جراء موقف سليب، أو حدث خطري من احملبوب، أي مبعىن الش

موسى الطفل منذ الوالدة كيف نشأ وترىب، وحال األم اليت جاءها طفلها تريد أن تفرح مبقدمه ومبا رزقها هللا، تبدل 

ابنها مل أيت وختفيه عن أعّي الفرح إىل هم وحزن خوف ورهب على هذا اجلنّي، األم ختاف على ابنها وتتمىن أن  

فمنطق البشر يقول: كيف نقول المرأة: إذا خفت  الناس، ، لكن هذا أمر هللا هلا وجلنينها قال الشعراوي يف تفسريه: "

على ابنك ألقيه يف البحر؟ كيف ننجيه من موت مظنون إىل موت حمقق؟ هذا وإن كان خمالفا لسنن العادة إال أن أم 

 . ( 7) أمر هللا سبحانه؛ ألن أوامر هللا ابإلهلام للمقربّي، ال أييت هلا معارض يف الذهن" موسى سارعت لتنفيذ 

هو شعور قوي ابلرهبة جتاه أمر نواجهه، وقد يكون الشعور واقعياً أو حقيقياً، وقد يكون عبارًة عن   واخلوف:

ها من القتل وهذا اخلوف حقيقي هتيؤات أو خيال، ويف قصة موسى عليه السالم مع فرعون أم موسى خافت على ابن

وتظهر مشكلة اخلوف يف هذا السياق جلية من خالل اآليت اليت   آلهنا إن مل تضعه يف التابوت وتلقه ابليم سيقتل.

وردت واخلوف من املشكالت اليت وردت يف ّبثنا وهي مشكلة اجتماعية ذكرت يف قصة أم موسى مع فرعون وقومها 

 خلوف ومدى خطورة اخلوف على الفرد واجملتمع. وسيتم مناقشة عالج مشكلة ا 

ولقد عاشت هذه األم يف املشكلة وعانت األمرين، األم ختاف على وليدها من بطش جبار من اجلبابرة بسبب 

رؤي رآها أراد أن يسفك دماء قومه، واألمر الثاين: خوف الرمي يف التابوت طفل رضيع ال ميلك أي مقومات النجاة 
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البحر هل ينجوا؟ األم بّي وعيد هللا ابحلفظ وأنه ال حمالة سريجع، وبّي خوف البطش، فآثرت وعد هللا ّبفظ يرمى يف  

هذا اجلنّي وجعله يف التابوت ورميه يف البحر، وترميه يف البحر مث سرعان، ما خيتفي هذا التابوت، فتأمر أخته بقص 

ْفتِّ َعَلْيهِّ فَأَْلقِّيهِّ يفِّ اْلَيمنِّ َواَل   أثره وتتبعه وأييت الفرج والغالم من هللا قال تعاىل:  عِّيهِّ فَإَِّذا خِّ َنا إِّىَل أُمنِّ ُموَسى َأْن أَْرضِّ )َوَأْوَحي ْ

. واألمر إبرضاعه يؤذن جبمل طويت وهي أن ٧سورة القصص:  خَتَايفِّ َواَل ََتَْزينِّ إَِّّنَّ رَادُّوُه إِّلَْيكِّ َوَجاعُِّلوُه مَِّن اْلُمْرَسلَِّّي( 

د ذلك قدر أن يكون مظهراً ما أراده هو اجلنّي الذي يف بطن أم موسى ووضعته أمه، وخافت عليه اعتداء هللا ملا أرا

أنصار فرعون على وليدها وَتريت يف أمرها فأهلمت أو أريت ما قصه هللا هنا ويف مواضع أخرى. واإلرضاع الذي أمرت 

خربه فألقيه يف اليم. وإمنا أمرها هللا إبرضاعه لتقوى به يتضمن أن: أخفيه مدة ترضعيه فيها فإذا خفت عليه أن يعرف  

بنيته بلنب أمه فإنه أسعد للطفل يف أول عمره من لنب غريها، وليكون له من الرضاعة األخرية قبل إلقائه يف اليم قوت 

. وعندما ّبثوا ( 8) وابتغاء املراضع   يشد بنيته فيما بّي قذفه يف اليم وبّي التقاط آل فرعون إيه وإيصاله إىل بيت فرعون 

: وذلك أنه ملا استقر موسى، عليه السالم، بدار فرعون،   عن مرضعه له، ألنه ما زال على رضعت أمه له، قال ابن كثري

وأحبته امرأة امللك، واستطلقته منه، عرضوا عليه املراضع اليت يف دارهم، فلم يقبل منها ثدي، وأىب أن يقبل شيئا من 

وق لعلهم جيدون امرأة تصلح لرضاعته، فلما رأته أبيديهم عرفته، ومل تظهر ذلك ومل  يشعروا ذلك. فخرجوا به إىل س

 .( 9) هبا

 املطلب الثاين: خطورة مشكلة اخلوف على الفرد وعلى اجملتمع. 

يفىن وهو اخلوف يولد جمتمع وأفراد يقبلون الذل واهلوان، فيصبح مسخراً للظامل كما هو احلال يف جمتمع فرعون كاد أن 

املسخر لفرعون وجنده، وال يشعر الفرد ابألمان فيهاجر ويرتك اهله وبيته ويهرب خوفاً على نفسه وهذا بسبب تولد 

مشكلة اخلوف من الصغر وال يفكر ابملواجهة، وقد يكثر القتل من أعوان الظاملّي، بسبب وبدون سبب وأنخذ على 
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ء خياف اآلابء على أبنائهم فوجد أنه بسبب احلروب، يستخدم ذلك دراسة بسيطة على بلدَّن فك هللا عنه كل بال

أجرت منظمة »سياج حلماية   2009ويف ديسمرب )كانون األول(    األطفال كدروع بشرية أو مقاتلّي يف جبهات القتال،

للطفولة »يونيسف« أكدت فيها أن نسبة األطفال بّي  املتحدة  الطفولة« دراسة ميدانية ابلتعاون مع منظمة األمم 

، وقد يكون اجملتمع خاليا من الشعور ( 10) من قوام املقاتلّي يف اجلماعة%( 50املقاتلّي احلوثيّي يف ذلك التاريخ بلغت )

اجملتمعات الذي ال تعمل للفرد حق وللطفل بوجه خاص، فاألبوان يف قلق دائم وخوف على االطفال ابألمان، وخصوصاً  

ويف األغلب ما يعزفان عن اإلجناب نتيجة اخلوف الدائم على أوالدمها وهذه كله مرده بعدم االعتناء ّبقوق الطفل اليت 

 حفظتها الشريعة اإلسالمية ونصت عليه املواثيق الدولية. 

 الثاين: عالج مشكلة اخلوف يف قصة موسى عليه السالم.  املبحث

ذكر لنا القرآن أحوال األمم اليت مضت وكيف مضى قضاؤه فيهم، وما امنت به عليهم، وحنن يف ذكر موسى 

عليه السالم الوليد الذي خرج من و إىل الدنيا وله أيم قالئل فال يعرف ما هو الضار وما هو النافع، جنده يتعرض 

بالء من هللا، حىت يتم ما أراده هللا من إذالل فرعون الذي ال يعلم ما سيكون فكيف له أن يكون إاله وهو ال خلطر و 

يعلم ما يدور حوله، ومن سيكون سبب يف زوال ملكه، بعد جتربه وطغيانه، كما سبق التنويه عليه يف املشكلة وسيتم 

رعايته ملوسى عليه السالم من كل جانب؛ أمه عليها السالم ملا ذكر العالج يف هذا املبحث. وهو من تدبري هللا تعاىل و 

ألقته يف النيل وفقدت أثره اشتد خوفها عليه، وحزنت حزَّن شديداً، وكادت أن تكشف سرها، وتظهر أمر وليدها، ربط 

ى فَارًِّغا إِّْن َكاَدْت لَتُ ْبدِّي بِّهِّ َلْواَل َوَأْصَبَح فُ َؤاُد أُمنِّ ُموسَ )هللا على قلبها، وهذا من عظيم رعاية هللا هلا ولولدها، قال تعاىل:  

. فاملعىن: أهنا ملا ألقته يف اليم كما أهلمها هللا زال عنها ١٠سورة القصص:    َأْن َرَبْطَنا َعَلى قَ ْلبَِّها لَِّتُكوَن مَِّن اْلُمْؤمِّنَِّّي(

إلقائه يف اليم ومل يشعر هبا أحد قد علمت أنه ما كانت ختافه عليه من الظهور عليه عندها وقتله ألهنا ملا متكنت من  
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كذلك أمر احلق سبحانه وتعاىل اليم إبلقاء التابوت، ويف داخله موسى للساحل، ولذلك فيقّي أم   ي: "جنا. قال الشعراو

، أي: موسى يف أن أوامر هللا ال تتخلف، جعلها تسارع يف تنفيذ ما أمرها هللا به. واحلق سبحانه يريد أن يربب اإلميان 

يزيده يف قلوب عباده، فهب أن هللا قضى بقضية أو أمر أبمر، مث مل أيت الكون على وفق ما أمر هللا، فماذا يكون 

 موقف الناس؟ 

، وعن ابن عباس من طرق شىت أنه قال: ( 11) فما دام رب العزة سبحانه قد قال فال بد أن حيدث ما أمر به"

 .( 12) يء من رابطة جأشها إذ فرغ لبها من كل خاطر خيطر يف شأن موسى فارغا من كل شيء إال ذكر موسى. ويف هذا ش

ولطف هللا تعاىل وتدبريه يف شأن موسى عليه السالم: أن ألقى احملبة عليه وهو يف املهد، فمن يراه يف املهد 

بًَّة مِّيننِّ َولُِّتْصَنَع َعَلى َعْيينِّ ( سورة )َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك حمََ :  حيبه؛ ليقع مراد هللا له ابحلفظ والرعاية يف بيت فرعون، قال تعاىل

. وظفر مبوسى عليه السالم أفراد من بيت فرعون فيأتون به إىل زوجة فرعون، وكانت ال تنجب وهذا من التهيئة  ٣٩طه:  

لق، ملوسى عليه السالم ليكون له مكان يف بيت فرعون، ويف قلب زوجته؛ ولرمبا لو كان هلا ولد ما تعلقت به هذا التع

 َعَسى َأْن إهنا رأته فأحبته فشفعت فيه لدى فرعون وخاطبته قائلة:  )َوقَاَلتِّ اْمرََأُت فِّْرَعْوَن قُ رَُّت َعّْي  ِلِّ َوَلَك اَل تَ ْقتُ ُلوهُ 

َذُه َوَلًدا َوُهْم اَل َيْشُعُروَن( َفَعَنا أَْو نَ تَّخِّ . يدل الكالم على أن الذين انتشلوه جعلوه بّي أيدي فرعون ٩سورة القصص:    يَ ن ْ

وامرأته فرقت له امرأة فرعون وصرفت فرعون عن قتله بعد أن هم به ألنه علم أن الطفل ليس من أبناء القبط بلون جلوته 

ته يف املاء وال اضطرابه بكثرة  ومالمح وجهه، وعلم أنه مل يكن محله النيل من مكان بعيد لظهوره أنه مل يطل مكث اتبو 

التنقل، فعلم أن وقعه يف التابوت لقصد إجنائه من الذبح، وكان ذلك وقت انتشاله من املاء وإخراجه من التابوت. 

و)قرة العّي( كناية عن السرور، فقال فرعون: .  ( 13) وكانت امرأة فرعون امرأة ملهمة للخري وقدر هللا جناة موسى بسببها

. إهنا جتادل عنه، وتشفع فيه، ( 14) وأما ِل فال، فكان كذلك، وهداها هللا بسببه وأهلكه هللا على يديه   أما لك فنعم،
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وَتاور فرعون ألجله، وهي وفرعون ال يعلمان إرادة هللا تعاىل يف هذا الغالم، وأن هالك فرعون سيكون على يديه، وأن 

هللا تعاىل على هذه احملاورة بقوله سبحانه )َوُهْم اَل َيْشُعُروَن( ملك الفراعنة سيؤول إىل بين إسرائيل بسببه؛ ولذلك عقب  

أي ال يعلمون ما خبئ هلم يف هذا الغالم الذي يتحاوران فيه، واختري يشعرون هنا ألنه من العلم اخلفي، أي ال يعلمون 

من القلق الذي أزعجها، وملا فقدت أم موسى موسى، حزنت حزَّن شديدا، وأصبح فؤادها فارغا  .  ( 15) هذا األمر اخلفي 

وصدق هللا تعاىل وعده، ومكن .( 16) على مقتضى احلالة البشرية، مع أن هللا تعاىل هناها عن احلزن واخلوف، ووعدها برده 

لعبده، وأوىف ألم موسى ما وعدها من ردنِّ وليدها عليها بعد أن ألقته يف اليم، فجاع الرضيع ومل يلتقم ثدي، ومل يقبل 

وجدوا حيلة إلرضاعه، وإسكان جوعه، وإسكات صياحه، وكان من قلق أمه عليه أن أرسلت أخته تلتمس طعاما، وال  

خربه، فرأته يدار به على النساء لعله يقبل إحداهن فريضع منها، فأشارت عليهم ببيتها وأمها، فعاد الرضيع إىل حضن 

ُخْ  )َوقَاَلْت ألِّ لبنها، قال تعاىل:  َيْشُعُروَن(أمه، والتقم ثديها، وشبع من  اَل  َوُهْم  بِّهِّ َعْن ُجُنب   فَ َبُصَرْت  يهِّ  سورة    تِّهِّ ُقصنِّ

فقصي األثر عن أخيك واّبثي عنه من غري أن حيس بك أحد أو يشعروا مبقصودك فذهبت تقصه   ، ١١القصص: 

زم واحلذر، "فبصرت به عن جنب وهم ال يشعرون" أي: أبصرته على وجه، كأهنا مارة ال قصد هلا فيه. وهذا من متام احل

 فإهنا لو أبصرته، وجاءت إليهم قاصدة، لظنوا هبا أهنا هي اليت ألقته، فرمبا عزموا على ذّبه، عقوبة ألهله. 

ومن لطف هللا مبوسى وأمه، أن منعه من قبول ثدي امرأة، فأخرجوه إىل السوق رمحة به، ولعل أحدا يطلبه، 

ى أهل بيت يكفلونه لكم وهم له َّنصحون". وهذا جل "فقالت هل أدلكم عل    فجاءت أخته، وهو بتلك احلال

غرضهم، فإهنم أحبوه حبا شديدا، وقد منعه هللا من املراضع فخافوا أن ميوت، فلما قالت هلم أخته تلك املقالة، املشتملة 

لى أهل على الرتغيب، يف أهل هذا البيت، بتمام حفظه وكفالته والنصح له، ابدروا إىل إجابتها، فأعلمتهم ودلتهم ع

هذا البيت. "فرددَّنه إىل أمه" كما وعدَّنها بذلك "كي تقر عينها وال َتزن"، ّبيث إنه ترىب عندها على وجه تكون 
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فيه آمنة مطمئنة، تفرح به، وأتخذ األجرة الكثرية على ذلك، "ولتعلم أن وعد هللا حق" فأريناها بعض ما وعدَّنها به 

ا، ولتعلم أنه سيحصل وعد هللا يف حفظه ورسالته، "ولكن أكثرهم ال يعلمون"، عياَّن، ليطمئن بذلك قلبها، ويزداد إمياهن

فاستمر موسى عليه الصالة والسالم عند آل فرعون، يرتىب يف سلطاهنم، ويركب مراكبهم، ويلبس مالبسهم.  وأمه بذلك 

 . ( 17)   مطمئنة، قد استقر أهنا أمه من الرضاع، ومل يستنكر مالزمته إيها وحنوها عليه

وأتمل هذا اللطف، وصيانة نبيه موسى من الكذب يف منطقه، وتيسري األمر، الذي صار به التعلق بينه وبينها،  

الذي ابن للناس أنه هو الرضاع، الذي بسببه يسميها أما، فكان الكالم الكثري منه ومن غريه يف ذلك كله، صدقا 

ة اخلوف وكيف أن هللا حفظ موسى الرضيع من بطش وحقا. فالقصة اليت وردت يف ذكر موسى عليه السالم نرى مشكل

فرعون. ففي السياق تبّي لنا أن أم موسى توكلت على هللا وألقت بوليدها يف التابوت، فاهلل وعدها أن حيفظه هلا فهي 

فصربت انقادت حلكمته اليت ارتضاها هللا له وانقادت ألمره سبحانه وتعاىل, بعد أن ربط هللا على قلب أم موسى وثبتها،  

وتوكلت عليه فحفظ هللا هلا موسى وترىب يف بيتها، وشرب من ثديها، وعاش يف بيت عدوه وعدوها و يف سلطانه, 

وأيكل من أكله ويشرب من شرابه ويلبس من لباسه، وهذا كله من فضل هللا ومن حفظه له, ووعيده بعدم اخلوف 

ينة فبعد اخلوف والقلق الذي انتاهبا، صارت تراه جبانبها، وعدم احلزن علي موسى، فبدل هللا هذا اخلوف إىل أمن وطمأن

 ال يعلم الطفل شيئا وال ميلك لنفسه حول وال قوة وكذلك األم، لكن ربه يعلم كل شيء فسبحانه ما أعظمه. 

 فهمها ولو توكل كل إنسان حق التوكل، لزال عنه اخلوف واحلزن ولو علم األفراد واجملتمعات أن من يُقدر األقدار هو هللا 

حصل لإلنسان من أحداث ومصائب، فالبد لإلنسان أن يرجع لربه وخالقه، وليعلم حق العلم أن هللا لن يرتكه وكل ما 

، فليصرب على وعيد هللا فالبد للخوف من آمن والبد للحزن من سرور وفرح، فمن يثق ابهلل ( 18) اصابه مل يكن ليخطئه

فقال:    مث بّي تعاىل من الصابرين  فحتما لن خيذله إِّلَْيهِّ )  الذين شكرهم  َوإَِّّنَّ  قَاُلوا إَِّّنَّ ّلِلَِِّّّ  يَبٌة  ُهْم ُمصِّ َأَصابَ ت ْ إَِّذا  الَّذِّيَن 
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ُعوَن( أي تسلوا بقوهلم هذا عما أصاهبم وعلموا أهنم ملك هلل يتصرف يف عبيده مبا يشاء، وعلموا   ١٥٦سورة البقرة:    رَاجِّ

أنه ال يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة فأحدث هلم ذلك اعرتافهم أبهنم عبيده وأهنم إليه راجعون يف الدار اآلخرة. وهلذا 

فإن بعد   .( 19) ك عليهم صلوات من رهبم ورمحة أي ثناء من هللا عليهمأخرب تعاىل عما أعطاهم على ذلك، فقال: أولئ

العسر يسرا، وبعد الضيق والشدة فرجاً وخمرجاً، والبد لليل أن ينجلي والبد للفجر أن يبزغ هناره، والبد للضائقة أن 

 تنفرج إبذن هللا. وميكن تلخيص العالج أبهم النقاط، وهي:

يه هارون وما زالوا يف بيت إمهم، فهارون جاء يف العام الذي ال يقتلون فيه حفظ هللا ملوسى عليه السالم وأخ - أ

 ابنا لبين اسرائيل وموسى عليه السالم يف عام الذي يقتلون فيه األطفال. 

 أن هللا أوحى إىل أم موسى أن ترضع موسى خمافة أن جيوع.  - ب

 وهو من سريجع هلا وليدها. وعد هللا ألم موسى أن ال ختاف وال َتزن على طفلها فاهلل هو من وعد   - ت

وصول التابوت إىل بيت فرعون وإلقاء احملبة لكل من يلقاه وخصت هبذه احملبة زوجة فرعون آية حفظ من هللا  - ث

 ملوسى. 

 عدم تقبل الرضيع ثدي أي امرأة مما سهل على اخت موسى أن تقول هلم وتدهلم على أمه.  - ج

 وارجاعه ألمه. حفظ هللا ملوسى عليه السالم من ذهابه على التابوت   - ح

يف هذه القصة سبب من أسباب دخول احلق إىل قصر فرعون وإسالم زوجه، ولوال أن هللا مل يرد لفرعون أن  - خ

 اهلداية بسبب جتربه وقتله لشعبه لكان وجود موسى يف القصر سببا يف جناته.

 أن موسى عليه السالم عاش يف قصر فرعون يف أمن حىت صار فىت.  -د

 اً أن القرآن الكرمي عاجل مشكلة اخلوف من البطش مرتكزاً على ثالث حماور. ومن هناء يظهر لنا جلي
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اليقّي على هللا تعاىل يف كل حال ويف كل وقت وحّي، وضعته يف التابوت وتيقنت أن وعد هللا ال حمالة َّنفذ،    .1

 انتاهبا القلق لكن تعلم قدرة هللا سبحانه وتعاىل. 

 وانقادت ألمر هللا ووضعت جنينها يف اتبوت.   التوكل على هللا والتفويض ألمره، توكلت .2

يف  .3 ووضعته  وليديها  أرضعت  األسباب  موسى  أم  بذلت  االنتظار،  من  خريا  يسرياً  ولو كان  األسباب  بذل 

 التابوت، مث أرسلت ابنتها لتتبعه فجاء الفرج وذهب اخلوف. 

 اخلامتة:

السالم مع فرعون وقومه، وما يرتتب عليه من أاثر وبعد أن انتهينا من ذكر مشكلة اخلوف يف قصة أم موسى عليه  

 يطيب للباحث أن يسجل أهم ما توصل إليه من نتائج:

 قد أيت األمان من قلب اخلوف، والرضى ابلقدر يولد قوة وتعلقاً ابهلل واملتابعة يوصل للهدف. .1

شغله الشاغل، وعندما اخلوف مشكلة فال أبس منها فهي مسة وطبيعة فطر هللا عليها اإلنسان، لكن ال يكون   .2

 يكون اإلنسان قوٌي إبميانه فيأيت الثبات من هللا. 

أن حيسن اإلنسان التصرف فيما وكل إليه، ويكون ذكياً سريع البديهة فيما طلب منه، مىت ما احتاج أن يدخل يف األمر  .3

 مبا يتناسب مع احلال. 

 وهللا تعاىل أعلى وأعلم
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