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موسى عليه الّسالم موسى عليه السالم 
أحد أنبياء الله تعالى الذين أرسلهم الله 
-ع��َزّ وج��ل- إلى بني إسرائيل، وقد جاء 
موسى -عليه الّسالم- كغيره من األنبياء 
بالعديد من املُعجزات التي ُتظهر صدق 
نبوته، وق��د أُرِس���ل م��ن عند الله لهداية 
الناس وإرشادهم إلى عبادة الله وحده، 
وإف���راده بالوحدانية والعبودية، ومن 
املعجزات التي جاء بها موسى عليه الّسالم 
عصاه التي كان يرعى بها غنمه حني أُرسل 
إليه، حيث إّن الله سبحانه وتعالى أفرد 
تلك العصا مبزايا جعلتها ُمعجزًة بحّد 
ذاتها، ناهيك عن أن موسى عليه الّسالم 
كان يستخدمها في عدد من األمور في رعيه 
واسترشاده في الطريق وغير ذل��ك، قال 
تعالى: )َوَما ِتْلَك ِبَيِميِنَك َيا ُموَسىٰ*َقاَل 
أُ َعلَْيَها َوأَُه��ُشّ ِبَها َعلَىٰ  ِهَي َعَصاَي أََتَوَكّ
َغَنِمي َوِلَي ِفيَها َمآِرُب أُْخَرىٰ*َقاَل أَْلِقَها َيا 
ُموَسىٰ*َفأَْلَقاَها َفإَِذا ِهَي َحَيٌّة َتْسَعىٰ*َقاَل 
ُخ��ْذَه��ا َوَل َت��َخ��ْفٰ  َسُنِعيُدَها ِسيَرَتَها 
اأْلُوَل���ىٰ(، فقد أش��ار موسى عليه الّسالم 
في اآلية أّنه كان يستخدم تلك العصا في 
عدة أمور، فجعلها الله سبحانه وتعالى 
بقدرته ُمعجزًة تتحّول إل��ى أفعى حني 

ُيلقيها موسى من يده.
 الس��م واملولد والَنّسب اسمه ونسبه 
هو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث 
بن لوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
عليهم الّسالم جميعاً،واسم أمه يوخابد، 
أي��ارخ��ا، وقيل أي��اذخ��ت، وقيل يوحاند، 
وقيل بادونا، أّما امرأة موسى التي زّوجها 
له شعيب -عليه الّسالم- على أن يرعى 
غنمه م��ّدًة من الزمن فاسمها فهو صفورا 

بنت شعيب.

 وقت والدته
 ول��د رس��ول الله موسى عليه الّسالم 
في مصر في زمن الفراعنة، وكانت فترة 
ولدته بعد ولدة إبراهيم -عليه الّسالم- 
بأربعمائة وخمس وعشرين سنًة، أي أّن 
مولده ك��ان بحدود ع��ام 1526 ميالدّية، 
وقد كانت ولدته في فترة قتل فرعون ملن 
ُيوَلد من أبناء بني إسرائيل الذكور خوفاً 
على ملكه؛ فقد رأى في تلك الفترة رؤيا 
َفّسرها له الكهنة ب��أن ُغالماً سيولد من 
بني إسرائيل سينتزع منه ملكه، وكان 
فرعون، خوفاً من هالك نسل بني إسرائيل 
جميعهم، ُيجري القتل فيهم سنًة ويتركهم 
أخرى، فجاء هارون أخو موسى في الّسنة 
التي ك��ان فيها ف��رع��ون يترك أب��ن��اء بني 
إسرائيل دون ذبح، وجاء موسى في السنة 
التي فيها ذب��ٌح للذكور. حينها ألهم الله 
أم موسى أن ترضعه بنفسها ثم تصنع 
تابوتاً وتضعه فيه وترميه في النيل، 
ففعلت ذل��ك، ف��أوص��ل النيل موسى إلى 
قصر فرعون بأمر الله، فوقع في يد زوجته 
-وكانت عاقراً- فطلبت منه أن يجعله ابناً 
لهم ول يقتله، قال تعالى: )َوأَْوَحْيَنا إَِلىٰ أُِمّ 
ُموَسىٰ أَْن أَْرِضِعيِهٰ  َفإَِذا ِخْفِت َعلَْيِه َفأَْلِقيِه 
وُه  ا َراُدّ َزِنيٰ  إَِنّ ِفي اْلَيِمّ َوَل َتَخاِفي َوَل َتْ
إَِلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن امْلُْرَسلنَِي*َفاْلَتَقَطُه آُل 
ا َوَحَزًناٰ  إَِنّ ِفْرَعْوَن  ِفْرَعْوَن ِلَيُكوَن َلُهْم َعُدًوّ

َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما َكاُنوا َخاِطِئنَي(.
 فأطاعها فرعون في ذلك، ومكث موسى 
في قصر فرعون، ونشأ وتربى فيه حتى 
أص��ب��ح ُي��ق��ال ل��ه اب��ن ف��رع��ون، وألّن أمه 
أرضعته قبل أن ترميه في النيل لم يقبل 
م الله عليه  موسى مرضعًة أب���داً، ف��ح��َرّ

امل��راض��ع كما ج��اء ف��ي ك��ت��اب ال��ل��ه، فبدأ 
فرعون وزوجته يبحثون عن امرأة يتقّبلها 
موسى لترضعه، إلى أن انتهوا إلى أّمه عن 
طريق شقيقته التي كانت تعمل في قصر 

فرعون، فرّده الله إليها كما وعدها.

 عصا موسى 
لم ي��رد في مكان عصا موسى -عليه 
الّسالم- نٌص صريح، ول أتى بها دليٌل 
واضح، إّنا وردت بعض الروايات التي 
ُتشير إلى ظهورها في املُستقبل كإحدى 
عالمات الّساعة، وقد أشار أحد الباحثني 
إلى أّن عصا موسى عليه الّسالم قد احترقت 
عندما أحرق موسى عجل السامرّي، حيث 
زع��م ذل��ك الباحث أّن ال��س��ام��رّي ك��ان قد 
استغّل عصا موسى ف��ي ب��ث ال���روح في 
العجل ملا لها من خ��واص ُمعِجزة، وقد 
كان لها ال��دور من وجهة نظره في حركة 
العجل وصوت خواره الذين كان يسمعهما 
ويشاهدهما بنو إس��رائ��ي��ل حينها، مّما 
دفعهم لتصديق السامرّي وعبادة العجل، 
وقد جاء في عالمات الساعة الكبرى أّنه 
ستخرج داب��ٌة من األرض ُت��ِدّث الناس، 
وأّن عصا موسى ستكون مع تلك الدابة، 
وستأتي حينها باملُعجزات واخل��وارق 

الطبيعّية.

معجزات العصا 
وقيَل إّن هذه الَعصا َهبَط بها سّيُدنا 
ءادُم مَن اجلّنة وبِقَيت في األرِض إلى أن 
سلَّمها سيُدنا جبريُل إلى سيِدنا موسى 
عليه ال��س��الم. وك���ان ي��َت��وّك��أ علَيها أي 
َيسَتعنُي بها في املشِي والوقوِف. ويخِبُط 
بها على أَغ��َص��اِن الّشَجر لَيسُقَط َورُقَها 
َفَيسُهَل على غَنِمه َتناُولَها فَتأُكلَها. وإذا 
َهجم َس��ُب��ٌع أو ع��ُدوٌّ فإنها كانت ُتَقاِتُله 
وتاِرُبه وُتبِعُده عنُهم وعنه علَيه السالم. 
وإذا ابَتعَدت بعُض الغَنماِت عن الَقِطيع 
أَعادتهم إليه ب��إذِن الله. وكاَنت ُطوُلَها 
عَشَرة أَذُرع. وِمن َمناِفِعها الَعِجيبِة أَنها 
كاَنت ُتاِشي وَتاِدُث سيَدنا موسى علَيه 
ِل��ه. وك��اَن لها  ��وُّ ال��ّس��الم في َطِريِقه وَتَ
باِن ِمنها، ُيَعلُِّق َعليها أحَماَله  رأَساِن ُمَتَشِعّ
ِمن َقوٍس وِسَهاٍم. ثم عنَدما َيدُخُل الليُل كاَن 
َرأَس��ا العَصا ُيِضيَئاِن كالّشمع. وكاَن إذا 

أراَد أن يشَرَب ِمن ِبئٍر َتُطول العَصا بُطوِل 
ُل رأَساَها إلى  الِبئر مهَما كاَن َعِميًقا ويَتحوَّ

ما ُيشِبُه الدَّْلَو فَيملؤه وَيشَرُب ِمنه. 
وأما إَذا َعِطَش في َصحراَء ليَس فيها 
ِبئٌر ولم يكن معُه ماٌء َغرَزَها في األرِض 
فَتنُبع ماٌء بإذِن الله. فإذا رَفعها عن األرِض 
نَضَب امل���اُء. وك��ان إَذا اشتدَّ علَيه احلرُّ 
َيرُكُزها فَتُطوُل ُشعَبَتاها ثم ُيلِقي علَيها 
ِكَساَءُه وَيسَتِظلُّ تَته. وإذا اشَتَهى َثمرًة 
كاَن َيرُكُزها في األرِض فُتوِرُق وُتثِمُر بإذِن 

اللِه فَيأُكل منَها ما َطاَب. 
وك��ان��ت َت��دَف��ُع عنه ح��َش��راِت األرِض 
ها وهي َحيواناٌت ُتؤِذي كالعَقارِب.  وَهوامَّ
َلت هذه العَصا إلى ثعباٍن  وأَّوَل َمّرة توَّ
كاَن لها ُعرٌف كُعرِف الَفرِس وكان متَِّسٌع 
َفُمَها أَرَبعنَي ِذراًعا وابَتلَعت ُكلَّ ما مرَّت بِه 
خوِر واألشجار حتى سِمَع سيُدنا  ِمَن الصُّ
موسى لها َصريَر احلَجر في َفِمها وَجوِفها. 
وأوَح��ى الله تعالى إليه أن ُيدخل يَده 
فيها َتقويًة لَقلِبه وإنها ُمعِجزٌة لُه ولن 
ه. فأدخَل موسى ي��َده في َفِمها بنَي  َت��ُض��رَّ
أَسنانها فَعاَدت َخَشبًة كما كاَنت. وهذا 
حَر ُيفَعُل ِمثُله وقد  ليَس ِسحًرا ألّن الِسّ
يأتي شخٌص بِسحٍر فَيأتْيِه َمن ُيعاِرُضه 
بِسحٍر أَق���وى. أم��ا ه��ذا األم��ر معجزٌة من 

معجزاِت األنبياء. 
ومن أكبر معجزات سيدنا موسى عليه 
السالم بهذه العصا أنه عندما خرج هو 
واملسلمني املؤمنون الذين هم من ذرية 
إسرائيل وهو يعقوب كانوا في أرض مصر 
التي كان يحكمها فرعون. وملا وصل سيدنا 
موسى إلى شاطئ البحر أوحى الله إليه 
أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق 
البحر اثنتي عشر فرقا وك��ان ك��ل فرق 
كاجلبل العظيم وص��ار ما بني ذلك أرضا 
يابسة فاجتاز موسى وم��ن معه البحر 
فاجتازوا البحر وكانوا ستمائة الف فلما 
شعر بذلك فرعون وكان منشغال بعيد لهم 
فسار ليدرك موسى ومعه مليون وستمائة 
ألف مقاتل حتى وصل إلى شاطئ البحر. 
وما أن خرج موسى وقومه ناجني بعون 
الله حتى عاد البحر وأطبق على فرعون 

ومن معه فغرقوا وسط األمواج العالية.
وبلغت عصا موسى -عليه الّسالم- من 
الشأن ما لم تبلغه أّية معجزة أخرى لنبي، 

غير محمد -عليه الّسالم- الذي جاء بأعظم 
معجزة على اإلط��الق وهي القرآن، وكان 
من شأن عصا موسى -عليه الّسالم- أنه 
ك��ان، قبل أن ُيرسل إليه، يستخدمها في 
جميع أم��وره، ومن ذلك مثالً: كان موسى 
��أُ على عصاه في  -عليه ال��ّس��الم- ي��ت��وَكّ
أسفاره وترحاله وتواله، ويستعنُي بها 
في املشي، ويستند عليها أثناء الوقوف، 
ويخبُط بها على أغصاِن الشجِر فيتساقط 
َوَرُقها، ثم تأكلها أغنامه. إذا هاجَم أغنام 
موسى عليه الّسالم سبٌع أو ضبٌع أو عدٌوّ 
فإنها كانت تقاتُل ذل��ك العدو أو الّسبع 
وُتارُبه حتى ُتبعُده عنها وعن موسى 
عليه ال��س��الُم، وكانت أيضاً إذا ابتعدت 
بعُض الَغَنماِت عن القطيِع أعادتهن إليِه 

بإذِن اللَِّه.

قصة موسى 
 نشأ موسى وكبر في قصر فرعون، وفي 
يوٍم كان يتجّول في السوق فرآى ِشجاراً 
بني رجٍل من بني إسرائيل ورجٍل من قوٍم 
آخ��ري��ن م��ن ع���ّدوه، فوكز موسى الرجل 
ال��ذي من أعدائه بقصد ردع��ه عن شجار 
ابن جلدته فخَرّ الرجل ميتاً، حينها هرب 
موسى خشية أن يقتله فرعون وجنوده، 
إلى أن جاء أهل َمدين ومكث عندهم عشر 
سنني أو يزيد، وبعد أن أنهى موسى تلك 
الفترة في َمدين وتزّوج ابنة شعيب عليه 
ال��ّس��الم، حينها بعث الله له بالرسالة، 
وطلب منه أن يدعو فرعون وقومه لإلميان 
ب��ه وح���ده، وال��ك��ف ع��ن ع��ب��ادة غير الله، 
فأنكر فرعون وقومه ما ج��اء به موسى 
وه��ارون من الّتوحيد، وطلب فرعون من 
موسى عليه الّسالم أن ُيبرهن له عن صدق 
نبّوته، فجاءه موسى باملُعجزات التي أّيده 
الله بها، فكّذب وطغى، واّتهمه بالّسحر 
والّشعوذة، فاقترح موسى على فرعون أن 
تري بينه وبني سحرة فرعون ُمسابقًة، 
فإن فاز موسى آمن له فرعون، وإن خسر 
رضخ ملا يريد منه فرعون، واّتفقوا على 

يوٍم ُمعنّي لذلك.
 حني ب��دأت املُنافسة وع��رض الّسحرة 
بضاعتهم؛ ألقى موسى عصاه فالتهمت 
ما جاء به الّسحرة من الّشعوذة والّسحر 
الظاهر، فعلم الّسحرة أّن ما جاء به موسى 

إّنا هو احلّق وآمنوا مبوسى وما جاء به، 
فاّتهمهم فرعون حينها باملُكر واخلديعة 
وأم��ر بقتلهم جميعاً، ومع كل ما جاء به 
موسى عليه الّسالم من الدلئل على توحيد 
الله وتنزيهه عن املثيل والشبيه والشريك، 
إل أّن فرعون لم يزدد إل كفراً وطغياناً، قال 
َها امْلأَل َما َعلِْمُت  تعالى: )َوَقاَل ِفْرَعْوُن َيا أَُيّ
َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغْيِري َفأَْوِقْد ِلي َيا َهاَماُن َعلَى 
لُِع إَِلى إَِلِه  نِي َفاْجَعل ِلي َصْرحاً َلَعلِّي أََطّ الِطّ
ُه ِمْن اْلَكاِذِبني، َواْسَتْكَبَر  ُموَسى َوإِِنّي ألَُظُنّ
ِقّ َوَظُنّوا  ُهَو َوُجُنوُدُه ِفي األَْرِض ِبَغْيِر احْلَ

ُهْم إَِلْيَنا ل ُيْرَجُعوَن(. أََنّ
 عندما ثبت لفرعون بالدلئل واملُعجزات 
املُعاينة الّظاهرة، وعانى من العذاب هو 
وقومه ج��زاء كفرهم وبعدهم عن احلق، 
حينها أدرك أّن ما جاء به موسى عن الله 
أنا هو احلق اليقني، وظهر له واّتضح أّن 
زوال ملكه سيكون على يد موسى عليه 
الّسالم، وحينها أراد التخّلص من موسى 

ودعوته ومن آمن معه حتى ل ُيحافظ على 
ملكه ومملكته، ولكن الله لم مُيهله إلى أن 
ُيحّقق غايته، وأجن��ى موسى وقومه من 
مكر فرعون وجنده، قال تعالى: )َوَجاَوْزَنا 
ِبَبِني إِْسَراِئيَل اْلَبْحَر َفأَْتَبَعُهْم ِفْرَعْوُن 
َوُجُنوُدُه َبْغياً َوَعْدواً َحَتّى إَِذا أَْدَرَكُه اْلَغَرُق 
ُه ل إَِلَه إِلَّ اَلِّذي آَمَنْت ِبِه َبُنو  َقاَل آَمْنُت أََنّ
إِْس��َراِئ��ي��َل َوأََن��ا ِم��َن امْلُ��ْس��لِ��ِم��نَي*أَاآلَن َوَق��ْد 
َعَصْيَت َقْبُل َوُكْنَت ِمَن امْلُْفِسِديَن*َفاْلَيْوَم 
يَك ِبَبَدِنَك ِلَتُكوَن مِلَْن َخْلَفَك آَيًة َوإَِنّ  ُنَنِجّ

َكِثيراً ِمَن الَنّاِس َعْن آَياِتَنا َلَغاِفلُوَن

وفاته 
مات موسى بعد أن بلغ من العمر مائة 
وعشرين سنًة، وقد ورد في الّصحيح أّن 
ملك امل��وت قد جاء ليقبض روح��ه فلطمه 
موسى -عليه الّسالم- حينها فقلع عينه، 
فعاد ملك املوت إلى الّسماء لينقل ما جرى 
معه، وأّن موسى عليه الّسالم ل يرغب 

باملوت، فأمر الله -سبحانه وتعالى- ملك 
امل��وت أن يقول ملوسى أنه سيكون له من 
احلياة بقدر ما ُتغّطي راحة كّفه من الّشعر 
إن وضعها على ظهر ثور، فرفض موسى 
ذلك؛ إذ علم أّن مصيره احلتمّي سيكون إلى 
املوت، وأمر ملك املوت بقبض روحه، فعن 
أبي هريرَة َرِضَي اللُه عنُه قال: )أُْرِسَل َملَُك 
املوِت إلى موسى عليهما السالُم، فلما جاَءُه 
ُه، فرجع إلى رّبِه، فقال: أَْرَسْلَتِني إلى  صَكّ
عبٍد ل يريُد املوَت، قال: ارجع إليِه، فقل لُه 
ْت يُدُه  يضُع يَدُه على منِت ثوٍر، فلُه مبا غَطّ
، ثم ماذا؟  بكِلّ شعرٍة َسَنٌة، ق��ال: أي رِبّ
قال: ثم املوُت، قال: فاآلَن، قال: فسأل اللَه 
أن ُيدنيِه من األرِض املقدسِة رميًة بحجٍر(. 
ق��ال أب��و هريرَة : فقال رس��وُل اللِه عليه 
الّصالة وال��ّس��الم: )ل��و كنُت َث��َمّ ألريتكم 
ق��ب��َرُه، إل��ى جانِب الطريِق تت الكثيِب 

األحمِر(.
 قيل: ب��ل إّن موسى -عليه ال��ّس��الم- 
عندما كره املوت أراد الله أن ُيحّببه فيه 
ويجعل موسى -عليه ال��ّس��الم- يطلب 
املوت بنفسه، فأوحى الله إلى النبي يوشع 
بن نون عليه الّسالم، وكان من شأن يوشع 
عليه الّسالم أّنه كثير الترّدد على موسى 
عليه الّسالم، وكان موسى يقول له: يا نبي 
الله، ما أحدث الله إليك؟ فقال له يوشع: يا 
نبي الله ألم أصحبك مّدة كذا من السنني، 
فهل سألتك عن شيء مّما أحدث الله لك؟ 
ول��م يذكر يوشع له شيئاً ق��ط، فلّما رأى 
موسى ذلك كره احلياة وأحب املوت. وقيل: 
إّنه مّر بجمٍع من املالئكة وهم يحفرون قبراً 
وقد أحسنوا تزيينه وتميله من الداخل 
واخل��ارج، فعرفهم موسى ووقف عندهم، 
فقال لهم: )يا مالئكة الله، ملن تفرون هذا 
القبر؟ فقالوا: نحفره لعبد كرمي على ربه، 
فقال: إّن هذا العبد له منزٌل كرمي ما رأيت 
مضجعاً ول مدخالً مثله، فقالوا له: أتّب 
أن يكون ل��ك؟ ق��ال: وددت، قالوا: فانزل 
واضطجع فيه وتوّجه إلى رّب��ك وتنّفس 
أسهل تنّفس تتنّفسه، فنزل فيه وتوّجه 
إلى رّبه، ثم تنّفس، فقبض الله روحه، ثم 

سّوت املالئكة عليه الّتراب(.

يقال ان رمسيس الثاني هو الفرعون الذي عاصر موسى
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