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 األميري أحمد د. بشير                                          

 كمية اآلداب ــ جامعة المرقب
 

 تقديم:
َأشرف خمق ا الحمد  ربِّ العممين، والصَّالة والسَّالم عمى 

ادق اأَلمين، وعمى آل بيتو الطَّيِّبين َأجمعين، محمَّد  بن عبد ا الصَّ
مين، وبعد:الطَّ   اىرين، وصحابتو الغرِّ المبجَّ

ورد الحديث عن معجزة العصا في مواضَع كثيرة من القرآن، فقد 
ة نبيِّ ا موسى ذلك  بَ ، وصاحَ عميو السالم واحتلَّ حيِّزا كبيرا في سرد قصَّ

تنوع في أسموب الحديث عنيا من موضع آلخر، فما السرُّ في ذلك التَّنوُّع؟ 
 .و؟وما الفائدة من

يحاول ىذا البحث اإلجابة عن ىذا السَُّؤال بالرُّجوع إلى النُّصوص 
القرآنيَّة الواردة بالخصوص، واستقرائيا، والوقوف عمى أقوال المفسِّرين 
      وعمماء البالغة واإلعجاز حوليا، واستعراض ومناقشة ما ليم فييا من آراء.

 وقد ُقسِّم البحث إلى تمييد وثالثة مباحث.
لتَّمييد حديث عن بعض مالمح القصة القرآنية بعامة؛ ليكون في ا

 مدخال لمبحث.
ح ما تمتاز بو قصة نبي ا موسى عميو  -أما المبحث األول فيوضِّ

-تعالى -عن غيرىا من قصص القرآن، ثم السَّبب في سؤال ا -السالم
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 عمى السؤال، وما ترتب -السالم عميو -لنبيِّو موسى عن العصا، وجوابو
 عمى ذلك.

 -عميو السالم -ويتناول المبحث الثاني بالدَّرس األمر من ا لموسى
 بإلقاء العصا، واألحداث التي صاحبتو أو ترتبت عميو.

وييتم المبحث الثالث ببيان تنوع األسموب القرآني في الحديث عن 
 العصا.
 التَّمهيد

ة القرآنيَّة ركيزةٌ  سالميَّة القائمة عمى من ركائز الدَّعوة اإل قويَّةٌ  القصَّ
اإلقناع العقمي، واالطمئنان القمبي، وىي وسيمٌة من الوسائل الميمَّة والفعَّالة 
الَّتي اعتمد عمييا القرآن الكريم في حثِّ المخاطبين عمى االحتكام إلى 
غرائزىم وفطرتيم السَّويَّة، ومحاسبة عقوليم، واالعتبار بِسَيِر الغابرين؛ أَلنَّ 

السَّجايا من َأرَقى اأَلساليب، وَأبمغ الوسائل لمدَّعوة إلى اإليمـان،  مخاطبة ىذه
نَّ مثل ىذه اإلحالة إلى ىذه الوسائل جديرٌة بَأن تبعث في اإلنسان  وا 

 .          (1)الطُّمْأنينة، وتْأخذ بيـده ِإلى حظيرة ُأنس ا
ة القرآنيَّة فيويرجع  كلِّ ما حوتو  النَّجاح الباىر الَّذي حقَّقتو القصَّ

ووعتو إلى َأنَّيا جاءت عمى نسٍق بديٍع من القول، وتصويٍر دقيٍق لممشاىد 
واأَلحداث جعالىا تنتقل بالمتمقِّي من طوٍر إلى آخر حتَّى تصل بو إلى 

                                                 
م: 990يئة المصرية العامة لمكتاب، ر، محمد رشيــــــــد بن عمي رضا، اليينظـــر: تفسيــــر المنا  (1)

3/273. 
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لمواقع، يعيش  مشاىدمرحمة يعتقد فييا أنَّو ليس قارئًا وال مستمعًا، بل 
    َأحداثو، ويتفاعل مـع شخوصو.

ٍة من قصص القرآن الكريم مغًزى خاصٌّ بيا، وقد ك ان لكلِّ قصَّ
وطابٌع يميِّزىا عن غيرىا من مثيالتيا، ومحوٌر تدور في فمكو، ومقاصد 
معيَّنة تتَّجو إلى إبرازىا وتحقيقيا، وكان ذلك كمُّو يقصد إلى تحقيق ىدٍف 

 .(1)ةواحٍد، ىو ىداية اإلنسان إلى ما فيو صالح َأمره في الدُّنيا واآلخر 
 المبحث األول

 قصة نبي ا موسى ومعجزتها العصا
 عميه السالم: المطمب األول: مالمح من قصة موسى

ة نبي ا واحدة من بين قصص أخرى  ـ عميو السالم ـ موسى قصَّ
كثيرة ورد الحديث عنيا في القرآن الكريم، ولكنَّيا تمتاز عن غيرىا من تمك 

، وَأكثر شموال؛ أَلنَّيا تناولت مراحل شتَّى من القصص بَأنَّيا أكثر منيا ورودا
فمسطين، حياتو بدءا بمولده، وانتياًء برجوعو مع بني إسرائيل إلى َأرض 

ِة "ولعلَّ السَّبب في ذلك  َتُو َأْشَبُو َقَصِص الرُُّسِل َعَمْيِيُم السَّالُم ِبِقصَّ َأنَّ ِقصَّ
ُو َعَمْيِو َوَعَمى آِلِو ِمْن َحْيُث ِإنَُّو ُأوِتَي َشِريَعًة َخاَتِمِيْم ُمَحمٍَّد َصَمَواُت اِ َوَسالمُ 

َن اُ َتَعاَلى  . (2)"ْمٍك َوَمَدِنيَّةٍ ِبِو ُأمًَّة َعِظيَمًة َذاَت مُ  ِديِنيًَّة ُدْنَيِويًَّة، َوَكوَّ
 ص ـرىا من قصـــــعن غي الم ـــــــو الســـــــ عمي ة موسىـــــف قصـــما تختمـــك

                                                 
ينظر: قصص القرآن من آدم عميو السالم إلى أصحاب الفيل، الدكتور/ محمد بكر   (1)

 .4م، ص1997ىـ، 1418إسماعيل، دار المنار لمطبع والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 
 .9/33 تفسير المنار، رضا:    (2)
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بياء من خالل األسموب القرآني الُمتَّبع في عرضيا، حيث ُذكر فييا من األن
البسط والتفصيل ما لم يذكر في غيرىا، ولعلَّ السبب في ذلك يرجع إلى أنو 
قد أرسل إلى قوم قد برعوا في السحر، ويحكميم ممك عنيد متغطرس، لعب 

واستخف  الشيطان برأسو فادَّعى الربوبية، وطمب من قومو عبادتو وحده،
أن ىذا الممك ومعو حاشيتو  ـ تعالى ـبعقوليم فأطاعوه، وقد سبق في عمم ا 

كما أنَّ  سيستعينون عميو بسحرتيم وىم كثر،، و عميو السالمسيكذِّبون موسى 
ميمَّتو مع بني إسرائيل ستكون شاقَّة وعسيرة؛ ألنيم فاقوا غيرىم من األمم 

لجدال والتشكيك والتكذيب؛ ليذا كثرت األخرى خبثا وجيال، وكانوا غاية في ا
وتنوعت، وكانت أقوى من معجزات متقدميو من  ـ عميو السالم ـمعجزاتو 

األنبياء، وكان من أبرزىا معجزة )العصا(، فما الذي يميِّز ىذه العصا عن 
  .غيرىا من العصي؟

إنَّ تمك العصا ال تختمف في نظر من يراىا عن أي عصا أخرى، وال 
ن الصفات ما يخرجيا عن العصي التي يعرفيا الناس يوجد بيا م

تنقمب بأمر ا  ـ عميو السالم ـويستعممونيا، ولكنيا في يد رسول ا موسى 
إلى شيء آخر جديد مغاير لجنسيا، إنيا تتحول من شيء جامد إلى  تعالى ـ

؛ لذلك تحدَّث عنيا القرآن في مواضع كثيرة، وبأساليب متنوعة  كائن حيٍّ
 متناسقة مع ما يقتضيو المقام.أتت 

وقد ذىب كثير من المفسرين  إلى أنَّ ذلك تكرار لمحديث عن العصا، 
كما ىو ِتكرار لمقصص القرآني بجممتو، وحاولوا جيدىم تعميل ما ذىبوا إليو، 
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لأَلنبياء مقاماٌت مع "بقولو:  (1)فخمصوا إلى ما أجممو الخطيب اإلسكافي
واإلنذار، ويرجع فييا عوٌد عمى بدٍء الوعد ُأمميم، يكون فييا اإلعذار 

والوعيد، وال يكون دعاؤىم إلى اإليمان با، ورفض عبادة ما سوى ا في 
موقٍف واحٍد بمفٍظ واحٍد ال يتغيَّر عن حالو، بل الواعظ يفتنُّ في مقالو، 
والجاحد المنكر تختمف َأجوبتو في مواقفو، فإذا جاءت المحكيَّات عمى 

لم ُيطاَلب ـــــــ وقد اختمف في األصل ـــــــ باتفاقيا؛ ألنَّو قـال ليم مرًَّة  اختالفيا،
 بالمَّفظ الَّذي حكى، ومرًَّة بمفٍظ آخر في معناه كما ذكر.

الجواب يرد من َأقواٍم يكثر عددىم ويختمف كالميم ومقصدىم،  وكذلك
 .(2)"وصدق الخبر يتناول الشَّيء عمى ما كان عميو

جاء  -عميو السالم -ة معجزة العصا في قصة سيدنا موسىميوألى      
الحديث عنيا مقترنا بتكميفو بالرسالة، بمعنى أنيا ُذكرت في أوَّل مرَّة كمَّمو 

                                                 
الخطيب اإلسكافي، ىو: محمد بن عبد ا أبو عبد ا الخطيب اإلسكافي، األديب المغوي  (1)

في اآليات المتشابية، "نقد ”رة التنزيل وغرة التأويلد“، صنف كتبا كثيرة، منيا: خطيب القمعة
نظر: ىـ، ي420وفي رحمو ا سنة مبادئ المغة"، "غمط كتاب العين"، وغيرىا، ت“الشعر"، 

في طبقات المغويين والنحاة، لمحافظ/ جالل الدين عبد الرحمن  بغية الوعاة بغية الوعاة
، ومعجم األدباء أو إرشاد 150، 2/149م: 1979، ىـ1399، دار الفكر،2ط السيوطي،

مي الحموي، األريب إلى معرفة األديب، تصنيف/ أبي عبد ا  ياقوت بن عبد ا الرو 
 .5/352م، دار الكتب العممية، بيروت، لبنان: 1991ىـ، 1411الطبعة األولى،

رة التنزيل وغرة التأويل في بيان اآليات المتشابية في كتاب ا العزيز، الخطيب اإلسكافي، د (2) 
 .151م، ص1979. دار اآلفاق الجديدة. بيروت. 3برواية ابن أبي الفرج األرد ستاني، ط/
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 -عميو السالم -ان عائدا من عند نبي ا شعيبا فييا وذلك عندما ك
ل بمدين إلى أمو وأخيو بمصر، فبينما كان بصحراء سيناء بالقرب من جب

الطور انقطعت بو السبل، فقد ضلَّ الطريق، وداىمو ليل دامس شديد 
، فسار في البريَّة رىا ال يدري أليال تضع أم نياراً البرودة، وامرأتو في شي

غير عارف بطرقيا، وأصبح في حيرة شديدة ال يدري ماذا يفعل، وفجأة رَأى 
َأن يجد عندىا من  نارًا مشتعمة بجانب جبل الطور فانطمق فرحًا إلييا، راجياً 

يدلُّو عمى الطَّريق، َأو يرجع منيا أَلىمو بما يقييم شدَّة البرد، ولكنَّو يفاجُأ 
بمناجاة ا لو، لُيعِممو بَأنَّو قد اختاره لمرِّسالة، ويْأمره بالذىاب إلى فرعون، 

ده بالمعجزات التي تبرىن عمى صحة دعوتو، ومن بينيا العصا  .(1)ويزوِّ
ليا، حتَّى تشدَّ إنَّ العوا ة ينبغي َأن تكون في َأوَّ قة في القصَّ مل المشوِّ

القارئ إلييا، وتجعمو يندفع إلى المضيِّ في قراءتيا، والتََّأمُّل في مختمف 
ٍة إلى  وُأسموبَأحداثيا ومراحميا،  القرآن الكريم ينوِّع في المدخل من قصَّ

ة بَأغرب مشيٍد فييا، حتَّ  ى إذا َأثار القارئ وشدَّ ُأخرى، فقد يفتتح القصَّ
قال تعالى في انتباىو، انطمق في عرض بقيَّة مشاىدىا وَأحداثيا المتالحقة ، 

﴿َوَىْل َأَتاَك َحِديُث ُموَسى ِإْذ َرَأى َناًرا َفَقاَل أَلْىِمِو اْمُكُثوا ِإنِّي  سورة طو:
ى النَّاِر ُىًدى َفَممَّا َأَتاَىا ُنوِدَي َيا آَنْسُت َناًرا َلَعمِّي آِتيُكْم ِمْنَيا ِبَقَبٍس َأْو َأِجُد َعمَ 

                                                 

إسحاق أحمد بن محمد بـن إبـراىيم الثعمبـي النيسـابوري، تحقيـق/ ينظر: الكشف والبيان، ألبي  (1) 
يــاء التــراث اإلمــام أبــي محمــد بــن عاشــور، مراجعــة وتــدقيق األســتاذ/ نظيــر الســاعدي، دار إح

 .247/ 7لبنان:  –، بيروت م2002-ىـ1422العربي، 
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في سورة النمل: ﴿ِإْذ َقاَل ُموَسى أَلْىِمِو  تعالىوقال  ُموَسى ِإنِّي َأَنا َربَُّك﴾،
ِإنِّي آَنْسُت َناًرا َسآِتيُكْم ِمْنَيا ِبَخَبٍر َأْو آِتيُكْم ِبِشَياٍب َقَبٍس َلَعمَُّكْم َتْصَطُموَن َفَممَّا 

ُنوِدَي َأْن ُبوِرَك َمْن ِفي النَّاِر َوَمْن َحْوَلَيا َوُسْبَحاَن المَِّو َربِّ اْلَعاَلِميَن َيا َجاَءَىا 
﴿َفَممَّا َقَضى  ُموَسى ِإنَُّو َأَنا المَُّو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم﴾، وقال في سورة القصص:

ا َقاَل أَلْىِمِو اْمُكُثوا ِإنِّي ُموَسى اأَلَجَل َوَساَر ِبَأْىِمِو آَنَس ِمْن َجاِنِب الطُّوِر َنارً 
 َفَممَّا َتْصَطُمونَ  آَنْسُت َناًرا َلَعمِّي آِتيُكْم ِمْنَيا ِبَخَبٍر َأْو َجْذَوٍة ِمَن النَّاِر َلَعمَُّكمْ 

َأَتاَىا ُنوِدَي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد اأَلْيَمِن ِفي اْلُبْقَعِة اْلُمَباَرَكِة ِمَن الشََّجَرِة َأْن َيا 
 .﴾وَسى ِإنِّي َأَنا المَُّو َربُّ اْلَعاَلِمينَ مُ 

ة بيذا المشيد الَّذي ينبِّو القارئ، ويشدُّه إلى التَّطمُّع  لقد افتُِتَحِت القصَّ
النَّار وىو في َأمسِّ الحاجة  ـ عميو السالم ـ موسى لما بعده، وىو مشيد رؤية

 ذلك عرض بقيَّة، ثمَّ توالى بعد في ليٍل دامٍس، ووسط برٍد قارسٍ  إلييا،
ة عن العصا، ثمَّ أمره بإلقائيا، وكان  ـ تعالى ـ، حيث سألو ا َأحداث القصَّ

 ذلك األمر في أكثر من موقف، وبأساليب مختمفة.
 عن العصا. -عميه السالم -ىلموس -تعالى -مطمب الثاني: سؤال اال

 -ل من المولىبيذا السؤا ،ا ِتْمَك ِبَيِميِنَك يا ُموَسى﴾َومَ ﴿قال تعالى: 
 -يسأل موسى -تعالى -دأ الحديث عن معجزة العصا، فاب -عزَّ وجلَّ 

عن ذلك الشيء الذي يحممو في يمناه، ومن المعموم بداىة أن  -عميو السالم
يكون السائل جاىال بحقيقة ما يسأل عنو، وىو ىنا من المستحيل في حق 

  .السؤال إذن؟ فمماذا، تعالىا 
 رغم  -عن العصا -عميو الســـــــالم -لموسى -تــــــعالى -ؤال اــــــــــنَّ سإ
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  ينطوي عمى معان سامية جميمة.  -عممو بحقيقتيا
فيو إنما سألو ليؤنسو وينبسط معو، تمييدا لما أضمره لو فييا من 
اآلية الباىرة، ولكي يرجع إلييا، ويتحقَّق حاليا، ثمَّ ُيِقرَّ بأنيا عصا؛ لتثبت 

ة عميو بعد إقراره، ومن َثمَّ ينبيو إلى ما سيحدث ليذه الخشبة اليابسة، الحجّ 
ويريو ِعظم ما يخترعو عز وعال فييا من قمبيا حيَّة ىائمة مخيفة، وانفالق 

ليدرك مدى قدرة ا الباىرة عندما يشاىد بعينو الحياة  البحر، وغير ذلك؛
ه؛ ولتكون نفسو تدّب في قطعة الخشب اليابس التي كان يمسكيا في يد

مييَّأة لتقبُّل البون الشاسع بين المقموب عنو والمقموب إليو، وليقع المعجز 
، وىذا السؤال جاء موافقا لما تعارف عميو (1)بيا بعد التثبُّت فييا والتأمُّل ليا

العرب، فقد كان الرجل منيم يقول لغيره: َىْل َتْعِرف َىَذا؟ وىو ال يشك أنو 
 يد بسؤالو لو أن ينضم إقــــراره بمسانو إلى معرفتو بقمبو.يعرفو، ولكنَّو ير 

 ثمَّ إنَّ في ىذا السؤال فوائد كثيرة، منيا:
لما أراد أن يظير من العصا تمك اآليات الشريفة،  -تعالى -ن اأ -

عرضيا أوَّاًل عمى موسى ليقرَّ بمسانو أن الذي بيده ما ىو إال خشبة ال تضرُّ 
ثعبانًا عظيمًا، فيكون بيذا الطريق قد  ـ تعالى ـقمبيا ا  وال تنفع، ومن َثمَّ 

نبَّو العقول عمى كمال قدرتو ونياية عظمتو من حيث إنو أظير ىذه اآليات 
أنَّ ىذه  ـ عميو السالم ـالعظيمة من أىون األشياء عنده، وليعمم موسى 

 زة عظيمة تدلُّ عمى ـــــيا ستكون معجــــرىا من العصي، وأنـــــصا ليست كغيــــالع
                                                 

 –بيروت  -مية أسماٌء في الُقرآن الكريم، محمد رجب السامرائي، دار البشائر اإلسال ينظر: (1)
 .81م ص 2005 -ىـ1426لبنان، 
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 صدقو فيما سيكمَّف بو.
تحيَّر ودىش وكاد ال يعرف اليمين من الشمال  -عميو السالم -أن موسى -

بسبب ما رآه من األنوار المتصاعدة من الشجرة إلى السماء، وما سمعو من 
، فتكمَّم معو ا بكالم البشر، وسألو عن العصا إلزالة تمك تعالىكالم ا 
 الحيرة.الدىشة و 

الفرق بين الخالق  ـ عميو السالم ـأراد أن يبيِّــــــن  لموسى  -تعالى -أن ا -
نقصان البشرية، فسألو  راد أن ُيعرِّفوكمال اإلليية أ عرَّفووالمخمـــوق، فبعد ما 

 ـ عميو السالم ـأن موسى  ـ تعالى ـعن منافع العصا، وقد سبق في عممو 
عميو  -ويستكثرىا ويستعظميا، فذكر موسى ا بياسيعّدد المرافق التي عمقي

أن فييا منافع أعظم  -تعالى -يا وغفل عن الباقي، فعرَّفو ابعض -السالم
يقول لو: "أين أنت عن ىذه المنفعة العظمى والمأربة  ، وكأنو(1)ممَّا َذكر

     .(2)الكبرى المنسية عندىا كل منفعة ومأربة كنت تعتّد بيا وتحتفل بشأنيا"
 عن سؤال ربه: -عميه السالم -المطمب الثالث: جواب موسى

  يَ ﴿َقاَل ىِ  :-معميو السال -تعالى في سورة طو عمى لسان موسى قال
 .َوِلَى ِفيَيا َمَأِرُب ُأْخَرى﴾ يَعَصاَي َأَتَوكَُّؤا َعَمْيَيا َوَأُىشُّ ِبَيا َعَمى َغَنمِ 

                                                 
ينظر: المباب في عموم الكتاب، ألبي حفص عمر بن عمي بن عادل الدمشقي الحنبمي،  (1)

ولى، دار األ د والشيخ عمي محمد معوض، الطبعةتحقيق/ الشيخ عادل أحمد عبد الموجو 
 .عدىاوما ب 13/207 م: 1998-ىـ  1419 -/ لبنان بيروت -الكتب العممية 

إرشاد العقل السميم إلى مزايا القرآن الكريم، ألبي السعود محمد العمادي،  دار إحياء التراث  (2)
 وما بعدىا. 9/  6العربي، بيروت: 
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بعد  -عميو السالم -الدىشة والحيرة عن نبي ا موسىلمَّا أن زالت 
عن العصا كأنَّو أحسَّ بأن وراء ىذا السؤال ما وراءه  -تعالى -أن سألو ا

من األمور العظيمة، لقد كان المفيوم من السؤال أنو عن ماىية الشيء 
بفطنتو أن المقصود إنَّما ىو  أدرك الذي في يمينو وليس عن وظيفتو، ولكنَّو

ريق االستقصاء حتى إذا ظيرت عمى بيان حقيقتيا وتفصيل منافعيا بط"
خالف تمك الحقيقة وبدت منيا خواص بديعة عمم أنيا آيات باىرة ومعجزات 
قاىرة أحدثيا ا تعالى وليست من الخواص المترتبة عمييا فذكر حقيقتيا 
ومنافعيا عمى التفصيل واإلجمال ... ليطابق جوابو الغرض الذي فيمو من 

بأن ما يحممو ما ىو إال  -عميو السالم -فأجاب، ( 1)"سؤال العميم الخبير
، ال تنفع إال منافع بنات جنسيا، وأنو  عصا، مثميا مثل بقية العصيِّ
يستعمميا كما يستعمميا الرعاة وغيرىم، يتحامل عمييا إذا مشى، ويتكئ 
عمييا إذا عيي، ويحرك بيا أغصان األشجار لتسقط أوراقيا غذاء لغنمو، 

عميو  -ب لم يذكرىا، وفي ىذا التزام منومن ىذا البا ولو فييا حاجات أخرى
عمى ما أودعو فييا  -عزَّ وجلَّ  -لما يجب عميو من الشكر لممولى -السالم

عميو  -، ولكنـــــــو﴾َعَصايَ  يَ هِ ﴿من النعـــم، وكان يكفـــــي في الجـــواب قولــــو: 
، َواْلَمآِرُب اْلُمْطَمَقُة؛ َأَجاَب ِبأربعة َمَعاٍن: اإِلَضاَفُة، َوالتَّ  -السالم َوكُُّؤ، َواْلَيشُّ

 ى تحصيل ـة إلـــــيا، فجعل ذلك كالوسيمــــــألنو أحبَّ المكالمة مع ربو، والتمذُّذ ب

                                                 
 6/10إرشاد العقل السميم إلى مزايا القرآن الكريم  (1)
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 ىذا الغرض، كما قال الشاعر: 
 (1)َوَأَمِمي ِعتَابًا ُيْسَتَطاُب َفَمْيتَِني     َأَطْمُت ُذُنوبًا َكْي َيُطوَل ِعتَاُبوُ 

في ذلك؛ ألن وقوفو بين يدي ربو، وحديثو معو،  -عميو السالم -أحسن وقد
 .(2)من أعظم المواقف التي تتطمب منو اإلطناب واالسترسال في الحديث

نوع من )التمفيف( وىو فنٌّ بالغي  -عميو السالم -وفي جواب موسى
طريف، وبيانو: أن ُيسأل إنسان عن حكم، ىو نوع من أنواع جنس تدعو 

إلى بيانيا، كمِّيا أو أكثرىا، فيعدل عن الجواب الخاص، عمَّا سئل الحاجة 
عنو، من تبيين ذلك النوع، فيمفُّ معو معنى آخر يالزم كممة المعنى الذي 
سئل عنو، ويجيب بجواب عام يتضمن اإلبانة عمى الحكم المسؤول عنو 

  .(3)وعن غيره، بدعاء الحاجة إلى بيانو منو
َواز اإلجابة عمى السَُّؤاِل ِبَأْكَثَر ِمْن ُمْقَتَضى وفي ىذا َدِليل َعَمى جَ 

ـ صمَّى َظاِىِرِه، وىو غير معيب في الجواب، وقد ورد مثمو في قول الرسول 
 لُّ الحِ  هُ اؤُ مَ  ورُ يُ الطَّ  وَ ىُ ) لمن سألو عن طيورية ماء البحر: ـ ا عميو وسمَّم

 ب عمى قدر السؤال أو ــيجييء أن ــــ، ومن المستحسن لمن ُسِئل عن شُو(تُ يتَ مِ 
                                                 

 . 1/166تزيين األسواق في أخبار العشاق، داوود األنطاكي:  (1)
 وما بعدىا . 13/214لمباب في عموم الكتاب، ألبي حفص الحنبمي،:ينظر: ا  (2)
ينظر: الجدول في إعراب القرآن الكريم ، صافى محمود بن عبد الرحيم، ، دار الرشيد،   (3)

وكتاب الكميات معجم في المصطمحات والفروق  16/356م:1995ىـ، 1416، 3دمشق، ط
محمد  -كفومي، تحقيق: عدنان درويش المغوية، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني ال

 . 430م، ص 1998 -ىـ 1419 -بيروت  -المصري، مؤسسة الرسالة 
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 .(1)أعمَّ منو كما في اآلية والحديث، أمَّا أن يختصر في الجواب فال
بعد ذلك عن التفصيل في ذكر  ـ عميو السالم ـوأمَّا لماذا عدل موسى 

فوائد العصا، وأجمل بقولو: َوِلي ِفيَيا حاجات أخرى؛ فإما ألنو أراد أن يسألو 
جات فيزيد في إكرامو، ويستأنس بمزيد الحديث عن تمك الحا ـ تعالى ـا 
مَّا ألنو (2)معو ىدأ روعو، واطمأنت نفسو عندما سألو ا  ـ عميو السالم ـ، وا 
 عن العصا، فانطمق لسانو، وأفاض أوال في الحديث عنيا، ثمَّ غمبت تعالى

فانقطع لسانو، وتشوَّش فكره فأجمل مرة "عميو الدىشة والحيرة من جديد 
   .(3)"أخرى

شيء طريف، فاليشُّ ىو:  ﴾َوَأُىشُّ ِبَيا َعَمى َغَنِمى﴿وفي قول موسى 
أن يضع اإلنسان المحجن في الغصن فيحرِّكو حتى يسقط من ورقو ما 
يسقط، ويثبت الباقي، وفي ذلك تقويم لمسموك، وتوجيو لإلنسان بالتزام جانب 

 يخبط الرفق والمين في المعاممة مع كلِّ شيء حتى مع الشجر، فال
دَىا، أي: ال يكسرىا صمَّى اُ  ـ ، وقد نيى رسول ا(4)األغصان وال ُيَعضِّ

 ئا، ـرة شيـــــرك من أوراق الشجـــــد ال يتـــــ؛ ألنَّ "العض(5)عن العضدعميو وسمَّم ـ 
                                                 

 .6/171ينظر: تفسير البحر المحيط ، لمعالمة أبي حيان األندلسي، دار الفكر:   (1)
مؤسسة األعممي  ن، عبد الرحمن بن محمد الثعالبي،ينظر: الجواىر الحسان في تفسير القرآ  (2)

 .3/26بيروت:  –طبوعات لمم
 وما بعدىا. 13/207ينظر: المباب في عموم الكتاب، الحنبمي: (3)
: بن عامر األصبحي المدني )المتوفىبنظر: المدونة الكبرى، لإلمام مالك بن أنس بن مالك  (4)

 .456/ 1ىـ( تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العممية بيروت ـ لبنان: 179
 وسط، أبو القاسم سميمان بن أحمد الطبراني، تحقيق/ طارق بن عوض ا المعجم األ ينظر: (5)
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 .(1) وأما اليش فيأخذ ويبقي"
 المبحث الثاني

 لقاء العصا بإ -عميه السالم -لموسى  -تعالى -األمر من ا
 وما ترتب عمى ذلك

ُأِمر بإلقاء عصاه في  -عميو السالم -أنَّ موسى يخبرنا القرآن الكريم
ثالثة مواقف مختمفة: عند جبل الطور، وفي مجمس فرعون، وفي المكان 
الذي اجتمع فيو الناس لمشاىدة المناظرة بينو وبين سحرة فرعون، وكان 

 و عن اإللقاء من موقف آلخر.أسموب القرآن الكريم ينوِّع في حديث
 : إلقاء العصا عند جبل الطورالمطمب األول

بمقاء ربِّو والحديث معو، وبعد أن  ـ عميو السالم ـ بعد أن ُشرَِّف موسى
عن العصا، وتبدَّد بذلك ما  ـ عزَّ وجلَّ ـعمى سؤال ربو  ـ عميو السالم ـأجاب 

بإلقاء العصا؛ ليعرف  عالى ــ توجده في نفسو من الحيرة والدىشة، أمره ا 
بعد  ـ عميو السالم ـما ُخصَّت بو من األمور التي تميِّزىا عن غيرىا، وليدرك 

ذلك أنيا من البراىين التي ستكون دليال عمى صدقو فيما جاء بو عن ربِّو.     
  :وقد وردت اآليات الدَّالَّة عمى ذلك في ثالث سور

﴿َقاَل َأْلِقَيا يا ُموَسى  تعالى: قول ا -عميو السالم -في سورة طو
 .َفَأْلَقاَىا َفِإَذا ِىَى َحيٌَّة َتْسَعى﴾

                                                                                                              

 .4/124ىـ: 1415عبد المحسن بن إبراىيم الحسيني، دار الحرمين،القاىرة،   بن محمد ،=    
 ن العربي المالكي، تحقيق وتعميقأحكام القرآن الصغرى، لإلمام الشيخ/ محمد بن عبد ا ب (1)

 .394م، ص2006األولى،  ب العممية، بيروت، الطبعةار الكتأحمد فريد، د
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وفي سورة النمل قول ا تعالى: ﴿َوَأْلِق َعَصاَك َفَممَّا َرآَىا َتْيَتزُّ َكَأنََّيا 
 ُمْرَسُمونَ َجانٌّ َولَّى ُمْدِبًرا َوَلْم ُيَعقِّْب َيا ُموَسى ال َتَخْف ِإنِّي ال َيَخاُف َلَديَّ الْ 

 ِإال َمْن َظَمَم ثُمَّ َبدََّل ُحْسًنا َبْعَد ُسوٍء َفِإنِّي َغُفوٌر َرِحيٌم﴾.
وفي سورة القصص قول ا تعالى: ﴿َوَأْن َأْلِق َعَصاَك َفَممَّا َرآَىا َتْيَتزُّ 

نََّك ِمَن اآلِمِنيَن﴾، َكَأنََّيا َجانٌّ َولَّى ُمْدِبًرا َوَلْم ُيَعقِّْب َيا ُموَسى َأْقِبْل َوال َتَخْف إِ 
في  بإلقاء العصا ـ عميو السالم ـلموسى  ـ تعالى ـفمماذا جاء األمر من ا 

 .ىذا الموقف؟
عمى أن األمر بإلقاء  -عميو السالم -تدلُّ اآليات في سورة )طو(

عمى سؤال  ـ عميو السالم ـ العصا في ىذا الموقف جاء بعد أن أجاب موسى
ستئناف لمكالم مبني عمى سؤال ينساق إليو الذىن، ربو عنيا، وفي ذلك ا

َقاَل ﴿؟ قيل:-عميو السالم -بعد جواب موسى -تعالى -فماذا قال امفاده: 
. وربَّما (1)لترى من شأنيا ما لم يخطر ببالك من األمور ﴾َأْلِقَيا يا ُموَسى
في الجواب عندما أضاف العصا إلى نفسو وىو  ـ عميو السالم ـ أخطأ موسى

بين يدي ربِّو، فعاتبو ا عمى ذلك، وأمره بإلقائيا ليرى منيا ما لم يخطر لو 
 عمى بال فيعمم أنو ال قدرة لو عمييا، وال تضاف إليو. 

قال لو ا  ﴾ِهَي َعَصايَ ﴿: -عميو السالم -كذلك لما قال موسى
ف ، فمما ألقاىا تحولت بقدرة ا إلى حيَّة تسعى؛ ليعر ﴾أَْلِقَها﴿: تعالى
 وأن االلتفات ، زائل ظل -تعالى -ن كل ما سوى اأ -عميو السالم -موسى

                                                 
ومـا  6/9لسـعود محمـد بـن محمـد العمـادي: إرشاد العقل السميم إلى مزايا القرآن الكريم، ألبـي ا (1)

 بعدىا. 
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إليو، واالنشغال بو أمر ضارٌّ كالحيَّة الميمكة. وفي األمر بإلقاء العصا في 
 ىذا الموقف حكم جميمة:

: أنَّ اإلنسان ميما ارتقى في سمَّم العمم والمعرفة فيو قاصر بال ريب، أولها
بعض استعماالت العصا وأجمل الباقي،  ـ عميو السالم ـ فعندما عدَّد موسى

أن يبيِّن لو أن فييا مأربة أخرى ال يفطن ليا وال يعرفيا  ـ تعالى ـأراد ا 
 وأنيا أعظم من سائر مآربو التي ذكرىا.

: أنَّ عمى كلِّ إنسان إذا وقف بين يدي ربِّو أن يتجرَّد عن كلِّ ما وثانيتها
لما وصل إلى الحضرة  ـ عميو السالم ـ ول ا موسى، فرستعالى يشغمو عنو

الربانية لم يكن معو من حطام الدنيا الزائل إال النعل في رجمو، والعصا في 
أواًل بأن يخمع نعميو  يده، والرجل آلة اليرب واليد آلة الطمب، فأمره ربو 

 نو إشارة إلى ترك اليرب، ثم أمره بإلقاء العصا إشارة إلى ترك الطمب، كأ
يقول لو: يا موسى: إنك ما دمت مشتغاًل بنفسك، وطالبًا لحظِّك فمن تكون 

 خالصًا لمعرفتي فتجرَّد عن ذلك كمِّو لتكون خالصًا لي. 
وىو الرسول المصطفى، والنبيُّ  -عميو السالم -: إذا كان موسىوثالثتها

كل  المجتبى لم يتمكن من الوصول إلى الحضرة القدسية إال بعد التجرد عن
ما يشغمو: النعمين والعصا، فكيف بمن شغمتو الدنيا بمالذِّىا وزخارفيا حتى 

 .غرق في أوحاليا أن يتمكن من الوصول إلى جناب ربو
في ىذا الموقف كان تدريبا  وأمر آخر طريف، وىو أنَّ إلقاء العصا

 ليألف انقالبيا ويأنس إليو، فإذا ما ألقاىا مرَّة أخرى -عميو السالم -لموسى
 أمام فرعون والسحرة لم يخف؛ ألنو صار واثقا من إمكانية انقالبيا إلى حية، 
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 .(1)تحت تصرفو، ورىن إشارتو بقدرة ا وأنيا ستكون
 :المطمب الثاني: إلقاء العصا في مجمس فرعون

 -أنو مكمف بتبميغ رسالة ربو -عميو السالم -بعد أن عرف موسى
 بالبراىين التي تدلُّ عمى صدقو، إلى فرعون، وبعد أن أمدَّه ا -تعالى

انطمق بصحبة أخيو ىارون إلى فرعون، وكان المقاء األول بين الحق 
َوَقاَل ُموَسى ﴿والباطل، وبين اإليمان والكفر، قال تعالى في سورة األعراف: 

َمى المَِّو ِإال َيا ِفْرَعْوُن ِإنِّي َرُسوٌل ِمْن َربِّ اْلَعاَلِميَن َحِقيٌق َعَمى َأْن ال َأُقوَل عَ 
اْلَحقَّ َقْد ِجْئُتُكْم ِبَبيَِّنٍة ِمْن َربُِّكْم َفَأْرِسْل َمِعَي َبِني ِإْسَراِئيَل َقاَل ِإْن ُكْنَت ِجْئَت 

اِدِقيَن﴾، وقال في سورة طو  :ـ عميو السالم ـ ِبآَيٍة َفْأِت ِبَيا ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّ
، ﴾اَل َربَُّنا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْمَقُو ثُّم َىَدى﴿َقاَل َفَمْن َربُُّكَما َيا ُموَسى قَ 

َقاَل َأَوَلْو ِجْئُتَك ِبَشْيٍء ُمِبيٍن َقاَل َفْأِت ِبِو ِإْن ُكْنَت ﴿ وقال في سورة الشعراء:
اِدِقيَن﴾.  ِمَن الصَّ

 ولم يذعن ألمر -عميو السالم -لم يصدق فرعون بما جاء بو موسى
وتجبـر، وتحالف مع وزرائو وكبار قادتو عمى تحدِّي ، بل طغى تعالى ا

وازدرائو والنيل منـو، وطالبو بإظيار تمك البيِّنة التي  ـ عميو السالم ـموسى 
 ا ادَّعـــاه؛ ألنَّ كونــــــوجاء بيا من عند ا إن كان صادقا، حتَّى يثبت بيا م

، عند ذلك (2)"حالةمن جممــــة المعروفين بالصدق يقتضي إظيار اآلية ال م"

                                                 
ينظـــر: تفسير الفخر الرازى، لمحمد بن عمر بن الحسين الرازي الشافعي، دار إحياء التراث   (1)

 . 28/ 22العربى: 
 .258/ 3إرشاد العقل السميم إلى مزايا القرآن الكريم، ألبي السعود محمد العمادي:   (2)
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بإلقاء العصا، قال تعالى في سورتي األعراف  -تعالى -جاءه األمر من ا
 . ﴾َفَأْلَقى َعَصاُه َفِإَذا ِىَي ثُْعَباٌن ُمِبينٌ ﴿ والشعراء:

عصاه فإذا بيا تتحول  أمر ربو، وألقى -عميو السالم -امتثل موسى     
حيوان مفعم بالحياة: حيَّة  من عود يابس ) جماد( إلى -تعالى -بقدرة ا

حقيقيَّة أي ظاىر أمرىا ال ُيشكُّ في كونيا حيَّة عظيمة ال أثر لمخيال فييا، 
تراىا أعين الحاضرين من غير أن يسحرىا ساحر، تتنقَّل في المجمس، 
ذا بذلك المتجبِّر  وتبعث اليمع والخوف في نفس فرعون وزبانيتو، وا 

ل إلى إنسان ضعيف ، يرتعد خوفا وفزعا، ويناشد مقيور المتغطرس يتحوَّ
 .(1)أن يبعدىا عنو -عميو السالم -موسى

 وفي وصف ذلك الثعبان الذي انقمب عن العصا بكونو مبينًا وجوه:
 التمويو الذي يمتبس عمى عامَّة : تمييز ذلك عما يجيء بو السحرة مناألول

النَّاس ممَّن ال يعرفون سببو، وبذلك تتميز معجزات األنبياء من الحيل 
 والتموييات.                

 : المراد أنيم شاىدوا كونو حيَّة لم يشتبو األمر عمييم فيو. الثاني
: المراد أن ذلك الثعبان لما كان معجزة لموسى عميو الصالة والسالم الثالث

بانت صدق قول موسى عميو الصالة والسالم كان من أعظم اآليات التي أ
في أنو رسول من رب العالمين، وميَّزت قولو عميو السالم عن قول المدَّعي 

 .(2)الكاذب
                                                 

 .9/59المنار، رضا:  تفسير (1)
 .331/ 14ينظر: تفسير الفخر الرازي:  (2)
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"إشارة إلى أن الصيرورة حقيقية ال تخييمية، : الوصف أيضا وفي ىذا
يثار الجممة االسمية لمداللة عمى كمال سرعة االنقالب وثبات وصف  وا 

 .(1)ا كأنيا في األصل كذلك"الثعبانية فيي
لكنَّ النفس المريضة التي تربَّت عمى الكفر، وانغمست في الضَّالل، 
وكتب ا عمييا الشقاء، ال يمكن أن تمين، فما أن أخذ موسى عصاه، 
وأعادىا ا إلى حالتيا األولى حتى عاد فرعون إلى تييو وضاللو، فتشاور 

نيم، فأجمعوا عمى االستمرار في تكذيب مع أكابر دولتو، وتداولوا األمر بي
موسى، وعقدوا العزم عمى تحدِّيو ومحاربة دعوتو، فاتَّيموه بالسِّحر، واتَّفقوا 
معو عمى إجراء مناظرة بينو وبين سحرة مصر، وحدَّدوا لذلك موعدا ىو عيد 

 من أعيادىم.
 :إلقاء العصا عند مناظرة موسى لمسحرة المطمب الثالث:

رون من جية، اوأخوه ى -عميو السالم -ن: موسىالتقى الفريقا
ينة )عيد  وفرعون ووزراؤه وكبار قادتو وسحرتو من جية أخرى، يوم الزِّ
لمفراعنة يحتفمون بو في كل عام(، وُحشد الناس لحضور المناظرة، وتشجيع 

 .ـ عميو السالم ـ السحرة، ومناصرتيم ليغمبوا موسى
وأنَّ  يمارس السِّحر، ـ عميو السالم ـ كان السحرة يعتقدون أنَّ موسى     

سحره ال يمكن أن يضاىي سحرىم، وأنيم حتما سييزمونو؛ لذلك خيَّروه في 
مَّا َأْن َنُكوَن َنْحُن اْلُمْمِقيَن﴾، ﴿: استيزاء قائمين لو َيا ُموَسى ِإمَّا َأْن ُتْمِقَي َواِ 

                                                 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،  شياب الدين محمود بن عبدا  (1)

 .9/89الطباعة المنيرية، بيروت، لبنان:  ، إدارة2الحسيني األلوسي، ط
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بالتحدي  وىو واثق من نصر ا، ومستيينا -عميو السالم -ويجيبيم موسى
فحشد السحرة قواىم، وجاؤوا بذلك السحر  ،﴾الذي أظيروه قائال ليم: ﴿ألقوا

اليائل الذي أذىموا بو الحاضرين، وأدخموا ىاجس الخوف إلى نفوسيم حتى 
ـ عزَّ ، عند ذلك جاء األمر من المولى ـ عميو السالم ـشمل نبيَّ ا موسى 

بإلقاء العصا، فظير الحقُّ وبان،  ـ عميو السالم ـإلى نبيِّو موسى  وجلَّ ـ
وثبت، واستقر، وتالشى الباطل فمم يعد لو وجود، وانكسر فرعون ورىطو، 

ليس  ـ عميو السالم ـوذلوا وصغروا، واقتنع السحرة بأن ما جاء بو موسى 
 سحرا فآمنوا با، وصدقوا موسى.

َأْلِق َعَصاَك ﴿َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُموَسى َأْن  قال تعالى في سورة األعراف:
َفِإَذا ِىَي َتْمَقُف َما َيْأِفُكوَن َفَوَقَع اْلَحقُّ َوَبَطَل َما َكاُنوا َيْعَمُموَن َفُغِمُبوا ُىَناِلَك 

﴿َفَأْوَجَس ِفى َنْفِسِو ِخيَفًة : وقال تعالى في سورة طو ،﴾ َواْنَقَمُبوا َصاِغِرينَ 
َمى َوَأْلِق َما ِفى َيِميِنَك َتْمَقْف َما َصَنُعوْا مُّوَسى ُقْمَنا اَل َتَخْف ِإنََّك َأنَت اأَل عْ 

 ِإنََّما َصَنُعوْا َكْيُد َساِحٍر َواَل ُيْفِمُح السَّاِحُر َحْيُث َأَتى﴾.
وقال تعالى في سورة الشعراء: ﴿َفَأْلَقى ُموَسى َعَصاُه َفِإَذا ِىَي َتْمَقُف 

َقاُلوا آَمنَّا ِبَربِّ اْلَعاَلِميَن َربِّ ُموَسى َما َيْأِفُكوَن َفُأْلِقَي السََّحَرُة َساِجِديَن 
 َوَىاُروَن﴾.

 المبحث الثالث
 تنوع األسموب في الحديث عن العصا

 المطمب األول: لماذا قمبت العصا حية؟ 
 عزَّ  -ؤال ربِّوـــو عن ســـــعند جواب -عميو الســــالم -ىـــبعد أن أقرَّ موس
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ىو إالَّ عصا: خشبة يابسة ال أثر لمحياة  بأنَّ ما يحممو في يده ما -وجلَّ 
صدر إليو األمر بإلقائيا، وىنا وقعت المعجزة، كان من العجب ، فييا

العجاب أن تعود العصا بقدرة ا إلى جنسيا النباتي فتورق وتخضرَّ بعد أن 
ُقطعت وصارت جمادا، ولكنَّ قدرة العمي القادر أحالتيا إلى شيء آخر 

ما كانت عميو، فقد تحولت من الجماد إلى حيوان مفعم  مغاير تماما لحقيقة
  بالحياة، حية تسعي بين القوم فتثير في نفوسيم الدىشة والخوف.

إنيا معجزة الحياة والموت التي تقع في كل لحظة ولكنَّنا غافمون 
دنا عمييا فأصبحت من المسمَّمات التي ال تشدُّ انتباىنا؛ ألننا  عنيا، تعوَّ

 نا، ال ننبير ونتأثَّر إال باألمور الخارجة عن المألوف.أسيرون لحواسِّ 
ىناك الكثير من الذرَّات الميِّتة التي تشبو عصا موسى تتحوَّل في كلِّ 
لحظة إلى خميَّة حيَّة ، ولكنيا ال تبير اإلنسان كما يبيره أن تتحول عصا 

 .موسى حية تسعى!
الحياة في كل لحظة  وىناك الكثير أيضا من الخاليا الحيَّة ُتسمب منيا

فتصبح جمادا ولكنيا ال تبير اإلنسان كما يبيره أن ترجع عصا موسى بقدرة 
 .(1)إلى جنسيا النباتي كما كانت قبل أن تدركيا المعجزة األولى ـتعالى ـا 

المقاء األول بين إنَّ وراء انقالب العصا إلى شيء مغاير لجنسيا عند 
، وغايات يتضمَّن حكما جميال -وجلَّ  عزَّ  -وربِّو -عميو السالم -موسى
 سامية.

                                                 

 .3/269ينظر: في ظالل القرآن ،  سيد قطب: (1)
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يذان لو بأنَّ وراء منا -عميو السالم -فيو تأنيس لموسى جاة ربِّو لو وا 
، فإذا كان النداء إكرامًا لو فقمب العصا حية مزيدًا في أمورا عظيمة تنتظره

 الكرامة ليكون توالي الخمع والكرامات سببًا لزوال الوحشة عن قمبو.
ناجاتو لو من األمور وم -عميو السالم -لموسى -تعالى -إن نداء ا

دىا البشر، ولكنَّو ليس باألمر المعجز؛ ألنَّو قد يكون من عادات التي لم يعت
المالئكة أو الجن، فكان انقالب العصا حيَّة دليال قاطعا عمى ىذه المعجزة 

، والعجب أن موسى وكأ عمييا قال: أت -عميو السالم -ال يرتقي إليو الشَّكُّ
 .      (1)فصدقو ا تعالى فيو وجعميا متكأ لو بأن جعميا معجزة لو

عائدا ألىمو وبني قومو بعد أن قضى  -عميو السالم -كان  موسى
عقدا من الزمن أجيرا يرعى الغنـــم في أرض مديـــن، وفجـــأة وجـــد نفســـو وقد 

ة ربو لو، وتكميفو بالرسالة( فكأنو حظـــي بما لـــم يحـــظ بـــــو غيـــره )مناجا
تعجب من ذلك، وتساءل: كيف لي وأنا الراعي الفقير أن أتحمَّل ىذه األمانة 

لو العصا  ـتعالى ـالعظيمة؟ وأنَّى لي أن أجابو فرعون وزبانيتو؟ فقمب ا 
حيَّة؛ ليييِّئو لتحمِّل مشاقِّ ما ُكمِّف بو، وليريو أن من يقدر عمى ذلك ليس 

كأنو يقول لو: "إنَّ الذي ، و (2)عمى نصرتو ومؤازرتو في أداء رسالتو بعاجز
 ل لك ـــــــــم وىو الحية أذلــــــــــما ذلمت لك األعظــــــــــو دون ما أريتك فكـــــــــليإأبعثك 

                                                 
 وما بعدىا. 13/207 ، ألبي حفص الدمشقي الحنبمي:ينظر: المباب في عموم الكتاب  (1)
المباب في عموم ، و 6/221معالمة أبو حيان األندلسى: ، لينظر: تفسير البحر المحيط (2)

 وما بعدىا. 13/207 الكتاب:
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 .(1)األدنى"
ـ عميو ثم إن في انقالب العصا حيَّة في ىذا الموقف تدريب لموسى 

ن كان رسوال ــــــــ فيو بشر، يخاف كما يخاف وتأنيس ل السالم ـ و؛ ألنَّو ــــــــ وا 
أنَّ األمر بإلقائيا  ـ تعالى ـغيره من بني جنسو، وقد سبق في عمم ا 

ر، وحينيا سيكون موسى  في موقف الّتَحدِّي، فعرضيا  ـ عميو السالم ـسيتكرَّ
مرَّة أخرى فيزول عنو عميو ليشاىد انقالبيا، ثمَّ يشاىد عودتيا إلى طبيعتيا 

ىاجس الخوف، فال يفزع منيا إذا ألقاىا بين يدي فرعون وحاشيتو، وال يمحقو 
 .(2)منيا ذعر

 :المطمب الثاني: تنوع األسموب القرآني في الحديث عن العصا
ورد التنوع في األسموب أثناء الحديث عن العصا أوال: في األمر 

 بإلقائيا، وثانيا في وصفيا.
ـ  قاء كميا إال ما ورد في سورة طوالعصا في حاالت اإللفقد ُذكرت 

بل قال ا تعالى:  حيث ُأبيمــــــــت ولم يصـــــرح باسميــا،،  عميو السالم ـ
، ولعل السرَّ في ىذا التنوع يكمن في أن سياق الكالم ﴾َوَأْلِق ما ِفي َيِميِنكَ ﴿

 ودقتو يقتضيان ذلك.
  -ات أن موسىـــــق وأن بيَّنت اآليـــــسب -المـــــعميو الس -ورة طوـــــففي س

                                                 
، 1404زاد المسير في عمم التفسير، عبد الرحمن بن عمي بن محمد الجوزي، الطبعة الثالثة، (1)

 .5/278بيروت:  المكتب اإلسالمي،
اري القرطبي، دار ينظـــر: الجامع ألحكام القرآن، ألبي عبد ا محمد بن أحمد األنص (2)

 وما بعدىا. 185/ 11: الشعب، القاىرة
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سئل عن الشيء الذي يحممو في يمينو فأجاب بأنو عصاه،  -عميو السالم
يستعمميا في أغراض شتَّى، ومن ىنا اقتضى السياق أن يؤمر بإلقاء ما 
سئل عنو، ثم إن في ىذا اإلبيام تمميح إلى أن ليذا الشيء الذي يحممو في 

ن كان عودا يابسا )عصا( فإنيا ليست كبنات يمينو شأن وأ ي شأن، فيو وا 
جنسيا من العصي المعيـودة عنـد البشـر، بل إن ليا من اآلثار الغريبة ما لم 
يخطر عمى بال أحد، كما أن في عدم ذكر العصا باسميا تحقيرا واستيانة 

 لَّ ــ عزَّ وجبما أتى بو السحرة، وما فعموه بحباليم وعصييم، وكأن المولى 
: ال ييولنَّك ما أتى بو السحرة من األفعال، وانتبو ـ عميو السالميقول لموسى 

ليذا العود اليابس الذي تحممو في يمينك، فإنك متى تمقو من يدك سيأتي 
بقدرة الّمو تعالى عمى حباليم وعصييم التي ألقوىا وسحروا بيا أعين الناس 

أما في سورتي:  .(1)وعظميا فال يبقي ليا أثر مع وحدتو وكثرتيا، وصغره
)األعراف والشعراء( فقد ذكرت العصا في محاورة موسى لفرعون وكبار 

وتبيِّن اآليات في  دولتو فاقتضى السياق أن تذكر عند الحديث عن اإللقاء.
ألقى عصاه عند مناظرتو لمسحرة تنفيذا  ـ عميو السالم ـ السورتين أن موسى

سموب  في سورة الشعراء بصغة الخبر، بينما جاء األ ،تعالىألمر ا 
فعل اإللقاء الذي ُأمر بو، ولم يذكِر اأَلمَر " ـ عميو السالم ـبمعنى أن موسى 

فحذف من كلِّ سورٍة ما َأْثبَت ُمقابمُو في اأُلخرى، وىو من َقِبيِل االحِتباِك في 
  .(2)ٍة"السُّوِر واإِليجاِز اْلمَؤدِّي لْممعاني اْلمَتعدِّدِة بَأخصِر ِعبار 

                                                 
 .16/391ر: الجدول في إعراب القرآن الكريم ،  صافى محمود بن عبد الرحيم: ينظ (1)
 .59تفسير المنار، رضا، ص  (2)
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فقد ُنعتت  أما في وصف العصا فقد تنوع األسموب من موضع آلخر:
والسؤال  بالحيَّة مرًَّة، وبالثُّعبان مرًَّة ثانيًة، ثمَّ ُشبِّيت بالجانِّ في المرَِّة الثَّالثِة،

  .الذي يرد بالخصوص: لماذا ىذا التَّنوُّع؟ وىل في ىذا تناقض؟
وصفين اآلَخَرْيِن؛ ألنَّ الحيَّة اسُم ِجنٍس إنَّ التَّعبير بالحيَّة يشمل ال

غـــير والكبيـر، والذَّكر واألنثى، وأمَّا الثُّعبان والجانُّ فبينيما تناٍف؛  يشمل الصَّ
ألنَّ الثُّعباَن ىو العظيَم من الحيَّات، والجانَّ ىو الدَّقيَق منيا، وىذا التَّصريف 

 لمقول يثبت أمورا: 
ل حث أن إلقاء العصا حدث في ثالثة مواقف مختمفة : ورد في ىذا الباألوَّ

فاقتضى األسموب القرآني العجيب أن يكون وصف العصا مختمفا من موقف 
 آلخر.
 -تعالى -عصاه تنفيذا ألمر ا -عميو السالم -: عندما ألقى موسىالثاني

عند جبل الطور لم يكن الغرض من ىذا اإللقاء معروفا، وال ما ستؤول إليو 
عد أن يمقييا، فأوضحت اآليات أنيا انقمبت إلى حيَّة حقيقيَّة من العصا ب

السحرة، قال ا تعالى في سورة جنس الحيَّات، ال توىُّما وخياال كما يفعل 
، ثم شبِّيت تمك الحية بالجان؛ ﴾َفِإَذا ِىَى َحيٌَّة َتْسَعى﴿: ـ عميو السالم ـ طو

ظم ِخمقتياــــــ  خفيفة سريعة ألنيا ـــــ عمى الرَّغم من ضخامة جسميا، وعِ 
﴿َفَممَّا الحركة كالجانِّ تماما، قال ا تعالى في سورتي: النمل والقصص: 

 .      (1)ـ تعالى ، وىذا من عظيم قدرة ا﴾َرَءاَىا َتْيَتزُّ َكَأنََّيا َجآنٌ 
                                                 

 عبد  يبن عبد ا بن أبي زمنين، تحقيق أبينظر: تفسير القرآن العزيز، ألبي عبد ا محمد  (1)
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: عند اإللقاء الثاني، وىو الذي حدث في مجمس فرعون، كان الثالث
ا المجمس عمية القوم من الوزراء والقوَّاد، وال شكَّ في أنيم الحاضرون في ىذ

كانوا عمى قدر من العمم والدِّراية بما يمكنيم من التمييز بين الحقِّ والباطل، 
وبين الصدق والكذب، فأفادت اآليات بأن العصا انقمبت إلى ثعبان، قال ا 

َفِإَذا ِىَي ُثْعَباٌن  َفَأْلَقى َعَصاهُ ﴿تعالى في سورتي: األعراف والشعراء: 
، ووصف الثُّعباِن بأنو ُمبين؛ ألنو بيَّن لفرعون ومن معو من قادة ﴾ُمِبينٌ 

قد انقمبت إلى   ـ عميو السالم ـ مصر أن تمك العصا التي كانت في يد موسى
 حيًَّة حقيقيَّة ال شبية فييا.

وما  ــ عميو السالم كما بيَّن ليم الفرق الكبير بين ما جاء بو موسى 
كانوا يعرفونو من األعمال التي يأتي بيا السحرة، والتي كانت تخطف 
أبصار المشاىدين فيمتبس عمييم األمر، ويتخيَّمون أن الحبال والعصيَّ 
وغيرىا من األدوات التي يستعمميا السحرة قد دبَّت فييا الحياة، وأصبحت 

 .(1)تسعى وتتحرَّك
 -عميو السالم -ستعقد بين موسى : عندما شاع خبر المناظرة التيالرابع

والسحرة، وعرف الناس من أمر العصا ما عرفوا؛ لم تُنعت العصا ال بالحية 
نما أخبر عنيا بأنيا أتت عمى كل ما ألقاه السحرة،  وال بالثعبان وال بالجان، وا 

 َفِإَذا ِىَي َتْمَقُف َما َيْأِفُكوَن﴾،﴿ قال ا تعالى في سورتي: األعراف والشعراء:

                                                                                                              

، م2002 -ىـ 1423الفاروق الحديثة، بن عكاشة، ومحمد بن مصطفى الكنز، ا حسين =    
 .3/294مصر/ القاىرة: 

 . 251/  9ينظر: تفسير المباب، البن عادل:   (1)
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، وىذا من ﴾وقال تعالى في سورة طو: ﴿َوَأْلِق َما ِفي َيِميِنَك  َتْمَقْف َما َصَنُعوا
بالغة القرآن الكريم ودقة وروعة أسموبو، حيث إنو يتجنب التكرار، ويعتمد 

 اإليجاز الذي ال ُيخلُّ بالمعنى.
 

 خاتمة البحث
 من خالل ما تقدَّم يمكن أن نخمص إلى اآلتي:

في القصة القرآنية ينفرد بأسموب عجيب ومتميز، فيو يأتي ــ سرد األحداث 
عمى نسٍق بديٍع من القول، وتصويٍر دقيٍق لممشاىد واأَلحداث ينتقل بالمتمقِّي 
من طوٍر إلى آخر حتَّى يصل بو إلى مرحمة يعتقد فييا أنَّو ليس قارئًا وال 

 و. مستمعًا، بل مشاىدًا لمواقع، يعيش َأحداثو، ويتفاعل مـع شخوص
ة نبي ا تمتاز عن غيرىا من القصص  -عميو السالم -موسى ــ  قصَّ
 القرآنية بَأمرين:

تناولت مراحل شتَّى من : أنيا أكثر منيا ورودا، وَأكثر شموال؛ ألَنَّيا األول
بمولده، وانتياًء برجوعو مع بني إسرائيل إلى َأرض فمسطين.   حياتو بدءً 

بع في عرضيا من البسط والتفصيل ما يالئم ما : أنَّ في األسموب الُمتَّ الثاني
  عرف بو بنو إسرائيل من الجدال والتشكيك والتكذيب.

ة نبي اوبخاصة  ــ عرض القصة القرآنية مرات  -عميو السالم -موسى قصَّ
عديدة ليس تكرارا ليا، بل تصريف لمقول حسب ما يقتضيو الموقف، فيو 

 بين.يراعي مناسبة الحديث، وحالة المخاط
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 موافقا لذلك، فيو يختمف باختالف ــ والحديث عن معجزة العصا جاء
اإللقاء في ففي األمر ب ورد في األمر بإلقائيا، و في وصفيا. المناسبة، وقد

، ﴾﴿َوَأْلِق ما ِفي َيِميِنكَ قال ا تعالى:  ُأبيمـت، -عميو السالم -طوسورة 
 -عميو السالم -موسىنت أن سبق وأن بيَّ  ولعل السرَّ في ىذا أنَّ اآليات

سئل عن الشيء الذي يحممو في يمينو فأجاب بأنو عصاه، ومن ىنا اقتضى 
السياق أن يؤمر بإلقاء ما سئل عنو، أما في سورتي: )األعراف والشعراء( 
فقد ذكرت العصا في محاورة موسى لفرعون وكبار دولتو فاقتضى السياق 

 أن تذكر عند الحديث عن اإللقاء.
فقد ُنعتت بالحيَّة مرًَّة، وبالثُّعبان مرًَّة ثانيًة، ثمَّ ُشبِّيت  وصفيا أما في

بالجانِّ في المرَِّة الثَّالثِة، وذلك أن اإللقاء حدث في ثالثة مواقف مختمفة 
فاقتضى األسموب القرآني العجيب أن يكون وصف العصا مختمفا من موقف 

 أسموبو. آلخر، وىذا من بالغة القرآن الكريم ودقة وروعة
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 والمراجع المصادرفهرس 
محمد بن عبد ا بن العربي  كام القرآن الصغرى، لإلمام الشيخـــ أح

 ار الكتب العممية، بيروت، الطبعةالمالكي، تحقيق وتعميق/ أحمد فريد، د
 م.2006األولى، 

القرآن الكريم، ألبي السعود محمد العمادي،   ـــ إرشاد العقل السميم إلى مزايا
 دار إحياء التراث العربي، بيروت.

 -ـــ أسماٌء في الُقرآن الكريم، محمد رجب السامرائي، دار البشائر اإلسالمية 
 ىـ.1426لبنان،  –بيروت 

ـــ المباب في عموم الكتاب، ألبي حفص عمر بن عمي بن عادل الدمشقي 
د والشيخ عمي محمد عادل أحمد عبد الموجو  الحنبمي، تحقيق/ الشيخ

-ىـ  1419بيروت  -الكتب العممية  األولى، دار معوض، الطبعة
 م.1998

 ـــ تزيين األسواق في أخبار العشاق، داوود األنطاكي، د.ط.
 ـــ تفسير البحر المحيط ، لمعالمة أبي حيان األندلسي، دار الفكر.

بد ا بن أبي زمنين،  محمد بن عـــ تفسير القرآن العزيز، ألبي عبد ا
عبد ا حسين ابن عكاشة، ومحمد بن مصطفى الكنز،  يتحقيق/ أب

 م ، مصر/ القاىرة.2002 -ىـ 1423الفاروق الحديثة، 
يئة المصرية العامة لمكتاب، ـــ تفسير المنار، محمد رشيد بن عمي رضا، الي

 م.1990
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ن الحسين الرازي الشافعي، دار ـــ تفسير الفخر الرازى، لمحمد بن عمر ب
 إحياء التراث العربى. 

ـــ الجامع ألحكام القرآن، ألبي عبد ا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، 
 دار الشعب، القاىرة.

م، دار ، صافى محمود بن عبد الرحيـ الجدول في إعراب القرآن الكريمــ
 م.1995، ىـ1416، 3الشروق، دمشف، ط
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