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 المقدمة

الحمد هلل المرجو لطفو وثوابو , المخوف مكره وعقابو , الذي عمر قموب اوليائو      

الئو الى العدول عن دار بالئو التي ىي مستقر آبروح رجائو حتى ساقيم بمطائف 

اعدائو . وضرب بسياط التخويف وزجره العنيف وجوه المعرضين عن حضرتو الى 

متو والتيدف لسخطو ونعمتو قودا ئالتعرض أل ابو وكرامتو . وصدىم عندار ثو 

صناف الخمق بسالسل القير والعنف وازمة الرفق والمطف الى جنتو .. والصالة أل

 عمى محمد سيد انبيائو ورسمو وعمى الو وصحبو وسمم .والسالم 

اما بعد .... ان الخوف من اهلل ىو الطريق االمثل لدرك الجنة ورضا اهلل ,      

الصالح النفس فالخائف من اهلل ال يكذب وال يغتاب وال يفعل ما يحرمو وىو الطريق 

رحمات ويدخمو فسيح الجنات اهلل . وفي المقابل اهلل تعالى ينزل بخوفو من انواع ال

خائف مطمئن النفس الن الخوف سمة من سمات المؤمنين واية المتقين وديدن وان ال

خرة وسبب السعادة في الدارين فيو العارفين فالخوف من اهلل طريق لألمن في اال

دليل عمى كمال وحسن الدين وصفاء القمب وطيارة النفس وخالصة القول : الخوف 

من اهلل اصل كل خير في الدنيا واالخرة وكل قمب ليس فيو خوف من اهلل فيو قمب 

خرب فالخوف شجرة طيبة اذا انبتت اصميا في القمب وتمتد فروعيا الى الجوارح 

 .يا بأذن ربيا واثمرت عمال صالحا وقوال حسنا وسموكا قويما فأتت اكمم
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ياتو آالغتو واعجازه في دوالو وحروفو و ولما كان كتاب اهلل ال تنقضي عجائبو وب     

التي اعجزت كل من وطأ الثرى من الوصول الى فصاحتو واعجازه كان ىذا البحث 

 . نبي اهلل موسى نموذجا((بعنوان))داللة الخوف عند االنبياء في القران الكريم 

 أواًل : اهمية الموضوع :

تكمن االىمية ليذا البحث كونيا اساسًا ثابتًا في ترسيخ جذور البالغة العربية      

والقرآنية . وان اثباتيا حقيقة ال يمكن ان ينكرىا احد . فالقران احسن الكالم واصدق 

النبياء من خالل بيان معاني الحديث . وستقوم الباحثة بدراسة داللة الخوف عند ا

 ىذه الداللة معنويًا وتفسيريًا وبالغيًا .

 ثانيًا : سبب إختيار الموضوع :

 الواجب الشرعي في فيم كتاب اهلل , والوقوف عمى اسرار المنيج القرآني . -1

فتح آفاق جديدة لمباحثين من اجل فيم المنيج القرآني في عرض القضايا وبث  -2
 يضة باالمة االسالمية .الحياة فييا لمن

 خدمة االمة من خالل فيم مقاصد الشريعة اإلسالمية السمحاء . -3

 الكشف عن منيج القرآن الكريم في عرض مفاىيم الخوف . -4

 بيان بالغة القرآن في استخدام المفردات القرآنية وخاصة الخوف . -5

 ابراز وحدة داللة الخوف في االيات القرآنية . -6

 الى نتائج عممية واقعية من خالل دراسة الخوف و االستفادة منيا . الوصول -7
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 ثالثًا : الصعوبات التي واجهت الباحثة :

. فقد واجيت الباحثة بعض الصعوبات  ال يخمو اي عمل من بعض الصعوبات     

 ولكن بفضل اهلل ومنتو الواسعة ساعدت في تذليل ىذه الصعوبات ومن اىميا :

لدوال القرآن واالىتمام بيا , وجعميا كمرجع لتبيين المفردات  ة الدراساتر ند -1

 القرآنية بشكميا االوسع .

عمى الجانب ة الكتب التي تتناول الخوف من جانب لغوي وشرعي وتركيزىا ر ند -2

 النفسي .

 اع موضوع الدراسة .تسا -3

 لعممي .افتقار المكتبات لدينا الى كثير من الكتب التي يحتاج الييا البحث ا -4

 رابعًا : اهداف البحث :

 بيان المعاني المختمفة لمخوف التي اشتممت عمييا االيات . وايضاحيا وتحميميا. -1

 التفرقة بين الفاظ الخوف واستخداميا في االيات . -2

 إستخالص نتائج دقيقة وصائبة بقدر المستطاع في المترادفات . -3

 بما يخدم إلسالم والمسممين .اثراء المكتبة العربية واإلسالمية  -4
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 خامسًا : خطة البحث :

اقتضت طبيعة البحث الى ان اقسمو الى مقدمة ومبحثين وخاتمة . وىي عمى      

 النحو التالي : 

المقدمة : تم الحديث فييا عن اىمية الموضوع , وسبب اختياره , و اىداف البحث , 

 والصعوبات التي واجيت الباحثة . وخطة البحث .

 المبحث االول : مدخل الى تحديد  مفاىيم عنوان البحث . 

 وتتكون من ثالثة مطالب :

 المطمب االول : تعريف الداللة لغة واصطالحًا .

 المطمب الثاني : تعريف الخوف لغة واصطالحًا وتفسير دوالو .

 . -عميو السالم  –المطمب الثالث : التعريف بنبي اهلل موسى 

 ف عند موسى في القرآن .المبحث الثاني : الخو 

 ويتكون من مطمبين : 

  –عميو السالم  –المطمب االول : دالة الخوف عند موسى 

  –عميو السالم  –المطمب الثاني : اسباب الخوف عند موسى 

 ت مجموعة من الثمار المفيدة والنتائج الميمة لمبحث .نضمتالخاتمة : 
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 " عنوان البحث "

 االنبياء في القرآن الكريم دداللة الخوف عن

 إنموذجاً  –عميه السالم  –نبي اهلل موسى 

 ويقسم الى :

 المبحث االول : مدخل الى تحديد مفاهيم عنوان البحث ويتكون من ثالثة مطالب :

 المطمب االول : تعريف الداللة لغة واصطالحًا :

الداللة لغًة : قميل في مقاييس المغة : الدال والالم اصالن : احدىما : إبانة  -1

الشي بأمارٍة تتعمميا , واالخر : إضطراٌب في الشيء . فاالول قوليم : َدلْمت فالنًا 

 . (1)عمى الطريق . والدليل : االمارة في الشيء , وىو بين الدَّاللة والدَّاللة

لمجوىري : " الداللة في المغة مصدر َدلَُّو عمى الطريق , وقيل في الصحاح      

 . (2)َداللة و ِداللة و ُدَلولٌة , في معنى رشدُه "

                                                             

مقاييس المغة : ألبن فارس , احمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ابو الحسين , ت :  1-
,  2م , )مادة دلل( , )ج1979 -ىـ 1399ىـ , تحقيق : عبدالسالم ىارون , دار الفكر , 395
 (.259ص
الجوىري  الصحاح تاج المغة وصحاح العربية : لمجوىري , أبو نصر اسماعيل بن حماد 2-

لبنان  –ىـ , تحقيق : أحمد عبدالغفور عطار , دار العمم لمماليين , بيروت 393الفارابي , ت: 
 (1698, ص 4م , )مادة دلل( , )ج1991 -ىـ 1411,  4, ط
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وفي لسان العرب : " ودل عمى الشئ يدلو دال وداللو فاندل سوده اليو والدليل :      

لة ما يستدل بو . والدليل : الدال وقد دلو عمى الطريق , يدلو داللة وداللة ودال

 . (1)والفتح اعمى , والدليل , والدليكي : الذي يدلك .... "

وفي القاموس : " ودلو عميو داللة فأندل : سدده اليو , والدليكي كخميفي :      

 . (2)او عمم الدليل بيا ورسوخو"الداللة 

ادة دلل ىو االرشاد وترى الباحثة ان المعنى المحوري الذي تدور حولو م     

 ديد باالمارة او بأي عالمة اخرى لفظية او غير لفظية .تسوالواالبانة 

 الداللة في االصطالح -2

ن والعموم : " ان الداللة في مصطمح اىل فنو ذكر في كشاف اصطالحات ال     

الميزان : المنطق واالصول العربية والمناظرة ىي ان يكون الشئ بحالة يمزم من العمم 

 . (3)بيا العمم بشيء اخر "

                                                             
ه , دار  711لسان العرب : البن منظور ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم , ت :  -1

 (399, ص 1)ج م ,      2116 –ه  1427الحديث , 
القاموس المحيط : الفيروز ابادي , محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراىيم بن عمر ابو  -2

 ه  817طاىر مجد الدين الشيرازي , ت : 
 (111م )ص1998 –ه  1418,  6لبنان ط  –مؤسسة الرسالة بيروت 

حامد بن   كشاف اصطالحات الفنون والعموم : القانوني محمد بن عمي ابن القاضي محمد -3
 –ه تحقيق : د. رفيق العجم واخرون , مكتبة لبنان  1158محمد صابر الفاروقي , ت : 

 ( 787ص,  1جم )1996 –ه 1416 1ناشرون , ط 
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وذكر في بيان المختصر : " ان داللة المفظ عبارة عن كونو بحيث اذا سمع او      

 . (1)تخيل الحظت النفس معناه "

قيل في البحر المحيط :" ىي كون المفظ بحيث اذا اطمق فيم منو المعنى كمن      

 . (2)كان عالما بعرضة لو "

يمزم من فيمو فيم شيء قيل ايضا في شرح الكوكب المنير :" ىي كون الشيء      

 . (3)اخر , فالشيء االول : ىو الدال , والشيء الثاني : ىو المدلول "

 

 

 

 
                                                             

)شرح مختصر ابن الحاجب( االصفياني شمس الدين محمود بن عبد  :بيان المختصر  1-
باعة والنشر والتوزيع , القاىرة ه تحقيق : د. عمي جمعة , دار السالم لمط 749:  تالرحمن , 

 (121, ص1م, )ج2114ه, 1424, 
الزركشي ابي عبداهلل بدر الدين محمد بن عبداهلل بن بيادر  :البحر المحيط في اصول الفقو  -2

م 2114 –ه 1424,  3ه تحقيق : لجنة من عمماء االزىر دار الكتبي , ط794, ت : 
 (618ص  -2)ج
البن  )والمسمى بمختصر التحرير او المختصر المبتكر شرح المختصر(شرح الكوكب المنير  -3

الرياض  –ه تحقيقا : د.محمد الزحيمي و د.نزيو حماد, مكتبة العبيكات 972, ت :  : البخار
ه تحقيق : جماعة من العمماء 816م وينظر : التعريفات لممرجاني ت : 1998ه 1418,  2ط

 (93ه )ص1357مصر ,  –بأشراف الناضر , ط: الحمبي 
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 المطمب الثاني : تعريف الخوف لغة واصطالحا وتفسير دواله

 اوال : الخوف  لغة واصطالحا 

الخوف لغة : " الخوف : الفزع , خافة , يخافو , خوفا , وخيفة , ومخافة " قال  -1

الميث : خاف , يخاف , خوفا وانما صارت الواو الفا في يخاف النو عمى بناء عمل 

يعمل فاستغموا الواو فألقوىا وفييا ثالثة اشياء الحرف والصرف والصوت وربما القوا 

ت وقالوا : يخاف وكان حدة يخوف بالواو منصوبة الرف بصرفيا وابقوا منيا الصو 

)كذا( فالقوا الواو واعتمدوا الصوت عمى حرف الواو وقالوا خاف ومنو التخويف 

 . (1)واالخافة والتخوف والنعت خوفا وىو الفزع "

)خاف(:" يخاف , خوفة , وخيفة ومخافة فيو خائف وقوم خوف عمى االصل وخيف 

بفتح الخاء والخيفة الخوف واالخافة التخويف يقال : عمى المفظ واالمر منو )خف( 

اه وطريق مخوف النو اليخيف وانما يخيف منو قاطع وجع مخيف اي يخيف من ر 

))او يأخذىم عمى وقال تعالى  . (2)الطريق وتخوفت عميو الشيء اي خفت "

 . (3)تخوف((

                                                             

 (.252ص -3ور , )جظلسان العرب : البن من -1
ه , المؤسسة الحديثة 666مختار الصحاح : لمرازي محمد بن ابي بكر بن عبد القادة ت:  -2

 (.173-172لبنان , دط,دت )من ص –لمكتاب طرابمس 
 .47سورة النحل : االية :  3-
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مخوف )خوف(:" خاف يخاف خوفا وخيفة ومخافة وخفت االمر يتعدى بنفسو فيو 

واخافني االمر فيو مخيف بضم الميم اسم فاعل فانو يخيف من يراه واخاف 

المصوص الطريق فالطريق مخاف عمى مفعل بضم الميم وطريق مخوف بالفتح 

 . (1)ايضا "

)خوف(:" خاف يخاف خوفا وخيفا ومخافة وخيفة بالكسر واصميا خوفة وجمعيا 

م لمجمع والخوف ىذه : اسخيف : فزع فيم خوف وخيف كيشكر وقنب وخوف او 

 . (3)ومنو قولو تعالى :" ولنبمونكم بشيء من الخوف " (2)ايضا : القتل "

الخوف اصطالحا : ان الخوف خاصة من خواص النفس يظير عند المخوف  -2

 . (4)والخوف لما يستقبل والحزن لما فات

 

                                                             
ه , اعتنى بو وراجعو عزت 771المصباح المنير : لمفيومي احمد بن محمد بن عمي , ت: -1

 (119زينيم عبدالواحد , مكتبة االيمان , المنصورة , دط,دت)ص
 (.512القاموس المحيط : الفيروز ابادي , )ص -2
 .155سورة البقرة االية :  -3
لالمام ابن الجوزي  : في القران الكريم ينظر : منتخب قرة عيون النواظر في الوجوه والنواظر -4

االسكندرية ,  –ه تحقيق : السيد الصفطاوي , فؤاد عبدالمنعم احمد , منشأة المعارف 597, ت:
 (.115)ص-ه1399, 1ط
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الرجاء والطمع توقع مكروه عن امارة مظنونة او معمومة كما ان وقيل ىو :      

توقع محبوب عن امارة مظنونة او معمومة ويضاد الخوف االمن ويستعمل ذلك في 

 .  (1)االمور الدنيوية واالخروية

وقيل ايضا : الناس عمى طريق ما لم يزل عنيم الخوف , فأذا زال عنيم      

 . (2)ضموا عن الطريقالخوف 

 . (3)او فوات محبوب "ذكر في التعريفات ان الخوف :" توقع حمول مكروه 

 ثانيا : تفسير دوال الخوف:

ان لفظة الخوف ذكرت بمصادر الوجوه والنظائر بعدة اوجو اختمف العمماء حول 

الداللة المفظية فمنيم من جعميا اربعة اوجو ومنيم من جعميا خمسة اوجو وىذا 

 والتصنيف عمى النحو التالي :, الكثير 

 

                                                             
االصفياني , ابو القاسم الحسين بن محمد , ت:  :ينظر : معجم مفردات الفاظ القران  -1

 161م , ص1997 –ه 1417ر , المكتبة العممية , ه تحقيق : نديم مرعشمي , دار النك512
البي العباس شمس الدين احمد بن محمد ابن  :ينظر : وفيات االعيان وانباء ابناء الزمان  -2

 (162م , )ص1911-ه681خمكان البرمكي االريمي , ت: 
 (97التعريفات : لممرجاني , )ص -3



11 
 

في كتابو منتخب قرة عيون النواظر : ودلت عمى خمسة  (1)ذكر االمام الجوزي -1

اوجو متمثمة فيما يمي : نفس الخوف , العمم , الظن , القتال , النكبة التي تصيب 

 . (2)المسممين من قتل او ىزيمة

وذكر في كتاب الوجوه والنظائر : ودلت عمى خمسة اوجو متمثمة فيما يمي :  -2

 . (3)ب , التيقظالقتل , القتال , العمم , العذا

وذكر في بصائر ذوي التمييز : ودلت عمى خمسة اوجو متمثمة فيما يمي : القتل  -3

 . (4)واليزيمة , الحرب والقتال , العمم والدراية , الرعب والخفية من العذاب والعقوبة

 

 

 
                                                             

الحسن عمي بن محمد بن عمي بن عبيد  االمام الجوزي : ىو ابو الفرج عبد الرحمن بن ابي 1-
اهلل بن عبداهلل بن حمادي بن احمد بن محمد بن جعفر الجوزي . صنف في فنون عديدة اىميا : 

 (67ص-2زاد المسير في عمم التفسير , ينظر وفيات االعيان وانباء ابناء الزمان , )ج
 ( 229ص-1لجوزي , )جالبن ا : ينظر : منتخب قرة عيون النواظر في الوجوه والنظائر 2-
غاني , ابي عبداهلل الحسين , ت: ملمد :ينظر : الوجوه والنظائر اللفاظ كتاب اهلل العزيز  3-

م 2113-ه1423, 1ه تحقيق : عربي عبدالحميد عمي , دار الكتب العممية , ط478
 (211-211)ص
د الدين بن لمفيروز ابادي مج :ينظر : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز  -4

القاىرة ,  –االسالمي  تراثمد عمي النجار , لجنة احياء اله , تحقيق : مح817يعقوب , ت: 
 (.579-578,ص2م , دط , )ج1996 –ه 1416
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 -عميه السالم-نبي اهلل موسى بالمطمب الثالث : التعريف 

 تمييد:

اكثر القصص ورودا في القران الكريم فقد  -عميو السالم- " تعتبر قصة موسى     

في القران مائة وستا وثالثين مرة , في اربع وثالثين  -عميو السالم-ذكر موسى

 . (1)سورة"

وقد حازت سورة االعراف عمى النصيب االكبر من اجمالي ىذا العدد فقد ذكر      

قصص بثماني عشر مرة ثم سورتا كميم اهلل فييا احدى وعشرين مرة ثم تمتيا سورة ال

يونس والشعراء بثماني مرات لكل منيما ثم سورة غافر بخمس مرات وتشترك سورة 

النساء والمائدة واالنعام وابراىيم والنمل وىود واالسراء بنصيب واحد ىو ثالث مرات 

لكل منيما ومرتان في كل من سورة الكيف والمؤمنون واالحزاب والصافات واالحقاف 

ومريم واالنبياء والحج والفرقان , والعنكبوت واحدة في كل من سورة ال عمران  ومرة

 .(2)والسجدة وفصمت والشورى والزخرف والذاريات والنجم والصف والنازعات واالعمى"

 

                                                             

ه , دار 1388لمحمد فؤاد عبد الباقي صالح , ت:  :س اللفاظ القران الكريم فير المعجم الم 1-
 (.854م, )ص1994-ه1414,  3الفكر , ط

الخالدي صالح عبدالفتاح , دار القمم ,  :القصص القراني في عرض وقائع وتحميل احداث  2-
 (.271ص-2م , )ج1998 –ه 1418,  1ط
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  -عميو السالم-لمحة موجزة عن نبي اهلل موسى 

اسحاق بن ي بن يعقوب بن و بن عمران بن قاىث بن عازر بن ال ىو موسى"      

وقيل ان اسم موسى  , (2)"وموسى اسم عمم اعجمي " ,(1)-عميو السالم-ابراىيم 

مكون من مقطعين ىما "مو وشا" و "مو" اسم لمماء في المغة المصرية القديمة و"شا" 

بمعنى الشجر وقيل انو سمي بيذا االسم النو وجد حيث القتو امو في النير وقيل ىو 

ومع ان قصة موسى ىي من اكثر  , (3)معناىا طفل "كممة المصرية "مس" و من ال

القصص ورودا في القران اال ان اسم والده عمران في صحيح مسمم فقد روى ابن 

عباس "رضي اهلل عنيما" عن رسول اهلل "صمى اهلل عميو وسمم" انو قال : مررت ليمة 

 . (4)اسري بي عمى موسى ابن عمران

ويالحظ ان اسم امو لم يذكر في كتاب اهلل او سنة رسولو "صمى اهلل عميو      

اخ موسى  –عميو السالم  –وسمم" , وقد اشير في كتاب اهلل وسنة رسولو الى ىارون 

                                                             
ه , تحقيق : محمد احمد 774البن كثير ابو النداء اسماعيل , ت :  : قصص االنبياء -1

لبداية والنياية ( . وينظر : ا258م )ص1996-ه1416,  5عبدالعزيز , مكتبة دار الثقافة , ط
 (.281, ص2البن كثير , دار الرشيد , حمب , دط , دت , )ج

 (.281ص -2القصص القراني الخالدي )ج -2
لعفيف عبدالفتاح طبارة ,  :مع االنبياء في القران الكريم قصص ودروس وعبر من حياتيم  -3

 (.219دار الكتب ودار العمم لمماليين , دط , دت , )ص 
ينظر : صحيح مسمم , كتاب االيمان , باب االسراء برسول اهلل "صمى اهلل عميو وسمم" الى  -4

ه تحقيق : محمد فؤاد 261السموات , ابو الحسن بن الحجاج القشيري النيسابوي , ت: 
 (.267(, حديث رقم )151, ص 1م , )ج1983 –ه 1413,  3عبدالباقي , دار الفكر , ط
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, وشريكو في حمل الرسالة وتبميغيا . قال تعالى : " ووىبنا من  -عميو السالم  –

 . (1)رحمتنا اخاه ىارون نبيًا "

 . (2)مرأتو صفورا بنت شعيب النبي "واسم ا" 

فال نممك تحديدًا دقيقًا  لو ,  –عميو السالم  –" اما بالنسبة لتاريخ والدة موسى      

واالخبار التي ال تعتمد وىنا البد االشارة الى ان كتب التاريخ مميئة باالسرائيميات 

 موسى بدقة ومع عمى دليل صحيح يتم من خاللو تحديد الزمن الذي ولد فيو كميم اهلل

 . (3)القرن الثالث عشر قبل الميالد " ذلك يرى البعض ان موسى قد عاش في

فميس ىناك تحديد دقيق  –عميو السالم  –وكذلك االمر بالنسبة لتاريخ وفاتو      

وايضًا بالنسبة لممكان الذي  –عميو السالم  –لمفترة الزمنية التي توفى فييا موسى 

وفاتو فقد ورد عن رسول اهلل " صمى اهلل عميو وسمم " انو اخبر دفن فيو موسى بعد 

يب ثى وىو قائم يصمي في قبره عند الكفي ليمة االسراء والمعراج قد مرَّ عمى موس

 . (4)االحمر

                                                             
 . 53سورة مريم : االية :  -1
ىـ , تحقيق : عمر عبد 631ألبن االثير , ابو الحسين عمي , ت :  :الكامل في التاريخ  -2

,  1م , )ج1997 -ىـ 1417,  1لبنان , ط –السالم تدمري , دار الكتاب العربي , بيروت 
 ( .151ص

دار القمم  محمد عمي البار , :اهلل جل جاللو واالنبياء عمييم السالم في التوراة والعيد القديم  -3
 ( .187م , )ص 1991 -ىـ  1411, والدار الشامية , ط , 

ىـ , مكتبة 1421االلباني , ناصر الدين , ت :  :ينظر : سمسمة االحاديث الصحيحة  -4
 (.2627( حديث رقم )1/261ىـ  , )ج1416,  1المعارف , ط
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 في القرآن –عميه السالم  –موسى المبحث الثاني : الخوف عند 

 -عميه السالم  –الخوف عند موسى المطمب االول : دالة 

والخوف المحمود " , (1)"ليس مقصودًا لذاتو بل مقصودًا لغيره"إن الخوف      

الصادق ىو الذي حال بين صاحبو ومحارم اهلل , فأذا تجاوز ذلك خيف فيو اليأس 

 . (2)والقنوط

" ان اعجاز القرآن يبدأ من الحروف , فالحرف الواحد في القرآن معجز في      

تي ىو فييا . ليمسك بيا االية وااليات االخرى , موضعو : ألنو يمسك الكممة ال

وىذا ىو السر في اعجاز جممتو اعجازًا ابديًا . فيو امر فوق الطبيعة البشرية . 

وفوق ما يتسبب اليو االنسان . اذ ىو يشبو الخمق الحي تمام المشابية . وما انزلو 

 . (3)اال الذي يعمم السر في السماوات واالرض"

                                                             
محمد بن ابي بكر بن ايوب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين : ابن القيم ,  -1

ىـ , تحقيق : محمد المعتصم باهلل البغدادي , دار الكتاب  751بن سعد شمس الدين , ت : 
 ( .511, ص 2م , )ج1996 -ىـ 1416, 3بيروت , ط  –العربي 

المسائل والرسائل المروية عن احمد بن حنبل في العقيدة : عبداهلل بن سممان االحمدي ,  -2
م , 1996 -ىـ 1416,  2الرياض , ط – بن سممان االحمدي , دار طيبة تحقيق : عبداهلل

 (.256, ص 2)ج
إعجاز القرآن والبالغة النبوية : الرفاعي , مصطفى صادق عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد  -3

م , 2115 -ىـ 1425,  2بيروت , ط –ىـ , دار الكتاب العربي  1356بن عبد القادر , ت: 
 (.151, ص 1)ج
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ت القران الكريم نجد ان الخوف قد ذكر كثيرا في قصة نبي اهلل موسى       بتتبع ايا     

 :-عميو السالم-يا الخوف عند موسى وفيما يمي االيات التي ذكر في -عميو السالم-

الخوف بمعنى الفزع . قال تعالى:" قال خذىا وال تخف سنعيدىا سيرتيا  -1

عندما فمبت  -عميو السالم-)وال تخف( الخطاب موجو الى موسى ,  (1)االولى"

عصاه الى ثعبان ذكرا يبتمع كل شيء من الصخر والشجر فعندما راىا خاف ونفر . 

وىذا خوف طبيعي يظير عمى االنسان لحظة الخوف والفزع وفي االية عطف النيي 

 . (2)المأمورية  فقط ذاتو . ال لتحقيقعمى االمر اشارا بأن عدم النيي عنو مقصورا ل

)وال تخف( قال المفسرون :" لما رأى ىذا االمر العجيب اليائل لحقو ما يمحق      

البشر عند رؤية االىوال والمخاوف وال سيما ىذا االمر الذي يذىب بالعقول وانما 

اظير لو ىذه االية وقت المناجاة تأنيسا لو بيذه المعجزة اليائمة حتى ال يفزع اذا 

تخف" اي قال لو ربو  عند فرعون النو يكون قد تدرب وتعود وقال :"خذىا وال القاىا

 . (3)تخف منيا " ا يا موسى والى:" خذ

                                                             
 .21سورة طو : االية :  -1
ه 982الحنفي محمد بن محمد بن مصطفى العمادي , ت:  : ينظر : تفسير ابي السعود -2

 (.274ص – 4بيروت , دط , دت )ج-دار احياء التراث العربي 
 – 2)مج 9القاىرة , ط –صفوة التفاسير : الصابوني , محمد عمي , دار الصابوني  -3

 (.232ص
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)وال تخف( وقيل :" وقعت المعجزة فدىش ليا موسى وخاف وقال :" خذىا وال      

يذكر ما ذكر في سورة  تخف سنعيدىا سيرتيا االولى " ونردىا عصا والسياق ىنا ال

 اخرى من انو ولى مدبرا ولم يعقب وانما يكتفي باالشارة الخفيفة الى ما نال موسى

وبو بحركة الفزع شيمأنينة فال طل امن و ظمن الخوف ذلك ان ظل ىذه السورة 

 . (1)والجري والتولي بعيدا "

الخوف بمعنى الرعب من العذاب . قال تعالى :" قاال ربنا اننا نخاف ان يفرط  -2

  . (2)ان يطغى "عمينا او 

تعجل عمينا )اننا نخاف( المخاطب سيدنا موسى واخوه قاال اننا نخاف ان      

بالعقوبة وال يصبر عمى اتمام الدعوة واظيار المعجزة ونخاف ان يحممو حامل من 

  . (3)االستكبار او الخوف عمى الممك عمى المعاجمة بالعقاب

)اننا نخاف( قرأ الجميور :"ان يفرط" بفتح الباء وضم الراء , ومعنى ذلك : اننا      

نخاف ان يجعل ويبادر بعقوبتنا يقال : فرط منو امر , اي بدر , ومنو الفارط وىو 

                                                             
 –ه , دار الشروق 1385في ظالل القران : سيد قطب , سيد قطب ابراىيم الشاربي , ت: -1

 م 2114 –ه 1425, 34القاىرة , ط
 ( 2332ص – 4)مج

 .45سورة طو : االية :  -2
 (.283ص – 4ينظر : تفسير ابي السعود الحنفي )ج -3
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الذي يتقدم القوم الى الماء اي يعذبنا عذاب الفارط في الذنب وىو المتقدم فيو كذا 

 . (1)قال المبرد "

نخاف( اي :" قال موسى وىارون : يا ربنا اننا نخاف ان دعوناه الى  )اننا     

 . (2)او يجاوز الحد في االساءة الينا"االيمان ان يجعل عمينا العقوبة 

الخوف بمعنى الخوف نفسو . قال تعالى :" قال ال تخافا اني معكما اسمع  -3

  . (3)وارى"

موسى واخاه ىارون مسألة جواب )ال تخافا(" والحديث ىنا موجو الى سيدنا      

سؤال مقدر ليما عن الخوف الذي حصل معيما من فرعون ثم عمل ذلك بقولو :"اني 

 . (4)معكما" اي : بالنصر ليما والمعونة عمى فرعون "

نصرة والعون اسمع جوابو تخافا من سطوتو اني معكما بال )ال تخافا(." اي ال     

 . (5)ما يفعل بكما " ىلكما وار 

                                                             

بن عمي بن  دشوكاني محممل : واية والدراية في عمم التفسير(فتح القدير )الجامع بين فني الر  1-
 – 3م )ج2115-ه1426 3ه تحقيق : د.عبدالرحمن عميرة , ط1251محمد , ت: 

 (.499ص
 (.236ص – 2صفوة التفاسير : الصابوني )مج 2-
 . 46سورة طو : االية :  3-
 (.515ص – 3فتح القدير : الشوكاني )ج 4-
 (.236 - 2صفوة التفاسير : الصابوني )مج 5
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)ال تخافا(." انني معكما .. انو القوي الجبار الكبير المتعال انو اهلل القاىر فوق      

عباده انو موجد االكوان والحيوان واالفراد واالشياء , بقولو : كن وال زيادة "انو معيما" 

يكفي ولكتو ويزيدىما طمأنينة ولمسا بالحس لممعونة "اسمع وارى" وكان ىذا االجمال 

رعون ؟ وما يممك ؟ وما يصنع ؟ حين يفرط او يطغى ؟ واهلل معيما فمن يكون ف

  (1)يسمع ويرى ؟

 (2)الخوف بمعنى الخشية . قال تعالى :" فاوجس في نفسو خيفة موسى" -4

طرب "فاوجس ضة السحر حتى ان موسى فزع منيا وا)خيفة(. "والتعبير يوحي بعظم

ى الطبيعة البشرية ضاي احس موسى الخوف في نفسو بمقت في نفسو خيفة موسى "

 (3)النو رأى شيئا ىائال "

)خيفة(." اي احس وقيل : وجد وقيل : احد وقيل : خاف وذلك لما يعرض من 

تن الناس قبل ان الطباع البشرية عند مشاىدة ما يخشى منو وقيل : خاف ان يفت

اراىم من  ن من جنس مايرمي عصاه . وقيل : ان سبب خوفو ىوان سحرىم كا

                                                             

 (.2337ص – 4القران : سيد قطب : )مجفي ظالل  1-
 . 67سورة طو : االية :  2-
 (.239ص – 2صفوة التفاسير : الصابوني )مج 3-
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العصا . فخاف ان يمتبس امره عمى الناس فال يؤمنوا فأذىب اهلل سبحانو وتعالى ما 

 . (1)حصل معو من الخوف بما بشره بو "

تخف انك انت  الخوف بمعنى الخوف من الغمبة . قال تعالى :" قمنا ال -5

االنتياء عن الخوف وتقدير تخف( وىو تعميل لما يوجبو التيي من  )ال,  (2)االعمى"

لغمبتو عمى ابمغ وجو والخوف ىنا بمعنى الخوف ان كان سحرىم سيغمب عمى عصا 

     . (3)موسى

  . (4))ال تخف(." اي قمنا لموسى ال تخف مما توىمت فأنك انت الغالب المنتصر "

   (5))ال تخف( " اي المستعمي عمييم بالظفر والغمبة والجممة تعميل لمنيي عن الخوف"

الخوف بمعنى الخوف من ادراك العدو . قال تعالى :"ال تخاف دركا وال  -6

 .(6)تخشى"

 

                                                             

 (.514ص – 3فتح القدير : الشوكاني )ج 1-
 . 68سورة طو : االية :  2-
 (.293ص – 4ينظر: تفسير ابي السعود الحنفي )ج 3-
 (.239ص – 2صفوة التفاسير , الصابوني )مج  4-
 (.514ص – 3فتح القدير : الشوكاني )ج 5-
 .77سورة طو : االية :  6-
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"ال تخاف لحاقا من فرعون وجنوده "وال تخشى"  , (1))ال تخاف( من فرعون وجنوده

 . (2)"الغرق في البحر

)ال تخاف( "في محل نصب عمى الحال اي امنا من ان يدرككم العدو او صفة      

لطريق او الدرك : المحاق بيم من فرعون وجنوده وقرأ حمزة "التخف" عمى ان اخرى 

اي جواب االمر والتقدير : ان تضرب ال تخف "وال تخشى" عمى ىذه القراءة مستأنف 

وال انت نخشى فرعون او من ىذا البحر وقرأ الجميور "ال تخاف" وىي ارجع لعدم 

عمى قراءة الجميور صفة اخرى الجزم في "نخشى" ويجوز ان تكون ىذه الجممة 

  . (3)تخاف منو وال تخشى " لطريق اي ال

)ال تخاف( فال يخاف موسى ان يدركو فرعون وجنوده وال يخشى من البحر      

 (4)الذي اتخذ لو طريقا يابسا منو ! 

 

                                                             

االندلسي ابو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن تمام بن  ز :الوجيينظر : المحرر  1-
 –بيروت  –ه , تحقيق : عبد السالم عبد الشافي محمد , دار الكتب العممية 542عطية , ت: 

 (.55, ص 4م )ج2112 –ه 1422,  1لبنان ط
 (.242, ص 2صفوة التفاسير : الصابوني : )مج 2-
 (.518ص – 3فتح القدير : الشوكاني : )ج 3-
 (2344ص – 4في ضالل القران : سيد قطب : )مج 4-
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"قال ربي اني اخاف ان  الخوف بمعنى الخوف من التكذيب . قال تعالى -7

  (1)يكذبون"

والخوف ىنا معطوف )اني اخاف(. اي قال موسى والمعنى اخاف ان يكذبوني      

مما سبقو والمعنى ان يفيد ثالث عمل : خوف التكذيب وضيق الصدر واقتناع 

   . (2)انطالق الصوت فالتكذيب ىنا يكون متعمق بالخوف

)اني اخاف(. اي قال موسى ضده المقالة والمعنى : اخاف ان يكذبوني في      

الرسالة ويضيق صدري وال ينطمق لساني معطوفا عمى اخاف اي يضيق صدري 

    . (3)لتكذيبيم اياي" 

ان خوفو ليس من مجرد  -عميو السالم-)اني اخاف(. الظاىر من حكاية قولو      

يق منو صدره وال ينطمق لسانو فال يممك ان التكذيب ولكن من حصولو في وقت يض

يبين وان يناقش ىذا التكذيب ويفقده اذا كان بمسانو حسبة ومن شأن ىذه الحسبة ان 

تنشيء حالة من ضيق الصدر تنشأ من عدم القدرة عمى تصريف االنفعال بالكالم 

نا وتزداد كمما زاد االنفعال فيزداد الصدر ضيقا وىكذا وىي حالة معروفة فمن ى

                                                             
 . 12سورة الشعراء : االية  -1
ه 745ينظر : البحر المحيط : الغرناطي ابي حيان بن يوسف اثير الدين االندلسي ت:  -2

 – 8م )ج2111 –ه  1421جميل , دار الفكر بيروت , دط ,  دصدقي محمتحقيق : 
 (.144 -143ص

 (.127ص – 3فتح القدير : الشوكاني : )ج -3
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ية بالرسالة لظالم جبار خشي موسى ان تقع ىذه الحالة وىو في موقف المواج

  . (1)كفرعون "

ي ىارون افصح مني لسانا فارسمو معي يصدقني اني اخاف خوقولو تعالى :" وا     

  . (2) ان يكذبون "

عن الدعوة  (3))اني اخاف(. ان ىارون افصح لسانا فيو اقدر عمى المنافحة "     

 . (4)ان قتموه "  وردء لو معين يقوي دعواه ويخمفىو و 

)اني اخاف(. " اي اخاف ان لم يكن لي وزيرا وال معين ان يكذبوني النيم ال      

 . (5) يكادون يفقيون عني "

 

 

 

 

                                                             

 (.2589ص – 5في ظالل القران : سيد قطب : )مج  1-
 .34سورة القصص : االية :  2-
 المنافحة : الدفاع . 3-
 (.2693ص – 5في ظالل القران : سيد قطب : )مج  4-
 (.433ص – 2صفوة التفاسير : الصابوني : )مج 5-
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 الخوف بمعنى الخوف من القتل . قال تعالى :" وليم عمَي ذنب فأخاف ان  -8

 . (1) يقتمون "

الذنب ىو قتمو لمقبطي وسماه ذنبا بحسب زعميم فخاف موسى ان )فأخاف(."      

        .(2)" ءيقتموه بو وفيو دليل عمى ان الخوف قد يحصل مع االنبياء فضال عن الفضال

)فأخاف(." اي لفرعون وقومو عمي دعوى ذنب وىو اني قتمت منيم قبطيا      

فأخاف ان يقتموني بو "قال كال" اي قال اهلل تعالى لو : كال لن يقتموك . قال 

القرطبي : وىو ردع وزجر عن ىذا الظن وامر بالثقة باهلل تعالى اي ثق باهلل وازجر 

   . (3)منيم فانيم ال يقدرون عمى قتمك "عن خوفك 

  . 4:" قال رب اني قتمت منيم نفسا فأخاف ان يقتمون " وقولو تعالى 

ا وانيم شريد)فأخاف(." ىنا يتذكر موسى انو قتل منيم نفسا وانو خرج من بينيم      

حضرة ربو يكرمو بمقائو ويكرمو بنجاتو في مروا عمى قتمو فيرب منيم بعيدا وىو آت

ويكرمو برعايتو فما لو ال يحتاط بدعوتو خيفة ان يقتل فتنقطع رسالتو !  ويكرمو بأياتو

                                                             

 .  14سورة الشعراء : االية :  1-
 (.128-127ص – 4فتح القدبر : الشوكاني )ج -2
 (.376ص – 2صفوة التفاسير : الصابوني : )مج -3
 .33سورة القصص : االية :  -4
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فيو يقوليا ال ليعتذر وال ليتقاعس وال لينكص ولكن ليحتاط لمدعوة ويطمئن الى 

   . (1)ئق بموسى القوي االمين"اللقيا لو لقي ما يخاف وىو الحرص امضييا في طري

  .(2)عميو فأخاف ان يقتمون بيا "فقضى )فأخاف(." يعني القبطي الذي وكزه 

ففرت منكم لما خفتكم فوىب لي الخوف بمعنى الخوف من العقوبة قال تعالى :"  -9

 . (3)رب حكما وجعمني من المرسمين "

)لما خفتكم(. موسى يحدث فرعون وقومو خفتكم : اي ان تصيبوني بمضرة      

 . (4) وتؤاخذوني بما ال استحقو بجنايتي من العقاب

 (5))لما خفتكم(. " اي عمى نفسي فقسم اهلل لي الخير ووىب لي الحكمة "

تموني )لما خفتكم(." اي فيربت الى ارض مدين حين خفت عمى نفسي ان تق     

 . (6)وتؤاخذوني بما ال استحقو "

                                                             

 (.2693ص – 5في ظالل القران سيد قطب : )مج 1-
 (.227ص – 4)ج : فتح القدير الشوكاني 2-
 .21سورة الشعراء : االية :  3-
 (.37ص – 5ينظر : تفسير ابي السعود الحنفي : )ج 4-
 (.2591ص – 5في ظالل القران سيد قطب : )مج 5-
 (.376ص – 2صفوة التفاسير الصابوني : )مج 6-
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الخوف بمعنى الخوف من عذاب اهلل . قال تعالى :" والقي عصاك فمما رأىا  -11 

 مدبرا ولم يعقب يا موسى ال تخف اني ال يخاف لدي تيتز كأنيا جان ولى

    . (1)المرسمون"

طفيت لمنبوة ال يخافون غيري صيخاف(. فأن رسمي الذين ا )ال تخاف اني ال     

فأخذ موسى الحية فعادت الى عصا ثم صارت لو عادة والمعنى ال يخافون المرسمون 

 فالمرسل ال يخاف الى اهلل في الموضع الذي يوحي اليو فيو وىم اخوف الناس من

 . (2)من اهلل "

ف عند االنبياء جميعا ولكن يخاف(. فقد دل عمى نفي الخو  )ال تخاف اني ال     

جميع المراحل بل حين يوحي الييم كوقت الخطاب فيدفيم نشر دعوة اهلل  يليس ف

عز وجل وال ييميم الخوف من احد ولكن ىؤالء الرسل اخوف الناس من اهلل سبحانو 

  . (3)وتعالى "

                                                             

 . 11سورة النمل : االية :  1-
 (.214ص – 8ينظر : البحر المحيط : الغرناطي : )ج 2-
 (.37ص – 5ينظر : تفسير ابي السعود الحنفي : )ج 3-
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كان فييا ل وال تخاف النك بحضرتي ومن بيخاف(. " اي : اق )ال تخاف اني ال     

رسمون " اي : فأنت رسولي ورسمي الذين لدي الم فيو امن " اني ال يخاف

  . (1)طفيتيم لمنبوة ال يخافون غيري "صا

الخوف بمعنى القمق : قال تعالى )َفَأْصَبَح ِفي اْلَمِديَنِة َخاِئًفا َيَتَرقَُّب َفِإَذا الَِّذي  -11

 . (2)َقاَل َلُو ُموَسى ِإنََّك َلَغِويٌّ ُمِبيٌن( اْسَتْنَصَرُه ِباأْلَْمِس َيْسَتْصِرُخوُ 

خائفًا . " ومر يوم وأصبح في المدينة خائفًا من انكشاف أمره , يترقب      

االفتضاح واألذى . ولفظ )يترقب( يصور ىيئة القمق الذي يتمفت ويتوجس , ويتوقع 

ذلك .. الشر في كل لحظة " وىي سمة الشخصية االنفعالية في ىذا الموقف ك

والتعبير يجسم ىيئة الخوف والقمق بيذا المفظ , كما أنو يضخميا بكممتي "في 

المدينة" فالمدينة عادة موطن األمن والطمأنينة , فإذا كان خائفا يترقب في المدينة , 

   . (3)فأعظم الخوف ما كان في مأمن ومستقر !

قتل فييا القبطي , )خائفًا( . "أي دخل في وقت الصباح في المدينة التي      

و)خائفا( خبر )أصبح( ويجوز أن يكون حااًل , والخبر )في المدينة( , و)يترقب( 

                                                             
 (.413ص – 2صفوة التفاسير الصابوني : )مج -1
 18سورة القصص : اآلية  -2
 (2683-2682, ص 5في ظالل القرآن : سيد قطب , )مج -3
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يجوز أن يكون خبرا ثانيا , وأن يكون حاال ثانيا , وأن يكون بدال من )خائفا( 

 . (1)ومفعول )يترقب( محذوف , والمعنى : يترقب المكروه أو يترقب الفرح"

موسى في المدينة التي قتل فييا القبطي , خائفا عمى  )خائفا( . "أي فأصبح     

 . (2)المكروه ويخاف أن يؤخذ بجريرتو" نفسو , يتوقع وينتظر

ِني ِمَن  -12 الخوف بمعنى الترقب : قال تعالى )َفَخَرَج ِمْنَيا َخاِئًفا َيَتَرقَُّب َقاَل َربِّ َنجِّ

 اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن( 

المدينة حال كونو خائفا من الظالمين مترقبا لحوقيم بو )خائفا( . "فخرج موسى من 

ِني ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن( دراكيم لو , ثم دعا ربو بأن ينجيو مما خافو قائال : )َربِّ َنجِّ  وا 

 .(3)أي خمصني من القوم الكافرين وادفعيم عني"

الية . التوفز )خائفا( . "ومرة أخرى نممح السمة الواضحة في الشخصية االنفع     

والتمفت , ونممح معيا , التوجو المباشر بالطمب الى اهلل , والتطمع الى حمايتو 

ِني  ورعايتو , وااللتجاء الى حماه من المخافة وترقب االمن عنده والنجاة , )َربِّ َنجِّ

                                                             
 (217, ص 4فتح القدير : الشوكاني , )ج -1
 (428, ص 2صفوة التفاسير : الصابوني , )مج -2
 (218, ص 4فتح القدير : الشوكاني , )ج -3
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فريدا  ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن( ثم يتبعو السياق خارجا من المدينة , خائفا يترقب , وحيدا

 .(1), غير مزود اال باالعتماد عمى مواله , والتوجو اليو طالبا عونو وىداه"

الخوف بمعنى توتر النفس : قال تعالى )َوَقصَّ َعَمْيِو اْلَقَصَص َقاَل اَل َتَخْف  -13

 . (2)َنَجْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن(

( الى شعيب فقال لو شعيب )ال تخف( . عندما وصل سيدنا موسى )     

نجوت من القوم الظالمين , أي استجاب لك ربك , وقدم لو شعيب الطعام , وقال 

 .(3)موسى : نحن قوم ال نبيع ديننا بضالئع االرض ذىبا 

)ال تخف( . "قال لو شعيب : ال تخف فأنت في بمد آمن ال سمطان لفرعون      

 .(4)عميو وقد نجاك اهلل من كيد المجرمين" 

)ال تخف( . "فقد كان موسى في حاجة الى االمن , كما كان في حاجة الى      

الطعام والشراب . ولكن حاجة نفسية الى االمن كانت أشد من حاجة جسمو الى الزاد 

, ومن أبرز السياق في مشيد المقاء قول الشيخ الوقور :)ال تخف( فجعميا أول لفظ 

لطمأنينة , ويشعره باألمان . ثم بين وعمل يعقب بو عمى قصصو , ليمقي في قمبو ا

                                                             
 (2685, ص 5في ظالل القرآن : سيد قطب , )مج -1
 25سورة القصص : اآلية  -2
 (119, ص 5ينظر : تفسير أبي السعود , الحنفي , )ج -3
 (431, ص 2صفوة التفاسير : الصابوني , )مج -4
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)نجوت من القوم الظالمين( فال سمطان ليم عمى مدين وال يصمون لمن فييا بأذى وال 

 . (1)ضرار"

)ال تخف( , "قال لو شعيب : )اَل َتَخْف َنَجْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن( أي فرعون      

 . (2)ين"وأصحابو , ألن فرعون ال سمطان لو عمى مد

الخوف بمعنى اضطراب النفس . قال تعالى )َوَأْن َأْلِق َعَصاَك َفَممَّا َرآَىا َتْيَتزُّ  -14

 .(3)َكَأنََّيا َجانٌّ َولَّى ُمْدِبًرا َوَلْم ُيَعقِّْب َيا ُموَسى َأْقِبْل َواَل َتَخْف ِإنََّك ِمَن اآْلِمِنيَن(

عمى ىذه النفس سريعا ويتعاورانيا في  )وال تخف( . "إن الخوف واألمن يتعاقبان     

ن ىذا االنفعال  مراحل حياتيا جميعا , إنو جو ىذه الحياة من بدئيا الى نيايتيا , وا 

الدائم المقصود في تمك النفس , مقدر في ىذه الحياة , ألنو الصفحة المقابمة لتبمد 

ر القدرة بني اسرائيل , ومردوىم عمى االستكانة ذلك األحد الطويل , وىو تدبي

وتقديرىا العميق الدقيق , )َأْقِبْل َواَل َتَخْف ِإنََّك ِمَن اآْلِمِنيَن( ... وكيف ال يأمن من 

 تنقل يد القدرة خطاه , ومن ترعاه عين اهلل ؟

 .  (4)وأدركت موسى طبيعتو فإذا ىو يرتجف من رىبة الموقف وخوارقو المتتابعة"

                                                             
 (2687, ص 5في ظالل القرآن : سيد قطب , )مج -1
 (222, ص 4فتح القدير : الشوكاني , )ج -2
 31سورة القصص : اآلية  -3
 (2692, ص 5في ظالل القرآن : سيد قطب , )مج -4
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الى كنت وال تخف فأنت آمن من )وال تخف( . "أي فنودي يا موسى ارجع 

 . (1)المخاوف"

وقد اشارت كتب التفسير الى أن سبب اقتران الخوف في كثير من مواضع      

 ال النافية( فإن االصل فييا النفي , ومن أمثمتيا : -القرآن الكريم بـ)ال الناىية 

 . (2)ى(قولو تعالى : )َقاَل اَل َتَخاَفا ِإنَِّني َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأرَ 

 . (3)قولو تعالى : )اَل َتَخْف ِإنِّي اَل َيَخاُف َلَديَّ اْلُمْرَسُموَن(

 . (4)قولو تعالى : )َيا ُموَسى َأْقِبْل َواَل َتَخْف ِإنََّك ِمَن اآْلِمِنيَن(

 . (5)قولو تعالى : )ُقْمَنا اَل َتَخْف ِإنََّك َأْنَت اأْلَْعَمى(

 . (6) َتَخْف َسُنِعيُدَىا ِسيَرَتَيا اأْلُوَلى(قولو تعالى : )َقاَل ُخْذَىا َوالَ 

 

 

                                                             

 (433, ص 2صفوة التفاسير : الصابوني , )مج 1-
 36سورة طو : اآلية   2-
 11سورة النمل : اآلية  3-
 31سورة القصص : اآلية  4-
 68سورة طو : اآلية  5-
 21اآلية  سورة طو : 6-
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 (المطمب الثاني : أسباب الخوف عند موسى )

( تقودنا الى إن اآليات التي وردت فييا كممة الخوف في قصة موسى )     

 ( ؟سؤال ميم جدًا ؛ وىو ما سبب الخوف عند موسى )

 وفيما يمي أىم األسباب في ذلك :

وراثية : أي بمعنى أنو ورث الخوف من أمو ؛ فيي كانت خائفة عندما أواًل : أسباب 

كانت حاماًل بو , قال تعالى )َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِو َفِإَذا ِخْفِت َعَمْيِو 

. حركات (1)ُه ِمَن اْلُمْرَسِميَن(َفَأْلِقيِو ِفي اْلَيمِّ َواَل َتَخاِفي َواَل َتْحَزِني ِإنَّا َرادُّوُه ِإَلْيِك َوَجاِعُمو 

لقاء  كميا عنف وخشونة .. قذف في التابوت بالطفل , وقذف في اليم بالتابوت , وا 

لمتابوت عمى الساحل ... ثم ماذا ؟ أين يذىب التابوت المقذوف فيو بالطفل , 

المقذوف في اليم , الممقى عمى الساحل ؟ من يتسممو ؟ "عدو لو وعدو لي" , وفي 

 ىذه المخاوف كميا , وبعد تمك الصدمات كميا . ماذا ؟ زحمة

ما الذي حدث لمطفل الضعيف المجرد من كل قوة ؟ ما الذي جرى لمتابوت الصغير 

 (2)المجرد من كل وقاية ؟ 

                                                             

 7سورة القصص : اآلية  1-
 (2334, ص 5في ظالل القرآن : سيد قطب , )ج 2-
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فإذا خفت عميو يا أم موسى من جواسيس فرعون , ومن يقتل االوالد , وال      

تخافي أي ال تخافي من الغرق والضياع وكذلك االلتقاط فيقتل . والخوف ىنا بمعنى 

القتل ؛ أي اذا خفتي عميو من القتل , وال تخافي في ىذا الخوف الذي يشعر بو 

 .(1)االم االنسان . وباالخص ىنا الخوف الذي يحويو قمب 

"لقد ولد موسى في ظل تمك األوضاع القاسية التي رسميا قبل البدء في القصة      

, ولد والخطر محدق بو , والموت يتمفت عميو , والشفرة مشرعة عمى عنقو , تيم أن 

 تحتز رأسو ...

وىا ىي ذي أمو حائرة بو , خائفة عميو , تخشى أن يصل نبؤه الى الجالدين ,      

أن تتناول عنقو السكين . ىا ىي ذي بطفميا الصغير في قمب المخافة , وترجف 

عاجزة عن حمايتو , عاجزة عن إخفائو , عاجزة عن ضجر صوتو الفطري أن ينم 

ىا ىي ذي وحدىا ضعيفة عاجزة  عميو , عاجزة عن تمقينو حيمة أو وسيمة ...

 مسكينة.

مقة المذعورة, وتمقي في روعيا ىنا تتدخل يد القدرة, فتتصل باألم الوجمة الق     

 .(2)كيف تعمل, وتوحي إلييا بالتصرف "

                                                             

 (287, ص 8ينظر : البحر المحيط , الغرناطي , )ج 1-
 (2678, ص 5في ظالل القرآن : سيد قطب , )ج 2-
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)َوَأْوَحْينا ِإلى ُأمِّ ُموسى َأْن َأْرِضِعيِو, َفِإذا ِخْفِت َعَمْيِو َفَأْلِقيِو ِفي اْلَيمِّ, َوال َتخاِفي      

 ..  (1)َوال َتْحَزِني(

خفت عميو وىو في حضنك , يا اهلل ! يا لمقدرة ! يا ام موسى ارضعيو , فإذا      

وخو في رعايتك , إذا خفت عميو وىو تحت عينيك , إذا خفت عميو ," فألقيو في 

 اليم "!! 

" وال تخافي وال تحزني " إنو ىنا .. في اليم .. في رعاية اليد التي ال امن اال في 

التي جوارىا , اليد التي ال خوف معيا , اليد التي تقترب المخاوف من حماىا , اليد 

 . (2)مًا وتجعل البحر ممجًأ ومنامًا "تجعل النار بردًا وسال

د ن انوه ىنا الى ممحوظة في غاية االىمية : الى ان ىذا يبقى احتمااًل       واوَّ

مطروحًا ومقبواًل . مع اننا ننظر دائمًا الى انبياء اهلل ورسمو عمى انيم استثناء . ال 

 يتكمم بيا الناس .تطبق عمييم القواعد واالسباب التي 

لمقبطي , وعممو  -عميو السالم  -ثانيًا : حالة االستخفاء او التخفي : اي عند قتمو 

بتآمر االقباط عميو لقتمو , فال شك ان ىذا الموقف يستدعي خوفو وخروجو من 

                                                             

 7سورة القصص : اآلية  1-
 (2679, ص 5, )مج  في ظالل القرآن : سيد قطب 2-



35 
 

ارض مصر خائفًا مترقبًا . فخرج موسى حال كونو خائفًا من الظالمين مترقبًا لحوقيم 

دراك  . (1)يم لو ثم دعا ربو بأن ينجيو مما كان خائفًا بو . وا 

 . (2)قال تعالى : " فخرج منيا خائفًا يترقب قال رِب نجني من القوم الظالمين "

ثالثًا : اسباب فطرية : فالخوف ىو الذي يحمل مثاًل طفاًل صغيرًا عمى ان ال يرمي 

سك االشياء الحارة . نفسو من شاىق , او ان ال يرمي نفسو في النار , او ان ال يم

فأوجس فيو الذي يحمل الناس عمى الحذر وتجنب االشياء المخوفة . قال تعالى : ))

وتأويل ىذه اآلية : انو خاف عمى نفسو بمقتضى طبع  (3)في نفسو خيفة موسى ((

 . (4)الجبمة البشرية عند رؤية االمر الميول 

ل : وجد , وقيل : احمرَّ , " فأوجس في نفسو خيفة موسى ". " اي احس , وقي     

وقيل خاف : وذلك لما يعرض من الطباع البشرية عند مشاىدة ما يخشى منو . 

 . (5)وقيل : خاف ان يفتن الناس قبل ان يمقي عصاه "

 
                                                             

 (.218, ص 4الشوكاني )ج :ينظر : فتح القدير  1-
 21سورة القصص : اآلية :  2-
 . 67سورة : طو , اآلية :  3-
ير الكبير , الرازي , ابي عبداهلل محمد بن عبداهلل ,ت : سينظر : مفاتيح الغيب : التف 4-

م , 1994 -ىـ 1414,  1بيروت , ط -دار الكمم الطيب , دمشق  -ىـ , دار ابن كثير 1251
 ( .216, ص 4)ج
 ( .514, ص 3فتح القدير : الشوكاني , )ج 5-
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 الخاتمة

داللة الخوف عند االنبياء في  -لما كنت ممن شرفيم اهلل بدراسة موضوع      

شعرت بأنني امام مسؤولية كبيرة تحممت  -انموذجًا القرآن الكريم , نبي اهلل موسى 

القيام بيا , وال بد من العمل بكل جيد واخالص حتى يتم الوصول الى اليدف 

 المنشود . وكانت حصيمة ىذا الجيد ثمار مفيدة ونتائج ميمة :

 اواًل : النتائج :

اشياء ليس بالضرورة ان يكون الخوف دائمًا عمى وتيرة واحدة . كال فيناك  -1

تتطمب الخوف . حتى الخوف من اهلل يرتفع ويعتدل . فعندما يقع االنسان في 

معصية ىنا ينبغي ان يرتفع منسوب الخوف . بحيث يحممو عمى سرعة التوبة , 

الخوف من اهلل , الخوف من ان يطمس عمى قمبك بسبب ىذه المعصية . الخوف 

 من لك بالسوء .

و خوف . وىذا الخوف في الغالب يكون كل صاحب رسالة ودعوة يكون لدي -2

 طبيعيًا .

إن في االنسان قدر من الخوف يكون فطري طبيعي , وعدمو قد يسبب مشكمة  -3

 كبيرة لإلنسان .
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نو يحمل االنسان عمى تجنب االشياء ض االحيان يكون الخوف ايجابيًا ألفي بع -4

 ون من اهلل تعالى .المخوفة . ويكون الخوف سمبيًا عندما يكون من الناس وال يك

اج نفسي اخر ينبغي ان يكون معتداًل , نقصو مشكمة مز الخوف مثمو مثل اي  -5

 وزيادتو احيانًا تكون مشكمة .

 الواقعية والوضوح في التعبير عن المشاعر كالخوف مثاًل . -6

 اذا خال االنسان من الخوف خال من االنتماء . -7

 

 ثانيًا : التوصيات :

 الطمبة الى البحث الدقيق في دوال القرآن ومدلوالتيا . توجيو عناية -1

تكثيف الجيود لدحض االشاعات المغرضة التي تيدف الى النيل من كتاب اهلل  -2

 وسنة نبيو وعموم العرب .

 االىتمام بالدراسات القرآنية في كل نواحييا . -3

 توجيو الدراسات نحو بالغة واعجاز القرآن . -4

 ي القرآن من معمومات ومعارف وحقائق ال ينقضي اعجازىا ابدًا .االىتمام بما ف -5
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