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ن الكرمي القرآ: مقاومة موسى عليه السالم على فرعون يف  موضوع الرسالة
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 صفحة 84 :  الرسالةحاجم 
 : الدكتورندس حممود صاحل، ادلاجستري  ادلشرف األول
  : سومردي، ادلاجستري  ادلشرف الثاين

ن آعليه السالم على فرعون يف القر  ىمقاومة موس كان موضوع هذا البحث هو
مقاومة البحث تركز الباحثة على  دراسة حتليلية سيكولوجية(. يف هذامي )الكر 

يف  نفعالية النفسية عند موسى عليه السالمان يف القرآن و موسى على فرعو 
 الباحثةالذي استخدمت  . وأما ادلنهج البحثحتليليا سيكولوجيا مواجهة فرعون

سيكولوجية وهي نظرية  ةحتليليهي منهج الوصفي التحليلي بطريقة دراسة 
مقاومة  عليها الباحثة، األول: ت. ومن النتائج اليت حصلاالنفعاالت النفسية

موسى عليه السالم على فرعون اليت وردت يف سور من القرآن الكرمي كانت 
مقاومة بني احلق والباطل لدعوة فرعون إىل دين احلق، ألنه جاوز احلد بالكفر 

انفعال النفسية عند موسى عليه السالم يف  الثاين:و  والتمرد بادعائه الربوبية. 
ل للنيب موسى يف ثالثة حال، مواجهة فرعون هو انفعال اخلوف الذي حص

األول: خوف موسى عن مواجهة فرعون أنه خوف منطقي ال يالم عليه، وهو 



 ه
 

ليس جبنا وال ضعفا. والثانية: خوف موسى من احلية هو من النوع ادلشروع 
الذي ال يالم عليه البشر يف العادة، وال أحد معصوم منه لكونه مغروزا يف 

ن فعل السحرة أنه انفعال إجيايب، إنه خياف اإلنسان. والثالثة: خوف موسى م
وخيف هذا اخلوف لكنه ليس خوف جنب أو خوفا على حياته، إنه خوف من 

 أجل رسالة من اهلل، لذا هذا اخلوف كان داخليا ومؤقتا. 
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Penelitian ini berjudul “Muqawamah Musa ‘Alaihissalam ‘Alaa Fir’aun 

Fie al-Quran al-Kariim (Dirasah Tahliliyah Sikulujiyah)”. Pada penelitian ini, 

peneliti fokus pada bentuk perlawanan Nabi Musa A.S ketika menghadapi Fir‟aun 

yang dijelaskan di dalam al-Quran disertai emosi psikologis yang dialami oleh 

Nabi Musa A.S ketika menghadapi Fir‟aun. Adapun teknik analisa yang 

digunakan peneliti adalah metode deskriptif analisis dengan menggunakan 

pendekatan analisis psikologi yaitu teori emosi  psikologis. Adapun hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini yaitu, pertama: perlawanan Nabi Musa A.S terhadap 

Fir‟aun yang disebutkan dalam beberapa surat di dalam al-Qur‟an merupakan 

perlawanan antara kebenaran dan kebathilan untuk mendakwahi Fir‟aun ke dalam 

agama yang benar, karena ia telah melewati batas dalam kekafirannya dan 

menentang ajaran Allah, kedua: Emosi psikologis yang dialami oleh Nabi Musa 

A.S ketika menghadapi Fir‟aun dalam tiga keadaan, pertama: perasaan takut Nabi 

Musa dalam menghadapi Fir‟aun merupakan perasaan takut yang logis yang tidak 

terlepas daripadanya, bukan sikap pengecut dan tidak juga kelemahan, kedua: 

perasaan takut Nabi Musa terhadap ular merupakan bagian syariat yang dapat 

diterima oleh manusia secara adat, dan tidak ada seorang pun manusia yang 

terlepas dari perasaan takut karena perasaan takut itu tertancap dalam diri 



 ح

 

manusia, ketiga: perasaan takut Nabi Musa terhadap tindakan penyihir adalah 

emosi positif, bahwasanya ia takut dan mengkhawatirkan perasaan takut tersebut 

akan tetapi bukan sikap pengecut atau khawatir terhadap hidupnya, bahwasanya 

perasaan takut itu disebabkan oleh Risalah yang datang daripada Allah, jadi 

perasaan takut ini  bersifat internal dan sementara.  
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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث -أ 
كانت متثل الكرمي  مقاومة موسى عليو السالم على فرعون يف القرآن إن 

يقول الصابوين: "ليست قصة موسى وفرعون،  حقيقة الصراع بني احلق والباطل،
قصة فرد مع ملك، أو ليست قصة نيب كرمي مع جّبار عظيم، إمنا ىي قصة 

وتربز يف كل وقت وحني، وىي تصور الصراع بني تتكرر يف كل زمان ومكان، 
 .أن الصراع بني احلق والباطل حافل باالنفعاالتو  1احلق والباطل".

فقد خلق اهلل تعاىل اإلنسان من أسرار خلقتو، وأودع فيو األحاسيس 
وادلشاعر، والغرائز واإلنفعاالت، ليكون هبا شاىدا على عظيم قدرتو. وكانت 

 قال تعاىل: أن ينظر يف نفسو.دعوة القرآن لإلنسان 

َّىييينيزيميُّٱ
2. 

وقد استطاعت أن حتلل النفس مبا ذلا من أبعاد متشعبة حتليال عمقيا، 
وتبني نزعاهتا الطارئة يف إطار عواطفها، وحتت تأثري الظروف اخلارجية، وتصور 
واقعها يف حريهتا واىتدائها، وفرحها وحزهنا، وغضبها وىدوئها، وضعفها وقوهتا، 

 3وبغضها، وتفاؤذلا وتشاؤمها، وتصور احلقيقة اليت تقوم عليها احلياة.وحبها 

                                                
  165ص. (1، ط.1986، احلديث دار  :القاىرة) ،واألنبياء النبوةعلي الصابوين:  زلمد  1
 21(: 51الذاريات ) 2
 11ص: ادلرجع السابق، ،التهامي النقرة 3
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،  يف القرآن فرعون الطاغية نت صرب موسى وثباتو يف وجووقد بيّ 
كمشهد قصة موسى وفرعون يف سورة طو اليت نزلت بعد سورة مرمي فيما بني 
اذلجرة إىل احلبشة وحادثة اإلسراء، واليت كان زلورىا حث النيب صلى اهلل عليو 
وسلم على الصرب، وحتمل ما يلقاه من إعراض قومو عن دعوتو تأسيا مبا كان 

مقاومة للعدو صرب موسى ومل يكن  4من ثبات موسى وصربه أمام فرعون وملئو.
بل امتثاال ألمر اهلل كي يبتليو، حىت إذا مت اإلبتالء وعم البالء أغرق اهلل فرعون 

 وقومو.
وىذه الدراسة عبارة عن ادلشاىد واألحداث والواقع من القرآن الكرمي 

، سواء وانفعالو يف مواجهة فرعون  و السالمموسى علي مقاومةواليت برز فيها 
 لى قلبو أو مالمح وجهووتصرفاتو، أو حىت عفعالو، أو سلوكو لو وأعلى أقوا

 وحتليل موقفو جتاه ىذا االنفعال.

 بحثاللة مشك -ب 

اعتمادا من ادلعلومات السابقة فاختارت الباحثة موضوع الرسالة 
 حتليلية )دراسة على فرعون يف القرآن الكرمي مقاومة موسى عليو السالم"

 تريد أن تبحثها الباحثة يف ىذه الرسالة فهي: "، وأما ادلسئلة اليتسيكولوجية(
 ؟كيف يكون مقاومة موسى على فرعون يف القرآن .1
 ؟فرعون مواجهة عليو السالم يف موسىعند  االنفعال النفسية كان  كيف .2
 

                                                
، رسالة دكتورة، )جامعة اجلزائر، الشركة التونسية سيكولوجية القصة يف القرآنالتهامي النقرة،  4

 93-92 :ص (،1971للتوزيع: 
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 أغراض من البحث -ج 

 دلسألة ادلذكورة فهي:اض يف كتابة ىذه الرسالة موافقا أما األغر 
 يف القرآنمقاومة موسى على فرعون  دلعرفة .1
 مواجهة فرعون عند موسى عليو السالم يف االنفعال النفسيةدلعرفة  .2
 معاني المصطلحات - د

 مقاومة .1
ضة ورفض اخلضوع إلرادة مصدر قاوم، مقاومة التجربة: ادلعار من  ىي

معارضة غريزية ألية زلاولة لنقل موضوع من  مبعٌت الغري. ويف علم النفس
 5الالشعور إىل الشعور.

 سيكولوجية .2
علم الذي يبحث عن النفس، إما النفس ظواىرىا وعمليتها  ىي

 6وكذلك خلفيتها.

 منهج البحث -د 

يف كتابة ىذه الرسالة فهو  الباحثة منهج البحث الذي استخدمتأما 
 أنو تعتمد حيثسيكولوجية  ةحتليليالوصفي التحليلي بطريقة دراسة منهج 

                                                
ص:  (3، م1، ط2118اىرة: عامل الكتب، )الق ،معجم اللغة العربية ادلعاصرةأمحد سلًت عمر، 5

1879 
 384، ص: (4م، ط2114مصر: مكتبة الشروق الدوليىة، (،ادلعجم الوسيطرلمع اللغة العربية، 6
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نظرية االنفعاالت عند علماء علم النفس باستخدام  بتحليل السيكولوجيا
 النفسية. 

ويف مجع ادلعلومات ذلذه الرسالة فتعتمد الباحثة على طريقة البحث 
ادلكتيب، وكما تعتمد الباحثة على الطريقة اليت قررىا قسم اللغة العربية وأدهبا 

بندا أتشيو ىو  –بكلية اآلداب جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية دار السالم 
 الكتاب : 

“Pedoman Penulisan Skripsi (Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab) Fakultas Adab 

dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014 
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 الباب الثاني

 الكريم القرآنسى عليه السالم مع فرعون في قصة سيدنا مو 

ألحداث حياة موسى مع الطاغية  ستعرض الباحثة البابويف ىذا 
ظترحلة وافرعون من ميالده إىل تكليفو بالرسالة أثناء عودتو من مدين إىل مصر، 

الدعوية العملية يف قصة موسى مع فرعون، حيث تبُت أحداث ىذه اظترحلة كما 
 القرآنتكرارا يف كتاب اهلل، فضال على أهنا من أكثر القصص جاءت يف  

 الكرمي.

 وفرعون  لمحة موجزة عن موسى عليه السالم -أ 
 موسى عليو السالم .1

 بنوىو موسى بن عمران بن قاىث بن عازر بن الوي بن يعقوب 
 أن "موسى" اسم علم أعجمي، ال يهم  و 1،إسحاق بن إبراىيم عليهم السالم

 2ليس عربيا وال مشتقا، وىكذا اسم أخيو ىارون عليو السالم.قرر أنو ت
وينتسب والدا موسى إىل بيت الوي بن يعقوب عليو السالم، وقد ورد 

 عباس ما يدل على أن اسم والده "عمران" يف صحيح مسلم، فقد روي ابن

                                                
، 5م(، ط1996أزتد عبد العزيز، )دم: مكتبة دار الثقافة، ، حتقيق ػتمد قصص األنبياء، ابن كثَت1

 258:ص
 (،م1998دمشق: دار القلم، ) ، عرض وقاعع التحلي  أحداثالقرآينالقصص صالح اطتالدي، 2

 282:ص ،2ج
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رضي اهلل عنهما عن رسول اهلل صلى اهلل  عليو وسلم أنو قال: "مررت ليلة 
 3.أسري يب على موسى بن عمران..."

الكرمي عن بعض أفراد أسرة موسى: فأبوه  القرآنوقد أخرب اهلل تعاىل يف 
صاضتة مؤمنة موقنة، حتدثت اآليات عمران كان رجال مؤمنا، وأمو كانت امرأة 

مت عن والدة موسى. وال خترب مصادر اليقينة عن اسم أمو. عنها عندما تكل
وأختو كانت فتاة صاضتة، وكانت ذكية فطنة، من خالل متابعتها لرحلة أخيها 
الصغَت يف التابوت. وأخوه ىارون صاحل فصيح، أفصح من أخيو موسى، وال 

 4عنو قلي . القرآنندري أولد قبلو أم ولد بعده، وكالم 
حتديدا دقيقا لو،  ريخ والدة موسى عليو السالم فال يوجدأما بالنسبة لتا

وبالنسبة للمكان الذي دفن فيو موسى بعد وفاتو فقد ورد عن رسول اهلل صلى 
اهلل عليو وسلم أنو أخرب أنو يف ليلة اإلسراء واظتعراج قد مر على موسى وىو قاعم 

اليت وردت ويستدل من خالل األحاديث  5يصلي يف قربه عند الكثيب األزتر،
يف نفس الشأن أن الكثيب األزتر الذي يضم قرب موسى يقع على بعد رمية 

 األرض اظتقدسة، فهو على مشارفها. حجر من
فقد روي البخاري ما جاء عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم )أرس   

ملك اظتوت إىل موسى عليهما السالم فلما جاءه صكو فرجع إىل ربو فقال 

                                                
3
،كتاب اإلديان، باب اإلسراء برسول صلى اهلل عليو وسلم إىل السماوات، صحيح مسلممسلم، 
 151، ص:(3ط)(، م1983دار الفكر: )دم:  فؤاد عبد الباقي،، حتقيق ػتمد 267حديث رقم 
 282-279، ص:اظترجع السابق،  عرض وقاعع التحلي  أحداثالقرآينالقصص صالح اطتالدي، 4
، مكتبة 2627(، حديث رقم 1(، ج)6، م)سلسلة األحاديث الصحيحةاأللباين،  ناصر الدين5

 261ص: م، 1996(، 1ارف والتوزيع: ط)اظتعارف للنشر والتع
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ال يريد اظتوت فرد اهلل عليو عينيو وقال ارجع فق  لو يضع يده  أرسلتٍت إىل عبد
على منت ثور فلو بك  ما غطت بو يده بك  شعرة سنة قال أي رب مث ماذا 

مث اظتوت قال فاآلن فسأل اهلل أن يدنيو من األرض اظتقدسة رمية حبجر قال 
إىل جانب  قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: فلو كنت مث ألريتكم قربه

 6الطريق عند الكثيب األزتر(
وىذا القرب والكثيب األزتر ليس يف األرض اظتقدسة وإمنا ىو على 

تويف قبي  دخول األرض اظتقدسة، وىم دخلوىا بعده، مشارفها، ألن موسى 
ويرى البعض أن موسى مدفون مبدين وىي مدينة بُت اظتدينة وبيت اظتقدس وقد 

عنده كثيب أزتر أنو قرب موسى عليو السالم، وأرحيا  اشتهر عن قرب مبدينة أرحيا
 7من األرض اظتقدسة.

 فرعون .2
( سنة قب  3122ينتسب فرعون إىل األسر اليت حكمت مصر منذ )

، ومنو قي  للطغاة: الفراعنة  عرامتورب وفرعوناسم أعجمي وقد اعت  .8اظتيالد
قي : فرعون االضطهاد ىو: "رمسيس" الثاين وىو اشهر واقوى من  9.واألباِلسة

                                                
(، كتاب األحاديث األنبياء، باب وفاة موسى عليو 4(، ج)2، م)صحيح البخاريالبخاري، 6

 157ص:، (م1994 دن: دار الفكر)(، حقق أصوعتا الشيخ عبد العزيز بن باز، 3427السالم، حديث رقم)
(، 1ط)(، م1989 العلميةدن: دار الكتب ،)فتح الباري شرح صحيح البخاري،العسقالين7

 546ص:
م(، 1998اظتكتبة العصرية، )دن: فرعن، عناية يوسف الشيخ ػتمد،  ، مادةؼتتار الصحاحالرازي، 8

 238ص:(، 4ط)مع بعض التصرف،
 ،4، طم(2229-ه1432ق: دار القلم دمش)، القرآنمفردات ألفاظ األصفهاين،الراغب 9

 632ص:
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حكم مصر. وحكم مصر سبعا وستُت سنة، من سنة ألف وثالذتاعة وواحدة 
( قب  1235( قب  اظتيالد، إىل سنة ألف وماعتُت وستس وثالثُت )1321)

 12اظتيالد.
رعون دد بدقة الفًتة الزمنية اليت عاش فيها فوتارخييا ال تستطيع أن حت

موسى إلختالف السابق يف حتديد الفًتة الزمنية اليت ولد وعاش فيها موسى 
 11عليو السالم، وخيتار البعض أن ذلك كان يف القرن الثالث عشر قب  اظتيالد.
وفرعون موسى ىو ذلك الطاغية الذي بعث اهلل إليو موسى عليو السالم يف 

َّهبجتحتختمتٱُّٱإشارة إىل قولو تعاىل: 
ومل يكن من الفراعنة أشد  12

وذكر يف كتب التاريخ وأكثر كتب غلظة وال أقسى قلبا وال أسوأ ملكا منو، 
التفسَت أن اشتو الوليد بن مصعب وكنيتو أبو العباس وقي  أبو الوليد وقي  أبو 

كما جاء يف اضتديث الشريف   وكانت امرتو تدعي آسية بنت مزاىم 13مرة،
م  من النساء إال آسية امرأة فرعون ومرمي بنت )كم  من الرجال كثَت ومل يك

 14عمران...(

                                                
 392ص: ،اظترجع السابقصالح اطتالدي،  12
دراسة والتورة  القرآنم مع فرعون بُت قصة موسى عليو السال"، دويكات نضال عباس جرب  11

 النجاح الوطنية يف نابلسفلسطُتجامعة ل الدين بكلية الدراسات العليا،)رسالة اظتاجسًت يف أصو ،"مقارنة
 ، ؼتطوط9ص:، م(2226

 24(: 22طو ) 12
 الفكر دار :دن) ،الطربي بتفسَت اظتعروف القرآن ةآي تأوي  عن البيان جامع الطربي، 13

 282:ص ،1،ج1م العطار، رتي  صدقي ،ختريج(م1995
)دن: ، 5418، كتاب األطعمة، باب الثريد، حديث رقمصحيح البخاريالبخاري،  14

 252ص: ،6، ج3م(، م1994 دار الفكر
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 لك الزمان بدقة وأمايف حتديد ذ إعتماداوبالنسبة لزمان غرقو فليس 
اليوم الذي أؾتى اهلل فيو موسى ومن معو، وأغرق بو فرعون وجنده ىو يوم 
عاشوراء، وىو العاشر من ػترم كما جاء ذلك يف اضتديث الصحيح )أن رسول 

صلى اهلل عليو وسلم قدم اظتدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال عتم اهلل 
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ما ىذا اليوم الذي تصومونو فقالوا ىذا يوم 
عظيم أؾتى اهلل فيو موسى وقومو وأغرق فرعون وقومو فصامو موسى شكرا 

ق وأوىل مبوسى فنحن نصومو فقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم فنحن أح
ويف ىذا حتديد  15منكم فصامو رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وأمر بصيامو(

 لليوم الذي مات فيو فرعون وليس سنة بعينها.
أما بالنسبة ظتكان غرق فرعون وجنده، فال يوجد حتديد دقيق للمكان 

 .الذي غرق فيو فرعون
 الكريم القرآنة لقصة موسى مع فرعون في ياألحداث الرئيس -ب 

 إسراعي  يف عهد فرعون بنو .1
فهم من ساللة  كان بٍت إسراعي  يف ذلك الوقت خيار أى  األرض

اسحاق بن ابراىيم خلي  اهلل وقد سلط اهلل عليهم فرعون اهلل يعقوب بن نبي
مصر العنيد يستعملهم يف أخس األعمال ويقت  مع ىذا أبناءىم ويستخدم 

 ارا وخوفا من ان يوجد منهم الغالم الذينساءىم يف اطتدمة، إىانة عتم واحتق

                                                
(، مرجع 1132رقم)حديث (، كتاب الصيام، باب صوم عاشوراء، 2، ج)صحيح اظتسلممسلم، 15
 765سابق، ص: 
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ىو وأى  ؽتلكتو ان يكون سبب ىالكو وذىاب دولتو على كان قد ختوف 
 .يديو

رأى فرعون يف منامو نارا اقبلت من ؿتو بيت اظتقدس فأحرقت دور 
مصر ورتيع مصريُت ومل تضربٍت اسراعي  فلما استيقظ ىالو ذلك فجمع الكهنة 

فقالوا غالم يولد من ىؤالء يكون سبب ىالك أى  والسحرة وسأعتم عن ذلك 
مصر على يديو فاحًتز فرعون من ذلك وأمر بقت  ذكور بٍت إسراعي  ولن ينفع 

 جذر من قدر ألن أج  اهلل إذا جاء ال يؤخر ولك  أج  كتاب.
ظتا أكثر فرعون من قت  ذكور بٍت إسراعي  خاف اظتصريون أن يفٍت بٍت 

يلونو من األعمال الشاقة فقالوا لفرعون إنو يوشك إن  م ما كانوافيلوهن إسراعي 
استمر ىذا اضتال أن ديوت شيوخهم وغلماهنم ونساعهم ال ديكن أن تقمن مبا 
تقوم بو رجاعتم من األعمال فيخلص إلينا ذلك فأمر بقت  الولدان عاما وتركهم 

وكان لفرعون يقتلون فيها الولدان  ال عاما فولد ىارون عليو السالم يف السنة اليت
يدرن على النساء فمن رأينها قد زتلت أحصوا اشتها فإذا  ناس موكلون بذلك 

كان وقت والدهتا ال يقبلها إال نساء اظتصريُت فإن ولدت اظترأة بنتها تركنها 
ويف ىذا يذكر 16وذىنب وإن ولدت غالما دخ  أولئك الذباحون فقتلوه ومضوا.

ظتوىل عز وج  نبيو الكرمي قاعال ا
ىيييجئحئخئمئهئجبحبخبمبنيٱُّٱ

هبجتحتختمتهتمثحجمججحمحجخ

                                                
 ،2223، دم: دن، الكرمي القرآنقصة موسى عليو السالم وفرعون مصر يف ، زتدي غنيم سليمان16

 6-4:ص
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َّحسخسمسحصجسمخ
روي أنو وك  باضتوام  من نساءىم فلقد 17

مبواليد  بٍت  إسراعي ، ليبادر بذبح الذكور، فور والدهتم  قواب  مولدات خيربنو
ذنب عتم حسب خطتو اصتهنمية اطتبيثة، اليت ال تستشعر رزتة بأطفال أبرياء ال 

 18وال خطيئة.
 مولد موسى عليو السالم .2

ق.م( خافت عليو خوفا شديدا وأحبتو  1282ظتا وضعتو أم موسى )
حبا زاعدا، فلما ضاقت بو ذرعا أعتمها اهلل يف سرىا وكانت دارىا على حافت 

فاختذت تابوتا ومهدت فيو مهدا وجعلت ترضع ولدىا فإذا دخ  عليها الني  
أحد ؽتن ختافو ذىبت فوضعتو يف ذلك التابوت وسَتتو يف البحر وربطتو حبب  
عندما فلما كان ذات يوم دخ  عليها من ختافو فذىبت فوضعتو يف ذلك 

عتا  التابوت وارسلتو يف الني  وكادت من شدة وجدىا وحزهنا لتظهر انو ذىب
تعاىل  وقال ثبتها وصربىا لتكون من اظتؤمنُت.ولد وخترب حباعتا لوال أن اهلل 

جيحيخيميىيييٰذيهمنىنينجهمهىهٱُّٱ:باإلحياء
ََُِّّّّّٰرئزئٍّٰرٰىٌّ

19  

وأمرت ابنتها وكانت كبَتة تعي ما يقال عتا اتبعي اثره وخذي خربه 
 22وتطليب شانو من نواحي البلد عن بعيد فخرجت لذلك.

                                                
 4-3 (:26) القصص17
 2677: ص ،5، م32، طم(2223)بَتوت: دار الشروق،  ،القرآنظالل سيد قطب، 18
 7: (26) القصص 19
 6، ص: السابقاظترجع زتدي غنيم سليمان السيد،  22
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 انتقال موسى اىل دار فرعون .3
احتم  ماء الني  موسى حىت مر بو على دار فرعون فالتقطو جوارى آل 

لفرعون واتباععو عدوا وحزنا وىم ال يدرون ما أراد اهلل منو ليكون فرعون 
و فذىنب بو إىل امرأة فرعون بالتقاطهم اياه من اضتكمة العظيمة البالغة فاحتملن

 آسيو.
تابوت مغلق عليو،  التقطنو من البحر يفوذكر اظتفسرون أن اصتواري 

على فتحو، حىت وضعنو بُت يدي امرأة فرعون: آسية بنت فلم يتجاسرون 
فرعون مصر يف زمن يوسف.  ىويد بن الريان بن الوليد، الذي مزاحم بن عب

 : ب  كانت عمتو، وقي  إهنا كانت من بٍت إسراعي  من سبط موسى. وقي
 21اهلل أعلم.و حكاه السهيلي، 

وخشُت إن يفتنن عليها يف وال يدرين جواري آل فرعون ما يف التابوت 
فتحو دوهنا فلما كشفت عنو إذا ىو غالم من احسن اطتلق وارتلو واحاله واهباه 

من  فاوقع اهلل ػتبتو يف قلبها حُت نظرت إليو وذلك لسعادهتا وما أراد اهلل 
فا من أن يكون من بٍت كرامتها وشقاوة بعلها. ان فرعون ظتا رآه ىم بقتلو خو 

لك عسى ان ينفعنا أو مرأتو آسية وقالت لو قرة عُت يل و إسراعي  فشرعت ا
نتخذه ولدا و ارادت ان تتبناه وذلك أنو مل يكن عتا ولد منو وقد حص  عتا 

ٱتعاىل: قال .وأسكنها اصتنة بسببو ذلك وىداىا اهلل

ٰىريزيمينيىيييجئينرنزنمنننىنٱُّٱ
جتحتختمتهتهبحئخئمئهئجبحبخبمب

                                                
 242، ص: 1، ج. البداية والنهايةابن كثَت، أبو الفداء إشتاعي  بن عمر،  21
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محجخمخجسحسخسمسحصخصمصجضجحمثحجمج
حضخضمضحطمظجعمعجغمغجفحفخفمف

 22.َّحقمقجكحكخكلكمكجلحلخل

دراىم  وحرم اهلل عليو اظتراضع حترديا قدريا فعرضوا عليو اظتراضع اليت يف
ن يقب  شيئا من ذلك فخرجوا بو إىل السوق لعلهم فلم يقب  منها ثديا وأىب أ

جيدون امرأة تصلح لرضاعتو فلما رأتو اختو بأيديهم عرفتو ومل تظهر ذلك ومل 
لًتضعو  جعلو ذلك سببا إىل رجوعو إىل أمو هبا وألن اهلل سبحانو وتعاىليشعروا 

حاعرين فيمن يرضعهقالت ى  وىي آمنة بعدما كانت خاعفة فلما رأهتم أختو 
أدلكم على أى  بيت يكفلونو لكم وىم لو نافعون، فلما قالت عتم ذلك ذىبوا 

و ففرحوا بذلك فرحا معها إىل منزعتم فدخلوا بو على امو فأعطتو ثديها فالتقم
شديدا وذىب البشَت إىل امرأة اظتلك فاستدعت أم موسى واحسنت إليها 
واعطتها عطاء جزيال وىي ال تعرف أهنا امو يف اضتقيقة فرجعت أم موسى 

 .بولدىا راضية مرضية بو ولتعلم أن وعد اهلل حق
 كالم اهلل مع موسى يف جب  سيناء .4

شجرة خضراء يف ضتف اصتب  ؽتا  ظتا أتى موسى النار وجدىا تضطرم يف
يلي الوادي فوقف باىتا يف أمرىا فناداه ربو يا موسى وأخربه انو ىو اهلل رب 
العاظتُت الذي خياطبو ويكلمو واختاره على رتيع الناس من اظتوجودين وطلب منو 
ان خيلع نعليو ويستمع اىل قولو ويطيعو ويصلى ليذكر اهلل وأخربه ان القيامة آتية 

ػتالة وكاعنة ال بد منها واليطلع عليها أحدا غَته ليجزي ك  عام  بعملو فال  ال
                                                

 13-12: (26) القصص 22
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يتبعوا سبي  من كذب بالساعة وعصى اهلل واتبع ىواه فمن وافقهم على ذلك 
 فقد خاب وخسر.

وجعلها حية تسعى وإدخالو يده  برىانان من ربو يعٍت إلقاء العصاأما 
اطعان واضحان على قدرة الفاع  جيبو فتخرج بيضاء من غَت سوء دليالن قفي

 اظتختار وصحة نبوتو من جراء ىذا العم  اطتارق على يديو.
أمره تعاىل بالذىاب إىل فرعون وقومو من الرؤساء والكرباء واألتباع 

قوما خارجُت عن طاعة اهلل ؼتالفُت ألمره ودينو وان يقول عتم انو ألهنم كانوا 
عبادة اهلل وحده ال شريك لو وختليص  رسول رب العاظتُت وان يدعو فرعون إىل

بٍت إسراعي  منو فأجاب موسى ربو إنو قت  منهم ذلك اظتصرى فيخشى أن 
يقتلوه إذا رأوه وطلب موسى عليو السالم من ربو عز وج  ان يشرح اهلل صدره 

على وجو األرض فإن مل يكن اهلل عونو ونصَته  فيما بعثو بو إىل أعظم  ملك
فال طاقة لو بذلك وان حيل  عقدة من لسانو ليفقهوا قولو، وعضده وظهَته وإال 

وذلك ظتا أصابو من اللثغ حُت عرض عليو التمرة واصتمرة فأخذ اصتمرة فوضعها 
على لسانو وسأل ربو أن يعينو بأخيو ىارون الذي ىو أفصح لسانا ويكون لو 

يبُت عتم عنو  فيما يقولو وخيرب بو عن اهلل عز وج  و  سصدقويمعينا ومقويا ألمره و 
كالمو فإنو يفهم عنو ما ال يفهمون وألن خرب اإلثنُت أؾتع يف النفوس من خرب 
الواحد، فهو خيشى أن يكذبوه وكي يسبحانو كثَتا ويذكر انو كثَتا حيث 
اصطفاعو عتما وإعطاعهما إيامها النبوة وبعثتو عتما إىل عدو اهلل فرعون فلو اضتمد 

قوي أمره ويعز جانبو باخيو الذي سأل لو أن على ذلك فأخربه تعاىل بأنو سي
يكون نبيا معو وان اهلل سيجع  عتما حجة قاىرة فال سبي  عتم إىل الوصول 
 إليهما إذا كان سبب إبالغهما آيات اهلل ومها ومن اتبعهما الغالبون بآيات اهلل.
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 مواجهة فرعون .5
 اندفع موسى بعصاه اىل مصر حىت لقي ىارون عليو السالم فانطلقا
رتيعا إىل فرعون فأقاما على بابو مث أذن عتما وطلب موسى عليو السالم من 
فرعون أن يؤمن باهلل ويرس  معهما بٍت إسراعي  فأىب وأعرض فرعون ىنالك 
بالكلية ونظر إليو بعُت اإلزدراء والغمص فقال أما أنت الذي ربيناه فينا ويف 

 بعد ىذا قابلت ذلك بيتنا وعلى فراشنا وأنعمنا عليو مدة من السنُت مث
اإلحسان بتلك الفعلة أن قتلت منا رجال وجحدت نعمتنا عليك فأجاب 

قال  ن اصتاىلُتموسى بأن فعلتو يف تلك اضتال فعلها وىو م
مث  23.َّممىميمجنحنخنمنىنينجهمهُّٱتعاىل:

بالنسبة إىل ما فعلو أخره موسى بأن ما ذكره من نعم فرعون عليو ليست شيئا 
قال فمن ربكما فعند ذلك قال موسى ظتا سألو  .ي اعمن إىانة وعذاب لبٍت إسر 

خالق رتيع ذلك ومالكو واظتتصرف فيو وإعتو أجاب بأنو  اهلل  عن رب العاظتُت
ال شريك لو ىو خلق األشياء كلها العامل العلوي وما فيو من الكواكب والنجوم 

وذتار والعامل السفلي وما فيو من حبار وقفار وجبال وأشجار وحيوانات ونبات 
وما بُت ذلك من اعتواء والطَت وما حيتوي عليو اصتو، اصتميع عبيد لو خاضعون 

 نت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة.ذليلون إن كا

فرعون إىل من حولو من مإليو ورؤساعو دولتو قاعال فعند ذلك التفت 
عتم على سبي  التهكم واإلستهزاء والتكذيب ظتوسى أال تعجبون من ىذا يف 

أن لكم إليها غَتي فأجاب ان اهلل خالقهم وخالق آباعهم األولُت الذين  زعمو 

                                                
 21(: 26الشعراء )23
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كانوا قب  فرعون وزمانو وىو الذي جع  اظتشرق مشرقا تطلع منو الشمس 
واظتغرب مغربا تغرب فيو ثوابتها وسيارهتا مع ىذا النظام الذي سخرىا فيو 

 وقدرىا.

فرعون ومإليو زعم فرعون أن موسى ىو رج  غتنون، لذا حتدى موس 
فألقى موسى عصاه فإذا ىي حية تسعى عظيمة فاغرة فاىا  بأن يأيت بآية،

قاصدة إليو خافها فاقتحم عن سريره مسرعة إىل فرعون فلما رآىا فرعون 
واستغاث مبوسى أن يكفها عنو ففع  مث اتاه بالربىان الثاين حيث أخرج يده من 

إىل لوهنا األول فاستشار فرعون  جيبو فرآىا بيضاء من غَت برص مث ردىا فعادت
اظتأل حولو فيما رأى فقالوا لو ىذان ساحران يريدان أن خيرجاكم من أرضكم 
بسحرمها ويذىبا مبلككم الذي أنتم فيو وأبوا على موسى أن يعطوه شيئا ؽتا 
طلب وقال اظتأل لفرعون ارتع عتما السحرة فإهنم بأرضك كثَت حىت تغلب 

 اظتداعن فحشر لو ك  ساحر متعامل. بسحرك سحرمها فأرس  إىل
وكانوا رتعا غفَتا فقام السحرة بُت يدي فرعون يطلبون منو اإلحسان 
إليهم والتقرب إليو إن غلبوا ىذا الذي رتعهم من أجلو قال نعم وإنكم من 

 خلُّٱ ،لساين فعادوا إىل مقام اظتناظرةاظتقربُت عندي وج

َّملىليلجمحمخمممىميمجن
 فقال عتم موسى 24

ٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئزئمئنئىئيئربزبٱُّٱ
َّمبنب

وىذا كما تقول اصتهلة من العوام إذا فعلوا شيئا ىذا بثواب  25

                                                
 65(: 22طو )24
 44-43(: 26الشعراء )25
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فالن، فلما ألقوا خيلوا إىل األبصار أن حباعتم وعصيهم حيات تسعى و ان ما 
ا شاىده فعلوه حقيقة ويف الواقع مل يكن إال غترد صنعة وخيال وخاف موسى ؽت

 .اال ان اهلل ثبتو
 فرعوننصر موسى على سحرة  .6

خيرب تعاىل أنو أوحى إىل عبده ورسولو موسى عليو السالم يف ذلك 
ا يف العظيم الذي فرق اهلل تعاىل  فيو بُت اضتق والباط  بأمره بأنو يلقى ماظتوقف 

َّيبرتزتمتنتىتيترثُّٱديينو وىي عصاه وقال تعاىل
26  

أي ختتطف وتبتلع ك  ما القوه من اضتبال والعصى فجعلت تلقفو واحدا واحدا 
اسرع مايكون من اضتركة والناس ينظرون اليها ويتعجبون منها فلم تدع منو يف 

 شيئا فكان ىذا أمرا عظيما جدا وبرىانا قاطعا للعذر وحجة دامغة.
 دترد السحرة على فرعون .7

وطرقة علموا ظتا عاين السحرة ذلك وشاىدوا وعتم خربة بفنون السحر 
  السحر واضتي  وأنو حق ال علم اليقُت أن ىذا الذي فعلو موسى ليس من قبي

مرية فيو وال يقدر على ىذا إال الذي يقول للشيء كن فيكون فعند ذلك وقعوا 
 سجدا هلل وقالوا آمنا برب العاظتُت رب موسى وىارون.

 هتديد فرعون للسحرة .8
هتدد فرعون السحرة وقال عتم كان ينبغي أن تستأذنوين فيما فعلتم فإن 
أذنت لكم فعلتم وإن منعتكم امتنعتم فإين أنا اضتاكم اظتطاع وتوعد فرعون 

                                                
 45(: 26الشعراء)26
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السحرة ظتا آمنوا مبوسى عليو السالم حيث قال ان غلبتو لكم يف يومكم ىذا 
ر والرؤساء وتكون إمنا كان على تشاور منكم ورضا منكم لتخرجوا منها األكاب

الدولة والتصرف لكم فسوف تعلمون ما أصنع بكم مث فسر ىذا الوعيد يقطع 
 يد الرج  اليمٌت ورجلو اليسرى أو بالعكس وألصلبنكم أرتعُت.

 رد السحرة على فرعون .9
قال السحرة لفرعون الحرج وال يضرنا ذلك وال نبايل بو وقد حتققنا إنا 

عذابك ونكالو على ما تدعونا إليو اليوم وما إىل اهلل راجعون وعذابو أشد من 
أكرىتنا من السحر أعظم من نكالك فلنصرب اليوم على عذابك لنخلص من 
عذاب اهلل واهلل خَت لنا منك وأدوم ثوابا ؽتا كنت وعدتنا وومنيتنا فافع  ما 

 قدرت عليو إمنا تقضي ىذه اضتياة الدنيا واهلل خَت وأبقى.

  هتديد فرعون لبٍت إسراعي .12
السالم  عون ومأله وما أضمروه ظتوسى عليوخيرب تعاىل عما دتاأل عليو فر 

وقومو من األذى والبغضة وقال اظتأل من قوم فرعون لفرعون تدعهم ليفسدوا يف 
فأجاهبم فرعون  أى  رعيتك ويدعواىم إىل عبادة رهبم دونك وقد ترك عبادتك

و مٍت اين أخاف يبدل فيما سألوه بقولو ذروين أقت  موسى وليدع ربو ليمنع
عبادتكم إياي فتتبعوه وان يظهر الفساد يف األرض كما انو قال عن قوم موسى 
سنقت  أبناءىم ونستحي نساءىم وىذا أمر ثان هبذا الصنيع وقد كان نك  هبم 

 قب  والدة موسى عليو السالم حذرا من وجوده.
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 مساندة موسى لبٍت إسراعي  .11
لبٍت إسراعي  طلب موسى وظتا صمم فرعون على ما ذكره من اظتساءة 

من قومو أن يستعينوا باهلل ويصربوا ووعدىم بالعافية وأن الدار ستصرب عتم قالوا 
قد فعلوا بنا مث  ما رأيت من اعتوان واإلذالل من قب  ما جئت يا موسى ومن 

ربون إليو يف ثاين وما يص بعد ذلك، فأجاهبم منبها عتم على حاعتم اضتاضر
 تعاىل: قال، اضتال

خضمضحطمظحضجخمخجسحسخسمسحصخصمصجضُّٱ

َّجعمعجغمغجفحفخفمف
27  

 وىذا ختضيض عتم العزم على الشكر عند حلول النعم وزوال النقم.

 فرعون وقومودعوة موسى عليو السالم على  .12
دعا موسى عليو السالم على فرعون ومإليو ظتا أبوا قبول اضتق واستمعروا 

 تعاىل: قال وعتواعلى ضالعتم وكفرىم معاندين جاحدين ظلما وعلوا وتكربا 

خضمضحطمظجعمعجغمغجفحفخفمفُّٱ
لكمكجلحلخلملهلجمحمخمخكحقمقجكحك
28.َّممجنحن

 

وت واألطعمة واآلنية فلما   اهلل عليهم الضفادع فمألت البيفأرس
جهدىم ذلك فقالوا مث  ماقالوا، فدعا ربو فكشف عنهم فلم يفوا لو بشيء 

                                                
 129األعرف: 27
 88(: 12يونس)28
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اليستقون من بئر وال هنر اال اهلل عليهم الدم فصارت مياه آل فرعون دما  فأرس 
 :قال اهلل تعاىل دما. عاد

هبجتحتختمتهتمثمبخئمئهئجبحبخبُّٱ
 29.َّحجمججحمحجخ

 خروج بٍت إسراعي  من مصر .13
وأقام هبا حجج اهلل وبر اىينة طال مقام موسى عليو السالم ببالد مصر 

على فرعون ومإليو وىم مع ذلك يكابرون ويعاندون مل يبق عتم إال العذاب 
والنك  فأمر اهلل تعاىل موسى عليو السالم أن خيرج ببٍت إسراعي  ليال وقد خرجوا 

تماعة الف مقات  غَت ذرية ومعهم أمواعتم وأمتعتهم وأنعامهم وقي  كانوا ؿتو س
وأن موسى عليو السالم سأل عن قرب يوسف عليو السالم فدلتو امرأة عجوز من 
بٍت إسراعي  عليو فاحتم  تابوتو معهم ويقال أنو ىو الذي زتلو بنفسو عليهما 
السالم وكان يوسف عليو السالم قد أوصى بذلك إذا خرج بنوا إسراعي  أن 

عون واشتد غضبو على بٍت إسراعي  فأرس  إسراعي  وغاظ ذلك فر حيتملوه معهم 
سريعا يف بالده من حيشر اصتند وجيمعو فكانوا مليون وستماعة الف جند وكان 
يف خيولو ماعة الف مقات  واهلل أعلم، ونادى فيهم إن بٍت إسراعي  لطاعفة قليلة 

 اريد واهنم يف ك  وقت يص  إلينا ما يغيظنا وإنا صتميع مستعدون بالسالح وإين
 أن أستأص  شأفتهم.

خرج فرعون يف ػتف  عظيم ورتع كبَت من األمراء والوزراء والكرباء 
عدهتم إذ ال فاعدة من ذلك. وصلوا إليهم عند  القرآنوالرؤساء واصتنود ومل يعُت 

                                                
 121(: 17اإلسراء)29
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شروق الشمس ورأى ك  من الفريقُت صاحبو فعند ذلك قال أصحاب موسى 
لسَت إىل البحر وقد أدركهم فرعون جبنوده، انتهى هبم اإنا ظتدركون وذلك أهنم 

فطمأهنم موسى بأنو ال يص  إليهم شيء ؽتا حيذرون فإن اهلل سبحانو ىو الذي 
أمره أن يسَت ىاىنا هبم وىو سبحانو وتعاىل ال خيلف اظتيعاد وكان ىارون عليو 
السالم يف اظتقدمة ومعو يوشع بن نون ومؤمن آل فرعون وموسى عليو السالم يف 

ساقة وىم ال يدرون مايصنعون وسأل يوشع بن نون أو مؤمن آل فرعون ال
موسى عليو السالم يا نيب اهلل ىاىنا أمرك ربك أن تسَت فيقول نعم فاقًتب 

 اىل فأوحى اهللفرعون وجنوده ومل يبق إال القليل
ييٰذٰرٰىٌّىيمهىهيهجيحيخيميٱُّٱموسى

فصار البحر طريقا آمنا وقام اظتاء على جانبيو كاصتب  الكبَت  32،ٍَّّ
: قال اهلل تعاىلوبعث اهلل الريح اىل قعر البحر فلفحتو فسار يبساكوجو االرض 

خلملىليلجمحمخمممىميمجنحنخنمنىنينٱُّٱ
 31.َّجهمه

 إغراق فرعون وجيشو .14
وزت بنوا إسراعي  البحر فلما خرج آخرىم منو انتهى فرعون وجنوده ج

األخرى فلما رأى ذلك قال عتم ليس بنوا إسراعي  بأحق  إىل حدتو من الناحية
من البحر منا وكان جربي  الرسول وىو على فرسو قد هنز فرس فرعون فاقتحموا  
كلهم عن اخرىم يف الطريق اليابس يف البحر وراء بٍت إسراعي  وىم أوعتم 

                                                
 63(: 26)الشعراء 32
 77(: 22)طو 31
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نج رتطم عليهم فلم يباطتروج منو فأمر اهلل القدير البحر أن يرتطم عليهم فا
منهم أحد وجعلت األمواج ترفعهم وختفضهم وتراكمت األمواج فوق فرعون 

: ، قال تعاىلوتوغشيتو سكرات اظت
ميىيييخيمنىنينجهمهىهيهجيحيٱُّٱ

.َّٰذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئزئمئنئىئيئ
فآمن حيث ال ينفعو اإلديان وعتذا أجاب اهلل تعاىل يف جواب فرعون حُت  32

وكان يف قال ما قال، يف ىذا الوقت يقول آمنت وقد عصي اهلل قب  ىذا 
 األرض الذين أضلوا الناس ومل يقب  اهلل إديانو.

يف ىذه القصة وما فيها من العجاعب والنصر والتأييد لعباد اهلل اظتؤمنُت 
 ٱ:قال تعاىللداللة وحجة قاطعة وحكمة بالغة و 

هتمثحجمججحمحجخمخُّٱ

معجعحصخصمصجضحضخضمضحطمظمسجسحسخس
 33.َّجغمغجفحفخفمفحقمق

العمارات واظتزارع خيربنا تعاىل انو دمر ما كان فرعون وقومو يصنعون من 
وما كانوا يبنون فخرجوا من ىذا النعيم اىل اصتحيم وتركوا تلك اظتنازل العالية 

: ا وقال تعاىلوالبساتُت واألهنار واألموال واألرزاق واظتلك واصتاه الوافر يف الدني
 34.َّجيحيخيٰهمهٱُّٱ

                                                
 92(: 12)يونس 32
 137(: 7)األعرف  33
 59 (:26)الشعراء 34
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ينحتون على جدران اظتعابد والقبور طرق معيشتهم  ةكان الفراعن
وغزواهتم وانتصاراهتم مث  طرد اعتكسوس من مصر على ايدي ملك مصر 
ازتس األول إال ان حادثة غرق فرعون وجنوده او غترد ذكر اشتو وؾتاة موسى 
وقومو مل تسج  ومل يرد ذكر موسى اطالقا رمبا ألهنا ىزدية وليس انتصار 

الفرعونية اضتاكمة ظتصر وكانت آخر اسرة فرعونية حاكمة حىت  واستمرت األسر
 35قب  اظتيالد. 343سنة 
 

                                                
 25، ص:اظترجع السابقزتدي غنيم سليمان،  35
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 الباب الثالث

 اإلطار النظري

 مفهوم االنفعاالت النفسية -أ 

االنفعاالت: مجع انفعاؿ، كاالنفعاؿ: مأخوذ من الفعل انفعل مبعىن 
تأثر. فقد عّرؼ رلمع اللغة العربية انفعل كمنفعل: ب"تأثر بو انبساطا 

 1كانقباضا".
فقد كّضح معىن ادلنفعل بقولو: "كادلنفعل إذا اعترب قبوؿ  2أما األصفهاين

الفعل يف نفسو، ألف ادلنفعل يقاؿ دلا ال يقصد الفاعل إىل إجياده كإف توّلد  منو، 
كحرمة اللوف من خجل يعرتم من رؤية إنساف، كالطرب احلاصل عن 

كل فعل انفعاؿ إال لإلبداع الذم الغناء،كحترؾ العاشق لرؤية معشوقة. كقيل ل
 3ىو من اهلل تعاىل فذلك ىو إجياد عن عدـ".

، أما يف اللغة (Emovire)كمفهـو االنفعاالت يف اللغة الالتينية يسمى 
، أما يف اللغة العربية فأنو مأخوذ من (Emotions)يليزية فيشار إليها بكلمة اإلصل

ستخدـ العلماء اصطالح كقد امنفعل، إنفعاالت(، أم تأثر. الفعل )إنفعل، 
، مبعىن كاسع ليشمل مجيع احلاالت الوجدانية رقيقها (Emotion)االنفعاؿ 

                                                
 605، )مصر: رلمع اللغة العربية، دت(، ص:ادلعجم الوسيطكآخركف:  إبراىيم مصطفى1
احلسٌن بن زلمد أبوا القاسم الراغب األصفهاين، كاف أديبا كحكيما من احلكماء، سكن بغداد، ىو 2

كاشتهر حىت كاف يقرف باإلماـ الغزايل، من أجل مصنفاتو: ادلمفردات يف غريب القرآف، جامع التفاسًن، حل 
، )بًنكت: دار العلم للماليٌن، مج8، األعالـق، انظر: الزر كايل، خًن الدين، 502ادلتشاهبات القرآف، تويف سنة 

 225، ص:6، ط:2(، ج1984
، راجعو كقّدـ لو: كائل أمحد عبد الرمحن، )القاىرة: ادلفردات يف غريب القرآف: الراغب األصفهاين3

 384ادلكتبة التوفيقية، دت(، ص:
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كغليظها، كبدؤا جيمعوف بٌن اخلوؼ كالغضب كالفرح كاحلزف كبٌن ذلك الشعور 
 السار اذلادئ. فاالنفعاؿ مبعناه احملدكد يتسم بثالث مسات ىي: 

فسيولوجية حشوية  حالة كجدانية عنيفة تصحبها اضطرابات .1
 كتعبًنات حركية سلتلفة كانفعاؿ اخلوؼ كاحلزف كالشعور بالذنب.

 حالة تظهر للفرد بصورة مفاجئة. .2

4أزمة عابرة طائرة التدـك طويال. .3
 

 االنفعاالت عند علماء النفس -ب
ىي أرجاع أك استجابات قوية ذلا تأثًن الدكافع على  االنفعاالت إف

عبارة عن استجابات فسيولوجية كسيكولوجية تؤثر يف فاالنفعاالت  السلوؾ.
اإلدراؾ، كيف التعلم، كيف األداء، على أف رلاؿ االنفعاؿ يزداد تعقيدا بسبب 

.انعداـ االتفاؽ العاـ  معظم ىؤالء الناس ك  على تعريف أساسي لطبيعة ادلفهـو
بوصفها العنصر الرئيسى يف اإلنفعاؿ. كإف كاف ىناؾ  االستجابةيؤكدكف 

ادلوقف الذم يستثًن االنفعاؿ أك آثار االنفعاؿ على إدراك خركف يركزكف على آ
 5السلوؾ العادم.

ككل ادلفاىيم ال يوجد تعريف متفق عليو بٌن علماء النفس لالنفعاالت 
 النفسية. كالسبب يعود كما يقوؿ الدكتور زلمد بين يونس: "الختالؼ

                                                
4 www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture/ / نقل يف التاريخ:  /مفهـو اإلنفعاالت كأنواعها

17/02/2017/14:23:42  
، ترمجة: أمحد عبد العزيز سالمة، )القاىرة: دار الشركؽ، الدكافع كاالنفعالية  ،ج. مورالإدكارد 5

 102، ص:1ـ(، ط:1988

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture/
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ىل الفركؽ يف اخللفيات خصائص كمكونات ككظائف االنفعاالت، باإلضافة إ
 6"النظرية لدل علماء النفس.

 كديكن اإلشارة إىل بعض ىذه النظريات كمنها: 
 (James-Lange)النج -نظرية جيمس .1
ستجابات البدنية ال ي ىي مبثابة تعقب اال )انفعالية( ف اخلربة الشعوريةإ

أمهية صلدىا يف استجابات تلقائية دلثًنات بيئتو. كأكثر أجزاء االستجابة البدنية 
األعضاء احلشوية الداخلية منها القلب، ادلعدة، األكعية الدموعية، كما إىل 

كىكذا صلد أف رؤية الدب تؤدل إىل اضطراب داخلي ندركو فيما بعد  ذلك.
متضمن يف حتديد أنواع د أدرؾ جيمس، بالطبع، أف التعلم على أنو اخلوؼ. كق

ال يأيت من إدراؾ  الشعورشوية، كلكن ادلثًنات ال ي تؤدل إىل االستجابات احل
 ادلثًن اخلطًن كإمنا يأيت من اإلستجابات احلشوية ال ي تعقب ذلك.

 (Canon-Bard)بارد -نظرية كانوف .2
النج" تفسًنا بديال لالنفعاؿ كالتغًنات -كقد اقرتحا لنظرية "جيمس

كمؤدل ىذه النظرية أف  اجلسمية. كذلك ىو النظرية "الثالموثية" يف االنفعاؿ.
التنبيهات احلسية الواردة متر من خالؿ الثالموس الذم يقع عند قاع الدماغ 

بارد" تتلقي الرسائل الواردة، -كانوفقريبا من اذليبوثالموس. كحبسب فكرة "
كادلعتاد أف يقـو اللحاء  أثناء عبورىا يف الثالموس نوعا من ادلسحة االنفعالية.

فعالية يف الثالموس. فإذا مل يتحقق ذلك، انطلق االنفعاؿ. بكف االستجابة االن

                                                
)عماف: دار ادلسًنة للنشر كالتوزيع  ،الدافعية كاالنفعاالتسيكولوجية بين يونس، زلمد زلمود 6

 227، ص:1(، ط2007كالطباعة، 
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كيتألف ىذا من تفريغ للثالموس يصعد إىل اللحاء، كىذا التفريغ الصاعد ىو 
الذم يؤدم إىل اخلربة االنفعالية الشعورية كحيبط كذلك إىل اجلسم يف النفس 

 7الوقت كىذا ىو ما يؤدم إىل التعبًن احلشوم كالعضلي.
 بين يونس د. عاالت عند كمفهـو انف .3

أهنا حالة من الالتوازف بٌن الكائن احلي )احليواف تعد االنفعاالت 
كاإلنساف( من جهة، كادلثًنات اخلارجية )ادلادية كاالجتماعية( من جهة أخرل، 
شلا يؤدم إىل ظهور االنفعاالت بصورة مفاجئة كحلظية زائلة، تدفعنا لالقرتاب 

 8تكوف مصحوبة بالضطرابات جسدية خارجية.من شيء، أك اإلبتعاد عنو، ك 
كأماـ ىذه النظريات لعلماء النفس، أف بعض ادلفّسرين ادلعاصرين 
استخدمها يف الدراسة شخصيات يف األنبياء عليهم السالـ، فهذا األستاذ سيد 

عند دراستو لشخصية األنبياء عليهم السالـ يف كتابو القيم )التصوير  9قطب
الفين يف القرآف( يقوؿ عن موسى عليو السالـ: "لنأخذ موسى إنو منوذج للزعيم 
ادلندفع العصيب ادلزاج". كيف موضع اآلخر يقوؿ عنو: "كىنا يبدك التعصب 

اع ادلزاجي )احلالة ففّرؽ بٌن االندف 10قومي، كما يبدك االنفعاؿ العصيب".ال
جية( كبٌن االنفعاؿ العصيب )االنفعاؿ النفسي( الذم كاجهو موسى عليو ادلزا

 السالـ.

                                                
 104-102ادلرجع السابق، ص: إدكارد ج. مورال،7
 227بين يونس، ادلرجع السابق، ص:8
ىو سيد قطب إبراىيم حسٌن شاذيل، مفكر إسالمي مصرم، من أىم مؤلفاتو: يف ظالؿ القرآف، 9

يركت، ) ،سيد قطب من ادليالد غلى االستشهاد د. صالح اخلالدم: القرآين، معامل يف الطريق. التصور الفين يف
 .  17-15ص: ،1(، ط: ـ1991دمشق: الدار الشاملة، دار القلم. 

 162، )دـ، دف، دت( ص:التصوير الفين يف القرآفقطب، سيد 10
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 11يظهر شلا سبق أف حدكث االننفعاؿ النفسي مرتبط بأمرين اثنٌن مها:
السبب أك ادلنبهة أك ادلثًن: إذ إف االنفعاالت ال ديكن أف تظهر  -1

 معٌن أك مثًن. من فراغ، بل يوجد كراء كل انفعاؿ سبب
كىي اإلثارة ال ي حتدث كرد فعل على ادلثًن أك  االستجابة: -2

السبب، كذلا مظهراف جسمي كشعورم، كتتفاكت اإلثارة بٌن 
األفراد فمنهم من يكوف من ذكم االنفعالية ادلنخفضة. 
كاالستجابة االنفعالية عند األفراد ترتاكح يف شدهتا بٌن عالية جدا 

ة كقليلة جدا. كالسبب يف ىذا التفاكؽ يعود كعالية كمتوسطة كقليل
 إىل عوامل ننفسية أك فسيولوجية أك اجتماعية أك غًنىا. 

 أقسام انفعاالت النفسية -ج
 12ديكن تقسيم االنفعاالت النفسية إىل األقساـ التالية:

 أكال: من حيث تأثًنىا يف الكائن احلي. فهي تقسم إىل قسمٌن رئيسٌن مها:
كىي االنفعاالت الباعثة على السعادة،  ساّرة:إجيابية/انفعاالت  -1

كادلنشطة للكائن احلي، كادلؤدية إىل ادلتعة كاللذة، كذلا انعكاسات 
 إجيابية على الصحة اجلسمية كالنفسية، مثل الفرح كالسركر.

كىي االتفعاالت الباعثة على  ة:غًن سارّ انفعاالت سلبية/ -2
التعاسة، كتعمل على الكبت كتؤدم إىل ادلعاناة كاألمل، كما تؤدم 

                                                
 . بتصرؼ237-236بين يونس، ادلرجع السابق، ص:11
 240-239ص:نفس ادلرجع، 12
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سمية، كمنها: محيدة بالنسبة للصحة النفسية كاجلغًن  جئإىل نتا
 الغضب، كاخلوؼ، كالذعر.

 ثانيا: من حيث شدهتا أك قوهتا. كذلك تقسم إىل قسمٌن مها:
كىي االنفعاالت ال ي تعمل على زيادة النشاط،  انفعاالت قوية: -1

كالطاقة، كاحليوية كاحلماس، كاحلمّية، كما تعمل على زيادة 
ضربات القلب، كضغط الدـ، كمن ىذه االنفعاالت على سبيل 
ادلثاؿ ال احلصر: السركر كالعنف كالغضب كاحلسد. كىذه 

 االنفعاالت تكوف شّدهتا مرتفعة.
نفعاالت ال ي تكوف شدهتا ضعيفة كىي اال انفعاالت ضعيفة: -2

كتعمل على التقليل من النشاط كاحليوية، كمن ىذه االنفعاالت: 
 احلزف كاحلنٌن كالضجر.

 ثالثا: من حيث بساطتها كتعقيدىا. كذلك تقسم إىل قسمٌن مها:
 انفعاالت سفلى أك بسيطة -1
 انفعاالت عليا أك معقدة. -2

 الخوف وداللته النفسية - د
جتمع على أف اخلوؼ يف اللغة معناه: الفزع. كأنو تكاد معاجم اللغة 

مشتق من خاؼ خياؼ خوفا كخيفة كسلافة، كمنو التخويف كاإلخافة، كالنعت 
 يف القرآف الكرمي. ككل ىذه االشتقاقات كردت  13منها خائف.

كبالنظر يف مشتقات كلمة اخلوؼ يف القرآف الكرمي، يتبٌن أهنا تستعمل 
 ركية، قاؿ تعاىل:يف األمور الدنيوية كاألخ

                                                
 99، ص:9، جلساف العربابن منظور: 13
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جضحضخضمضحطمظجعمعجغمغُّٱ
 كقاؿ تعاىل: 14،َّحقمقجكحكخكمفجفحفخف

خفمفحقمقجكحكخكلكمكجلحلخلُّٱ
 15.َّملهلجم
 :كقاؿ تعاىل

ىليلامممرنزنمنننىنينٱُّٱ
  16.َّٰى

 :كقاؿ تعاىل
ىبيبرتزتمتنتىتيترثزثُّٱ

17.َّمث
 

أما معنو يف علم النفس ىو سلوؾ يتميز بصبغة انفعالية غًن سارّة، 
يف النفس تصحبو ردكد فعل حركية سلتلفة، نتيجة توقع مكركه، انفعاؿ حيدث 

ٱٱقاؿ اهلل تعاىل: 18لتوقع مكركه أك أذل.

ينجهمهىهيهجيحيخيميُّٱ
19.َّٰذٰرييىي

 

                                                
 57(: 17اإلسراء )14
 81(: 6األنعم )15
 16(: 32السجدة )16
 35(: 4النساء )17
 (،3، ـ1، ط2008)القاىرة: عامل الكتب،  ،معجم اللغة العربية ادلعاصرةأمحد سلرت عمر، 18

 708ص:
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يقوؿ الدكتور زلمد بين يونس: "اخلوؼ: ىو ظاىرة طبيعية أك سوية، 
كال يدؿ على أم اضطراب نفسي أك اضلراؼ يف الشخصية، طادلا أف ىناؾ 
أسبابا معقولة لو، كأف مستول اخلوؼ الذم يبديو الشخص اخلائف يتناسب 
مع حجم ادلثًن ادلخوؼ، كاخلوؼ يف حد ذاتو ليس شيئا رديئا جيب القضاء 
عليو، أك جيب االستغناء عنو متاما يف رلاالت الرتبية كاجملاالت االجتماعية 

 20العادية.

 أقساـ اخلوؼ .1
قد يأيت اخلوؼ يف معرض ادلدح إف كاف اخلوؼ من اهلل سبحانو، أك 
يكوف يف معرض الذـ إف كاف اخلوؼ من شيء اليستحق اخلوؼ. بناء على 

 أف تقسم اخلوؼ إىل قسمٌن رئيسٌن:ذلك ديكن 

 : كيقسم إىل قسمٌن:الخوف المشروع -أوال
 الخوف من اهلل سبحانه - أ

قاؿ تعاىل يف مدح كعالمة اذلرب من معاصيو إىل طاعتو. 
كقاؿ  21،َّمعجغمغجفحفخفٱُّٱ ادلؤمنٌن:
كىذا النوع من  22.َّاممميلمكىكيكملىلُّٱتعاىل: 

من أجل ادلراتب، كأرفع ادلنازؿ  اخلوؼ فرض على كل مسلم، كىو
 ادلوصولة إىل اهلل سبحانو. قاؿ تعاىل:

                                                                                                                                 
 155(: 2البقرة )19
 245-244بين يونس، ادلرجع السابق، ص: 20
 57(: 17اإلسراء )21
 16(: 39الزمر )22
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كالفرار ال يكوف إال  23.َّهنجهمهٰهجيمنجنحنخنُّٱ
 للخائف.

 الخوف الطبيعي - ب
كىو اخلوؼ من مؤثر خارجي، كىذا ادلؤثر غالبا ما يكوف   

ثعباف أك أسد أك زلسوسا كمشاىدا كماديا، كأف خياؼ اإلنساف من 
غًنه. كىذا ال يالـ عليو اإلنساف، ألف ىذا النوع من اخلوؼ مفطور 

 عليو اإلنساف يف الغلب.

 : كيدخل ىذا القسم ما يلي:الخوف غير مشروع -ثانيا
 قاؿ تعاىل:، الشيطانالخوف من  - أ

مهىهيهجيحيخيميىيييٰذٱُّٱ
 24.َّٰر
 الخوف من األعداء - ب

كىو اخلوؼ من قوهتم كعدهتم كجربكهتم، حبيث يؤدم إىل 
التقاعس كالنكوص عن أداء كاجب الدعوة كالعبادة كمواجهتهم، 

 :قاؿ تعاىل
زنمنننىنينٰىريزيمينيىيييٱُّٱ

جئحئخئمئهئجبحبخبمبهبجت
.َّحتختمتهتمث

25
 

                                                
 50(: 51الذاريات )23
 175(: 3آؿ عمراف )24
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 الخوف من السلطان -ج
فقد ركل احلاكم يف كىو اخلوؼ من احلق يف كجهو، 

ادلستدرؾ عن عبد اهلل بن عمركا بن العاص رضي اهلل عنهما قاؿ: 
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: "إذا رأيت أم ي هتاب فال 

 26تقوؿ للظامل يا ظامل فقد تودع منهم".

 الغضب وداللته النفسية -ه
استجابة خط، كيف علم النفس ىو ب مبعىن س  ب مصدر غض  غض  

تتميز بادليل لالعتداء كبتغًنات تبدك على الوجو "اعرتاه أك استحوذ  النفعاؿ
 27، كقاؿ رسوؿ اهلل: إمنا الشديد الذم ديلك نفسو عند الغضب".عليو الغضب

تعريفات علماء عرؼ علماء النفس الغضب بتعريفات قريبة جدا من 
 28اللغة كالشرع. فقد عرفوا الغضب بأنو:

ارة فسيولوجية، كعنصر إدراكي حالة انفعالية تتحدد بوجوه إث .1
 معريف.

شعور قوم بعدـ الرضا، موجو ضلو شخص ما أك شيء ما، يؤدم  .2
إىل تسبيب األذل أك اإلزعاج للشخص ادلعىن، أك إىل أم 
شخص يهمو أمره، هبدؼ احلماية من التعرض دلثل ىذه احلالة 

 يف ادلستقبل.
                                                                                                                                 

 54(: 5ادلائدة )25
، إشراؼ: د. يوسف ادلستدرؾ على الصحيحٌن، احلاكم أبو عبد اهلل زلمد بن عبد اهلل بن زلمد26

 96، ص:4ادلرعشلي، )بًنكت: دار ادلعرفة، دت(، ج
 1624ص: ،ادلرجع السابقأمحد سلرت عمر، 27
 248-247بين يونس، ادلرجع السابق، ص:28
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دكاف، أك استجابة انفعالية حادة تثًنىا مواقف التهديد، أك الع .3
القمع، أك اإلحباط أك خيبة األمل، كيصحب الغضب 
استجابات قوية يف اجلهاز العصيب ادلستقل، كخاصة اجلهاز 
العصيب، كالذم يدفع ادلرء إىل االستجابة باذلجـو إما بدنيا أك 

 لفظيا.
 أقسام الغضب .1

كالغضب قد يكوف شلدكحا، كقد يكوف مذموما، كلذا ديكن أف 
 رئيسٌن:نقسمو إىل قسمٌن 

 غضب اهلل عز كجل - أ
كىو صفة من صفات الفعل الثابتة لو عز كجل على الوجو 

 الالئق بو، ثبتت بالكتاب كالسنة، فمن الكتاب قولو تعاىل:
ىكيكملىليلامممُّٱ

 29.َّرنزنمنننىنينٰىريزي
كمن السنة، ما ثبت يف جديث الشفاعة الطويل عندما يفزع 
الناس إىل األنبياء، يطلبوف منهم الشفاعة، فكل نيب يأتونو يقوؿ 
ذلم: "إف ريب قد غضب اليـو غضبا مل يغضب قبلو مثلو، كلن 

 30يغضب بعده مثلو".
 : كيقسم إىل قسمٌن:اإلنساف بغض - ب

                                                
 93(: 4النساء )29
َكَلَقد  أَر َسل َنا ن وحنا إ ىَلٰ ، كتاب أحاديث األنبياء، باب قوؿ عز كجل: )صحيح البخارمالبخارم، 30

 135، ص:2(، ج3320(، رقم احلديث )25. ىود:قَػو م و  
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 غضب مذمـو )سليب( (1
يكوف يف غًن احلق. كإمنا  كىو الغضب الدنيوم، الذم

يكوف ذلول النفوس، يتجاكز فيو العبد بقولو، فيشتم كيقذؼ، 
فيضرب  كجيرح اآلخرين بكلمات مؤذية كيتجاكز فيو بفعلو،

 هم.كال كيتلف أمواؿ اآلخرين كأم
يب ىريرة قاؿ: إف رجال للنيب صلى فقد ركم البخارم عن أ

مرارا قاؿ: ال اهلل عليو كسلم أكصين: قاؿ: "ال تغضب، فردد 
 31تغضب".

 غضب زلمود )اجيايب( (2
كىو الذم يكوف هلل، كمن أجل اهلل، كإذا انتهكت زلاـر اهلل 
كيكوف للحق إذا اعتدم على اإلنساف بدكف كجو حق على مالو، 
أك نفسو، أك عرضو، أك كلده. فهذا الغضب يكوف مستساغا 
 شرعا، كقد يكوف كاجبا، لكن جيب أف يتصرؼ أثناء غضبو ىذا

 حبدكد دينو، كمبا يوافق احلق كالعدالة.
ؿ ابن عرفو: الغضب: من ادلخلوقٌن قاؿ ابن منظور: "قا

، فادلذمـو ما كاف يف غًن  شيء يداخل قلوهبم كمنو زلمود كمذمـو
احلق، كاحملمود ما كاف يف جانب الدين كاحلق، كأما غضب اهلل 

 32فهو انكاره على من عصاه فيعاقبو".

                                                
، 3(، ج6116رقم احلديث )، كتاب األدب، باب احلذر من الغضب، صحيح البخارمالبخارم، 31

 161ص:
 649، ص:1، ج، لساف العربابن منظور32
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 الباب الرابع

 لسالم على فرعون في القرآنمقاومة موسى عليه ا سيكولوجيا تحليل

يف ىذا الباب حملة عن مقاومة موسى عليو السالم على الباحثة  تبحث
 .مواجهة فرعون النفسية موسى عليو السالم يف االنفعاالتحتليل  فرعون مث

 وستشرحها الباحثة كما يأيت:

 فرعونمقاومة موسى عليه السالم على لمحة عن  - أ

وردت حلقات من قصة موسى عليو السالم وجدت الباحثة اليت وقد 
 .يف مواجهة فرعون يف سورة األعراف، وسورة طو، وسورة الشعراء

فلقد أمر اهلل سبحانو وتعاىل موسى وىارون عليهما السالم بالذىاب 
 تعاىل: ن لدعوتو إىل دين احلق، قال اهلل إىل فرعو 

ممرنزنمنننىنينٰىريزيمينيىيييُّٱ

جئحئخئمئهئجبحبخبمبهبجتحتختمتهتمثحجمججح

مسحصخصمصجضحضخضمضحطمظجعخسمحجخمخجسحس

 ٔ.َّلكمكجلحلخلخكمفحقمقجكحكخفمعجغمغجفحف
ذلك بأن  أمر اهلل تعاىل موسى وىارون بالذىاب إىل فرعون مبعجزات اهلل.

وبقول ال خشونة فيو، بدعوتو فرعون جاوز احلد بالكفر والتمرد بادعائو الربوبية. 
يتعظ ويتأمل فيؤمن أو خياف عذاب اهلل  إىل اإلميان برفق ال عنف فيو لعلو

وقاال إهنما خيافا أن يعجل عليهما بالعقوبة والقتل، أو جياوز  فيكف عن طغيانو.

                                                
 ٚٗ-ٕٗ(: ٕٓطو ) ٔ
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تعاىل ذلما بأن ال خيافا إن اهلل  احلد يف اإلساءة إليهما ويزداد تكبريا. وقال اهلل
وأن  معهما بالنصر والعون واحلفظ، يسمع ويرى ما جيري بينهما وبني فرعون.

  ٕ.غو الرسالة واإلقرار بتوحيد اهلليقوال لو إهنما أرسل من رهبما إليو لتبلي
 قال اهلل تعاىل بلسان موسى: 

خلملىليلخفمفحقمقجكحكخكلكمكٱُّٱ
 ٖ.َّجنحنخنمنىنينجهمهىهيمجمحمخمممىم

سى ىو رسول اهلل عليو الصالة والسالم، فما عليهم إال أن يتبعوه ومو 
ويدخلوا يف دينو، واحلق ىو ما معو وما جاءىم بو، ألن احلق ىو ماجاء من 
عند اهلل، وقد زّوده اهلل باآليات البينات الدالة على صدقو. لقد بدأ موسى عليو 

 ٗ.صادقة دعوةالسالم مع فرعون بالعقيدة، وىي نقطة البدء يف كل 
وىنا اشتاط فرعون غضبا وأخذ يرغي ويزيد ويتحرك مينة، ويسرة من 
الغيظ الذي ال يكاد يكبتو فهو ال يريد أن يذكر بإلو ألنو نصب نفسو يف ىذا 

 قال تعاىل: ادلنصب. 
حلخلملهلجمحمخمممجنحنخنمنهنُّٱ

خلملىليلجمحمخمممىمجهمهٰهجيحيخي

                                                
 ٖ٘ٔ، )دمشق: دار الفكر، دت(، ص:التفسري الوجيز على ىامش القرآن العظيموىبة الزحيلي، ٕ
 ٘ٓٔ-ٗٓٔ(: ٚاألعرف )ٖ
م(، ٜٜٛٔ،)دمشق: دار القلم، القصص القرآين عرض وقائع التحليل أحداثصالح اخلالدي، ٗ

 ٗٓٗ،ص:ٕج
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يمجنحنخنمنىنينجهمهىهيهجيحيخيميىي
  ٘.َّييٰذ

وىكذا مجع فرعون كل ما حسبو ردا قاتال ال ميلك موسى معو جوابا، 
وال يستطيع مقاومة وخباصة حكاية القتل، وما ميكن أن يعقبها من قصاص 

فأزال ويتهدده بو من وراء الكلمات. ولكن موسى وقد استجاب اهلل دعاءه 
تلك الفعلة وىو بعد جاىل، يندفع اندفاع العصبية  حبسة لسانو بأن ما فعل

لقومو، ال اندفاع العقيدة اليت عرفها اليوم مبا أعطاه ربو من احلكمة. ففرر منهم 
  ٙ.دلا خافهم على نفسو، فقسم اهلل لو اخلري ووىبو احلكمة وجعلو من ادلرسلني

فرعون ومإليو  ىزعم فرعون أن موسى ىو رجل رلنون، لذا حتدى موس
فألقى موسى عصاه فإذا ىي حية تسعى عظيمة فاغرة فاىا بأن يأيت بآية، 

مسرعة إىل فرعون فلما رآىا فرعون قاصدة إليو خافها فاقتحم عن سريره 
واستغاث مبوسى أن يكفها عنو ففعل مث اتاه بالربىان الثاين حيث أخرج يده من 

ول فاستشار فرعون جيبو فرآىا بيضاء من غري برص مث ردىا فعادت إىل لوهنا األ
ادلأل حولو فيما رأى فقالوا لو ىذان ساحران يريدان أن خيرجاكم من أرضكم 
بسحرمها ويذىبا مبلككم الذي أنتم فيو وأبوا على موسى أن يعطوه شيئا شلا 
طلب وقال ادلأل لفرعون امجع ذلما السحرة فإهنم بأرضك كثري حىت تغلب 

 لو كل ساحر متعامل. بسحرك سحرمها فأرسل إىل ادلدائن فحشر
ومل يكن صرب موسى مقاومة للعدو بل امتثاال ألمر اهلل كي يبتليو، حىت 

 إذا مت اإلبتالء وعم البالء أغرق اهلل فرعون وقومو.
                                                

 ٕٕ-ٛٔ(: ٕٙالشعراء )٘
 ٜٕٔ٘، ص:٘م ،ٕٖط م(،ٖٕٓٓ، )بريوت: دار الشروق، يف ظالل القرآنسيد قطب، ٚ
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 فرعون عند موسى عليه السالم في مواجهة انفعال النفسية - ب
 فرعون مواجهة سى عليه السالم منخوف مو  .1

وصف حالة موسى بعد قتلو  ىذا ادلشهد من قول تعاىل يف يبدأ
هئمئٰىريزيمينيىيييجئحئخئٱُّٱللقبطي:

جبحبخبمبهبجتحتختمتهتمثحجمججحمحجخمخ
حضخضمضحطمظجعمعجغمغجفحفجضجسحسخسمسحصخصمص

خفمفحقمقجكحكخكلكمكجلحلخلملهلجم
خيميهيمئحيحمخمممجنحنخنمنهنجهمهٰهجي

ففي ىذا ادلشهد يبني اهلل عز وجل أن موسى عليو السالم  ٚ.َّهئمب
 اعًتاه اخلوف مرتني:

: بعد يوم من قتلو القبطي، خاف من اكتشاف أمره. األولى
وأصبح يف  هلل: "ومر يومسيد قطب رمحو ا ( قالٰىريزيميني)

( يَ تَ َرقَّب  ادلدينة خائفا من انكشاف أمره، يًتقب االفتضاح واألذى، ولفظ )
يصّور ىيئة القلق الذي يتلفت ويتوجس ويتوقع الشر يف كل حلظة، وىي مسة 

 م ىيئة اخلوف ىذا ادلوقف كذلك. والتعبري جيسالشخصية االنفعالية تبدو يف
( فادلدينة عادة موطن يفي اْلَمدييَنةي مها بكلميت )والقلق هبذا اللفظ، كما أنو يضخ

ينة، فأعظم اخلوف ما  كان يف داألمن والطمأنينة، فإذا كان خائفا يًتقب يف ادل
مأمن ومستقر. وحالة موسى ىذه تلهم أنو مل يكن يف ىذا الوقت من رجال 

القصر نفسا يف عهود الظلم  القصر. وإال فما أرخص أن يزىق أحد رجال
                                                

 ٕٔ-ٛٔ(: ٕٛالقصص )ٚ
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(، لو أنو َخائيًفا يَ تَ َرقَّب  والطغيان، وما كان ليخشى شيئا فضال على أن يصبح )
 ٛيزال يف مكانو من قلب فرعون وقصره". كان ما

سيد قطب وصف  وقال (حيجهمهٰهجي: حني خرج من بلده. )والثانية
السمة الواضحة يف احلالة االنفعالية دلوسى عليو السالم بقولو: ومرة أخرى نلمح 

الشخصية االنفعالية، التوّفر والتلفت، مث يتبعو السياق خارجا من ادلدينة، 
 ٜخائفا يًتقب، وحيدا فريدا غري مزّود إال باالعتماد على مواله".

موسى عليو السالم بعد قتل القبطي، يقول الدكتور صالح اخلالدي: "
ينكشف أمره. وىذا اخلوف أصبح يف ادلدينة خائفا يًتقب، ألنو خيشى أن 

منطقٌي ال يالم عليو. ودلا علم أن فرعون أصدر أمره بقتلو خرج من ادلدينة 
 خائفا يًتقب. وسبق وصول اجلنود إليو، وىذا اخلوف أيضا منطقي ال يالم

عليو، وىو ليس جبنا وال ضعفا، أال تريد من رجل خياف بعد أن أصدر احلاكم 
 ٓٔأمره باعتقالو وقتلو".

 وسى عليه السالم من الحيةخوف م .2

 عاىل:يبدأ ىذا ادلشهد من قول اهلل ت

                                                
 ،ٕٖ، ط٘م(، مجٖٕٓٓ، )يروت، القاىرة: دار الشروق، يف ظالل القرآنسيد قطب، ٛ

  ٖٕٛٙ-ٕٕٛٙص:
 ٕ٘ٛٙادلرجع السابق، ص:ٜ

، ٔم(، طٖٕٓٓ، )دمشق: دار القلم، القرآن حتليل وتوجيومواقف األنبياء يف صالح اخلالدي ، ٓٔ
 ٖٕٔص:
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 مث هت مت خت حت جت هب مب  خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱ
ٔٔ.َّ حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مجحج

 

عمق االنفعال الذي حصل دلوسى عليو السالم  وىذا ادلشهد يكشف
حني شاىد عصاه تتحول إىل ثعبان، فيفر ىاربا خائفا وال يعقب، وال يلتفت 

حالة موسى  قطب رمحو اهلل وىو يصّورسيد  لوراء من شدة اخلوف. يقولإىل ا
عليو السالم: "فقد ألقى موسى عصاه كما أمر، فإذا ىي تدّب وتسعى وتتحرك 
حركة سريعة كحركة ذلك النوع الصغري السريع من احلّيات "اجلاّن"، وأدركت 

ليت مل ختطر لو ببال، موسى عليو السالم طبيعة االنفعالية، وأخذتو ىزة ادلفاجأة ا
بعيدا عن احلّية دون أن يفكر بالرجوع، وىي حركة تبدو فيها دىشة وجرى 

 ٕٔادلفاجأة العنيفة يف مثل تلك الطبيعة الشديدة االنفعال".

 يف موضع آخر عند قول اهلل تعاىل:ويقول 
اكزثمثنثىثيثىفيفىقيقرثنتىتيتُّٱ

َّىليلاممللكمكىكيك
: "إهنا ادلفاجأة اليت مل يستعد  ٖٔ

( ومل َوىلَّٰ م ْدبيرًا وملَْ ي  َعقِّبْ ذلا، مع الطبيعة االنفعالية، اليت تأخذىا الوىلة األوىل )
يفكر يف العودة إليها ليتبني ماذا هبا، وليتأمل ىذه العجيبة الضخمة، وىذه ىي 

 ٗٔمسة االنفعاليني البارزة تتجلى يف موعدىا".

                                                
 ٓٔ-ٜ(: ٕٚالنمل )ٔٔ
 ٜٕٕٙسيد قطب، ادلرجع السابق، ص:ٕٔ
 ٖٔ(: ٕٛالقصص )ٖٔ
 ٕٜٕٙسيد قطب، ادلرجع السابق، ص:ٗٔ
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 عليه السالم من فعل السحرةخوف موسى  .3

    خلٱُّٱويبدأ ىذا ادلشهد من قول اهلل تعاىل:

جهمهىهيهينملىليلجمحمخمممىميمجنحنخنمنىن

جيحيخيميىيييٰذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئزئ

٘ٔ.َّمئ
ٱ

خوف من نوع آخر إنو  إن انفعال خوف عند موسى يف ىذا ادلشهد ىو
 خوف الوجس. والوجس: "الصوت اخلفي، قال تعاىل:

َّخلملهلحللكمكجلُّٱ
النفس فالوجس قالوا ىو حالة حتصل من ٙٔ

  ٚٔبعد اذلاجس ألن اذلاجس مبتدأ التفكري، مث يكون الواجس اخلاطر.
ٛٔويأيت مبعٌت اإلضمار.

 

 وألهنم اليت أثّرت على بصره،بسبب ادلفاجأة  هبذا اخلوف موسى أحسّ 
داخلي ة تؤدى إىل اضطراب الاحلي جتد أن رؤيةيعتو البشرية االنفعالية طبن م

 تدركو على أنو اخلوف.

انفعال ىو  لذي حدث دلوسى يف ىذا ادلشهداخلوف ان انفعال إ
ىذا اخلوف لكنو ليس خوف جنب، أو خوفا على  ، إنو خياف وخيفإيجابي

 ىذا اخلوف كان داخليا ومؤقتا. أجل رسالة من اهلل، لذا حياتو، إنو خوف من
                                                

 ٛٙ-٘ٙ(: ٕٓطو )٘ٔ
 ٕٛ(: ٔ٘الذاريات )ٙٔ
 ٕٛ٘، ص: ادلفردات يف غريب القرآنالراغب األصفهاين، ٚٔ
، زلقق: زلمد باسل عيون السود، )بريوت: دار ادلكتب العلمية، البالغة أساسالزسلشري، ٛٔ

 ٕٖٔم( ص:ٜٜٛٔ
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 الباب الخامس
 خاتمة

لباحثة أن تسجل النتائج تريد ا، يف ختام هذا البحث العلمي
 .عليها الباحثة يف مرور كتابة هذا البحث العلمي تاليت حصل واالقًتاحات

 النتائج  - أ

 الباحثة هي:ومن أهم نتائج الرسالة اليت وجدهتا 

ت يف اليت ورد عليه السالم على فرعون جتد الباحثة مقاومة موسى .1
مقاومة بني احلق والباطل لدعوة كانت سور من القرآن الكرمي  

جاوز احلد بالكفر والتمرد بادعائه  هإىل دين احلق، ألن فرعون
  .الربوبية

انفعال النفسية عند موسى عليه السالم يف مواجهة جتد الباحثة  .2
فرعون هو انفعال اخلوف الذي حصل للنيب موسى يف ثالثة 
حال، األول: خوف موسى عن مواجهة فرعون أنه خوف منطقي 
ال يالم عليه، وهو ليس جبنا وال ضعفا. والثانية: خوف موسى 

يف  من احلية هو من النوع ادلشروع الذي ال يالم عليه البشر
العادة، وال أحد معصوم منه لكونه مغروزا يف اإلنسان. والثالثة: 
خوف موسى من فعل السحرة أنه انفعال إجيايب، إنه خياف 
وخيف هذا اخلوف لكنه ليس خوف جنب أو خوفا على حياته، 
إنه خوف من أجل رسالة من اهلل، لذا هذا اخلوف كان داخليا 

 ومؤقتا.  
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 االقتراحات - ب

الباحثة أن هذا البحث  الباحثة يف حبثها العلمي وتدرك انتهت .1
طبعا مازال بعيدا من كلمة كاملة. وعسى هذا البحث نافعا ذلا 
وإلخوان الطالب والطالبات والقارئني، وترجو منهم نصائح 

 وإرشادات يف هذا البحث.

القرآن  قصص ن اجملموعة الباحثني من يهتم ببحثأن يكون م .2
  اجملتمع اإلسالمي حىت يفيد بشكل أكرب
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 القرآن الكرمي

، حتقيق زلمد أمحد عبد العزيز، قصص األنبياء، ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل
 م6996(، دون ادلكان: مكتبة دار الثقافة، 5ط)

، 6ط ،لسان العرب، مجال الدين زلمد بن مكرمأبو الفضل ابن منظور، 
 بال تاريخدار صادر،  بريوت:

، القاهرة: عامل الكتب، 3، م6ط ،معجم اللغة العربية ادلعاصرةأمحد سلرت عمر، 
8008  

، حتقيق شعيب مسند اإلمام أمحدأمحد بن حنبل، أبو عبد اهلل الشيباين، 
 م6999، بريوت: مؤسسة الرسالة، 8، ط68، جاألرنؤوط وآخرون

ن و ، د6، ط6، ج6، مسلسلة األحاديث الصحيحةالدين،  األلباين، ناصر
 م6996ادلكان: مكتبة ادلعارف للنشر والتعارف والتوزيع، 

، حقق 4، ج8، م، صحيح البخاريالبخاري، أبو عبد اهلل زلمد بن إمساعيل
 م6994أصوذلا الشيخ عبد العزيز بن باز، دون ادلكان: دار الفكر، 

، رسالة دكتورة، جامعة اجلزائر: القصة يف القرآنسيكولوجية ، التهامي، النقرة
 6976الشركة التونسية للتوزيع، 
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، ادلستدرك على الصحيحنياحلاكم، أبو عبد اهلل زلمد بن عبد اهلل بن زلمد، 
 ، بريوت: دار ادلعرفة، دون التاريخ4إشراف: د. يوسف ادلرعشلي، ج

دمشق:  ،8ج ،أحداثالقصص القرآين عرض وقائع التحليل  اخلالدي، صالح،
 م 6998دار القلم، 

، 4ط ،مفردات ألفاظ القرآن، الراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن زلمد
 م8009-ه6430دمسق: دار القلم، 

، راجعه وقّدم له: وائل أمحد عبد الرمحن، ادلفردات يف غريب القرآن ،
 ، دتالقاهرة: ادلكتبة التوفيقية

، عناية يوسف الشيخ سلتار الصحاحالرازي، زلمد بن أيب بكر بن عبد القادر، 
 م6998، دزن ادلكان: ادلكتبة العصرية، 4زلمد، ط

، بريوت: دار العلم للماليني، 6، ط8مج، ج8، ، األعالمالزر كايل، خري الدين
6984  

، زلقق: عبد الرحيم أساس البالغة ،الزسلشري، أبو هاشم زلمود بن عمر
 زلمود، بريوت: دار ادلعرفة للطباعة والنشر، دون التاريخ

جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطربي، أبو جعفر بن زلمد بن جرير، 
يج صدقي مجيل العطار، دون ، ختر 6، ج6، مادلعروف بتفسري الطربي

 م6995دار الفكر،  :ادلكان
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، 6، طبخاريفتح الباري شرح صحيح الالعسقالين، أمحد بن علي بن حجر، 
 م6989دزن ادلكان: دار الكتب العلمية، 

عمان: دار  ،6، طسيكولوجية الدافعية واالنفعاالتبين يونس، زلمد زلمود، 
  8007ادلسرية للنشر والتوزيع والطباعة، 

 6، ترمجة: أمحد عبد العزيز سالمة، ط:الدوافع واالنفعاليةج. موراى، إدوارد، 
 م 6988القاهرة: دار الشروق، 

قصة موسى عليه السالم وفرعون مصر يف القرآن محدي غنيم سليمان السيد، 
 م8003، دون ادلكان: دون النشر، الكرمي

بريوت: ، 6ط ،قاموس األمساء العربية وادلعربة وتفسري معانيهاحّنا نصر احليّن، 
 بال تاريخ دار الكتب العلمية،

 دار الشروق، بال تاريخ، القاهرة : 67، طتصوير الفين يف القرأنسيد قطب، 

، شروق: دار ال، القاهرة، بريوت38، ط5جم، يف ظالل القرآن، 
 م8003

، مصر: مكتبة الشروق الدوليىة، 4، طادلعجم الوسيطرلمع اللغة العربية، 
 م 8004

، حتقيق صحيح مسلممسلم، أبو احلسن بن احلجاج القشريي النيسيبوري، 
 م6983ادلكان: دار الفكر، (، دون 3زلمد فؤاد عبد الباقي، ط)
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www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture/ نقل يف  /مفهوم اإلنفعاالت وأنواعها
 67/08/8067/64:83:48التاريخ: 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture/
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture/


 


