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وَ 

وَ 
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  در 

است؛

  بر در صورت ارصار 

،و 

،و 

116



مطالعه در شخصیت 

را برای ما روشن می کند؛

؛مرا می یابی در این روشنایی، 

  و در این حال 

.به حساب می آید برای ما یک 
117
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119



120

خداوند تعالی در هنگام اعطای ماموریت 

:به جناب موسی، می فرماید

به نزد فرعون برو،

.کرده است چرا که او 



از میان �امی صفات 

خداوند به صفت 

:اشاره می کند

به نزد فرعون برو،

.کرده است چرا که او 
121
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123



:می گویددر ترجمه ی 

 

هو االرتفاع و التجاوز عن الحّد املتعارف، 

.ماّديّا أو معنويّا

  

است؛ 

.چه مادی چه معنوی
124



است؛یکی از مصادیق 

:قرآن کریم می فرماید

هر زمانی که انسان خود را 

.می کند

پس منشأ 

.استیعنی  
125



است؛مشتقات هم از کلمه ی 

:قرآن کریم می فرماید

هر زمانی که انسان خود را 

.می کند

پس منشأ 

.استیعنی  
126



:اضافه می کند

 

و االستغناء إّما يف جهة املال و ال�وة، 

.الشخصيّةإّما من جهة العنوان و املقام و و 

،گاهی از جهت 

.  است و  و  و گاهی از جهت 

127



.السلطنةإّما من جهة القدرة و النفوذ و و 

گاهی نیز از جهِت 

.  است و  و  

128



ن إّما أن يكون بلحاظ الجهل و الغفلة و املحجوبيّة عو 

.الفق�ةالجالل و العظمة االلهيّة و عجز ذاته 

گاهی نیز 

جهِت از 

  و  و  

از جالل و عظمت الهی و 

.  غفلت از عاجز و فقیر بودن خویش� است

129



130



پیرامونجمع بندی کالم 

:این است که

به دلیل

.است 

حال این دارایی ممکن است 

.  باشد  و یا  ، ، 

131



132



میان �امی صفات خداوند از گفتیم 

:اشاره می کندبه صفت 

به نزد فرعون برو،

.کرده است چرا که او 

133



با توجه به این امر که منشأ 

یعنی  

است؛ به دلیل 

 سخنان به 

!مواجهه با جناب موسی توجه کنیددر 

134



135

:با صدای بلند به قومش گفت 

!ای قوم من

در زیر و این   آیا 

!پای من متعلق به من نیست



!یکبار دیگر به این جمله توجه کنید

 مندر زیر پای و این   آیا 

!به من نیستمتعلق 

  

. فخر فروشی می کندو   به 

136
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138

فروشی بهفخر بعد از 

و   

:جمله ای عجیب می گوید

:ندارید به این که آیا 

من از این شخص حقیر ضعیفی که �ی تواند 

.مقصودش را بیان کند 



139

!این جمله ی عجیب توجه کنیدبه

.ندارید یا این که من  آیا 

چه دریافتی از این جمله دارید؟



به نظر ش� ادامه ی این جمله چیست؟ 

.........یا ندارید  آیا 

  

جمله ی ادامه ی می رسد نظر به 

.........ندارید یا  آیا 

:این است

ندارید یا  آیا  140



ادامه ی جمله ی 

:این است .....ندارید یا  آیا 

ندارید یا  آیا 

اما فرعون به جای گفِ� 

: می گوید

141



در نزد فرعون 

:معادل این اعتقاد است که

142



143



:  قال سيبويه و الخليل 

 عىل  بـ عطف 

معنى  معنى ألن 

در آیه ی 

  توسط  کلمه  ی 

عطف شده است؛ به جمله ی 

:زیرا معنای جمله این است

144



  : قالفكأنه 

:  إذا قالوا لهألنهم 

.عندهصاروا برصاء ، فقد 

:گویا فرعون گفته است

ندارید یا  آیا 

:زیرا زمانی که آنها بگویند

.، در نزد او دارای بصیرت هستند

145
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!به این جمله توجه کنید

آیا به یاد دارید،

چه کسی قبال شبیه این جمله را گفته بود؟

به سواِل  اسخ پجمله شبیه این 

.می باشد چرا سجده نکردی؟ 147



سواِل پاسخ در 

  چرا سجده نکردی؟

:پاسخ داد

 

:فرعون هم در مقابله ی با جناب موسی می گوید

148



قبال گفتیم که جمله ی 

است؛ غلبه ی نشانه ی 

ت؛اس غرق در  هم مانند  

:استگف� جمله ی  و نشانه ی این
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151

فرعون بعد از گف� جمله ی

د من از این شخص حقیر ضعیفی که �ی توان

.مقصودش را بیان کند 

دالیل حقیر شمردن جناب موسی را بیان 

:می کند
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154

ون،اولین دلیل حقیر بودن جناب موسی در نگاه فرع

:

چرا او دستبند طال ندارد؟

طال،دستبند در آن زمان، 

.  نشانه دارا بودن مقام و منزلت بوده است
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156

ون، دومین دلیل حقیر بودن جناب موسی در نگاه فرع

:

چرا مالئکه با او همراه نیستند؟

:  بوده است که)  (این جمله 

ده بر زبان �امی تکذیب کنندگان انبیاء، جاری ش

.  است
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در پایان آیات این بخش، 

:خداوند تعالی داستان را جمع بندی می کند

پس فرعون قومش را خوار و خفیف کرد؛ 

.و در نتیجه  آنها از او تبعیت کردند

جمله ی عجیب بیانگر این 

.  است) (
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مرحوم عالمه طباطبایی در رشح جمله ی

:رمایندمی ف

 استخف عقول قومه و أحالمهمأي 

یعنی عقل و زمینه ی تعقل را از قومش گرفت

:لسان العرب می گوید

  حملهم عىل الِخّفة و الجهل

خواری و جهل را به آنان تحمیل کرد 160



این روش عجیب، یعنی

قومو زمینه ی تعقل را از عقل گرف�

آنانو جهل را به تحمیل خواری و

:استروش

و زمینه ی تعقل را از قومش گرفتعقل 

خواری و جهل را به آنان تحمیل کردو 161
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وَ 

وَ 


