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نبينا حممد  ملرسلنيبسم ا الرمحن الرحيم، واحلمد  رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف ا

 ، وبعد:☻

اإلنسان  ▐ اهللا ونفخ فيه من روحه، فوهب ،خلقهأن اإلنسان، ب هلالج لجّرم اهللا كَ 

"خالفة  ةوأمانالوجود واحلياة ابتداء، واإلدراك، والعقل؛ فحمل أمانة "االختيار" وأمانة "اإلرادة" 

سخر له ما يف السموات األرض" فهو سيد هذه األرض، اصطفاه اهللا من بني ماليني املخلوقات، و

والنفس املتكونة من وراء كل ذلك حتمل  ،وهذه الروح ،واألرض، فكان هذا التكريم وهذا العقل

  .املخلوق املتفرد ..جيب اعتبارها يف معاملة هذا اإلنسان -ال طارئة  -خصائص أصيلة 

 ومن آداب هذه املعاملة هي:

انة "االختيار احلر" الذي سُيجزى عنه يوم اإلنسان خملوق "حرة اإلرادة" حيمل أمفاحلرية: 

احلساب يف دار العدل، واحلفاظ عىل حرية اإلنسان كانت عىل رأس أهداف "اجلهاد يف سبيل اهللا" 

ليكون قادرًا عىل االختيار،  ي بتحرير اإلنسان، وحترير شعوره؛فرسالة اإلسالم تعني أول ما تعن

 مالكًا له.

بدون هذه احلرية، فاحلفاظ عىل هذه احلرية، والتعامل متكاملة ة واإلنسان ال يكون شيئًا ذا قيم

ون استالب معها هي حق إنساين أصيل، وأول معلم من معامل اكتامل اإلنسانية.. وكل الذين حياول

بجعل عبادة الشيطان، واهلوى، والشهوات حرية إنام يستعبدون اإلنسان،  املعنى احلقيقي للحرية؛

 ويذلونه.

د سبق التكريم من اخلالق للمخلوق، فحق للمخلوق أن ُيكرم أخاه، فليس هناك : ولقالتكريم

مته.  قيمة مادية تعلو قيمة اإلنسان أو هتدر من أجلها كرا

مته عامل اإلنسان بإهانة أو احتقار، فكروالكرامة ضد اإلهانة والقهر واإلذالل، فال يصح أن يُ  ا

مة عليها أحد. حتى يف حمفوظة، وُمعتربة.. وال يأت  طرق العقاب الرتبوي لأل�ناء، ال يصح إهانة كرا

 مقدمة



 Ì⁄Çœ⁄<<<<<<<<<                                                                                                     9 

الطفل مهام صغر سنه، فإحساس الطفل بذاته يبدأ من مرحلة مبكرة جدًا من عمره، ال يصح أن هندر 

مته أو نستخف بمكانته، فيكون العقاب  فيه احرتام للكرامة، وجيب تزكية جانب  -عند احلاجة  -كرا

مة عند الطفل، ومن ثم يف ك  افة مراحل العمر.الكرا

: جيب كل إنسان أن يشعر باالحرتام، وحسن األدب، بل جعل اإلسالم "حسن اخللق" االحرتام

هو اهلني اللني القريب السهل الذي  احلق أ�قل يشء يف ميزان العبد يوم القيامة، بل وجعل املسلم

 يأ�ف وُيؤلف. 

سان، وحيدد معامل هذا احلق اإلسالم.. : ومفهوم احلق والوفاء به مركوز يف فطرة اإلنوفاء احلقوق

 إنسان بغض النظر عن دينه وجنسه ولونه وعرقه... إلخ. هو لكلوالوفاء باحلقوق 

: وكون اإلنسان ُمستخلف يف هذه األرض، وحيمل أمانة أ�ت أن حتملها السموات األمانة

ا، فاألمانة يف العلم واألرض واجلبال.. فاألمانة مع هذا اإلنسان حقيقة كربى جيب االنتباه إليه

والتعلم، واألمانة يف املعاملة واآلداب، فال خيدع أحد هذا اإلنسان، وال يضلله، وال يستلب عقله، 

 وال يزين له الباطل.

، وهو أحد أهم مقومات اً : والعدل هو حق لكل الناس، ال يظلمهم أحد، وال يظلموا أحدالعدل

بدونه، وحقيق باإلنسان أن يقيم العدل وأن يعمل به.. فإذا احلياة البرشية، وال تستمر احلياة السوية 

 حتقق، انتقل ألفق أسمى وأعىل وهو "الفضل واإليثار".

الناس كلها  ودود.. وأمراإلنسان وهو به رحيم، رؤوف،  ▐: لقد خلق اهللا الرمحة

ي يفسح النفس حتى يشيع الود والوئام الذي يعطي للحياة هبجة ومجاالً، والذ ؛بالرتاحم فيام بينهم

للتعارف والتحاب والتناصح، ويضيق املجال لـ" الغل" الذي يف الصدور، وحيرس مادة احلسد 

 لعالقات بني الناس.اإفساده حماولة ق مساحة "وساوس الشيطان" ووالبغضاء، ويضي

، هل سيعبد اهللا خملصًا له : قضية وجود اإلنسان كلها عىل األرض، هي ابتالء اهللا لهاالهتامم

ط اهللا املستقيم ؟لدينا وقضية الرساالت  ؟!أم سينحرف عن الطريق، وتتفرق به الُسبل عن رصا

الساموية هي إنقاذ اإلنسان، و�ا كان اإلسالم هو الرسالة اخلامتة العاملية لكل الناس، جيعل قضية 
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"االهتامم" باإلنسان كل اإلنسان، يف األرض كل األرض قضية أصيلة يف املنهج والتصور 

لتحطيم القوى املعتدية التي تقف  و"احلرية"؛ إلسالمي.. االهتامم بـ "البالغ" و"الدعوة" و"اجلهاد"ا

يف طريق هذا اإلنسان حتول بينه وبني سامع اهلدى، وحترمه من جنة عرضها السموات واألرض، 

طمها قبل أن حي وإنقاذه من النار، واالهتامم بـ "إنسانيته" وبنيته النفسية -االهتامم بـ "اإلنسان" 

مة اإلنسان وإقامة احلق والعدل له. - الطاغوت والشيطان، وُيفسدها  واالهتامم بكرا

: وفيه اعتبار "الضعف اإلنساين"، وهو أمر زائد عىل الرمحة، ففيه املبالغة يف الرمحة ال سيام احلنان

ء، وهذه  مة اإلنسان، وتقوي  املعاملةبالضعفاء واملساكني والفقرا من عزيمته، وتفجر حتفظ كرا

 طاقته، كام ترقرق احلب والرمحة يف القلوب.

وغريها مما حتبه النفس، ومما تستقل الفطر السوية بمعرفته.. فكل ما حتبه النفس من طيب معاملة، 

 فهو كذلك لكل نفس، وعىل اإلنسان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه.

*** 

ص عىل احلفاظ عىل البنية السوية لإلنسان ونرى من املنهج والتصور اإلسالمي أن اإلسالم حري

مته حريته، وحفظ من ( حفظ ، ومن تكريم له، ومن احرتام إنسانيته، ومن وفاء حقوقه، ومن كرا

حق األمانة معه، ومن العدل معه، واالهتامم به... إلخ ) بغض النظر عن دينه أو جنسه أو عرقه... 

حتى عندما يدعو الناس إىل  ؛عىل الفطرة السويةء إىل احلفاظ إلخ، ذلك أن اإلسالم هيدف ابتدا

ط اهللا املستقيم تكون نفوسهم مستقيمة ابتداء، ومؤهلة حلمل رسالة اهللا،  الدخول فيه، واتباع رصا

 باألمانة، وإخالص العبودية هللا. والوفاء

ض االستبدادسان أو توعندما تفسد الفطر، وتتهدم البنية السوية لإلن  - فسد بفعل عوامل وأمرا

األمراض عائقًا أمام القيام هبذا الدين، ويصبح من الناحية  هيكون هذا الفساد، وهذ -وغريها 

قعية أن حامل الرسالة هبذه األمراض بل قد ُييسء املريض  ،قد يستوي مع من ال حيملها العملية الوا

بناء السوي العالج انحراف الفطرة، و فيصبح وفكره!ه قِ الرسالة التي حيملها بسلوكه وُخلإىل 

فال بد من إعادة تأهيل اإلنسان ليعود عىل الصورة الصحيحة  ؛رضورة ال مفر منهاللنفس اإلنسانية 

 التي ُفطر عليها.
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 ظلم شديد له: منهام صنفني من معاملة اإلنسان.. كلولقد تعرضت البرشية ل

مته، وقس ؛طاغوتية التي قهرت وأذلت اإلنسانالفرعونية وال :األول ت عليه، وسلبت فمحقت كرا

حتى حتول اإلنسان إىل صورة أضل من  ؛إىل جمرد رقم ومتاع وخدم للطغاة لتهحقوقه، وأذلته، وحوّ 

احليوان، ومع طول االستبداد الذي يقهر اإلنسان كل هذا القهر.. تصيبه أمراض العبودية للبرش، 

 تبيانه -إن شاء اهللا  -اول وعدم الرغبة يف الفكاك منها.. وهذا ما سنح العبودية!واالستمتاع هبذه 

 الكتاب. ايف هذ

تأ�يه اإلنسان، وإنكار الغيب، ووضع اإلنسان مكان اإل�.. كرد فعل عىل "االستبداد"  :والثاين

فغالوا يف صياغة "حقوق اإلنسان" وإهدار حقيقة وهدف وجوده يف هذه احلياة ابتداء، فطغت 

مة اإلنسانواستبدت هي األخرى  التي سلبها الفراعنة والطواغيت.. فانتقلت إىل  يف حماولة رد كرا

" اخلالصة.. التي تريد متاع الدنيا، واهلرب من أي تكاليف تضبط احلياة اإلحلادية - احلياة "العلامنية

ليةاشعارات فارغة ومزيفة من "عىل الصورة السوية الصحيحة حتت  واحلداثة وما بعد  لليربا

0Fاحلداثة

 ... إلخ" !ط املمنهج لتدمري الفطرة اإلنسانية السويةوحتطيم األخالق والتخطي )1(

نُفَسُهْم َ�ْظلُِمونَ  ﴿وإمجاالً لذلك يقول تعاىل: 
َ
ْ أ ُّ ِ�َْظلَِمُهْم َولَـِ�ن َ�نُوا َم  َ�َن ا [التوبة : ﴾  ََ

ظلموا أ�فسهم مجيعًا، ظلموا أو�ك الذين استبدوا باإلنسان وقهروه، وظلموا أو�ك الذين ] 70

ط مستقيم، والظلم ظلامت، وقد خاب طغ وا باإلنسان ليفجر أمامه.. وما وصل فيهم أحد إىل رصا

 فَيظلم نفسه يف النهاية. فمن َيظلم.. ستدور عليه الدائرة من محله،

ط اهللا املستقيم، يف صورة غري  ومن وراء هذا التيه والتخبط يأيت اإلسالم ليضع اإلنسان عىل رصا

مة اإلنسان، وال جيعله عبدًا ألحد سوى خ متكلفة وال متصنعة فهو القه، دين الفطرة.. فال هيدر كرا

لُيفسد حياهتم وفطرهم، وينرش فيهم  ؛ومن يريد أن يستبد بالناس ،وحيارب الفراعنة والطواغيت

كذلك من يريد أن خيرج باإلنسان عن إطار عبوديته  واجهوي ،والظلم والفساد والبغياخلوف والقهر 

                                                           

ك املفاهيم الصلبة والتحرر من كل احلقائق يلة تفكهي مرح: ما بعد احلداثة .هي مرحلة سيادة العقل عىل كل يشء: حلداثةا) 1(

 .واملفاهيم واملقدسات
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�َس َن َ�َْطَ�  ﴿اإلنسان كأ�ه يمكنه أن يكون يف غنى عن اهللا هللا، وجيعل  آهُ اْسَتْغَ�  .ِِّن اْ�ِ َّ ن 
َ
 ﴾ أ

 ]7 ،6[العلق :

*** 

ن: تعاين أمراض االستبداد التي انترشت بفعل الفرعونية والطواغيت، واألمة اآلن تعاين األمري

" التي عبدت إلحلادية وقيم ما بعد احلداثةاوتعاين حماوالت "التبشري" بأن اخلالص هو يف "العلامنية 

ئهم،  ا�ادة والشهوات وأّ�هت اإلنسان، ونسيت اهللا والدار اآلخرة، فأ�ساهم أ�فسهم، واتبعوا أهوا

 وحيسبون أهنم مهتدون.

ن الكريم  – تباع الكتاباواخلالص هو وحده يف  والدوران معه حيث دار.. ويف بيان  -القرآ

زادًا كبرياً نستقي منه الرتياق  -اهللا إن شاء  –كتاب السنجد يف هذا وعالج أمراض االستبداد 

الشايف هلذه األمة بإذن اهللا، وعند شفاءها وعودهتا من جديد، لن تكون بحاجة إىل التبشري بالعلامنية 

بل ستجد هذه األمة أن البرشية كلها بحاجة  -كرد فعل عىل االستبداد والفرعونية  -وعبادة الدنيا 

عليها أن خترج علمة التي لتعود هي األمة الشاهدة واملُ  ؛، وبحاجة إىل الرتياق الذي حتملهاإليه

زين ألهل الفرعونية البرشية من هذا التيه، ومن اتباع الشيطان واهلوى.. الذي يقف يوسوس ويُ 

 .حلاديةالطاغوتية، وألهل العلامنية اإل

ُِل ِمَن الُْقْرآنِ  ﴿وصدق اهللا العظيم:  َّ  َوُ�َ�ّ َ ِ ََ ََ زَ�ُُِ  الّظ ِِِم ََ َو َ ل ّلِلُْمْمِم�ِ َْ ََ َم  ُوَو ِفَف و َو
 ً َا ء :  ﴾ َخَس   ]82[اإلرسا

*** 

ئيل  األمة ومن متابعة األحاديث التي وردت يف اتباع من  مجلةنجد  -أهل الكتاب  -سنن بني إرسا

اين، وترفع احلجاب عن املستقبل األحاديث النبوية الرشيفة، تكشف لنا عن اإلعجاز النبوي الرب

مما يساعدنا يف "دقة"  -! وقد وصلت إليها بالفعل -وعن احلالة التي ستؤول إليها هذه األمة 

التشخيص دون غلو أو شطط، ودون متيع أو إخفاء حلقيقة املرض، ثم من بعد ذلك التشخيص 

 يأيت العالج بإذن اهللا. ..الدقيق الصحيح
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 ومن هذه األحاديث:

ُ َعنُْه، َأنَّ النَّبِيَّ  َعنْ  - َلَتتَّبُِعنَّ َسنََن َمْن َقْبَلُكْم ِشْربًا بِِشْربٍ َوِذَراًعا َقاَل: "☺ َأِيب َسِعيٍد َرِيضَ ا�َّ

ِ اْلَيُهو  "َمنْ َد َوالنََّصاَرى، َقاَل: فَ بِِذَراٍع َحتَّى َلْو َسَلُكوا ُجْحَر َضبٍّ َلَسَلْكُتُموُه، ُقْلنَا: َيا َرُسوَل ا�َّ
 ]3456[صحيح البخاري/

ِذيَن َخَلْوا ِمْن  ": َقاَل ☺ َأنَّ النَّبِيَّ عن شداد بن أوس،  - ِة َعَىل َسنَِن الَّ ُر َهِذِه اْألُمَّ ا َلَيْحِمَلنَّ ِرشَ

ةِ  ِة بِاْلُقذَّ  ]16685[مسند أمحد/ " َقْبلِِهْم َأْهِل اْلِكَتاِب َحْذَو اْلُقذَّ

مَ  َقاَل: ،اْخلُْدِريِّ َأِيب َسِعيٍد َعْن  - ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِ َصىلَّ ا�َّ ئِيَل  :" َقاَل َرُسوُل ا�َّ ا َلَتتَّبُِعنَّ ُسنََن َبنِي إِْرسَ

ئِيَل ُجْحَر َضبٍّ ، َلَتبِْعُتُموُهْم  ا ، "فِيهِ ِشْربًا بِِشْربٍ ، َوِذَراًعا بِِذَراٍع ، َحتَّى َلْو َدَخَل َرُجٌل ِمْن َبنِي إِْرسَ

 ]11679/مسند أمحد [ . " ًة : " َلَتبِْعُتُموُه فِيهِ َوَقاَل َمرَّ 

*** 

ئيل؟�اذا اتبعت األمة سنن بني ولكن   إرسا

حيث  ؛خري أمة أخرجت للناس ابأهن هلالج لجتكوينها األولية، وصفها اهللا  حلا إن هذه األمة يف مر

م هبذه املهمة بني وظيفة األ�بياء، والقيا يوه ..ية" املتمثلة يف: األمر باملعروفحققت رشوط "اخلري

العاملني، جيعل أهلها خري أمة، وهنت عن املنكر، وحسمت مادة الرش، وقطعت عبادة الشيطان 

يته.. وجاهدت يف سبيل ذلك،  اإليامن الذي خالط حقيقته  ومن وراء كل ذلك "اإليامن باهللا"وغوا

ْْ ِِلّ� ِس كُ  ﴿القلوب أوالً ثم انعكست آثاره يف واقع احلياة ثانيًا.. فقال تعاىل:  ََ ْخرِ
ُ
ّم   أ

ُ
َ أ َْ �ُتْم َخ

اً  َْ ْوُل الِْكَت ِب َلَ�َن َخ
َ
ِ َوَِْو آَمَن أ ُّ ُمُروَن بِ َِْمْعُروِف َوَ��َْهْوَن َعِن اُِْم�َكرِ َوتُْمِمُ�وَن بِ 

ْ
ُِّهم ّمِ�ُْهُم  تَأ

ْ�َ�ُُوُم الَْف ِسُقونَ 
َ
 ]110[آل عمران :  ﴾ اُِْمْمِمُ�وَن َوأ

، �ا ابن مريم وعيسىد وداوعىل لسان  وا عنعن دينهم ودعوهتم، ولُ  وا فسقفقد  ل الكتابأهوأما 

حادوا عن القيام بوظيفة األمر باملعروف والنهي عن املنكر.. ومن وراء ذلك: الفسوق عن دين اهللا 

، وخروجهم من اخلرية واالصطفاء والتفضيل الذي تفضل اهللا به عليهم بإرسال كوكبة هلالج لج

ِزَن  ﴿، فقال تعاىل: "واإلنجيل التوراة"ب ومن الكت -عليهم السالم  -الرسل كريمة من  َّ لُعَِن ا



 Ì⁄Çœ⁄<<<<<<<<<                                                                                                     14 

وا ّوَ�نُواْ َ�ْعَتُ ونَ  ََ ََ بَِم  َع ِ ِ ََ ََُم  ََ ابِْن َمْر ََ وَِع� اُوو ََ َ َِِس ِن  ََ اِِلَل  َ ْْ َ�نُواْ  .َ�َفُرواْ ِمن بَِ� ِِ
َعلُو ََ  زََََ� َوْوَن َعن ّم�َكر  

 ]79، 87[ا�ائدة : ﴾ هُ َ�ِئَْس َم  َ�نُواْ َ�ْفَعلُونَ ََ

حققت الرشوط، وظلت حاملة هلذا اللواء يف عهد النبي  طا�اوظلت األمة مستمسكة هبذه اخلرية، 

، ويف عهد اخللفاء الراشدين املهديني من بعده.. ثم وقع ما حذر منه رسول اهللا ☻

ى العهد الراشدي، وجاء املُلك والسلطان جاءت الدنيا احللوة اخلرضة، وانتهإذ  ☻

ع والتقاتل عليه !واملت  اع، وجاء الرصا

ْنَيا َكَام ☺: "َفقال رسول اهللا  ِ َما اْلَفْقَر َأْخَشى َعَلْيُكْم َوَلِكنِّي َأْخَشى َأْن ُتْبَسَط َعَلْيُكُم الدُّ َوا�َّ

 ]4015[صحيح البخاري/ "  َتنَاَفُسوَها َوُهتْلَِكُكْم َكَام َأْهَلَكْتُهمْ ُبِسَطْت َعَىل َمْن َكاَن َقْبَلُكْم، َفَتنَاَفُسوَها َكَام 

َ َبَدَأ َهَذا : "َقاَل ☺ وَعْن َأِيب ُعَبْيَدَة ْبِن اْجلَاِرِح، َوُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل ريض اهللا عنهام، عن النَّبِيِّ  إِنَّ ا�َّ

ًة َوَرْمحًَة، َوَكائِنًا ِخالَفًة وَ  ِة، األَْمَر ُنُبوَّ ًة َوَفَساًدا ِيف األُمَّ يَّ ًة َوَجْربِ َرْمحٍَة، َوَكائِنًا ُمْلًكا َعُضوًضا، َوَكائِنًا ُعُتوَّ

 َ وَن َعَىل َذلَِك، َوُيْرَزُقوَن َأ�ًَدا َحتَّى َيْلَقُوا ا�َّ "  عز وجلَيْسَتِحلُّوَن اْلُفُروَج َواْخلُُموَر َواْحلَِريَر، َوُينَْرصُ
()] 157:  8(قي/ [السنن الكربى للبيه

1F

1(  

*** 

ئيل يف ا  ين رئيسيني:عىل حمورتدور لقرآن الكريم أهنا كانت ونلحظ من قصة بني إرسا

 وفرعون، وهو موضوع هذا اجلزء من الكتاب. ♠: حمور املواجهة بني موسى املحور األول

 -أمراض االستبداد  وقومه الذين أصابتهم ،♠: حمور املواجهة بني موسى املحور الثاين

ئيل، وهو املحور األشد واألصعب،  اي أحدثهتال -لنفوس فساد ا الفراعنة يف نفوس بني إرسا

ن الكريم أصاهبا مثل ما  نلتساعد هذه األمة يف الشفاء إ ؛والذي أخذ مساحة واسعة من آيات القرآ

ئيل  .إن شاء اهللا موضوع اجلزء الثاين من الكتاب ذا هووه ،أصاب بني إرسا

 دينا ويوفقنا �ا حيبه ويرضاه، واهللا من وراء القصد وهو هيدي السبيل.واهللا نسأل أن هي

                                                           
فيه  ،مقال يف سندهولكن ، وتارخيها وله شواهد أخرى قه واقع األمةصحيح املتن ُيصدّ  -فيام أرى  -واحلديث  )1(

 .وصموه باالختالطفوا حديثه، و(الليث بن أيب سليم) وقد روى له البخاري ومسلم، إال أن بقية شيوخ احلديث ضعّ 
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ور القرآن الكريم، ونلحظ أن مجيع السور كثرية من سوفرعون يف  ♠جاءت قصة موسى

ء  – هود - يونس -األعراف  : [صحفوهي حسب ترتيب امل ،كانت مكية املؤمنون   –طه  –اإلرسا

ء  - ولعل احلكمة من ذلك هو الرتبية  ]الدخان  – الزخرف - غافر - القصص –النمل  –الشعرا

  ملواجهة "فرعونية قريش".. وملواجهة ما سيظهر من فراعنة وطغاة فيام بعد. ؛رة لألمة املسلمةبكامل

وفرعون" وأرجأت  ♠احلديث فقط عن "املواجهة بني موسى  :وكانت منهجية البحث هي

ئيل يف اجلزء ا واقتطعت قصة موسى وفرعون  –إن شاء اهللا  –لثاين من الكتاب احلديث عن بني إرسا

ءة السور بأكملها  هو املطلوب، وهو الذي حيقق من سياق السور للرتكيز عىل موضوعها، ولكن قرا

، فمقدمة السورة، وموضوعها، وسياقها، وأهدافها، ومناسبتها، وخامتتها، ال شك أهنا غرض القرآن

نبها، وحتق سورة طه، واألعراف، والقصص، وهود،  ق متام الغاية منها، كمثل:تؤثر يف مجيع جوا

 .. حكيمة، وتربية افر... إلخ، فكل سورة شخصية فريدة، وروح واسعة، وجو خمتلفوغ

يف تفسريه "يف ظالل القرآن" إذ حتدث  ♫سيد قطب األستاذ واحلمد هللا الذي وفق العّالمة 

مد رشيد رضا " للشيخ األستاذ حمتفسري املنار" عن سور القرآن كوحدة موضوعية متكاملة، ويف

إضافات وأ�وار ساطعة  ♫لطاهر ابن عاشور ا الشيخ لعّالمةل "التحرير والتنوير"، و♫

 زيد.اململن شاء 

لتتعلم  ؛ُتبني يف كل سورة حلقة من حلقات املواجهةل -ُجمملة  خرىوأ -ُمفصلة  السور وجاءت

، يف قصة املواجهة هذه خالل استعراض آيات القرآن الكريمومن ، األمة احلكمة والدرس املستفاد

املعركة هي: التوحيد يف مواجهة الرشك، واإلسالم يف مواجهة اجلاهلية، وقوة اإليامن أمام  أن نجد

 قوة الطاغوت.. 

 متهيد
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ع املتمثل يف: أن هذهونجد   املعركة قد واجهت وخاضت مجيع حلقات الرصا

 معركة العقيدة واإليامن. -

 ، واستعالن املوقف الواضح التام منها.الفرعونية الطاغوتيةفاصلة مع الكفر ومعركة امل -

 معركة التشويش واإلساءة، وانتقاص قدر حامل الرسالة. -

 معركة خداع اجلامهري. -

 والتكذيب باآليات. املراوغةمعركة  -

 معركة استالب الوعي. -

 معركة الثبات والصمود.  -

 .مضموهنامعركة تفريغ القضية من  -

 إرهاب األ�باع. معركة -

 ة النفسية للفرعون وأ�باعه من املأل ومن العبيد.معركة الكشف عن الطبيع -

 . عىل حرفمشاهد اإليامن الراسخ، واإليامن  -

 .معركة املواجهة الكلية الشاملة التي تريد االستئصال الشامل -

ليجعله هو  ؛الرتكيز عليه والتمحور حوله يريد قرآنويف كل معركة نلحظ خطًا رئيسيًا كان ال

وهي: اإليامن باهللا، والكفر  ، واالنتصار فيها،عندهاالقضية األصلية التي جيب االنتباه هلا، واليقظة 

"معركة  وكانت ..وبغيهم ، واخلالص من فسادهم وإفسادهمبربوبية البرش، وطغياهنم، وطاغوهتم

ع فيهاملفاصلة" معركة مصريية جيب االنتصار فيها، وحتد التامهي أو  قعا، حتى ال ييد خطوط الرصا

 مع الطاغوت، أو ينخدع أحد يف إمكانية "اإلصالح والتوافق" ،التمييع مع الفرعون ونظامه

ء يف االعتقاد أو العبادة أو  ؛ يقبل بنظام الفراعنة والطواغيتفالتوحيد ال وجيعل الدين كله هللا.. سوا

اعنة يف أي نقطة، وكذلك الفراعنة ال تقبل الترشيع ونظم احلياة.. وبالتايل يستحيل التالقي مع الفر

 مفساد يف األرض، أوردهاالستسالم هللا وحده ال رشيك له، �ا يف نفوسهم من ِكرب وعلو و

 املهالك!
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، وبيان احلق فيهم.. تعترب من أهم املعارك، وأوىل املعارك التي جيب مواجهة الفراعنةومعركة 

مع الفراعنة، ومثلام  ♠حالة كحالة موسى  ل جيلعندما يواجه املؤمنون يف كاالنتصار فيها 

واجلاهلية من حوله تبحث عن نقطة للتامهي والتمييع  ،☻ حدث مع نبينا حممد

عىل مفاصلة واضحة، وإيامن ال لبس فيه، وتوحيد ال رشك  ☻واملداهنة، وهو ُيرص 

ْمَس  َوَضُعوا  َلوْ  َيا ْعم "واهللاوقال هلم:  ،د األمر كله هللا، والدين كله هللافيه، ور  َواْلَقَمَر  َيِمينِي، ِيف  الشَّ

ُ  ُيْظِهَرهُ  َحتَّى األَْمَر، َهَذا َأ�ُْركَ  َأنْ  َعَىل  َيَساِري، ِيف   [تاريخ الطربي] ."َتَرْكُتهُ  َما فِيهِ  َأْهلَِك  َأوْ  ا�َّ

ُ  َرِيضَ  َجابِرٍ  َعنْ ، فالشهادة يف سبيل اهللا أ�واع وقد جعل اإلسالم قول احلق يف الطغاة من أعظم  ا�َّ

ُ  َصىلَّ  النَّبِيِّ  َعنِ  َعنُْه، َهَداءِ  َسيِّدُ : "َقاَل  َوَسلَّمَ  َوآ�ِهِ  َعَلْيهِ  ا�َّ  إَِىل  َقاَل  َوَرُجٌل  اْملُطَّلِِب، َعْبدِ  ْبنُ  َمحَْزةُ  الشُّ

 )]191:  3[املستدرك عىل الصحيحني/ ( ". َفَقَتَلهُ  َوَهنَاهُ  َفَأَمَرهُ  َجائٍِر، إَِمامٍ 

.. ال بد من مرحلة املواجهة.. مرحلة حترير ، ومتام رحلة الدعوةم بعد بيان احلق، وإقامة معاملهث

مة اإلنسانية.. بل رد اإلنسانية  اإلنسان، ومقاومة الطغاة والطواغيت والفراعنة، مرحلة رد الكرا

2Fذاهتا املغتصبة عىل يد هؤالء الطغاة، فكان اجلهاد يف سبيل اهللا

)1(. 

جانب اإليامن واإلسالم هللا، حيث  ♠ملناقشة التفصيلية للمواجهة بني موسى واآلن إىل ا

 جانب الكفر والكرب والطغيان.حيث وبني فرعون اللعني 

 

 

***

                                                           
 " ( عىل مدونة أمتي ).عقيدتنا اجلهاديةبحث: " –إن شئت  –راجع  )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2017/05/blog-post_16.html
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 يقول اهللا تعاىل يف سورة األعراف:

َظلَُموا ▬  ََ ََْعِ وِم ّموَ�ٰ بِآزَ تَِ�  َِِ�ٰ فِرَْعْوَن َوَملَ�ِهِ  َََعَْْ�  ِمن   َ�قَِب ُ  َ�نَ  َكلَْف  فَ نُظرْ  بَِه ۖ ُمّم 
ََ  ١ اُِْمْفِسِ زنَ  َِّبّ الَْع َِِم ن  ََُسولل ِمّ  ّ ِِ َ  ١َوَق َل ُموَ�ٰ زَ  فِرَْعْوُن ِِ ََ قُوَل 

َ
َّ أ ن 

َ
ٰ أ َ ََ ٌل  قِل ََ

 ۚ ٌّ َ ْْ َّ ا ئُْتُ�م َق ْ  اِّلـهِ ِِ َِ    �َ َِْسْل مَ مِّ  بِبَلِّ
َ
ُِّ�ْم فَأ � َّ اِِلَل ن  َ ْْ َْ  ١ِ�َ بَِ� ِِ ئْ َِ  َْ قَ َل ِِن ُك�

 ََ ِ�َِ َّ َْ ِمَن اِ ِِ بَِه  ِِن ُك�
ْ
َل  ١بِآزَ   فَأ َ ُمْعَب نل ّمبِ ِِ ََا  ََ هُ فَِِ ٰ َع ََ

لْ
َ
َ  ١َفَ ِِ ََا  َونََ�َع زََ هُ فَِِ

ََ ُو ِِلّ� ِظرَُِن  لْ رل َعلِلمل قَ َل اَِْمَ�ُ ِمن قَوِْم فِرَْعْوَن  ١ََ َِ ـَٰذا ََِس  ْن  ١ِِّن َو ُ�م ِمّ ََ ن ُ�ْرِ
َ
زُرُُِ  أ

َِْضُ�ْمۖ 
َ
ََا أ َم  ُمُرونَ  ََ

ْ
ََ ِ�َُِن  ١ تَأ َِْسْل ِ� اَِْمَ اِِِن 

َ
َخ هُ َوأ

َ
ْه َوأ َِ َْ

َ
ر   ١َق ُِوا أ َِ  َس 

تُوَك بُِ�ِلّ
ْ
زََ

َرُُ فِرَْعْوَن قَ ُِوا ِِنّ  ١َعلِل�   ََ ََ َو اِّس ََ  َو ًرا ِِن ُكّ�  َ�ُْن الَْغ ِ�ِ َْ
َ ََ   َ قَ َل َ�َعْم ننُّ�ْم َِِمَن  ١ََ

 ََ ِ ََ  ١اُِْمَقّر� ن نُّ�وَن َ�ُْن اُِْملْقِ
َ
َ نّم  أ َِ

ن تُلْ
َ
لُْقواۖ  ١قَ ُِوا زَ  ُموَ�ٰ ِِّم  أ

َ
لَْقوْا  قَ َل �

َ
فَلَّم  �

َ اَّ ِس وَ  َُ ْْ
َ
ُروا أ ََ ر  َعِظل�  َس َْ ََ ُووا �ِِس ََ َكۖ  ١اْسَ�َْوُبوُوْم َو ٌِ َع

لْ
َ
ْن �
َ
لَْ�  َِِ�ٰ ُموَ�ٰ أ ََ ْو

َ
ََا َوأ  َفِِ

 َ فُِكونَ  َم  تَلَْقُف  ِِ
ْ
ٌّ َوَ�َطَل َم  َ�نُوا َ�ْعَملُوَن  ١ زَأ َ ْْ ََ ا ََ َوانَقلَبُوا َص ِغرَُِن  ١فَوََ� ِ ُغلُِبوا ُوَ� ِ ََ

١  َ َِ
لْ
ُ
ِ زَن َو� َِ َرُُ َس  ََ ََ  ١اِّس وَن  ١قَ ُِوا آَمّ�  بَِرِبّ الَْع َِِم َُ قَ َل فِرَْعْوُن  ١ََِبّ ُموَ�ٰ َوَو 

َََن لَُ�ْمۖ  ْن آ
َ
ْولََه ۖ ِِ  آَم�ُتم بِهِ َ�بَْل أ

َ
وا ِم�َْه  أ َُ ـَٰذا ََِمْكرل ّمَكْرُ�ُموهُ ِ� اَِْمِ زَ� ِ ِ�ُْخرِ  َفَسوَْف  ّن َو

ََ  ١ لَُمونَ َ�عْ  ْ�َعِ
َ
َصلَِّبّ�ُ�ْم أ

ُ ََ ْن ِخَفف  ُمّم  لَُ�م ِمّ َُ َْ
َ
زِْ زَُ�ْم َوأ

َ
َعّن � قَِطّ

ُ ََ١   �َِّ � ََ قَ ُِوا ِِنّ  َِِ�ٰ 
ََ َو�َْ� ۚ  ١ُم�َقلُِبوَن  َِّ�  َِّم   � ََ  ِِ ْن آَمّ�  بِآزَ 

َ
َّ أ ّ�َ�  َوَم  تَ�قُِم ِمّ�  ِِ فْرِغْ  ََ

َ
َ�  َصْ�ًا لَلَْ� عَ  أ َّ  َوتََو

 ََ ۚ  ١ ُمْسلِِم ََ َََك َوآَِِهَت ََُذ َِْض َو
َ َْ َُ ُموَ�ٰ َوقَوَْمُه ِ�ُْفِسُ وا ِ� ا تََذ

َ
 َوقَ َل اَِْمَ�ُ ِمن قَوِْم فِرَْعْوَن �

  َسُ�َقتُِّل  قَ َل 
َ
ِِ �َِس َوُوْم ننّ  فَوَْ�ُهْم َق وُِروَن � َْ قَ َل ُموَ�ٰ لَِقوِْمهِ اْسَتعِلُ�وا بِ ِّلـهِ  ١ََْ� َوُوْم َو�َْسَت
واۖ  ََْض  ِِنّ  َواْصِ�ُ

َ َْ ِ  ِمنْ  �ََش وُ  َمن زُوَُِمَه  ِِّلـهِ  ا ََ  َوالَْع قَِب ُ  �ۖ ِعَب َِه وَِزَ�  ِمن َ�بِْل  ١ ِِلُْمّتقِ
ُ
قَ ُِوا أ

ئَََْ� ۚ  َِ ََْعِ  َم   تِ�ََ�  َوِمن 
ْ
ن تَأ

َ
ٰ  قَ َل  أ ََ �ّ  َع ن ُ�مْ ََ

َ
ََ  أ َِْض  ِ�  َو�َْسَتْخلَِفُ�مْ  َعُ وُّ�مْ  ُ�ْهلِ

َ َْ  ا
َل�ُظرَ  ِِ لََعّلُهْم زَّذّكُروَن  ١ َ�ْعَملُونَ  َكلَْف  ََ َن اََّمَرا ِ  ِمّ ََ َوَ�ْق ِ َخْذنَ  آَل فِرَْعْوَن بِ ِِسّ 

َ
َوَلَقْ  أ

ـِٰذهِۖ  ١ َ  َو ََ ََسَ�ُ  قَ ُِوا  ْْ ََ َو�ُْهُم ا ََا  بُْهمْ  نن فَِِ َِ وا َس�َِّئ ل  تُ ُ َّ ََ  �ۗ ّمَعهُ  َوَمن بُِموَ�ٰ  َ�ّط
َ
 ِِّ�َم  �

 احللقة األوىل
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ـِٰ�نّ  اِّلـهِ  ِع� َ  َط ُِِرُومْ  ْ�َ�َُومْ  َولَ
َ
َم   ١ َ�ْعلَُمونَ  ََ  أ ََ َرنَ  بَِه   ََ تَِ�  بِهِ ِمْن آزَ   لََِّْس

ْ
َوقَ ُِوا َمْهَم  تَأ

 ََ ََ بُِمْمِم�ِ َ ِ   ١َ�ُْن ِ َف َّ ِ  ّمَف َف ََِع َواّمَم آزَ  َّ ََ َوالُْقّمَل َواِ ََْسلَْ�  َعلَلِْهُم الّطوفَ َن َواْاََرا
َ
فَأ

 ََ ْرِِم ُّ نُوا قَوًْم   ََ وا َو ََ بَِم  َعِهَ   ١فَ ْسَتْكَ�ُ �ّ ََ   َ ََ َُْع  ُ� قَ ُِوا زَ  ُموَ� ا َْ لِْهُم اِرِّ
ََ َعلَ َوَِّم  َوَ�

َْ  لَ�ِن �ۖ ِع�َ كَ  ّ�  َكَشْف َْ  َ� َْ ّ  اِرِّ ََ ُْمِم ََ  ََ َ ِْسلَنّ  ِ ُُ ََ  َولَ اِِلَل  بَِ�  َمَع َ ْْ �ُْهُم  ١ ِِ َْ فَلَّم  َكَشْفَ�  
ُْوَن  ََا ُوْم زَ�ُك ل  ُوم بَ لُِغوهُ ِِ ََ

َ
َ� َِِ�ٰ أ َْ ّ�هُ  ١اِرِّ

َ
ْغَرْ�َ� ُوْم ِ� اْ�َِمّ بَِ

َ
ْم َكّذبُوا فَ نَتَقْمَ�  ِم�ُْهْم فَأ

 ََ �َْه  َ�فِلِ َْ نُوا  ََ َِْض َوَمَغ ََِ�َه   ١بِآزَ تَِ�  َو
َ َْ َعُفوَن َمَش ََِق ا َْ ِزَن َ�نُوا �ُْسَت َّ مَْ�  الَْقوَْم ا ََ ْو

َ
َوأ

ْ�َ�  َِلَه ۖ  ََ ْْ  اّلِ� بَ  ُْ  َوَ�ّم ََ  َ�َِم ِّ � ُْسَ�ٰ  ََ ْْ ٰ  ا َ اِِلَل  بَِ�  ََ َ ْْ ّمْرنَ  �ۖ واَصَ�ُ  بَِم  ِِ ََ َُ  َ�نَ  َم  َو �َ َْ  زَ
 ♂ ١ َ�ْعرُِفونَ  َ�نُوا َوَم  َوقَوُْمهُ  فِرَْعْونُ 

مع فرعون، وجاء فيها:  ♠قصة موسى  بنيالقرآن املكي يُ  سورة األعراف أول ما نزل من

 –فعة املنتالفئة  –أساليب فرعون يف رد وتكذيب الدعوة، وقصة إيامن السحرة، ودور مأل فرعون (

يف اإلفساد والتكذيب، وبيان أ�ر االستبداد وطول الطغيان يف عدم الصرب عىل الدعوة وتكاليفها، 

 .)وأخرياً بيان سنن اهللا يف املكذبني

|   |   | 

َظلَُموا بَِه ۖ ▬  ََ ََْعِ وِم ّموَ�ٰ بِآزَ تَِ�  َِِ�ٰ فِرَْعْوَن َوَملَ�ِهِ  َََعَْْ�  ِمن   َ�قَِب ُ  نَ �َ  َكلَْف  فَ نُظرْ  ُمّم 
 ♂ ١ اُِْمْفِسِ زنَ 

إىل  ♠التكذيب" باآليات التي جاء هبا الرسول موسى "و "الظلم"تبدأ اآليات بقضية 

حيث االضطهاد  -واملؤمنون معه يف مكة  ☻فرعون، وتوجه الرسول حممد 

ات اهللا، إىل "النظر يف عاقبة املفسدين" وإىل التأمل يف "ُسنة التكذيب" بآ� -والتعذيب والتكذيب 

 واملصري املحتوم الذي ينتظر املُكذب، ما مل يرجع ويتوب.

ء الفساد الروحي أو ا�ادي  -شري اآليات إىل أن الفساد وتُ  أدى إىل "تكذيب" اآليات  -سوا

ه، وعدم مواجهة املجتمع عدم مواجهة النفس �ا حل هبا من فساد واالستسالم لن إنات، والبيّ 

 إىل سوء العاقبة. -يف النهاية  -والتامهي معهم.. سيؤدي حتًام  مماألهتمو، قمع املفسدينوللفساد، 
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الرسول والذي معه سبيل  وهكذا أمجلت آية واحدة القضية كلها.. ثم فصلتها، ليستبني

ََ  ﴿ ..املجرمني ََ َسبِلُل اُِْمْجرِِم ََْسََبِ ِِ َولِ ُل اْ�زَ  ِ َّ ََ ُ�َف ِ  .])55األ�عام ([﴾  َوَ�َ�ِٰ

   |   || 

▬  ََ َِّبّ الَْع َِِم ن  ََُسولل ِمّ  ّ ِِ َّ  ١َوقَ َل ُموَ�ٰ زَ  فِرَْعْوُن ِِ َ اِّلـهِ ِِ ََ قُوَل 
َ
َّ أ ن 

َ
ٰ أ َ ََ ٌل  قِل ََ

 ۚ ٌّ َ ْْ ئُْتُ�م َق ْ  ا اِِلَل مِّ  بِبَلَِّ�    َِ َ ْْ َِْسْل َمِ�َ بَِ� ِِ
َ
ُِّ�ْم فَأ � َّ  ♂ ١ن 

ب كل يشء نه رسول من "رب العاملني" رإ ..قيقة رسالتهطبيعة وح ♠ُيبني هنا موسى 

، وتعني اخلضوع والذلة والعبودية، وتعني املُلك عىل املخلوق القوامةومليكه، والربوبية تعني 

حيسب أن ما فيه من ُملك  والسلطان هللا رب العاملني.. فهو رسول من هذا الرب إىل فرعون خملوٍق 

ُْ ﴿ رض، كام تبجح بالقول عنه نفسه: جعله إ� يف األ ومتاع وسلطان قد ّ�َه  اَِْمَ�ُ َم  َعلِْم
َ
زَ  �

ِي َْ رسول من  ♠موسى  ونأي رب ومالك لكم ! وكَ  .])38القصص ([﴾  لَُ�ْم ِمْن َِِ�ٰه  َ�

ه،  ▐يقول عىل اهللا إال احلق، فاهللا  أالرب العاملني.. فحقيق عليه  وجاءهم يسمعه ويرا

ئيل" من حتت باملعجزة ا�ادية القاهر ة.. التي ُتثبت بعثته ورسالته، وهو يطلب: "اخلروج ببني إرسا

ئيل. من فرعون نظام الفرعون، فرييد  أن يرسل معه بني إرسا

ئيل خاصة، ومل يكن رسوالً للناس عامة كب ♠وموسى  عثة حممد ُأرسل لبني إرسا

عمليًا  ية قومه، وإقامة رشع اهللا فيهم، وهذه صورة تستحيلادوهو يريد ه☻.. 

ئيل حتت حكمه، ويسومهم سوء العذاب، وال سبيل لتحقيق الدعوة،  حتت نظام فرعون، فبني إرسا

ل وآصار فرعون ونظامه، وإقامة الدين، وحتقيق الرسالة، وإمتام الرشع.. إال بـ "التحرر" من أغال

 بأمرين:دعوته  ♠ فبدأ موسى

ئيل. بنلرسالته للجميع لفرعون وقومه، وبيان حقيقة دعوته و -  ي إرسا

 ُأرسل إليهم. طلب "حترير" قومه الذي -

|   |   | 
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▬  ََ ِ�َِ َّ َْ ِمَن اِ ِِ بَِه  ِِن ُك�
ْ
َْ بِآزَ   فَأ ئْ َِ  َْ َ ُمْعَب نل  ١قَ َل ِِن ُك� ِِ ََا  ََ هُ َفِِ ٰ َع ََ

لْ
َ
فََ

َل  ََ ُو ِِلّ� ِظرَُِن  ١ّمبِ لْ ََ  َ ِِ ََا   ♂ ١َونََ�َع زََ هُ فَِِ

، وطلبه للمعجزة ا�ادية القاهرة للعقل، واخلارجة عن ♠وهنا حياول فرعون حتدي موسى 

ليس لـ "اإليامن واالستسالم"  -يف هذه احلالة  –املعجزة  وطلبقدرة البرش يف التصور واإلدراك.. 

ة.. لرب املعجزة.. بل ملحاولة "اهلرب والتعجيز" وإال فاإليامن ال حيتاج إال معجزات مادية قاهر

 كافية للهداية واإليامن.. فنظرة واحدة للوجود من حول اإلنسان، بل نظرة واحدة لإلنسان نفسه

ْم ُوُم اْ�َ لُِقونَ  ﴿: هواهللا يسأ�
َ
و  أ ْ�َ ِ َْ ْم ُخلُِقوا ِمْن َ�

َ
: ▐وجييب  .])35الطور ([﴾  أ

﴿  َ َِْم َ�ْلُْقُ�ْم ِمْن َم و  َمِه
َ
ة كفيلة باإليامن، بل هو مركوز يف نظرة واحد .])20املرسالت ([﴾  �

فطرة اإلنسان، وناطق به الوجود كله.. وإرسال الرسل وإنزال الكتب، إنام هي رمحة اهللا وفضله عىل 

 ضل عن الطريق.. نإ -من يشاء  -ذكرهم، وحتى هيدي عباده حتى يُ 

ه، تستوجب عند اإلذن بعباد ▐إذن، الرسالة رمحة وفضل ونعمة وحنان من اهللا 

الق األرض والسموات.. أن خل واالمتنانرسوهلا بالشكر وإحساس الفضل  ءجييئها وبمبمج

التكرم والتوجيه وباهلداية.. وعليه فهذه الرسالة ال يتفضل عىل خملوق من ضمن ماليني خملوقاته ب

تتطلب معجزة مادية، بل تتطلب عبودية خالصة، وإحساس عميق باحلمد والشكر لرب األرض 

كن رمحة من اهللا ملن يف قلوهبم شك، وملن أحاطت هبم اجلاهلية من كل سبيل، والسموات.. ول

ط اهللا املستقيمعىل وملن قعد هلم الشيطان  ت ا�اديةحيوهلم دونه رصا لتقطع الشك،  ؛.. تأيت املعجزا

 طمئن القلوب.وتريح العقول، وتُ 

|   |   | 

ـَٰذا ▬ رل َعلِلمل  قَ َل اَِْمَ�ُ ِمن قَوِْم فِرَْعْوَن ِِّن َو َِ َِْضُ�ْمۖ  ١ََِس 
َ
ْن أ ُ�م ِمّ ََ ن ُ�ْرِ

َ
ََا زُرُُِ  أ َم  ََ 

ُمُرونَ 
ْ
ََ ِ�َُِن  ١ تَأ َِْسْل ِ� اَِْمَ اِِِن 

َ
َخ هُ َوأ

َ
ْه َوأ َِ َْ

َ
ر  َعلِل�   ١َق ُِوا أ َِ  َس 

تُوَك بُِ�ِلّ
ْ
ََ َو  ١زََ َو

 َْ
َ ََ   َ ََ َرُُ فِرَْعْوَن قَ ُِوا ِِّن  ََ ََ اِّس ََ  ١ًرا ِِن ُكّ�  َ�ُْن الَْغ ِ�ِ ِ قَ ُِوا  ١قَ َل َ�َعْم ننُّ�ْم َِِمَن اُِْمَقّر�

 ََ ن نُّ�وَن َ�ُْن اُِْملْقِ
َ
َ نّم  أ َِ

ن تُلْ
َ
لُْقواۖ  ١زَ  ُموَ�ٰ ِِّم  أ

َ
َ اَّ ِس  قَ َل � َُ ْْ

َ
ُروا أ ََ لَْقْوا َس

َ
فَلَّم  �
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ر  َعِظل�   مْ َواْسَ�َْوُبووُ  َْ ََ ُووا �ِِس ََ َكۖ  ١َو ٌِ َع
لْ
َ
ْن �
َ
لَْ�  َِِ�ٰ ُموَ�ٰ أ ََ ْو

َ
ََا َوأ َ  فَِِ  َم  تَلَْقُف  ِِ

فُِكوَن 
ْ
ٌّ َوَ�َطَل َم  َ�نُوا َ�ْعَملُوَن  ١زَأ َ ْْ ََ ا ََ َوانَقلَُبوا َص ِغرَُِن  ١فَوََ� ِ ُغلُِبوا ُوَ� ِ ََ١ ♂ 

فعني من نظام فرعون.. وأصحاب املصالح ا�ادية، تنفرعون، وهم فئة امل ملأل" من قومهنا يقف "ا

 عون عنوالدنيوية، والفئة املرتبط متاعها بوجود فرعون، وهي تدافع عن فرعون أكثر من دافع فر

تتم مصاحلها إال بنظام فرعون، وهي ارتبطت به ارتباطًا عضويًا، وصارت جزءًا منه، أل�ه ال  ؛نفسه

، طاغويت فرعوين" موجود يف كل نظام  العودة من باطله.. وهذا "املألتحرر منه، والال تستطيع ال

ء.. وهو عكس النظام اإلسالمي  ربط وجوده بوجود النظام ينرصه ويدافع عنه بالباطل وباحلق سوا

 ..، وإقامة احلق والعدلالرباين.. الذي ال مصلحة فيه إال إقامة الدين، وحتكيم الرشع، ومحل الرسالة

ويرد الظامل، وال ينرصه عىل ظلمه وبغيه، فهو مرتبط بـ "الكتاب" ال بـ "النظام" ويدور مع الكتاب 

 حيث دار.

وبدأت معركة "الدعاية الكاذبة" وفنون اخلداع والتأ�ري.. والرضب عىل األوتار التي هتيج 

يف بساطة وسهولة  األصلية التي كانت تتحدث عنها اآليات السابقة لقضيةاجلامهري، وترصفهم عن ا

ل دعاوى فرعون بالربوبية عىل قومه، ويريد أن يرسل بني بطويرس.. رسول من رب العاملني يُ 

ئيل مع نبيهم، فطلبوا آيات ُمعجزة عىل صحة الرسالة، فأ�ى هبا الرسول.. وبذلك ُيفرتض أن  إرسا

 تنتهي القضية ! ولكن فساد القوم حال دون اهلداية.. وبدأت املعركة..

وخرجنا عن القضية األصلية قضية الرسول أصبح "ساحراً" يف نظر املأل من قوم فرعون.. إن 

والزعم بمحاولة قلب نظام قومه من أرضه ! والتوحيد واإليامن إىل قضية "التآمر" بإخراج فرعون 

ونرى هنا احلكم الصالح، وهدم الدولة!! التهمة املتكررة يف كل نظام فاسد ضد املصلحني !! 

إىل قضايا وحماولة رصفها لتشويش عىل قضية التوحيد.. ااف" اجلاهلية يف كل زمان ومكان "احرت

مر عىل دولة آيف نظر اجلامهري اآلن: "ساحر يت فرعية أخرى خلداع اجلامهري.. فقد أصبحت القضية

فرعون من أجل متاع الدنيا، ووراثة ملكه" بعد أن كانت التحرر من فرعون العبد املخلوق، 

الرسول املُرسل من عنده تسالم هللا رب العاملني رب األرض والسموات.. واتباع واالس

▐. 
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 ظامل وإن املأل يف كل وضع جاهيل "؟فامذا تأمرون "يف قوله:  االحتاد واملشاركةونلحظ هنا مسأ�ة 

ع عىل النفوذ، وعىل ا�ال، ويف حالة من التحاسد والتباغض، والوشاية  يف حالة دائمة من الرصا

فق" ويبدو نه عند إحساس اخلطر الذي يتهددهم مجيعًا نرى "االحتاد إضهم البعض.. إال ببع والتوا

 مجعوا أمرهم ورشكائهم.أ.. فا�ادية أن املأل قد أدرك خطورة دعوة التوحيد عىل مصاحلهم

تفيد اإلحاطة  "كل"ساحر عليم.. و "كل"جيمعوا  ؛اجلهد من املأل لريسلوا يف املدند ووبدأ اجل

فهي بالنسبة هلم "معركة  ،لتفتيش عن كل ساحر، وال بد أن يكون عليًام ليواجه خصمهم هذاوا

وهكذا اجلاهلية يف كل زمان ومكان يغشها الفساد واإلفساد والظلم، حتى إذا جاءت وجود".. 

 ) اخلربات والتخصصات ملواجهتهم !املعركة مع التوحيد وأهله، مجعوا ( كل 

سحرة.. كانوا عىل دين القوم، دين املصلحة اآلنية، فلم تكن قضيتهم يف و�ا جاء العلامء من ال

، وأخربهم فرعون باألجر تلك اللحظة، اتباع احلق، والبحث عن الدليل، بل نيل األجر عند الغلبة

والقربة منه، وماذا يملك الفرعون سوى دراهم معدودة ستزول حتًام بعد حني، ولكنه الشيطان 

 ن هذه الثوان املعدودة هي كل احلياة، وهي غاية الوجود.عندما يسول للنفس أ

، وهو يوم مع العلامء من السحرة -وهو يف ظنهم ساحر !  - ♠وبدأت املواجهة بني موسى 

، وإفساد ♠إبطال دعوة موسى  موأرادوا منه -طه  كام جاء يف سورة - الزينة، يوم عيد هلم

ملهم.. سحروا أعني الناس، وجاءوا بسحر عظيم، رسالته أمام مجيع الناس.. و�ا بدأ السحرة ع

سحر بـ "العظيم" كيف كان؟ وماذا فعل؟ حتى أوجس ذا الهل ولنا أن نتخيل وصف القرآن الكريم

َس ِ� َ�ْفِسهِ ِخلَفً  ُموَ�ٰ  ﴿يف نفسه خيفة:  ♠موسى  ََ ْو
َ
وهو من أويل العزم  ])67طه ([﴾  فَأ

 !من الرسل

العرص، وهم يسحرون أعني الناس من خالل إعالمهم  وحيرضنا هنا سحر طواغيت هذا

وقنواهتم، وفنون االتصال واإلعالم احلديثة، لتجتمع جاهلية ا�ايض، مع جاهلية احلارض يف 

ليمضوا يف عبوديتهم للطواغيت دون اعرتاض أو  ؛قول اجلامهري، ويف استالب وعيهماغتصاب ع

 امتعاض بل بحب وإحسان !
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لتمحق هذا الباطل الذي انتفش يف حركة واحدة تبتلع كل  ؛♠ثم جاءت جولة موسى 

فانتصار عظمة وعلم توصل إليه هؤالء السحرة وأ�باعهم وكربائهم.. فيعلو احلق، ويبطل الباطل، 

رها اهللا يف هذه احلياة، وانتصار اإليامن والرسول واملؤمنني معهم سنة ماضية إىل احلق سنة إ�ية، قدّ 

 .والتمكني إال عندما تتخلف حقيقة اإليامن، أو حقيقة اختاذ سنن النرص يوم القيامة.. ال تتخلف

املعنوية يوم بفرعون، بعد أن حل هبم الصغار واهلزيمة وغار واهلزيمة الظاهرة باملأل وحل الَص 

.. له واملؤمننيوكفر وعاد دين اهللا ورسالته ورس وسيحل بكل من استكرب وعاند اهتموه بأ�ه ساحر !

َهّ�َم  : ﴿هلالج لجهللا اَقاَل كام  ََ وَن َِِ�ٰ  ُ ََ ْ ُُ ِزَن َ�َفُروا َسُتْغلَُبوَن َو ّّ ِ َُ  َو�ِئَْس قُْل ِ  آل[ ﴾ اِِْمَه 

 .])12( عمران

|   |   | 

ِ زَن  ▬ َِ َرُُ َس  ََ َ اِّس َِ
لْ
ُ
ََ  ١َو� وَن  ١َق ُِوا آَمّ�  بَِرِبّ الَْع َِِم َُ  ♂ ١ََِبّ ُموَ�ٰ َوَو 

األمر عىل يوم الزينة.. يوم اجتامع الناس، وانقلب  يف يف احلسبان.. "إيامن السحرة"ووقع ما مل يكن 

ما مجعوه  ، ورغم♠املأل وعىل فرعون، ورغم ما بذلوه من جهد وكيد لإليقاع بدعوة موسى 

، وتؤكد اآليات يف سورة غافر مرتني ضالل جعل اهللا كيدهم يف ضالل.. من العلامء من السحرة

ُ ُسْبَحاَنُه: ﴿فمكره، وخسارته يف النهاية، ختطيط فرعون و ِ ِمْن ِع�ِْ نَ   َقاَل ا�َّ ٌّ َ
ْْ ََ َوُوْم بِ  فَلَّم  

ُلوا �َِس َوُوْم  َْ ِزَن آَمُ�وا َمَعُه َواْسَت َّ ََْ� َو ا
َ
َّ  الَْ�فِِرُنَ  َكلْ ُ  َوَم قَ ُِوا اْ�ُتلُوا �  غافر[ ﴾ َضَفل   ِ�  ِِ

ُ و .])25( ََ ُسْبَحاَنُه: ﴿ َقاَل ا�َّ ِ ُِّنَ  َوَ�َ�ِٰ َملِهِ َوُصّ  َعِن اِّسبِلِل  لِفِرَْعْونَ  ُز َْ  فِرَْعْونَ  َكلْ ُ  َوَم ُسوُو 
 َّ ُر  : ﴿سور يونسويف  .])37( غافر[ ﴾ َ�َب ب   ِ�  ِِ َْ ئُْتْم بِهِ اِّسِ َِ لَْقوْا قَ َل ُموَ�ٰ َم  

َ
َ  ِِنّ فَلَّم  � ُّ  ا

َ ا ِِنّ  َس�ُبِْطلُهُ  لِحُ  ََ  ُّ َْ َمَل  زُ  .])81يونس ([﴾  ِ زنَ اُِْمْفسِ  َْ

يطلبون األجر والقربة من  وا كيف من حلظات كان !؟للسحرةولكن كيف تم هذا التحول املفاجئ 

 !!؟ ♠فرعون، ثم يف اللحظة التالية يسجدون هللا رب العاملني، ويؤمنون برسالة موسى 

وتواضعها أمام احلقيقة عندما  ه،ئادها لقبول احلق عند لقا. واستعدإهنا "ثورة اإليامن" يف القلوب.

وبني اإليامن،  م، وأما احلالة األخرى التي حتول بينهطع أمامها.. وهذا هو املطلوب من اإلنسانتس
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لفساد قلوهبم وعقوهلم وفطرهم، ورد احلق ليس أل�ه احلق،  ؛دم االستعداد ابتداء لقبول احلقع ي:ه

فق  ئهم أو يصطدم بمصاحلهم وأوضاعهم املستقرة أولكن أل�ه ال يوا كام يأيت  -يف نظرهم  -هوا

 تحت هلا أ�واب السامء ما آمنت !!ولو فُ  ..الكرب ليطبع عىل القلوب، ويغلقها

وال تشري اآليات إىل إيامن أحد غري السحرة ! رغم أ�ه يوم عيد واجتامع للناس.. ولعل سبب ذلك 

بني العلامء من السحرة، وبني مجاهري الرعاع.. التي ال تبحث هو اختالف أحوال القلوب والعقول 

 !؟، إنام تنظر إىل يد اجلالد أهتوي عليها أم ُمتنيها وتغدق عليها نةواحلُجة والبيّ  عن الدليل

صاحب اخللق واألمر، وأهل اخلضوع والذلة  - وإعالن السحرة لربوبية رب العاملني احلقة

 ُيبطل دعوة فرعون ونظامه من أساسها فثارت ثورته: - دةوالعبودية، وأهل الطاعة والعبا

َََن لَُ�ْمۖ  ▬ ْن آ
َ
ـَٰذا ِِنّ  قَ َل فِرَْعْوُن آَم�ُتم بِهِ َ�بَْل أ وا ِم�َْه   ّمَكْرُ�ُموهُ  ََِمْكرل  َو َُ ِ� اَِْمِ زَ� ِ ِ�ُْخرِ

ْولََه ۖ 
َ
  ١ َ�ْعلَُمونَ  فََسوَْف  أ

َ
زِْ زَُ�ْم َوأ

َ
َعّن � َقِطّ

ُ ََ ََ ْ�َعِ
َ
َصلَِّبّ�ُ�ْم أ

ُ ََ ْن ِخَفف  ُمّم  لَُ�م ِمّ َُ َْ١ 
َِّ�  ُم�َقلُِبوَن  � ََ ََ َو�َْ� ۚ  ١قَ ُِوا ِِنّ  َِِ�ٰ  َِّ�  َِّم   � ََ  ِِ ْن آَمّ�  بِآزَ 

َ
َّ أ ّ�َ�  َوَم  تَ�قُِم ِمّ�  ِِ فْرِغْ  ََ

َ
 َعلَلْ�َ  أ

َ�  َصْ�ًا َّ ََ  َوتََو  ♂ ١ ُمْسلِِم

 !ويتعجب فرعون.. كيف للسحرة أن تؤمن هكذا دون "إذنه" ؟

عيد شيئًا من ربوبيته املدعاة واملهدرة أمام اإليامن املفاجئ للسحرة.. ولعل فرعون هنا يريد أن يُ 

 أ" ابتداء.. وهو أخذ اإلذن منه !فال يتكلم عن سبب وحقيقة اإليامن ونوعه، إنام يتكلم عن "املبد

أخذ السحرة اإلذن منه باإليامن باهللا، طا�ا أهنم لن خيرجوا عن نظامه  نعون مانعًا إفلربام ال جيد فر

 وأوامره ! ولكن كيف يكون هذا اإليامن ؟! 

وإن اجلاهلية املعارصة حتاول هذا مع اإلسالم، وتريده خادمًا ألوضاعها.. وتريد من اإلسالم أن 

دينية" تريد من املؤمنني أن يستأذنوا قبل أن يامرسوا يأخذ اإلذن من "العلامنية الوجودية اإلباحية الال

ئع، ثم تسخر من الشعائر وحتارهبا، باحلرب املبارشة  دينهم، فتسمح هلم العلامنية بالشعائر دون الرشا

يف  باحيةبقتل وسجن وسحق أولياء اهللا، واحلرب الغري مبارشة بنرش الفجور والزنا واالنحالل واإل

 كل يشء.
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هلم: ال بد من رأي تقول ب املسلمون نرصة لرشع رهبم، فهينية حماولة أخرى عندما وحتاول العلام

ء  حتى تكون  ؛ءواآلرااألغلبية.. وال بد من اإلذن إلقامة الدين، وحتكيم الرشع، وربطته باألهوا

 وتكون هلا الربوبية عىل اخللق ! ،العلامنية هي صاحبة اإلذن

ر السحرة حمطمة قوة فرلكنها حالوة اإليامن تفجرت يف قلوب  عون، وبأس جنده، وأسوا

صت من وهم فتخلّ  ؛.. والشوق إليههلالج لجسكب يف القلوب املؤمنة لذة اإليامن باهللا لتُ  ؛اجلاهلية

إىل عبيد له وللشيطان، فكانت حلظة التحرر الكربى  -يف حلظة من اللحظات  -حوهلم فرعون الذي 

 التي ال تقف أمامها قوة فرعون مهام كانت.

خلداع اجلامهري، ونلحظ هنا  ؛ةيلثانية، وحتويل القضية األصعود معركة "الدعاية الكاذبة" مرة وت

ر للتعميم.. ففي اآليات السابقة قال املأل: إهنا مؤامرة عىل امللك والسلطان  اسرتاتيجية التكرا

أي ربط  "أهلها"ووراثة أرض فرعون، وهنا تكرار هلذه املؤامرة.. ولكن هذه املرة بإحلاق وصف 

القضية مؤامرة عىل الشعب إلخراجه من أرضه، ولعل هذه الرسعة  وجعلالقضية أكثر باجلامهري، 

ولتقطع الطريق عىل  ؛ن "ثورة اإليامن" يف قلوب السحرةيف الدعاية الكاذبة لتمتص ما حدث م

الكذب، وقبول  اجلامهري كثرياً ما يكون لدهيا استعدادًا لسامعو ،اجلامهري أن تتأ�ر هبذه "الثورة"

تأيت هذه الدعاية الكاذبة ثامرها اخلبيثة، وحتول فاخلداع، واالستمتاع باالغتصاب الفكري والعقيل، 

 اجلامهري إىل وقود يف معركة فرعون، ثم خيرسون مجيعًا يف النهاية.

 ؤامرة تستحق العقاب الشديد..وأصبحت قضية السحرة وثورة إيامهنم جمرد مكر وم

إنه ليس له سلطان  - غريها؟ نة والطغاةعا وماذا يملك الفر - آ�ة القتل والتعذيبأعمل الفرعون ف

دة، ثم و، كل ما يملكه هو إرهاب اجلسد الفاين، يف حلظات وثوان معداملؤمنة عىل القلوب واألرواح

 وظلامت يف الدنيا واآلخرة. ىل الفرعون وباالً وعذاباً تكون ع

منني من السحرة، وهي ُيرجعون أمرهم ويوكلون مصريهم وتتكشف حالوة اإليامن يف قلوب املؤ

أصلها وهي  باملؤامرات.. ويرجعون القضية إىل ك القولالكاذبة، وإفوُيبطلون الدعاية إىل اهللا، 
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ه عىل خلقه، وال اإليامن باهللا وحده ال رشيك له من فراعنة وال من طواغيت، ال رشيك له يف ربوبيت

ه  ةطاعة وال عبودي  .▐ألحد سوا

وال بقاء هلذا اإليامن إال بأن يثبت اهللا قلوهبم عىل هذا اإليامن فال يتزعزع وال يضطرب.. بعد أن 

 يكون اهللا أ�همهم الصرب واليقني يف لقاءه ووعده.

السحرة، وحتررهم من أغالل فرعون وآصاره عىل القلوب  املؤمنني من وهنا نسجل "انتصار"

ا النرص اخلالد الذي سجله القرآن الكريم، يكشف لنا معنى واألرواح.. هذه احلرية العظيمة، وهذ

، وعجزوا عن حترير إن فنت أجسادهم وتقطعتىل ا�ادة.. وانتصار اإليامن عىل الطغيان، والروح ع

ولكن التمكني  بعد، ا�اديفذلك ألن اهللا مل يكتب هلم التمكني  أجسادهم من أغالل فرعون،

سعادة وفالح ونجاة وخري أن يرجعوا إىل رهبم وقد ريض عنهم يكفيهم ف الروحي قد وقع بالفعل..

ِِ  ﴿فذلك هو الفوز العظيم:  ََاَِِقُ  اَِْمْو ّ َ�ْفس   ُ�مْ  تَُوّفْونَ  نّ�َم ُُ ََ و َُ
ُ
َمنْ  الْقَِل َم ِ  زَوْمَ  أ �ِحَ  ََ َْ  ُز

َِْخَل  اَّ َِ  َعنِ 
ُ
َق ْ  اْاَّ� َ  َوأ َل ُُ  َوَم  َف زَ  ََ َ ْْ َّ  َل اّم�ْ  ا  .])185عمران ( آل[ ﴾ الُْغُروَِ  َمَت عُ  ِِ

|   |   | 

▬  ۚ ََ َََك َوآَِِهَت ََُذ َِْض َو
َ َْ َُ ُموَ�ٰ َوقَوَْمُه ِ�ُْفِسُ وا ِ� ا تََذ

َ
 قَ َل  َوقَ َل اَِْمَ�ُ ِمن قَوِْم فِرَْعْوَن �

  َسُ�َقتُِّل 
َ
ِِ �َِس َوُوْم ننّ  فَوَْ�هُ � َْ  ♂ ١ْم قَ وُِروَن ََْ� َوُوْم َو�َْسَت

وعودة مرة أخرى للمأل، وهم يستشعرون هذه املرة مدى اخلطورة التي أصابت أوضاعهم بعد 

إيامن السحرة.. وال يملكون سوى "الدعاية الكاذبة" و"معركة استالب الوعي" ونلحظ أن مهمة 

استالب  .. ونلحظ مدى خطورة"البطش"ة فرعون املأل حتريك قضية "الدعاية والوعي" ومهم

أما الدعاية الكاذبة واستالب  ،ها لغريهمورثزيد الناس متسكًا بقضيتهم، ويُ الوعي، فالبطش قد ي

 لك دون بطش أو كبري جهد من فرعون.الوعي فهي املعركة الناعمة التي من يستجيب هلا َهي 

يدافعون  همولكن - ون أصًال بالكرب والكفر والطغياناملشح -واملأل هنا حياولون شحن الفرعون 

عن وجودهم الذي بات يتهدده اخلطر.. وال عجب أن يتحدث املأل عن قضية "اإلفساد يف األرض" 

وقومه، وال عجب واآلية السابقة تتحدث عن "وحشية" فرعون  ♠التي سيصنعها موسى 
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وهو يقطع األ�دي واألرجل ويصلب ملجرد اإليامن واستسالم القلوب هللا رب العاملني، كل هذا 

إهنا  ،العاملنيإهنا ليس قضية إيامن، وال استسالم هللا رب  ..صدق اجلامهري الدعايةوتُ  !"فساد" ليس بـ

قضية متاع وثورة عىل النظام احلاكم، ووراثة للُملك، ثم يف النهاية إهنا "قضية إفساد  -يف نظرهم  –

 الفساد !! هذا رض" يتجشم فرعون عناء مواجهة يف األ

كشف عندما تقف الفئة املؤمنة املوحدة، ت -سلوب اجلاهلية املعارصة وسبحان اهللا.. إنه نفس أ

تقول عن املؤمنني  - اآلنالذي جيتاح األرض الطاغوتية ، وترد دين ة الظلم والبغي والعدوانحقيق

ليفسدوا يف األرض، رغم حجم الدمار اهلائل الذي ُحتدثه اجلاهلية العلامنية يف كل األرض،  جاءوا

اعنة والطواغيت حتارب  من اجلامهري تصدق هذه الدعاية، وتقف بجانب الفرإال أن املغفلني

 املؤمنني !

ن دعوته فيها ترك لنظامه ودستوره إ، و♠من خطورة دعوة موسى ف املأل فرعون وّ وُخي 

القتل  اأم !فكان يف نظرهم ترك عبودية البرش وأحكامه.. ولعل هذا ما قصدوه باإلفساد يف األرض،

 -ض، إنام رضورة للحفاظ عىل النظام، اإلفساد يف األرض صلب فليس بإفساد يف األرواإلبادة وال

 وهكذا تقول اجلاهلية يف كل زمان ومكان. ،الظامل الفاسدهو قلب نظام احلكم  -يف نظرهم 

|   |   | 

واۖ  ▬ ََْض  ِِنّ  قَ َل ُموَ�ٰ لَِقوِْمهِ اْسَتعِلُ�وا بِ ِّلـهِ َواْصِ�ُ
َ َْ  ن �ََش ُو ِمْن ِعَب َِهِ ۖ مَ  زُوَُِمَه  ِِّلـهِ  ا

ََ  َوالَْع قَِب ُ  ئَََْ� ۚ  ١ ِِلُْمّتقِ َِ ََْعِ  َم   تِ�ََ�  َوِمن 
ْ
ن تَأ

َ
وَِزَ�  ِمن َ�بِْل أ

ُ
ٰ  قَ َل  قَ ُِوا أ ََ ّ�ُ�مْ  َع ن ََ

َ
 أ

 ََ َِْض  ِ�  َو�َْسَتْخلَِفُ�مْ  َعُ وُّ�مْ  ُ�ْهلِ
َ َْ َل�ُظرَ  ا  ♂ ١ نَ َ�ْعَملُو َكلَْف  ََ

ومحلة اإلرهاب الوحيش التي قام هبا  املأل،ومع محلة الدعاية الكاذبة واستالب الوعي التي قام هبا 

تثبيت اإليامن يف القلوب أمام أشد معركتني  ♠الفرعون وجنده.. حياول النبي الكريم موسى 

ة، وإرهاب األجساد عىل اجلامهري واأل�باع وهي إرهاب العقول والقلوب واألرواح بالدعاية الكاذب

األمر كله هللا، ويطلب منهم حسن التوكل عىل  ♠بالقتل والتعذيب، ويف كل هذا يرد موسى 

اهللا، واالستعانة به، واللجوء إليه، والصرب عىل البالء، ويضعهم أمام احلقيقة الكربى والسنة اإل�ية 
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ن املؤمن إما يف "انتصار" أو إرة، وا واآلخيف الدني "العاقبة للمتقني"التي ال تتخلف وال تتبدل وهي: 

أو  ،ا�ادي مل يتم التمكنيلو "متكني" انتصار: اإليامن عىل الطغيان، والنجاة والفوز باآلخرة حتى و

 -يف كل األحوال  – قبة للمتقني: بعد اكتامل أسبابه، وحتقيق سننه.. فتكون العاا�ادي يأيت التمكني

نه، و  ويقدسون أمره وهنيه.يمجدون الذي يتقون اهللا، ويتبعون رضوا

َلُكونُ  ﴿وإن وراثة األرض أمر هني يسري عىل اهللا:  ََ ْن َ�ُقوَل َ�ُ ُ�ْن 
َ
ََ َف�ًْئ  أ ا ََ

َ
ََا أ ْمُرهُ ِِ

َ
﴾  ِِّ�َم  أ

خالق كل يشء، ومالك كل  ▐وهو  ،ن ملكهواألرض هي خلق اهللا، وهي مِ  .])82يس ([

ح قلوبكم البص -أهيا العباد  –فاشغلوا أ�فسكم يشء، هو الذي ُيورثها من يشاء من عباده.. 

 وأعاملكم.. واهللا معكم ولن يرتكم أعاملكم.

ئيل، بعض يف ليكشف يف توقيت مبكر عن "انحراف"  ؛اجلواب هيأ�ي ولكن نفوس بني إرسا

ليكون اجلواب إساءة أدب بالغة مع نبيهم  ؛فيها االستبداد والطغيان والفرعونيةمن وانطباع آثار 

كشف كذلك عن الصورة ا�ادية اجلافة القاسية املقيتة التي َيزنون هبا األمور واألشياء، ، وي♠

وبعد  ♠موسى  جميءن بني حاهلم قبل وقيمهم وتصوراهتم.. فيساويف ويكشف عن فساد 

 القضية كلها يف مسأ�ة "األذى" الذي يتعرضون له !  تزلونوخي ،جميئه

وبني  - وهم كانوا أصحاب مكانة يف قومهم -  من السحرةارنة بني حال املؤمننيوهنا تنعقد املق

ئيل.. ونجد انطالقة احلرية يف نفوس املؤمنني من السحرة وهم  حال النفوس املنحرفة من بني إرسا

َ  ﴿يقولون:  َْ ّ�َِ�  َِِ�ٰ  ِِنّ ََ َض قرهبم من ويستشعرون حالوة اإليامن، و .])50( الشعراء[ ﴾ ُم�َْقلُِبونَ  ََ

تِ�ََ�  َوِمن  ▬. وبني حال النفوس املنحرفة وهي تتطاول عىل نبيها وتقول: اهللا.
ْ
ن تَأ

َ
وَِزَ�  ِمن َ�بِْل أ

ُ
أ

ئَََْ�  َِ ة األسباب أو جمردة عن بذل ض.. كأن تلك النفوس كان تريد طريقة سحرية غام♂ ََْعِ  َم  

وتكاليف  ة هلا بمشقةن تلك النفوس ال طاقوكأ خلصهم مما هم فيه !لتُ  ستفراغ الوسعاجلهد وا

 بال جهاد، تريد قائدًا خيوض املعركة وحده ! اً وال تريد امليض يف سنن اهللا، تريد نرص التغيري ! 

ويتكرر هذا املشهد يف معارك التغيري واملواجهة مع األ�ظمة الفاسدة.. تصرب اجلامهري عىل فساد 

، وبني حاهلا بعد الفاسدة ت األ�ظمةوتساوي بني حاهلا حت معركة التغيري!األ�ظمة، وال تصرب عىل 
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بداية املعركة، ال تشاهد غري "األذى" وال تصرب عليه، وال تريد حتمل تكاليف املعركة، فتحن إىل 

 الذل.. ورضيبة الذل أفدح بكثري من رضيبة احلرية !

ويكشف هلم عن املستقبل،  - فهو من أويل العزم من الرسل -ويصرب عليهم النبي الكريم 

رهم من عاقبة السوء.. وخيربهم أن هالك عدوهم يف يد اهللا، وهو قريب.. وليست هذه وحيذ

قع عليهم  .. إنام اخلوف سوى أذى زائل ولو بعد حنيالقضية األصلية، وليس يف عذاب فرعون الوا

هو يف خالفتهم لفرعون.. بعد أن ُهيلكه اهللا، ثم ينظر اهللا ماذا سيصنعون؟ وماذا  والوجل احلقيقي

 األشد من االبتالء بفرعون ! علون؟ وهذا هو االبتالء احلقيقيسيف

نًا من الطواغيت، نوفاملوقف: أن يقع عليهم العذاب ص ولكم حصل للمسلمني مثل هذا ًا وأ�وا

فيقعون يف املحذور، فال  -إىل حني  -فيصربون وحيتسبون، ثم ُهيلك اهللا عدوهم ويستخلفهم 

،  وال حلمل الرسالة جاهدوا. للدين انترصوا، وال للرشع أقاموا

|   |   | 

ِِ لََعّلُهْم زَّذّكُروَن  ▬ َن اََّمَرا ِ  ِمّ ََ َوَ�ْق ِ َخْذنَ  آَل فِرَْعْوَن بِ ِِسّ 
َ
ََ َو�ُْهُم  ١َولََقْ  أ ََا  فَِِ

ـِٰذهِۖ  َ  َو ََ ََسَ�ُ  قَ ُِوا  ْْ بُْهمْ  نن ا َِ وا َس�َِّئ ل  تُ ُ َّ   �ۗ ّمَعهُ  َوَمن بُِموَ�ٰ  َ�ّط
َ
ََ ِِّ�َم  َط ُِِرُوْم ِع�َ  اِّلـهِ �

ََ َ�ْعلَُموَن  ْ�َ�َُوْم 
َ
ـِٰ�ّن أ ََ  ١َولَ ََ بُِمْمِم�ِ َ َم  َ�ُْن ِ ََ َرنَ  بَِه   ََ تَِ�  بِهِ ِمْن آزَ   لََِّْس

ْ
َوقَ ُِوا َمْهَم  تَأ

ََ َوالُْقمّ  ١ ََْسلَْ�  َعلَلِْهُم الّطوفَ َن َواْاََرا
َ
نُوا فَأ ََ وا َو ِ  فَ ْسَتْكَ�ُ َف َّ ِ  ّمَف َف ََِع َواّمَم آزَ  َّ َل َواِ

 ََ ْرِِم ُّ ََ بَِم  َعِهَ  ِع�َ َكۖ  ١قَوًْم   �ّ ََ   َ ََ َُْع  ُ� قَ ُِوا زَ  ُموَ� ا َْ لِْهُم اِرِّ
ََ َعلَ َْ  لَ�ِن َوَِّم  َوَ�  َكَشْف

 �ّ َْ  َ� َْ ّ  اِرِّ ََ ُْمِم ََ  ََ َ ِْسَلنّ َولَ  ِ اِِلَل  ُُ َ ْْ ََ بَِ� ِِ ل  ُوم  ١َمَع ََ
َ
َ� َِِ�ٰ أ َْ �ُْهُم اِرِّ َْ فَلَّم  َكَشْفَ�  

ُْوَن  ََا ُوْم زَ�ُك �َْه   ١بَ لُِغوهُ ِِ َْ نُوا  ََ ّ�ُهْم َكّذبُوا بِآزَ تَِ�  َو
َ
ْغَرْ�َ� ُوْم ِ� اْ�َِمّ بَِ

َ
فَ نَتَقْمَ�  ِم�ُْهْم فَأ

 ََ ْ�َ�  َِلَه  ۖ  ١َ�فِلِ ََ َِْض َوَمَغ ََِ�َه  اّلِ� بَ 
َ َْ َعُفوَن َمَش ََِق ا َْ ِزَن َ�نُوا �ُْسَت َّ مَْ�  الَْقوَْم ا ََ ْو

َ
 َوأ

 ْْ ُْ  َوَ�ّم ََ  َ�َِم ِّ � ُْسَ�ٰ  ََ ْْ ٰ  ا َ اِِلَل  بَِ�  ََ َ ْْ وا بَِم  ِِ ّمْرنَ  �ۖ َصَ�ُ ََ َُ  َ�نَ  َم  َو �َ َْ  َوَم  َوقَوُْمهُ  فِرَْعْونُ  زَ
 ♂ ١وا َ�ْعرُِفوَن َ�نُ 

ُ ُسْبَحاَنُه  ..ومن رمحة اهللا بخلقه االبتالء باحلسنات والسيئات لعل أحد أن يتذكر ويرجع َقاَل ا�َّ

: ﴿ و ِّ  َوَ�بْلُوُ�مْ َتَعاَىلٰ َّ ِ  بِ ِ َْ ُعونَ  نَ�َْ�  فِتَْ� ً  َواْ�َ ََ يف  ▐فسنة اهللا . ])35( األ�بياء[ ﴾ تُْر
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لك لعلهم وكل ذ ..واالبتالء باخلريات واحلسنات ،الشدة والعذابباالبتالء  :ء هياالبتال

 يتذكرون، لعلهم يرجعون.

حمض علمهم وجهدهم وليس هو فضل  اولكن السفهاء األشقياء ُيفرسون احلسنات واخلريات أهن

قرون ة ال يُ ملنقأ�ت ا نفتزول النعمة، وتأيت النقمة.. فإ ؛منته، فيكون الكفر يف موطن الشكراهللا و

، وكل ذلك سببه الكرب الذي استقر يف بذنبهم، وال بجهلهم، إنام يلقون التهم السخيفة عىل غريهم

وي جهالء ال يعلمون حقيقة نيقة، فصاروا مهام بلغوا من علم دصدورهم؛ فأعامهم عن رؤية احلقي

 كفرهم، وما تطويه نفوسهم من انحراف وجهل واستكبار.

: وصدقوا عندما قال ََ  ▬وا ََ بُِمْمِم�ِ َ َم  َ�ُْن ِ ََ َرنَ  بَِه   ََ تَِ�  بِهِ ِمْن آزَ   لََِّْس
ْ
 فامزالوا ، ♂ َمْهَم  تَأ

يفرسون دعوة  - أهل الصنعة والفن -ء من السحرة نات، ورغم إيامن العلامرغم كل هذه اآليات البيّ 

مهام فعل، كأن القوم مستمسكون لن يؤمنوا له ولدعوته التوحيد، وآيات النبي الكريم بأهنا "سحر" 

ط املستقيم ال حييدون عنه !! وإنام هو كرب يف صدورهم جعلهم جي دون احلق ودعوته، وهم حبالرصا

رة أ�فسهم مستيقنون �ُْفُسُهْم ُظلًْم  وَُعلُّوا  ﴿: به به يف قرا
َ
ُ وا بَِه  َواْسََلَْقَ�تَْه  � ََ ََ  َكلَْف  فَ �ُْظرْ َو

: الكرب والظلم والعلو يف األرض هي نفوسهم قيقةحفكانت . ])14النّمل ([ ﴾ ْفِسِ زنَ اِْمُ  َ�قَِب ُ  َ�نَ 

 بغري احلق.

أن يدعو ربه ليكشف عنهم ما حل  ♠و�ا وقع عليهم العذاب تلو العذاب.. دعوا موسى 

ئيل هبم، وإذا ُرفع العذاب سيؤمنو  ،واملكر ،السحر(! إذن أ�ن: ن له، وسريسلون معه بني إرسا

، هذا العذابرعون.. وما باهلم يتأ�مون من ف الكاذبة ملأل الدعايةي حركته الذ )فساد يف األرضواإل

 ستهلكهم مجيعًا ؟! ظلوا عليهاوال يتأ�مون من الكفر وأمراض القلوب التي إن 

تشاهد هذه املعركة الدائرة يف العقول والقلوب؟ ولكن هذا هو احلال  كانت وأ�ن اجلامهري التي

دها الفراعنة والطواغيت كالسائمة.. ال تدري أ�ن تذهب؟ وماذا ّلم اجلامهري نفسها ليقوعندما ُتس

 ت؟ وإىل أي طريق تسري ؟!اختار
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نات، يكشف عنهم الرجز والعذاب كام ة يف اآليات البيّ د، وزيا▐رمحة من اهللا  ..ثم

، فإذا هم ينكثون عهدهم ويع .. وكانت هذه هي اجلولة األوطلبوا خرية فحق عليهم دون كام كانوا

وذهبت زينة فرعون، وما صنعه، ذهبت الزروع  ،صال، فأغرقهم اهللا مجيعًا يف البحرعذاب االستئ

 نان املسورة، واألهنار اجلارية.واجل

 .الغفلة.و وكان السبب: التكذيب 

ء يف الدنيا أو اآلخرة: التكذيب ال ليشء سوى ( الكرب  اومه هنا سوا من أسباب هالك األمم وخرسا

الستسالم لعملية استالب الوعي، حيث ا). والغفلة (يف األرض بغري احلقوالظلم والعلو 

واغتصاب العقول، واستسالم القلب للعبودية لغري اهللا، واحتقار اإلنسان لنفسه، والسري خلف مأل 

 الفراعنة والطواغيت ).

وكذلك جيب أن فالفراعنة والطواغيت هم ال يشء، هم ضعفاء عند اهللا،  ..وتنقلب الصورة

يكونوا يف حس املؤمنني كذلك، واملستضعفني يف مشارق األرض ومغارهبا هم أقوياء باإليامن باهللا، 

وكذلك جيب أن يكونوا يف حس املؤمنني كذلك.. فليس هناك من أحد وال خملوق خارج عن قدرة 

 القوى الوحيدة املتحكمة يف هذا الوجود.. ▐اهللا ومشيئته، وهو وحده 

.. إنام هو فقط "ابتالء" إىل حني، من الدهر القوة والضعف التي تظهر عىل خلقه حيناً  هروما مظا

ََ ﴿ ثم ُيداول اهللا األ�ام بني الناس:  زّ مُ  َوتِلْ
َ َْ َ  نَُ اوَُِِه  ا َْ ُ  َوِ�َْعلَمَ  اَّ ِس  ََ ُّ ِزنَ  ا َّ َُّتِخذَ  آَمُ�وا ا  َو

ُ  ُفَهَ اوَ  ِم�ُْ�مْ  ُّ ُّ  ََ  َوا ِ ََ الظّ  ُُ َل ُُ  َوَم ﴿  .])140آل عمران ([﴾  ِِِم َ ْْ َّ  اّم�َْل  ا ﴾  ُروَِ الْغُ  َمَت عُ  ِِ

، اإليامن واالستسالم هللا رب العاملني :ومنتهاها هي هامبتدا والقضية يف أصل. ])185آل عمران ([

 .هو الفوز العظيماإليامن هذا و

 

 

***
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 سورة يونس:يقول اهللا تعاىل يف 

نُوا قَوًْم   ▬ ََ وا َو وَن َِِ�ٰ فِرَْعْوَن َوَملَ�ِهِ بِآزَ تَِ�  فَ ْسَتْكَ�ُ َُ ْعِ وِم ّموَ�ٰ َوَو  ََ َََعَْْ�  ِمن  ََ ُمّم  ْرِِم ُّ

َل  ٧ رل ّمبِ َْ ـَٰذا َِِس ٌّ ِمْن ِع�ِ نَ  قَ ُِوا ِِّن َو َ
ْْ ََ َوُوُم ا ِ  ٧فَلَّم   َ�ُقوُِوَن ِ

َ
ٌِّ َِّم  قَ َل ُموَ�ٰ � ََ

لْ
رل  ََ َوُ�ْمۖ  َْ ِس
َ
ـَٰذا أ ََ  َو ُروَن ُ�ْفلِ  َو َِ ْ نَ  َعلَلْهِ آبَ َونَ   ٧ُح اِّس  ََ ّم  َو َْ ئَََْ�  ِ�َلْفَِتَ�   َِ

َ
َق ُِوا أ

 ََ َِْض َوَم  َ�ُْن َلُكَم  بُِمْمِم�ِ
َ َْ َُ ُو ِ� ا ر  َوقَ َل فِرَْعْوُن ا�ُْتو ٧َوتَُ�وَن لَُكَم  الِْكْ�ِ َِ  َس 

ِ� بُِ�ِلّ
نُتم ّملُْقوَن  ٧َعلِل�  

َ
لُْقوا َم  أ

َ
َرُُ قَ َل َُِهم ّموَ�ٰ � ََ ََ َو اِّس لَْقْوا قَ َل ُموَ�ٰ َم   ٨فَلَّم  

َ
فَلَّم  �

ُرۖ  َْ ئُْتم بِهِ اِِسّ َمَل اُِْمْفِسِ زَن  �ۖ َس�ُبِْطلُهُ  اِّلـهَ  ِِنّ  َِ َْ لُِح  َْ ََ زُ ٌّ  ٨ِِّن اِّلـَه  َ ْْ ٌّ اِّلـُه ا َِ ُُ َو
ن فِرَْعْوَن  ٨بَِ�لَِم تِهِ َوَِْو َكرِهَ اُِْمْجرُِموَن  ٰ َخوْف  ِمّ َ ََ ن قَوِْمهِ  ُّ ل ِمّ ََُِّ  

َّ َم  آَمَن ُِِموَ�ٰ ِِ ََ

ن َ�ْفتَِ�ُهْمۚ 
َ
َِْض ننُّه َِِمَن اُِْمْ�ِ فِرْ  ننّ  َوَملَ�ِِهْم أ

َ َْ ََ َعْوَن لََع ل  ِ� ا َوقَ َل ُموَ�ٰ زَ  قَوِْم ِِن  ٨َِ
 ََ ُوا ِِن ُك�ُتم ّمْسلِِم ّّ َعلَلْهِ تََو ََ ََ َ�َْعلَْ�  فِتَْ�ً   ٨ُك�ُتْم آَم�ُتم بِ ِّلـهِ    �َ�ّ ََ   �َْ ّّ َ اِّلـهِ تََو ََ َق ُِوا  ََ

 ََ ََ ِمَن الَْقوْ  ٨لِّلَْقوِْم الّظ ِِِم َتِ َْ ن َ�َبّوآ  ٨ِم الَْ�فِرَُِن َوَ�َِّ�  بَِر
َ
ِخلهِ أ

َ
لَْ�  َِِ�ٰ ُموَ�ٰ َوأ ََ ْو

َ
َوأ
َفَُۗ  َّ �ِلُموا اِ

َ
َُُلوتَُ�ْم قِبْلًَ  َوأ َعلُوا  َْ َُُلوتً  َوا  َ ْْ ِ  لَِقوِْمُكَم  بِِم َِّ َ ََ  َو� ّ�َ�   ٨ اُِْمْمِم�ِ ََ َوقَ َل ُموَ�ٰ 

َْ فِرَْعْوَن َوَمَ�َهُ زِ  ََ آَ�لْ ۖ ِِنّ ََ ّلوا َعن َسبِللِ َِ ُ�ِ  �َ�ّ ََ َل ُِ اّم�َْل   َ ْْ ًَ ِ� ا ْمَوا
َ
ّ�َ�  َُ�ً  َوأ ٰ  اْطِمْس  ََ َ ََ 

ْمَواِِِهمْ 
َ
َْ  أ ٰ  َواْفُ  َ ّ�ٰ  زُْمِمُ�وا فََف  قُلُو�ِِهمْ  ََ ِ�مَ  الَْعَذاَب  زََرُوا ََ

َ َْ ْعَوتُُ�َم   ٨ ا َّ لَبْ  َِ
ُ
قَ َل قَْ  أ

ََ َ�ْعلَُموَن فَ ْسَتقِلَم   ِزَن  َّ َّبَِع ِنّ َسبِلَل ا ََ تَ �َْبَعُهْم فِرَْعْوُن  ٨َو
َ
َر فََ َْ اِِلَل اْ�َ َ ْْ ََ َوْزنَ  بِبَِ� ِِ َو

ََْغًل  وََعْ ًواۖ  هُ  َُ ُ�و َُ ّ�ٰ  َو ََا ََ َ�هُ  ِِ ََ َْ
َ
ْْ بِهِ آَم� قَ َل  الَْغَرُق  أ ِي آَمَ� َّ َّ ا ـَٰه ِِ ََ ِِلَ نُّه 

َ
اِِلَل ُْ � َ ْْ ََُ�و ِِ

 ََ نَ  ِمَن اُِْمْسلِِم
َ
َْ ِمَن اُِْمْفِسِ زَن  ٩َو� َْ َ�بُْل َوُ�� لْ ََ ََ  ٩آْ�َن َوَقْ  َع ََ بَِبَ نِ ل َف ْ�َوَْم ُ�َ�ِجّ

ََ آزًَ ۚ  ًَا ننّ  ِ�َُكوَن َِِمْن َخلَْف نَ  َكِْ ْن آزَ تَِ�  لََغ فِلُوَن اَّ  ِمّ َْ  ♂ ٩ ِس 

نظرة الطغاة  -بيان مرض فرعون وجرمهات بعض الدروس اهلامة، ومنها: ( استعرضت اآلي

حسن التوكل عىل  - إيامن الشباب بدعوة احلق - سنة اهللا يف إبطال عمل املفسدين - لدعوة احلق

 احللقة الثانية
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بطالن   -عباده لدعاء إجابة اهللا  - امنية الروحية، واعتزال املفسدينالرتبية اإلي - اهللا واإلخالص له

 ). إليامن عند حلظة اهلالكادعاء ا

بتكذيب فرعون  -يف سورة األعراف  - هاليفبدأت اآليات بتوضيح الصورة العامة التي سبق تفص

ام لقوم فرعون، مع وصم الفسق وأضافت اآليات وصم اإلجروملئه، بسبب استكبارهم وجرمهم، 

ك واملعاملة.. وال شك .. فالفسق يف الروح واألخالق، واإلجرام يف السلواملذكور يف سور أخرى

م الباطشة، وحال اجلامهري الغافلة التي تقدس الطغيان  أن هذا كان حال جند فرعون.. يد اإلجرا

 .والظلم وتعتربه حقًا مرشوعًا حالالً هلا

ثم ردوا دعوة احلق بالتهم السخيفة الساقطة بإداء السحر، وإضالهلم عن دين آبائهم.. وهنا 

احلفاظ عىل دين  وادعائهمذيب واإلجرام، وإهتام الرسول بالسحر، إضافة جديدة، هي سبب التك

 آبائهم، وهي:

▬  ََ َِْض َوَم  َ�ُْن لَُكَم  بُِمْمِم�ِ
َ َْ َُ ُو ِ� ا  ♂ ٧َوتَُ�وَن َلُكَم  الِْكْ�ِ

 نالكربياء" يف األرض.. فإوهذه هي قضية الفرعون األصلية واملأل من حوله: "املُلك والعلو 

واملتاع  هذا امللك والكربياء، راحوا حياربونه بكل وسيلة، القضية هي "عبودية" املُلكهتدد يشء 

ساحراً، ما رضهم ذلك من يشء، فهم أهل  - ♠وحاشاه  - والسلطان، ولو كان موسى

ِ  لََكبَُُِ�مُ  ِِنّهُ ﴿ السحر، وتفاخر فرعون بالسحر من قبل فقال:  َّ رَ ا َْ  طه[ ﴾ ي َعّلَمُ�ُم اِّسِ

 فبمنطقهم السحر ليس هتمة، بل مفخرة ! .])71(

رهم برتك امللك وااللتفات يأم -افرتاضًا  -واتباع دين اآلباء، قضية فرعية، فلو دين اآلباء 

 لكفروا بدين اآلباء، بل وقتلوهم. ؛لآلخرة

، وهي من أقوى الشهوات يف النفس اإلنسانية، وهي "املُلك والسلطان"إنام القضية هي قضية 

ُم َوْل  ﴿من اجلنة؛ عندما وسوس له الشيطان فقال له:  ♠التي أخرجت آدم  الشهوة ََ زَ  آ
ََ َ�بَْ�ٰ    َ ٰ َفَجَرُِ اْ�ُْ�ِ َوُملْ َ ََ  ََ ّل َُ

َ
والغفلة عن ضبط هذه الشهوة ُهتلك اإلنسان،  .])120طه ([﴾  أ
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زائل، وإىل اهللا الرجعى،  وجتعله يستحل كل يشء يف سبيل املُلك والسلطان، رغم أ�ه كله يف النهاية

ََ اُِْم�َْتَ�ٰ ﴿ ِ �ّ ََ ّن َِِ�ٰ 
َ
 .])42النجم ([﴾ َوأ

ءة رسالة موسى  عًا عىل املُلك والسلطان.. وندرك ♠ولقد فشل فرعون يف قرا ، فظنها رصا

ءة  الفشل يف فهمها.. فال يتبع اإلنسان الظن، وما  خاطئة، أوهنا أمهية الرسالة، وخطورة قراءهتا قرا

، أو ُيكذب قبل أن هتوى  األ�فس، وال يفهم بأحكام ُمسبقة، وال يغلق عقله عن الفهم قبل أن يقرأ

ال هزل فيه، فإما  جديعرف، ويرتك مساحة للمراجعة، ويطلب من اهللا اهلداية والراشد، فاألمر 

ن وعذاب يف اآلخرة، ولي س سعادة يف الدنيا، وفوز وجنة يف اآلخرة، وإما شقاء يف الدنيا، وخرسا

 كل ثمة خيارات أخرى، وأمر هبذا اجلد ال بد أن يأخذ حجمه واهتاممه ومكانته يف عقل وقلب

 إنسان.

|   |   | 

 ويضيف هنا: - يف آيات أخرى هلتفصي سبقإذ  – هنا إمجاالً  -يوم الزنية  -ثم جاء موقف السحرة 

ُرۖ  ▬ َْ ئُْتم بِهِ اِِسّ َِ لِحُ  ََ  اِّلـهَ  ِِنّ  �ۖ َس�ُبِْطلُهُ  اِّلـهَ  ِِنّ  َم   َْ َمَل  زُ  ♂ ٨ اُِْمْفِسِ زنَ  َْ

وعصاه، إنام هي إرادة اهللا، وقدرة اهللا، ومشيئة اهللا، هي التي ستبطل  ♠إنه ليس موسى 

من حوله وقوته إىل حول اهللا وقوته، فهو ُيبطل دعواهم  ♠السحر، وهنا خيرج موسى 

يف  هلالج لجوبعده، وألن "سنة اهللا"   عليهمد األمر هللا، قبل أن ينترصواهتامهم له بأ�ه ساحر، وير

فهو فساد لن يمكث يف األرض، ولن يباركه، وسيكون وباًال عىل  "،ال ُيصلح عمل املفسدين"كونه: 

 صاحبه..

ولقد يغرت املسلم وهيتز عندما يرى عمل املفسدين ينتفش إىل حني، أو ُيزينه الشيطان يف قلوب 

 عظيم وكبري ؟!الناس، فيتساءلون: �اذا عمل املفسدين 

وهذه النوعية من األسئلة وغريها، تقع يف قلب اإلنسان عندما تتضخم يف حسه اللحظة اآلنية 

تعاىل  –احلارضة، ويرى احللقة األوىل من حلقات القدر، فُيخيل إليه أهنا هي كل القدر، أو أن اهللا 

ِزَن  ﴿ل من اهللا: وإنام هي احللقة األوىل واإلمها !ُيصلح عمل املفسدين - علواً كبرياً  ّّ ِ ِ ُْ ْملَلْ
َ
فَأ
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َخْذُ�ُهْم 
َ
ْمِ� َُِهْم  ﴿ .])32( الرعد[ ﴾ ِعَق ِب  َ�نَ  فََكلَْف َ�َفُروا ُمّم أ

ُ
َل  َكلِْ ي ِِنّ َوأ  األعراف[ ﴾ َمتِ

، فينظر كيف ثم يستخلف اهللا غريهمقبل أن يأ�يهم العذاب من فوقهم ومن حتت أرجلهم،  .])183(

ِ  ِ�َبْلَُوُ�ْم ِ� َووُ  ﴿يعملون؟   ََ ََ ََ ََْعض   ُ�ْم فَْوَق  ََ ْع ََ  ََ ََ ََ َِْض َو
َ َْ َعلَُ�ْم َخَفَِِف ا ََ ِي  َّ َو ا

ََ  ِِنّ َم  آتَ ُ�ْم  �ّ ََ  َُ ُِ َل  ننّهُ  الْعَِق ِب  َْ لمل  لََغُفو َِ   .])165( األ�عام[ ﴾ ََ

إن أخذوا بأسباب القوة  ىل حنيكذلك عدل اهللا وحكمته أن ُيمتعهم إ إمهال اهللا للمفسدين ويف

وا  ﴿، كام قال تعاىل: والتمكني َُ ََا فَرِ ِِ ٰ�ّ ََ و   ْ�َ ِ
ّ ُُ بَْواَب 

َ
َ�  َعلَلِْهْم � َْ َت ََ َُّكُِروا بِهِ  فَلَّم  �َُسوا َم  

ََا ُوْم ُمبْلُِسونَ  ِ ْغَتً  فَِ ََ َخْذنَ ُوْم 
َ
وتُوا أ

ُ
بأسباب القوة  وإن قرصوا عن األخذ. ])44األ�عام ([﴾  بَِم  أ

ِزَن  ﴿واحلضارة، كان هلكتهم  َّ َخْذنَ  ا
َ
ِزَن َ��َْهْوَن َعِن اِّسووِ َوأ َّ ْ�َلَْ�  ا

َ
َُّكُِروا بِهِ � فَلَّم  �َُسوا َم  

 .])165األعراف ([﴾  َظلَُموا بَِعَذاب  بَ�ِ�س  بَِم  َ�نُوا َ�ْفُسُقونَ 

 صورة كاملة متصلة ممتدة يف الدنيا ويف اآلخرة.. فيجب عىل املسلم أن ينظر إىل احلياة والقدر يف

ويتحرى موطن اإليامن والسكينة والطمأ�ينة والرىض يف الدنيا، واجلنة والنجاة يف اآلخرة، فهذا هو 

س أ�دًا تصوراته العقلية إىل قدر اهللا، وحيكم عىل قدر اهللا ، وال َيقالفالح وغريه هو عمل املفسدين

املحدودة بحدود الزمان واملكان واللغة البرشية.. والتي تظل أ�دًا قارصة  وفقًا لتصوراته العقلية

ُ  َ�َْعلِ  َِمْ  َوَمنْ ﴿ ظاملة جاهلة إال أن ُينورها اهللا بنوره..  ُّ ا َ�ُ  ا ًَ َم  نُو َ   ِمنْ  َ�ُ  ََ  .] )40( الّنور[ ﴾ نُو

|   |   | 

ٌّ بَِ�لَِم تِهِ َوَِْو كَ  ▬ َ ْْ ٌّ اِّلـُه ا َِ ُُ  ♂ ٨رِهَ اُِْمْجرُِموَن َو

، فسنن اهللا ماضية، ولن جتد لسنته اجلولة األخرية وله النرص التام، ولو كره املجرمون احلق لهف

 .وال حتويالً  تبديالً 

|   |   | 

ن َ�ْفتِ�َ  ▬
َ
ن فِرَْعْوَن َوَملَ�ِِهْم أ ٰ َخوْف  ِمّ َ ََ ن قَوِْمهِ  ُّ ل ِمّ ََُِّ  

َّ َم  آَمَن ُِِموَ�ٰ ِِ  فِرَْعْونَ  ننّ  ُهْمۚ ََ
َِْض  ِ�  لََع ل  

َ َْ ََ  َِِمنَ  ننّهُ  ا  ♂ ٨ اُِْمْ�َِِ
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ىل خوف من فرعون إال الشباب من قومه، وهم ع املعجزات، مل يؤمن ملوسى بعد كل اآليات

ء واملتاع، وهموملئهم أن يفتن مستكرب يف  نوففرعأو املكر واخلداع،  بالبطش والعذاب، أو اإلغرا

ء واملتاعاأل  .. رض وُمستعٍل فيها بغري حق، وإنه من املرسفني يف البطش والعذاب، واإلغرا

لدهيم االستعداد للتغري، والتغيري،  نوالشباب هم محلة الدعوة والرسالة يف كل جيل، وهم الذي

س عقوهلم وتتحجر قلوهبم عىل تصور أو وضع، بل لدهيم الرغبة يف االنطالقة وهم الذين مل تتكلّ 

 واحلامسة يف تغيري وجه احلياة نحو األفضل، وعدم االستسالم للباطل وأهله.

وجيب عىل الدعاة يف كل جيل، االهتامم بالشباب وتوظيف محاسته التوظيف الراشد الصحيح، 

ة يكونون فيها وقودًا هتم، أو يدفعوهنم إىل مواجهة عبثيدون رعونة تقيد معنوياهتم، أو تكبت طاقا

 أمانة كربى جيب احلساب هلا أ�ف حساب.يذهب سدى، فهم 

ئيل، وهتمل مجاهري وشعب فرعون.  وُهتمل اآليات ذكر الشيوخ من بني إرسا

وهذا التخوف من الشباب من فتنة فرعون، هي صورة من الوعي والوجل، الوعي بفتنة فرعون 

ء بالقهر والقتل أو بالسخاء والعطاء، فهو مستكرب يف ا مرسف يف ألرض بغري احلق، وهو سوا

 اره وطغيانه.بكاست

مل نفوسهم، وعقوهلم بعد، ومل ترتهل  نغلقإىل الدعوة واالستجابة، فلم تاألقرب والشباب هم 

ت أرواحهم، فاالستجابة منهم أقرب، والعزم منهم أشد.. وهم الطاقة والقوة خ فطرهتم، ومل متتش

 التي حتمل الرسالة.

 ب من كل طريق، وفرعون اتبع اسرتاتيجية "اإلبادةولذا حياول الفراعنة والطغاة إفساد الشبا

ولربام ترك البعض للخدمة  -" نقتل أ�ناءهم ونستحي نساءهم" - " هلم قبل أن يرتعرعوا والقهر

ذرية  ♠فكان ملوسى  ؛لقضائهفال راد حلكمه، وال معقب والُسخرة، ولكن قدر اهللا نافذ، 

 آمنت وصّدقت.. 

التي حتفز النفوس، وتأجج  اليوم فهي أشد من القتل واإلبادةوأما حماوالت الفراعنة والطغاة 

للرد والثأر ولو بعد حني.. اليوم ُيفسد الفراعنة والطواغيت الشباب بإطالق سعار اجلنس  القلوب
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فرت  ؛ق الشباب هلذه املستنقع النجسن الشهوات من كل طريق، ومتى انزليف كل مكان، وإشعال نريا 

مروءته، وعجز عن االستجابة، والنهوض بالتكاليف، واهلمة يف  ت قوته، وضاعتعزمه، وقلّ 

إال  -شباب اجلهاد، وهذا اإلفساد ليس جمرد حماولة هنا أو هناك، بل صورة ممنهجة دقيقة ال تدع ال

إال اهللا، ثم يفسدوهم مرة ثانية إما بالفقر املدقع، أو  مال عاصم هلوغرق،  إال وقد -من رحم ريب 

ء الفاحش، و أو  ،ُيولد الطغيان الفاحش لد الكفر، والثراءكالمها ُمفسد لإلنسان.. فالفقر ُيوالثرا

قد أفسدوا عقوهلم إال و دعوهنمرية للعيش، ثم ال ييرتكوهنم يف العمل املذل من أجل لقمة صغ

 .... إلخبزباالت الفكر البرشيوفكرهم وتصوراهتم 

مقهورة مهزومة تائهة  اً رجال، بل ترى نفوسفلام تأيت دعوة احلق، ال جتد مهة الشباب، وعزيمة ال

ضائعة رشيدة حزينة ! وتكمن هنا أمهية الرتبية من أجل احلفاظ عىل هؤالء الشباب، ومن أجل 

حفظ طاقاهتم، وقطع الطريق عىل الفراعنة والطواغيت أن يبددوا طاقاهتم، ويرسقوا عقوهلم.. 

الذي حيمل الرسالة، وهو مدرك لكافة واستكامل املسري الذي ال يتوقف من أجل خروج اجليل 

ملواجهتهم،  اً ل املجرمني، وعارفًا بأساليب الفراعنة والطواغيت، ومستعدلسبًا نأ�عدها، ومستبي

 وحلمل الرسالة من جديد.

|   |   | 

ُوا ِِن ُك�ُتم ّمْسلِ  ▬ ّّ َعلَلْهِ تََو ََ ََ َوقَ َل ُموَ�ٰ زَ  قَوِْم ِِن ُك�ُتْم آَم�ُتم بِ ِّلـهِ  َ اِّلـهِ  ٨ِم ََ َق ُِوا  ََ

 ََ ََ َ�َْعلَْ�  فِتَْ�ً  لِّلَْقوِْم الّظ ِِِم   �َ�ّ ََ   �َْ ّّ ََ ِمَن الَْقوِْم الَْ�فِرَُِن  ٨تََو َتِ َْ  ♂ ٨َوَ�َِّ�  بَِر

فحقيقة اإليامن هي صدق التوكل عىل اهللا، واالستسالم له.. والتوكل الصادق عىل اهللا هو 

م فتنة ان القلب التام لقدر اهللا، وما عنده من احلسنى، وهذا االطمئنان هو حائط الصد أمااطمئن

ئلة، وحتميه من السقوط تحمي قلب املسلم من االفتتان باملظاهر ا�ادف ؛الفراعنة والطواغيت ية الزا

ل األسباب جزع القلب، فهذا معنى التوكل يف صورته املعنوية، أما يف صورته ا�ادية فهو استكام نإ

 .بذل اجلهدو ،واستفراغ الوسع
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ثم بعد هذا التوكل يف صورته املعنوية وا�ادية، ُنرجع األمر لصاحب األمر، فهو العاصم، وهو 

 .▐ املُنجي

|   |   | 

َُُلوتَُ�مْ  ▬ َعلُوا  َْ َُُلوتً  َوا  َ ْْ ن َ�َبّوآ لَِقوِْمُكَم  بِِم
َ
ِخلهِ أ

َ
لَْ�  َِِ�ٰ ُموَ�ٰ َوأ ََ ْو

َ
�ِلُموا  َوأ

َ
قِبْلًَ  َوأ

َفَُۗ  َّ ِ  اِ َِّ َ ََ  َو�  ♂ ٨ اُِْمْمِم�ِ

 وهذه الصورة الرتبوية للذرية من قوم موسى.. هي حماولة للخروج عن نظم وقيم فرعون، فال

 اً قتلمشك أهنا ُتشوش عىل عقول الشباب، وتقطع عنها الترشب بالرسالة، وفهمها.. فجعلوا بيوهتم 

لينشأ اجليل اجلديد صافيًا من كل تأ�ري، وبعيدًا عن لوثة اجلاهلية،  ؛عونوبديًال عن مؤسسات فر

وتدريبًا هلم عىل االستعداد للرحيل عن مرص، واخلروج التام من نظام  وإفسادها للعقول والقلوب..

 فرعون.

 لصالة، واالتصال الدائم باهللا..ووقود ذلك هو: إقامة ا

. -بإذن اهللا  – والفالح والنرص للمؤمننيواخلري  وال يتعجل أحد الثمرة، فالبرشى  فاثبتوا

|   |   | 

▬  َِ ُ�ِ  �َ�ّ ََ َل ُِ اّم�َْل   َ ْْ ًَ ِ� ا ْمَوا
َ
َْ فِرَْعْوَن َوَمَ�َهُ زَُِ�ً  َوأ ََ آَ�لْ ّ�َ�  ِِنّ ََ ّلوا َعن َوقَ َل ُموَ�ٰ 

 ۖ ََ ّ�َ�  َسبِللِ ٰ  اْطِمْس  ََ َ ْمَواِِِهمْ  ََ
َ
َْ  أ ٰ  َواْفُ  َ ّ�ٰ  زُْمِمُ�وا َفَف  قُلُو�ِِهمْ  ََ ِ�مَ  الَْعَذاَب  زََرُوا ََ

َ َْ  ♂ ٨ ا

ن كل هذه إورة ا�ادية املبهرجة لفرعون.. وبيان لقومه حقيقة الص هذه ♠ ويف دعوة موسى

أجلها، وكفروا بدعوة احلق يف سبيل احلفاظ  ناغرتوا هبا، وعلوا مقد الزينة واألموال، زائلة، و

ضل عن سبيل  نإ - ولو ملك األرض كلها -لوا عن سبيل اهللا. وماذا يكسب اإلنسان عليها، فض

َِْض َ�ِلًع   ﴿ ..واإليامن باهللا أ�قل من ملء األرض ذهباً  ؟!اهللا
َ َْ ِزَن َظلَُموا َم  ِ� ا ّّ ِ ّن ِ

َ
َوَِْو أ

ََْتَ ْوا بِهِ ِمْن ُسووِ الَْعَذاِب زَوَْم الْقِلَ  ََ ِ  ِمنَ  َُِهمْ  َوَ�َ ا َم ِ َوِمْْلَُه َمَعُه  ُّ ََِسُبونَ  زَُ�ونُوا َِمْ  َم  ا ْ َُ ﴾ 

َََوًب  َوَِوِ ﴿ .])47( الزمر[ َِْض 
َ َْ ِ وِْم ِمْلُو ا ََ

َ
َل فَلَْن ُ�ْقَبَل ِمْن أ ِزَن َ�َفُروا َوَم تُوا َوُوْم ُكّف  َّ ِِّن ا

ََْتَ ٰى بِهِ  ََ ا ِ وَ�ٰ�
ُ
ِ�مل  َعَذابل  َُِهمْ  أ

َ
َ  َوَم  أ  .])91( عمران آل[ ﴾نَ ِ�ُِنَ  ِمنْ  ُهمْ ِ
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ب: ♠وقد دعى موسى   وهو موقن باإلجابة، فجاءه اجلوا

ََ َ�ْعلَُموَن  ▬ ِزَن  َّ َّبَِع ِنّ َسبِلَل ا ََ تَ ْعَوتُُ�َم  َف ْسَتقِلَم  َو َّ لَبْ  َِ
ُ
 ♂ ٨قَ َل قَْ  أ

، هايستبطأتعجلن اإلجابة، وال وال عليك بـ "توقيت" اإلجابة، فهذا ليس من شأن املسلم، فال يس

تعجل اجلواب، وكل ما عىل املسلم  وأ، ومن طبيعة االستسالم عدم القلق، هلالج لجإنام هو ُمسلم هللا 

هو "االستقامة" فهذا ما جيب أن يشغل باله، ويأخذ وقته، فاملسلم حيتاج إىل هداية اهللا واستقامته يف 

اَط اُِْمْسَتقِلمَ  ﴿ وهلذا يردد املسلم دوماً كل حلظة من حلظات حياته  َ ِ ّْ   .])6الفاحتة ([﴾  اْوِ نَ  اِ

وقد يغفل املسلم عن االستقامة فيحيد قليال جدًا عن الطريق، فقد يستيقظ وقد خرج عن الطريق 

ط اهللا املستقيمبالكلية، فقيا مركبة برسعة عالية يف دروب خمتلفة كقيادة  دة النفس عىل رصا

ائمة، والوجل املستمر، مع االطمئنان فيام عند اهللا من الرمحة واملن .. حتتاج إىل اليقظة الدمتعرجة

أخرى غري  والود واخلري، وهذا هو املجال الذي جيب أن ينشغل فيه العقل، وحيذر أن يتبع ُسبالً 

طه املستقيم، فالشيطان له قاعد، وبه مرتبص:  ََ اُِْمْسَتقِلمَ  ﴿سبيل اهللا ورصا اَط ْ�ُعَ ّن َُِهْم ِ�َ
َ ََ

. 
ْن َفَم ِِلِِهْم  َْ ْ�َم نِِهْم َو

َ
ْن � َْ زِْ زِهْم َوِمْن َخلْفِِهْم َو

َ
� ِ َْ ََ ََ ُمّم َ�تِ�َّ�ُهْم ِمْن  ْ�َ�َُومْ  َ�ِ ُ  َو

َ
 أ

 .])17، 16األعراف ([ ﴾َف كِرُِنَ 

ط اهللا املستقيم.  فإجابة الدعوة آتية إن شاء اهللا، ولينشغل اإلنسان باالستقامة عىل رصا

   |   || 

ََْغًل  وََعْ ًواۖ  ▬ هُ  َُ ُ�و َُ �َْبَعُهْم فِرَْعْوُن َو
َ
َر فََ َْ اِِلَل اْ�َ َ ْْ ََ َوْزنَ  بَِبِ� ِِ ّ�ٰ  َو ََا ََ َ�هُ  ِِ ََ َْ

َ
 قَ َل  الَْغَرُق  أ

 ُْ نّهُ  آَم�
َ
ـٰهَ  ََ  � َّ  َِِل ِي ِِ َّ ْْ  ا ََ  ََُ�و بِهِ  آَمَ� نَ  ِمَن اُِْمْسلِِم

َ
اِِلَل َو� َ ْْ َْ َ�بُْل آْ�  ٩ِِ لْ ََ َن َوَقْ  َع

َْ ِمَن اُِْمْفِسِ زَن   ♂ ٩َوُ��

الكاذبة،  الدعايةبعد معارك  - وحتققت الدعوة، ويف معركة االستئصال التي أرادها فرعون

لقتل موسى  ؛فرعون املواجهة الكليةطلب  – لتخويف، واإلرهاب، والقتل... إلخوالتشويش، وا

 قدميه، فلام أدركه الغرق آمن !هالكه ب وذهب فرعون إىل ،وقومه ♠
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وهذا اإليامن ال قيمة له ! فال بد لإليامن أن يكون قبل وقوع العذاب، فهذا ليس بإيامن الصادقني، 

َ هُ  ▬إنام إيامن اليائسني بعد أن ُأحيط هبم ! كام قال تعاىل:  َْ َسَ�  قَ ُِوا آَمّ�  بِ ِّلـهِ َو
ْ
ْوا بَأ

َ
أ ََ فَلَّم  

ََ َوَ�َفْرنَ  بِمَ  ِ�ِ َْ َسَ�   .  ُكّ�  بِهِ ُم
ْ
ْوا بَأ

َ
أ ََ َُ زَ�َفُعُهْم ِِزَم ُ�ُهْم َِّم   َْ فَلَْم زَ ْْ  قَ ْ  اّلِ�  اِّلـهِ  ُسّ�  ِ�  َخلَ

 ِ ََ  وََخِ�َ  ِعَب َِه ِ ِزَن  ﴿، وليست هذه بتوبة ]85، 84( غافر[ ♂ الَْ�فُِرونَ  ُوَ� ِ ّّ ِ ِْ اّ�ْوَ�ُ  ِ َولَ�َْس
َل َ�ْعَملُوَن  ِزَن َ�ُموتُوَن َوُوْم ُكّف  َّ ََ ا ُْ اْ�َن َو ِِّ ُ�بْ ُِ قَ َل ِِ َ ُوُم اَِْمْو ََ

َ
َ أ ََ ََ ََا  ِِ ٰ�ّ ََ  ِِ  اِّسّ�َِئ 

 ََ ِ وَ�ٰ�
ُ
َتْ نَ  أ ْْ

َ
ِ�ًم  َعَذابً  َُِهمْ  أ

َ
 . ])18( النساء[ ﴾أ

�ِل ▬عندها ال ينفع الندم، والرجوع: 
ْ
نِذَِ اَّ َس زَوَْم زَأ

َ
ّ��َ  َوأ ََ ِزَن َظلَُموا  َّ َلُقوُل ا ََ ِهُم الَْعَذاُب 

َِ اِّرُسَل  َّبِ ََ َونَ ْعَوتَ ََ  ُْ ِ�ّ  ُ ل  قَِرُ ََ
َ
ْرنَ  َِِ�ٰ أ ِخّ

َ
َوَِمْ  .أ

َ
قَْسْمُتم مِّ تَ  أ

َ
ن ُ�ونُوا أ ن َ�بُْل َم  لَُ�م ِمّ

نُفَسُهْم َوتَ  .َزَوال  
َ
ِزَن َظلَُموا أ َّ َعلَْ�  بِِهْم وََسَك�ُتْم ِ� َمَس ِ�ِن ا ََ َ لَُ�ْم َكلَْف  َّ �َْ�  َلُ�ُم بَ َوَ�َ

َْ َل  ْم
َ َْ َب ُل  .ا وَل ِم�ُْه اْاِ ّ  .َوقَْ  َمَكُروا َمْكَرُوْم وَِع�َ  اِّلـهِ َمْكُرُوْم نن َ�َن َمْكُرُوْم لَِ�ُ ََ َْس َُ فََف 

َُُسلَُه   .])47، 44( إبراهيم[ ♂ انتَِق �   َُو َع�ُِ�ل  اِّلـهَ  ِِنّ اِّلـَه ُ�ْلَِف وَْعِ هِ 

لَْقُواْ اِّسلََم َم   ▬عند حلظة اهلالك !  يستسلمإنه اآلن 
َ
نُفِسِهْم فََ

َ
ِِ أ ِ ِزَن َ�َتَوّف ُوُم اَِْمفَِِكُ  َظ ِ

َّ ا
ُّ َعلِلمل بَِم  ُك�ُتْم َ�ْعَملُونَ  بْ  .ُكّ�  َ�ْعَمُل ِمن ُسوو  بََ� ِِّن ا

َ
َُْخلُوا � َهّ�َم َخ ِمِزَن َِلَه  َف  ََ َواَب 

ُِنَ  َمَْْوى فَلَبِئَْس   .])29، 28النحل ([ ♂ اُِْمَتَكِ�ّ

وعند حلظة اهلالك ال ينفع إلقاء السالم، وال اجلدال عن النفس.. فقد كان اهللا يدعوه إىل دار 

 السالم، ولكنه استكرب وأ�ى !

لو اآليات، تذكره باهللا والدار اآلخرة، لقد كان اإليامن والرسول مبذوالً لفرعون، واآليات ت

أخرى، فأخذهم باخلري تارة،  اً فرص ▐فاستكرب، وعال يف األرض بغري احلق، فأعطاه اهللا 

متحان، وسقطوا يف البالء، وطويت صفحتهم وا كفراً، فرسبوا يف االدوبالرش تارة، فطغوا وازدا

 حني.مصحوبة باللعنات يف الدنيا، ويوم القيامة هم من املقبو
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نحن فيه يف هذه احلياة، ومعنى وحقيقة البالء، وندرك  اتكشف لنا ِعظم مي يف هذا املوقفو

نِ�ُبوا َِِ�ٰ  : ﴿ابةنلتوبة واإلالفرصة العظيمة التي نحن فيها، ومازال هناك فرصة للرجوع وا
َ
َوأ

�َِلُ�ُم الَْعَذاُب ُمّم 
ْ
ْن زَأ

َ
ْسلُِموا َ�ُ ِمْن َ�بِْل أ

َ
ّ�ُِ�ْم َوأ ونَ ََ ُ َْ  . ])54لزمر ([ا﴾  ََ ُ��ْ

|   |   | 

ََ آزًَ ۚ ▬ ََ ِ�َُكوَن َِِمْن َخلَْف ِ ََ بَِبَ ن ل ًَا ننّ فَ ْ�َوَْم ُ�َ�ِجّ نَ  َكِْ نْ  اَّ ِس  ِمّ  ♂٩ لََغ فِلُونَ  آزَ تَِ�  َْ

ون عيدّ  وا ! كام كاناآلهلةفليس هو ابن  -ها هو جسد العبد الشقي املخلوق ُملقى بال حراك 

وها هو ميت ال شك يف موته، وها هو جسده العفن مل ُيرفع إىل السامء كام كان يظن عبيد  -ويكذبون 

الفرعون! وها هو آية فوق اآليات السابقة ملن بقي من قوم فرعون الذين حسبوه عظيًام وً� 

 اهللا أو من دونه !فاستعبدهم، وآية ملن ظن أن للبرش املخلوقني حق الربوبية مع 

احت الزينة واألموال واملُلك واملتاع والسلطان والعلو واالستكبار، وبقي جسد عفن بال روح، ر

َُ ُ�ْعَرُضوَن َعلَلَْه  ُغُ ّوا وََعِشّل   ﴿والروح ملعونة:  َُوْمَ اَّ  َِْخلُوا اِّس َع ُ  َ�ُقومُ  َو
َ
َف ّ  فِرَْعْونَ  آَل  أ

َ
 أ

، وتنفر من شكله، تهالنفس من رؤي تشمئزحراك وزينة،  الواجلسد امليت ب .])46( افر[غ ﴾ الَْعَذاِب 

هذا هو املتبقي من الزينة واألموال واملُلك، وها هو آية ودرس وعربة لكل فرعون وطاغوت، 

والشقي من مل يتعظ بفرعون، وسلك نفس مسلكه.. وعربة للجامهري التي صّدقت واتبعت 

ن امللك هللا وحده ال رشيك له، والربوبية إو ،ه، وهذا مصري كل فرعون وطاغوتالفرعون، هذا حال

 .▐واأللوهية خالصة له 

وكم هي اآليات التي يغفل عنها الناس.. كثرية هي اآليات، وكثرية هي الناس التي عنها غافلة، 

وال بد من اليقظة، وال بد من االنتباه، وال بد من إدراك حقيقة البالء، وطريق النجاة.. والفرصة 

 مفتوحًا، فأدركوا أ�فسكم قبل فوات األوان، وانقضاء األجل.متاحة، والباب 

 
 

***
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 يقول اهللا تعاىل يف سورة هود:

▬   َ ََْسلَْ�  ُموَ�ٰ بِآزَ تَِ�  َوُسلَْط ن  ّمبِ
َ
ْمرَ  فَ ّ�َبُعوا َوَملَ�ِهِ  فِرَْعْونَ  َِِ�ٰ  ٩َولََقْ  أ

َ
ْمرُ  َوَم  �ۖ فِرَْعْونَ  أ

َ
 أ

ُومُ  الْقَِل َم ِ  زَوْمَ  قَوَْمهُ  َ�ْقُ مُ  ٩    بَِرِفل فِرَْعْونَ  ََ ََ ْو
َ
ََ  فَأ َُ  َو�ِئَْس  �ۖ اَّ  َْ َُ  اِْوِ و َُ تْبُِعوا ٩ اَِْمْو

ُ
 ِ�  َو�

ـِٰذهِ  َُوْمَ  َلْعَ� ً  َو فْ ُ  بِئَْس  �ۚ الْقَِل َم ِ  َو َُ اَِْمْرفُ  اِرِّ  ♂ ٩و

قضية  لتكشف عن خطورة ؛ترسم اآليات هذا املشهد ..ية فرعونويف إمجال سورة هود، وهنا

" يلتحق فيها املشاهد بام يشاء من فريق ! بل إنام هي مباراةهنا ليست جمرد "إ"االتباع" يف أمر الدين، 

قضية وجود اإلنسان، هل سيتبع طريق اإليامن، أم طريق الكفر والطغيان؟! هل سيتبع الرسول أم 

 ق الرش والضالل؟سيتبع الفرعون ؟ هل سيسلك طريق اخلري والرشاد، أم طري

بالزينة واألموال، وامللك والسلطان، والقوى ا�ادية " االتباع"دما تقيس اجلامهري قضية وعن

، وما أ�فوه من ا�ايض، ال شك أن هذه اآلباءالظاهرة، واألمر الواقع، وقوة البأس والبطش، ودين 

 -ومن بعده املصلحون والدعاة  -القيم واملوازين سُتورد اإلنسان املهالك، ألن الرسول عندما يأيت 

يكون خاليًا من كل هذه الزينة واألموال، وقوة البأس والسلطان ا�ادي.. فكل ما حيمله رسالة من 

رب العاملني إىل املخلوقني.. أن اعبدوا اهللا وحده ال رشيك له يف األلوهية وال يف الربوبية، وإذ مل 

 - كام تصورها فرعون - ، سيتصور الرسالة الربانيةباطلة ُيغري اإلنسان ما بنفسه من قيم وموازين

ع عىل املُلك، سحر مبني، أساطري األولني، فساد يف األرض!... إلخ.  رصا

تهاون اجلامهري يف التمحيص، والتدقيق، والتفتيش، والتفكر، والتأمل، فتحسب أن القضية تو

اإلنساين كله من أجل هذه القضية،  والوجود !بعيدة عن اهتامم وحياة اجلامهري فلسفية، أو جدلية، أو

 هامشية؛، فرعيةولكن يعمل الفراعنة والطواغيت عىل حتويل قضية التوحيد واإليامن إىل قضايا 

 .للطغاة فتظل يف حالة من اخلضوع والقهر املستمر ؛لتنرصف عنها عقول اجلامهري

 احللقة الثالثة
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إىل العبودية لنظام فرعون،  وإذا أخذنا ملحة رسيعة عن "النفسية االجتامعية" التي تدفع اجلامهري

وبذل حياهتا من أجل حياته هو ! نجد أن اجلامهري ختضع إىل ما يسمى "العقل اجلمعي" أو عقل 

النظام واملجتمع، وبالتدريج ينتهي عقلها هي، حتى ولو كان من بني اجلامهري النبهاء األذكياء، 

فيحصل فقدان اهلوية الذاتية  عية؛ن الفرد وذاته يف العقل اجلمعي والشخصية االجتاموحيصل ذوبا

 للفرد، وفقدان الوعي العقيل..

تم عملية استبدال للقيم واألخالق واحلق والفطرة، لصالح ما يريده العقل اجلمعي، ومن ثم ت

مته ومصريه.. وتبتلع  والشخصية االجتامعية تكون بديلة عن شخصية الفرد وكيانه وتفرده وكرا

وتعيد تشكيله وفق ما تريد، وما حيقق مصالح نظام فرعون، ويتم الشخصية االجتامعية الفرد، 

متها  –تعريف الذات اإلنسانية  عن طريق مكاهنا يف الشخصية االجتامعية، وعن طريق  –وكرا

 "الدور" الذي تؤديه يف نظام فرعون، ال عن طريق قيم الفطرة السوية، وقيم األخالق والعدل..

ْ�ُفَسُهْم  ﴿وخيتانون أ�فسهم  وهؤالء هم الذين خيونون فطرهتم،
َ
ِزَن َ�َْت نُوَن � َّ َِْل َعِن ا  َ�ُ ََ  ِِنّ َو

 َ ُّ ُّ  ََ  ا ِ مِلًم  َخّوانً  َ�نَ  َمنْ  ُُ
َ
  .])107( [النساء ﴾ أ

وبدالً عن حترير الذات من سجن الشخصية االجتامعية الفرعونية، نجد اجلامهري تتنافس وتتحاسد 

مكانة بارزة يف هذا النظام االجتامعي ! حتى ولو كانت ضد احلق والعدل من أجل احلصول عىل 

" بأفكار الشخصية االجتامعية، التعميم والتشبعاملعروف عقًال وفطرة، يتم ذلك من خالل "

و"التزيني والتحريض" عىل حتويلها إىل سلوك عميل مبارش، ُيشعر اإلنسان أ�ه اختياره احلر ! ومن ثم 

 ا، وقابليته أل�امطها، ثم تقديسها فيام بعد.تشبع املتجمع هب

ويتم بناء الشخصية االجتامعية بصورة ذاتية متعصبة أ�ضًا.. بمعنى: جعل الشخصية االجتامعية 

ذات سامت خاصة من حيث نمط العيش واحلياة والوظائف، بحيث يتكيف الفرد رسيعًا عليها، 

ثم يفقد الفرد إحساسه باملسؤولية الفردية، ب القالب والنمط، فال تفرد عن القطيع، ومن ويتّرش 

ً  –ويصبح عبدًا ملن يأمره، وملن يملك  القوة ا�ادية، ويكون عىل استعداد الرتكاب أفظع  -ظاهرا

ئم، طا�ا هي مقبولة للشخصية االجتامعية، وطا�ا لن يشعر بإحساسه باملسؤولية جتاهها.  اجلرا

لها تشكيًال خاصًا به، واحتكر هو احلقيقة والرأي فالفرعون استبد بالشخصية االجتامعية وشك
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َُُِ�مْ  َم  ▬والعلم والفكر.. كام قال هلم: 
ُ
َّ  أ ىٰ  َم  ِِ ََ

َ
ْوِ زُ�مْ  َوَم  أ

َ
َّ  أ  افر[غ ﴾اِّرَف َِ َسبِلَل  ِِ

)29([. 

ِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  ُحَذْيَفَة، َعنْ وجاء يف احلديث الرشيف:   َتُكوُنوا  َال " :☻ ا�َّ

َعًة،إِ   َأنْ  النَّاُس  َأْحَسنَ  إِنْ  َأ�ُْفَسُكْم، َوطِّنُوا  َوَلِكنْ  َظَلْمنَا، َظَلُموا  َوإِنْ  َأْحَسنَّا النَّاُس  َأْحَسنَ  إِنْ : َتُقوُلونَ  مَّ

 ]2007[جامع الرتمذي/  "َتْظلُِموا  َفَال  َأَساُءوا َوإِنْ  ُحتِْسنُوا 

عن الذوبان يف الشخصية االجتامعية،  ولعل سبب إيامن سحرة فرعون أهنم كانوا متفّردين

، بل كانوا علامء، ويدركون أحوال جمتمعهم جيدًا، األمر الذي مل السائد واخلضوع للنمط اجلامهريي

يسمح هلم بأن يكونوا مهًال أو جمرد رقًام يف قطيع اجلامهري، فكانت هلم معايريهم اخلاصة، وقيمهم 

لرسيع واملفاجئ التحول ا –بعد فضل اهللا عليهم  –يفرس  املتميزة عن شخصية القطيع، وربام هذا ما

 ، إيامن فوري ال تردد فيه، وال خجل. ♠آية موسى  إليامهنم بعد سطوع

وبينام اجلامهري التي حرضت احلادثة كانت عينها عىل فرعون وسوطه، وما سيقوله هلم العقل 

لون هتديد فرعون بكل رىض اجلمعي الذي له خيضون، وبه يقيسون األمور، كان السحرة يستقب

وحتٍد، كأهنم أولياء اهللا الصاحلني منذ أمد بعيد ! وقولوا كلمتهم اخلالدة: "لن نؤثرك عىل ما جاءنا 

باملسؤولية، والشعور  حساسمن البّينات، ولن نؤثرك عىل الذي فطرنا" فهنا الشعور بالذات، واإل

مة.. فهم لن يضعوا فرعون يفبالتفّر  نات التي  مكانة أعىل من مكانة اآليات البيّ د، والشعور بالكرا

 رأها العقل رأي العني، ولن يضعوه كذلك يف مكان أعىل من مكان اإل� الذي خلقهم.

وتعبيد اإلنسان للشخصية االجتامعية الفرعونية والعقل اجلمعي الظامل هو جريمة يف حق 

خصية لتنقض عىل احلق، وتنقلب عىل اإلنسانية، بل هو مكر الليل والنهار عندما يتم بناء هذه الش

عن حاهلم يوم  ▐الفطرة، ومتسخ اإلنسان، وتقلبه لصورة أضل من األ�عام، فيقول اهللا 

ِزَن  َوَِْو تََرٰى َِِِ الّظ ُِِموَن َموْقُوفُونَ  ▬القيامة:  َّ ََْعض  الَْقْوَل َ�ُقوُل ا ُهْم َِِ�ٰ  َُ ْع ََ  َُ َِ ِِّهْم زَْر � ََ ِع�َ  
عِفُ  َْ ََ اْسُت نُتْم لَُكّ�  ُمْمِم�ِ

َ
ََ أ وا َِْو ِزَن اْسَتْكَ�ُ ّّ ِ َ�ُْن  .وا ِ

َ
عُِفوا � َْ ِزَن اْسُت ّّ ِ وا ِ ِزَن اْسَتْكَ�ُ َّ َق َل ا

َْنَ ُ�ْم َعنِ  ََ َوُ�م َصَ  ْعَ  َِِْ  ََ ََ بَْل  اُِْهَ ٰى  ْرِِم ُّ ِزَن  .ُك�ُتم  ّّ ِ عُِفوا ِ َْ ِزَن اْسُت َّ َوقَ َل ا
ن نّْ�ُفَر بِ ِلّ اْسَتكْ 

َ
ُمُروَ�َ�  أ

ْ
وا بَْل َمْكُر اِّللِْل َواََّه َِ َِِْ تَأ اَ�ُ ًَ نَ ا

َ
وا اََّ اَمَ  َِّم   ـهِ َوَ�َْعَل َ�ُ أ ّ َْ

َ
َوأ
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ُوا ا
َ
أ ِزَن َ�َفُرواََ َّ َ� ِق ا ْْ

َ
ْغَفَل ِ� أ

َ َْ َعلْ�َ  ا ََ َّ َم  َ�نُوا لَْعَذاَب َو ، 31سبأ ([ ♂ َ�ْعَملُونَ  َوْل ُ�َْ�ْوَن ِِ

33([. 

فاالتباع إنام هو مرتبط بطبيعة "األمر" هل هو أمر رشيد؟ أم ظلم وضالل مبني؟ وليس مرتبطًا 

بالشخص الصادر عنه األمر.. ففرعون كان عظيم قومه، ومع ذلك كان أمره "ليس برشيد" وطا�ا 

يف الضالل معهم امليض  عدم، وغاةالط األشقياءأمر السفهاء ليس برشيد، فمن الرشد عدم اتباع 

مة.. وهو مسؤول وحده  لكل إنسانوالبغي والعدوان، ف عن كل ما صدر  –يوم القيامة  –حرية وكرا

مته، ومسؤوليته دى خطورة استعباد الطغاة لإلنسان؛عنه، ومن هنا يتبني م .. وسلبه حريته وكرا

 .ادهمهم وفسادهم واستبدمويتبني مدى أمهية معركة التحرر من ظل

ِزَن  ▬: تعاىل هقوليف .. من خالل مشهد اليوم اآلخر" االتباع"قضية خطورة بني وتت َّ  ا
َ
أ ّ�َ�َ َِِْ

ْسَب ُب 
َ َْ ْْ بِِهُم ا ُوا الَْعَذاَب َوَ�َقّطَع

َ
أ ََ ِزَن اّ�َبُعوا َو َّ َ  َكّرًُ  .اتّبُِعوا ِمَن ا ََ ّن 

َ
ِزَن اّ�َبُعوا َِْو أ َّ َوقَ َل ا

 ََ�َ  مِ ََ
َ
أ ََ ِمَن  �ُْهْم َكَم  َ�َ�ُّووا ِمّ� َ�ّ َِ لِْهْم َوَم  ُوم ِ�َ َِ

ِ  َعلَ ا َ�َ ََ َم َُِهْم  ْْ
َ
ََ زُرُِِهُم اِّلـُه أ ِ َكَ�ِٰ

 ].)167البقرة ([ ♂ اَّ َِ 

|   |   | 

ر إمجال ما تم تفصيله يف سو هلالج لجعندما أراد اهللا  -لقة يف هذه احل -وهذا اإلمجال يف سورة هود 

قصة فرعون، جاء اإلمجال هنا حتت كلمة واحدة هي قضية "االتباع" ألهنا يف احلقيقة  عنأخرى 

ع، وتلخص كذلك امل ء األخروي.. فيحرض مشُتلخص حلقات الرصا هد القيامة صري واجلزا

ن املبني.. فهذه يتقدم قومه ويوردهم النار، فهو أ�ئس مكان يُ  فرعونو ذهبهم إليه، وذلك هو اخلرسا

هد الدنيا باآلخرة، فهم يف هذه الدنيا أ�ضًا يف لعنة بئيسة.. ة الطريق الذي سلكوه، ويربط املشيهنا

ن الدنيا، واآل  :خرة، ولعنة الدنيا، ولعنة اآلخرةفجمعوا بني خرسا

ُومُ  الْقَِل َم ِ  زَوْمَ  قَوَْمهُ  َ�ْقُ مُ  ▬ ََ ََ ْو
َ
ََ  فَأ َُ  َو�ِئَْس  �ۖ اَّ  َْ َُ  اِْوِ و َُ تْبُِعواوَ  ٩ اَِْمْو

ُ
ـِٰذهِ  ِ�  � َُوْمَ  لَْعَ� ً  َو  َو

فْ ُ  بِئَْس  �ۚ الْقَِل َم ِ  َُ اَِْمْرفُ  اِرِّ  ♂ ٩و

 

***
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ء:يقول اهللا تعاىل يف   سورة اإلرسا

▬  ۖ  ِ  �َِّ ِ  بَ� ََ آزَ  لْ  َولََقْ  آتَ�َْ�  ُموَ�ٰ �ِْس
َ
اِِلَل  بَِ�  فَ ْسأ َ ْْ َق َل  ََ َوُومْ  َِِْ  ِِ ّ  فِرَْعْونُ  َ�ُ  ََ ِِ ِِ 

 ََ ُظّ�
َ ا  ُموَ�ٰ  زَ  ََ ًَ و َُ ََ َِِر  ١َمْس َِْض بَ

َ َْ ِِ َوا ََّب اِّسَم َوا  َّ وِ ِِ ََ ـُٰم نَ�َل َو
َ
َْ َم  أ َق َل لََقْ  َعلِْم

ا  ًَ ََ زَ  فِرَْعْوُن َمُْْبو ُظّ�
َ ََ  ّ ِِ ْغَرْ�َ� هُ وَ  ١ن

َ
َِْض فَأ

َ َْ َن ا ن �َْسَتِفّ�ُوم ِمّ
َ
ََ أ ا ََ

َ
 ١َمن ّمَعُه َ�ِلًع  فَأ

ئَْ�  بُِ�ْم َلفِلًف   َِ ََ َو وَْعُ  اْ�ِخَرُِ  ََا  ِ ََْض فَِ
َ َْ اِِلَل اْسُكُ�وا ا َ ْْ ََْعِ هِ ِ�َِ� ِِ  ♂ ١َوقُلَْ�  ِمن 

ساحر،  ه، واهتام فرعون له بأ�♠ويف هذه اآليات إمجال للتفصيل السابق آليات موسى 

" خمدوعًا مغلوبًا عىل أمره ! وقضية وهو أ�ه "مسحوراً  ♠ولكن هنا اهتام جديد ملوسى 

"االهتام" عمومًا هي قضية خروج عن القضية األصلية، وحماولة "شخصنة" الدعوة، ورسالة اهللا إىل 

هلا يف "حاملها" ثم اهتام حاملها بالئحة االهتام املناسبة لكل عرص، ف إن كان السحر ـخلقه، واختزا

بيئة فرعون، فهذه التهمة قد ال تكون مناسبة للدعاة يف عصور أخرى، والعمل به هو الشائع يف 

فنجد عند القيام بدعوة التوحيد، ورد األمر كله هللا، والدعوة إىل رشعه ودينه، نرى هتًام مثل: 

اإلرهاب، التطرف، التكفري، قلب نظام احلكم، مؤامرة خارجية، التقليب يف مايض الداعية وهدم 

لينرصف الناس عنها،  ؛القضية الكلية، ثم كيل االهتاماتإلخ من حماولة حرص  شخصيته املعنوية...

ويرصفوا أ�صارهم نحو التهم، والتشويش عىل عقول اجلامهري  بكثري من القضايا واألمور الفرعية 

والتفصيلية، ومع استخدام فنون الدعاية والتأ�ري يصبح املكر عظيًام، وال عاصم له إال اهللا 

▐. 

مع فرعون.. نرى املفاصلة التامة، والتحدي الكبري، ونرى اإليامن  ♠موسى  ويف حوار

جهة واضحة صورة ، ليقدم موسى ، والفرعون الباطش يف أوج قوتهاألعزل إال من معية اهللا من املوا

ر عىل البيان.  واإلرصا

 احللقة الرابعة
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ِِ َوا ▬ ََّب اِّسَم َوا  َّ وِ ِِ ََ ـُٰم نَ�َل َو
َ
َْ َم  أ ََ زَ  فِرَْعْوُن قَ َل َلَقْ  َعلِْم ُظّ�

َ ََ  ّ ِِ ََ َِِر ن َِْض بَ
َ َْ

ا  ًَ  ♂ ١َمُْْبو

يف الرد، أوضح أن هذه اآليات التسع املعجزات، هي من عند اهللا،  ♠فلام جاء دور موسى 

وفرعون يعلم يقينًا أهنا من عند اهللا، من عند رب السموات واألرض، ورب فرعون.. والتأكيد هنا 

السموات واألرض، وأن هذا الرب األحق بالعبادة واخلضوع والذلة والطاعة عىل "ربوبية" رب 

 واالنقياد، فهذه أرضه، وتلك سامؤه، فأ�ى عن عبادته وطاعته ُيرصفون ؟!

فرعون بأ�ه "مثبورا" بأ�ه هالك ملعون  وصفاالهتام بأ�ه "مسحورا" ب♠ ورد موسى 

كام كان يف القول  ♠موسى  يتلطف ويف هذا املوقف مل ،خارس ُمعرض عن اخلري الذي جاءه

ْو َ�َْ�ٰ  .اََْوَب  َِِ�ٰ فِرَْعْوَن ِِنُّه َطَ�ٰ ﴿بدء األمر: 
َ
ًَ َ�ًِّ�  لََعّلُه َ�َتَذّكُر أ ََ َ�ُ قَْو ُقو  )]44، 43[طه ( ﴾ََ

فهذا موقف الدعوة الذي يبدأ باللني والنصح، وبذل املعروف واخلري، وبيان التجرد واإلخالص 

 ام للدعوة، فهي رسالة نجاة لإلنسان قبل كل يشء..الت

أن يقف  -وإن كان أعزالً من كل قوة مادية  -أما يف موقف التحدي واملواجهة، فالبد لإليامن 

عزيزاً شاخمًا، فهو دين اهللا، ال تنال منه اجلاهلية، وال يمسه الفرعون بسوء، فجاء الرد من موسى 

ني وبذل املعروف والتجرد له عند الدعوة والبيان، وجيمع جيمع بني الل ، فحامل هذا الدين♠

بني االستعالء باإليامن، وحتدي الطغيان عند مواجهة الفراعنة والطواغيت، كام وإن كان هينًا لينًا 

مته، وقويًا يف شخصيته..  اً قريبًا سهًال مع الناس، وهو خيالطهم ويدعوهم، فهو كذلك حافظ  لكرا

ة خبيثة عندما ترى الطيبة واللني يف شخصية الداعية، فرتوح تسخر منه، فاجلاهلية حتاول حماول

ء بشخص الداعية،  وجتعله مادة للفكاهة والضحك، والغرض اخلبيث من ذلك ليس هو االستهزا

تقل مكانتها إنام زعزعة وامتهان "الرسالة" التي حيملها، فيتم الطعن يف الرسالة بصورة غري مبارشة، ف

 اس !وقيمتها بني الن

 ومكر فرعون بموسى وقومه:

ْغَرْ�َ� هُ َوَمن ّمَعُه َ�ِلًع   ▬
َ
َِْض فَأ

َ َْ َن ا ن �َْسَتِفّ�ُوم ِمّ
َ
ََ أ ا ََ

َ
 ♂ ١فَأ
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قعة  ؛إال بأمر اهللا ولكن ال يشء يقع يف أرض اهللا َعُه َفَأْغَر "فكانت إرادة اهللا هي الوا ْقنَاُه َوَمن مَّ

 .."َمجِيًعا

ََْع ِ  ▬ ئَْ�  بُِ�ْم َلفِلًف  َوقُلَْ�  ِمن  َِ ََ َو وَْعُ  اْ�ِخَرُِ  ََا  ََْض فَِِ
َ َْ اِِلَل اْسُكُ�وا ا َ ْْ  ♂ ١هِ ِ�َِ� ِِ

ئيل، وأورثهم األرض، ويف يوم احلساب سيأيت اجلميع ليقف بني يدي اهللا  وأخلف اهللا بني إرسا

ا زََرهُ ﴿ ً َْ �  َخ َّ ََ َمْن َ�ْعَمْل ِمَْْق َل  ا زََرهُ َوَمْن َ�ْعمَ  .ََ ّ�َ  � َّ ََ والتذكري  .])8، 7الزلزلة ([﴾ ْل ِمَْْق َل 

غرتار هبا، فقد اغرت فرعون له داللة هامة يف االنتباه إىل عدم الركون إىل الدنيا أو اال باآلخرة هنا

ئيل، فإفهلك..  ؛بملكه ، وسنن اهللا ال هلكوا  ..سنة فرعونمضوا عىل  نوجاء الدور عىل بني إرسا

 .حتايب أحداً 
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 سورة طه:يقول اهللا تعاىل يف 

ِ زُث ُموَ�ٰ  ▬ ََ تَ َك 
َ
ا ّلَعِ�ّ آ�ِلُ�م  ٩َوَوْل � ًَ ُْ نَ  ّ آ�َْس ِِ ْولِهِ اْمُكُْوا ِِ

َ
َِ َق َل  ََ ا  ًَ ٰى نَ 

َ
أ ََ  َِِْ

 اَّ َِ ُوً ى 
َ ََ   ُ َِ

َ
ْو أ
َ
�َْه  بَِقبَس  أ تَ َو  نُوََِي زَ   ١ِمّ

َ
ۖ  ١ُموَ�ٰ فَلَّم  � ََ َْ َ�ْعلَلْ ََ َف ْخلَ �ّ ََ نَ  

َ
� ّ ِِ ِِ 

 ََ َْ َِِم  زُوَ�ٰ  ١ ُطًوى اُِْمَقّ ِس  بِ َِْواَِ ِِنّ ََ َف ْسَتِم تُ نَ  اْخَ�ْ
َ
نَ   ١َو�

َ
� َّ ـَٰه ِِ ََ ِِلَ نَ  اِّلـُه 

َ
ِِنِّ� �

ِْ�رِي  َِ َفَُ  َّ قِِم اِ
َ
ِِ َوأ ُبْ  ْْ ّ َ�ْفس  بَِم  �َْسَ�ٰ  ِِّن اِّس َع َ  ١فَ  ُُ ْخفِلَه  ِ�ُْجَ�ٰى 

ُ
َُ أ  �َ

َ
 ١آ�َِل ل أ

ََٰى  ْ�َ ََ ََ َوَواهُ  َّ زُْمِمُن بَِه  َواّ�َب �َْه  َمن  َْ  ََ ّ نّ َُ ََ زَ  ُموَ�ٰ  ١فََف زَ ََ ََِلِمل�ِ َ  ١َوَم  تِلْ ِِ َق َل 
 ٰ َ ََ ُّ بَِه   ُو

َ
 َعلَلَْه  َوأ

ُ
تََوّ�أ

َ
ََ َي � ْخَرٰى َع

ُ
ِِ َوِ�َ َِلَه  َمآَُِب أ لْقَِه  زَ  ُموَ�ٰ  ١ َ�َ�

َ
 ١َق َل �

ّل ل �َْسَ�ٰ  ََ  َ ِِ ََا  لَْق َو  فَِِ
َ
ََ َ�َْفۖ  ٢فََ َ�َه  َسُ�عِلُ َو  َق َل ُخْذَو  َو ََ وَ�ٰ  ِس

ُ َْ َواْضُمْم زََ َك َِِ�ٰ  ٢ ا
ِ سُ  َْ ََ َو ِمْن َ� لْ ََ ََ َ�ُْرْج  َِ  �َ ْخَرٰى ََ

ُ
ََ ِمْن آزَ تَِ�  الُْكْ�َى  ٢وو  آزًَ  أ َُ ِ ُُ ُْ َِِ�ٰ  ٢لِ اََْو

ْح ِ� َصْ َِي  ٢فِرَْعْوَن ِِنُّه َطَ�ٰ  ََِبّ اْ�َ ْمرِي  ٢َق َل 
َ
ْ ِ� أ ِِ  ٢َو�َِ�ّ ن لَِّس  ْقَ ًُ ِمّ ُْ لُْل  َْ  ٢َوا

  ٢َ�ْفَقُهوا قَْوِ� 
َ
ْن أ َعل ِ�ّ َوزًُِرا ِمّ َْ ِ�  ٢ْوِ� َوا

َ
وَن أ َُ ْزَِي  ٣َو 

َ
َْ بِهِ أ ْمِري  ٣اْفُ 

َ
ْ�ِْ�ُه ِ� أ

َ
َوأ

ًَا  ٣ ََ َكِْ ََ ًَا  ٣َ�ْ �َُسبِّ ًَا  ٣َونَْذُكَرَك َكِْ َِ َْ بَِ�  بَ ََ ُك� ََ زَ   ٣ِِنّ َ َْ ُسْمِ و�ِل
ُ
قَ َل قَْ  أ

ْخَرٰى  ٣ُموَ�ٰ 
ُ
ًُ أ ََ َمّر ََ َم  زُوَ�ٰ  ٣َولََقْ  َمَ�ّ�  َعلَلْ ِمّ

ُ
لَْ�  َِِ�ٰ أ ََ ْو

َ
ِِ  ٣َِِْ أ ِن اقِْذَِلهِ ِ� اّ� بُو

َ
أ

 ۚ ُخْذهُ َعُ و  ِ�ّ وََعُ و  ّ�ُ
ْ
ِل زَأ َِ ُْ  فَ قِْذَِلهِ ِ� اْ�َِمّ فَلُْللْقِهِ اْ�َّم بِ ِّس  لَْقلْ

َ
ََ  َو� َّب ً  َعلَلْ ََ  ّ�ِ ََ  ِمّ �َ َْ  َوِ�ُ

 ٰ َ لِْ�  ََ ٰ َمن زَْ�ُفلُُهۖ  َِِْ  ٣ َْ َ ََ َُّلُ�ْم 
َ
َتُقوُل َوْل أ ََ  ََ ْخُت

ُ
ْعَ� كَ  َ�ْمِ� أ ََ ََ  َِِ�ٰ  فََر ِمّ

ُ
 َ�َقّر َ�ْ  أ

َْ�َنۚ  َُ  ََ لُْ�َه  َو َْ  َْ َ�ّجلَْ� كَ  َ�ْفًس  َوَ�َتلْ َتّ� كَ  الَْغمِّ  ِمنَ  ََ ََ ُتونً  َو َُ ۚ�  َْ ََ  فَلَبِْْ ِ ْولِ  ِ�  ِس 
َ
 ُممّ  َمْ َ�نَ  أ

 َْ ئْ َِ  ٰ َ ََ   َ َِ  ٤ ُموَ�ٰ  زَ  َقَ  َْف َِ  ََ  تَ َِل  ِ� َِْكرِي  ٤َواْصَطَ�ْعُت
ََ ُخوَك بِآزَ ِ� َو

َ
َْ َوأ ن

َ
ُْ أ اََْو

ْو َ�َْ�ٰ  ٤اََْوَب  َِِ�ٰ فِرَْعْوَن ِِنُّه َطَ�ٰ  ٤
َ
ًِّ�  ّلَعّلُه َ�َتَذّكُر أ �ّ 

ًَ ََ َ�ُ قَْو ُقو ََ٤  ّ� ََ  ََ َ�  ِِّ�َ�  َ�َ ُف قَ 
ن َ�ْطَ�ٰ 

َ
ْو أ
َ
ن َ�ْفُرَط َعلَلَْ�  أ

َ
ََ َ�َ َف ۖ  ٤أ ٰى َمَعكُ  ِِنِّ�  قَ َل  ََ

َ
َُ َوأ ْسَم

َ
ََ  ٤َم  أ ََُسو ََ ِِنّ   ُقو ََ �َِل هُ 

ْ
فَأ

َُْهْمۖ  ََ ُ�َعِذّ اِِلَل َو َ ْْ َِْسْل َمَعَ�  بَِ� ِِ
َ
ََ فَأ ِّ � ئَْ� كَ  َق ْ  ََ ََ  نمِّ  بِآزَ    َِ ِّ � ٰ  َواِّسَفمُ  �ۖ َّ َ ََ  َمنِ  ََ  اّ�َب

 ْ ٰ َمن َكّذَب َوتََوّ�ٰ  ٤ُهَ ٰى اِ َ ََ ّن الَْعَذاَب 
َ
وِ�َ َِِ�َْ�  أ

ُ
ّ�ُ�َم  زَ  ُموَ�ٰ  ٤ِِنّ  قَْ  أ َّ َمن  ََ  ٤قَ َل 

 احللقة اخلامسة
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و  َخلَْقُه ُمّم َوَ ٰى  ْ�َ ّ ُُ َطٰ   ْْ
َ
ِي أ َّ ّ�َ�  ا ََ وَ�ٰ  قَ َل  ٥قَ َل 

ُ َْ َم  بَ ُل الُْقُروِن ا قَ َل ِعلُْمَه  ِع�َ   ٥ََ
 ۖ ِ�ّ ِ� كَِت ب  ّل  َّ  ََ َِ ِ�ّ  زَ ََ  ََ ََ زَ  ََ لَُ�ْم َِلَه  ُسُبًف  ٥َو ََْض َمْهً ا وََسلَ

َ َْ َعَل لَُ�ُم ا ََ ِي  َّ ا
ن  ًَ  ِمّ ْزَوا

َ
َ�  بِهِ أ َْ ْخَر

َ
نَ�َل ِمَن اِّسَم وِ َم ًو فَأ

َ
ِ  َفّ�ٰ َوأ �َْع َمُ�ْمۗ  ٥ّ�َب 

َ
ََْعوْا � ََ  ِ�  ِِنّ  ُ�ُوا َوا ِ ِٰ�َ 

  ِ وِ�  َ�زَ 
ُ ْخَرٰى  ٥ اََّ�ٰ  َِّ

ُ
ًََُ أ ُ�ْم تَ  َُ َولََقْ   ٥ِم�َْه  َخلَْقَ� ُ�ْم َوَِلَه  نُعِلُ ُ�ْم َوِم�َْه  ُ�ْرِ

 ٰ�َ
َ
َُْ� هُ آزَ تَِ�  ُ�َّه  فََكّذَب َو� ََ

َ
رَِك زَ  ُموَ�ٰ  قَ َل  ٥أ َْ َِْضَ�  �ِِس

َ
َ�  ِمْن أ ََ ئَََْ�  ِ�ُْخرِ َِ

َ
ََ  ٥أ تَِ�ّ�

ْ
فَلََ�أ

َْ َمَ�نً  ُسًوى  ن
َ
ََ أ َّ ُ�ْلُِفُه َ�ُْن َو ََ َموِْعً ا  َعْل بَ�َْ�َ�  َوَ��َْ� َْ ْْلِهِ فَ  ر  ِمّ َْ قَ َل َموِْعُ ُ�ْم  ٥�ِِس

َ اَّ  ََ ْ ُُ ن 
َ
َُ� ِ َوأ َ�ٰ  ٥ ُس ُضً� زَوُْم اِ�ِّ

َ
ََ َكلَْ هُ ُمّم � َتَوّ�ٰ فِرَْعْوُن فََجَم َق َل َُِهم ّموَ�ٰ  ٦ََ

 ۖ َتُ�م بَِعَذاب  َِ َ اِّلـهِ َكِذبً  فَ�ُْس ََ وا  ََ َ�ْفَ�ُ ََْ�َىٰ  َمنِ  َخ َب  َوَق ْ  َوُْلَُ�ْم  ْمَرُوم  ٦ ا
َ
َتَ� زَُعوا أ ََ

وا اَّْجَوىٰ  ّ َْ
َ
َِْضُ�م  ٦ بَ�َْ�ُهْم َوأ

َ
ْن أ ََ ُ�م ِمّ ن ُ�ْرِ

َ
َراِن زُرَُِ اِن أ َِ ـَٰذاِن ََِس  قَ ُِوا ِِْن َو

َُْذَوَب  بَِطرَُِقتُِ�ُم اُِْمَْْ�ٰ  رِوَِم  َو َْ ْ�ُِعوا َكلَْ ُ�ْم ُمّم ا�ُْتوا َصّف ۚ  ٦�ِِس
َ
فْلَحَ  َوقَ ْ  فَأ

َ
 َمنِ  اْ�َوْمَ  أ

ٰ قَ ُِوا زَ  ُموَ�ٰ ِِ  ٦ اْسَتْعَ�ٰ  ََ لْ
َ
ّوَل َمْن �

َ
ن نُّ�وَن أ

َ
َ نّم  أ َِ

ن تُلْ
َ
لُْقواۖ  ٦ّم  أ

َ
ََا قَ َل بَْل � ُ  فَِِ َب ِ ُهْم َِ

ّ�َه  �َْسَ�ٰ 
َ
رِوِْم � َْ ّلُهْم ُ�َّلُل َِِ�ْهِ ِمن ِس َِ َس ِ� َ�ْفِسهِ ِخلَفً  ّموَ�ٰ  ٦وَِع ََ ْو

َ
ََ َ�َْف  ٦فَأ قُلَْ�  

 
َ َْ َْ ا ن

َ
ََ أ ٰ ِِنّ َ ََ تَلَْقْف َم  َصَ�ُعواۖ  ٦َْ ٌِ َم  ِ� زَِمل�ِ

لْ
َ
ر   َكلْ ُ  َصَ�ُعوا ِِّ�َم  َو� َِ ََ  �ۖ  َس   ُ�ْفلُِح َو

 ٰ�َ
َ
لُْث � ََ ُر  َِ وَن َوُموَ�ٰ  ٦اِّس  َُ َرُُ ُسّجً ا قَ ُِوا آَمّ�  بَِرِبّ َو  ََ َ اِّس َِ

لْ
ُ
قَ َل آَم�ُتْم َ�ُ َ�بَْل  ٧َفَ

ََنَ  ْن آ
َ
ِي لََكبَُُِ�مُ  ِِنّهُ  لَُ�ْمۖ  أ َّ رَ  َعّلَمُ�مُ  ا َْ َعنّ  �ۖ اِِسّ زِْ زَُ�مْ  فََ�ُقَِطّ

َ
�  َُ َْ

َ
ْن ِخَفف  َوأ لَُ�م ِمّ

 ٰ ََ َْ
َ
َفّ  َعَذابً  َو�

َ
ّ�َ�  أ

َ
ُذوِع اَّْخِل َوَ�َْعلَُمّن � َُ َصلَِّبّ�ُ�ْم ِ� 

ُ ََ ٰ َم   ٧َو َ ََ ََ َونَ  قَ ُِوا َلن نّْمثَِرَك 
َطَرنَ ۖ  ََ ِي  َّ ِِ َوا َْ  َم  َف قِْض  ِمَن اْ�َ�َِّ�  ن

َ
ِ  َ�ْقِ�  ِِّ�َم  �ۖ  قَ ض   أ ـِٰذه َل َُ اّم�َْل   َو َ ْْ َِّ�   ٧ا ِِنّ  آَمّ�  بَِر�

رِۗ  َْ لْهِ ِمَن اِِسّ
ْ�َرْوَتَ�  َعلَ

َ
َ  َخَط زَ نَ  َوَم  أ ََ ل  َواِّلـهُ  ِ�َْغفَِر  َْ ٰ  َخ ََ َْ

َ
ْرًِم   ٧ َو� ُُ ّ�ُه  ََ  ِِ

ْ
ِِنُّه َمن زَأ

 ٰ َِ ْ َُ  ََ ُِ َِلَه  َو ََ َ�ُمو َهّ�َم  ََ ََ َُِهُم  ٧فَِِّن َ�ُ  ـٰ�ِ ولَ
ُ
ِِ فَأ  َ ِْ  َّ تِهِ ُمْمِمً�  َقْ  َعِمَل اِ

ْ
َوَمن زَأ

ُِ الُْعَ�ٰ   ََ ََ َُ َخ ِمِ  ٧اّم �َْه 
َ َْ ْتَِه  ا َُ ُِ َعْ ن  َ�ْرِي ِمن   �ّ ََ  زَن َِلَه ۚ ََ ِ َ�اوُ  َوَ�ِٰ ٰ  َمن ََ َّ  ٧ تََ�

 ًَ ََ ََ َّ َ�َ ُف  رِ زَبًَس   َْ ِ بِعَِب َِي فَ ْ�ِْب َُِهْم َطِرًُق  ِ� اْ�َ ْْ
َ
ْن أ
َ
لَْ�  َِِ�ٰ ُموَ�ٰ أ ََ ْو

َ
ََ َولََقْ  أ  َو
َن اْ�َ  ٧َ�َْ�ٰ  َغِشَلُهم ِمّ ََ �َْبَعُهْم فِرَْعْوُن ِ�ُُ�وَِهِ 

َ
َضّل فِرَْعْوُن قَوَْمُه َوَم  َوَ ٰى  ٧ِمّ َم  َغِشَلُهْم َفَ

َ
َوأ

٧♂ 

سورة القصص التي تناولت أ�ضًا جزءًا  خمتلفة عن دروسيف سورة طه تفصيالت ودروس جديدة 

، ☻، ولعل سورة طه يف مطلعها تشد من عزم النبي ♠من بداية قصة موسى 



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<D‰õ<ÏÖÁâE<Ìä⁄^§]<Ìœ◊£]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<52 

 

فيأيت  !يرى يد الطغاة تنال من املؤمننيحوله، وهو  وهو يواجه تكذيب اجلاهلية من ..وتوايس آالمه

بل هو النعمة واخلري والسعادة والفالح، فيه النور  "طه ما أ�زلنا عليك القرآن لتشقى"مطلع السورة: 

ِ  ِمنَ  ََ َوُ�مْ  َق ْ  ﴿والضياء واهلداية والراشد:  ُّ َل  ا َل  َو�َِت بل  نُو ُ َمِن اّ�بَ  .ُمبِ ُّ ََ َ�ْهِ ي بِهِ ا

اط  ُمْسَتقِ  َُْهِ زِهْم َِِ�ٰ ِ�َ ِِ َِِ� اَّوَِ ََِِِْنِهِ َو ُهْم ِمَن الّظلَُم  َُ ُُْخرِ ﴾  ل�  َِْضَوانَُه ُسُبَل اِّسَفِم َو

ل مِ  ﴿بل هو الفرحة والرمحة:  .])17، 16ا�ائدة ([ َْ وا ُوَو َخ َُ ََ فَلَْلْفَر ِ َتِهِ فَبَِ�ِٰ َْ ِ َو�َِر ُّ ِل ا َْ ّم  قُْل بَِف
 .])58يونس ([﴾  َ�َْمُعونَ 

لقاء اهللا، تذكرة �ا هو مركوز يف الفطرة من اإليامن، وسُيعرض عن  وهو تذكرة.. ملن يرجو

وهو  !التذكرة من ال خيشى، وكيف ال خيشى وهو تنزيل ممن خلق األرض والسموات العىل؟

ت واألرض صاحب وقادر، مهيمن وحميط  ▐فهو  ؛العرش الذي هو أكرب من السموا

فله  - ▐، ورسم هذه الصورة من اهليمنة الكلية الكاملة هللا هلالج لجته ضبفكل يشء يف ق

تربية للمؤمن استعدادًا للمهمة التي  - ألرض، وما بينهام وما حتت الثرىالسموات وما يف ايف ما 

ال سيواجهها أمام الطغاة، عندما يرى يف أ�دهيم يشء من ُملك أو سلطان، فال يضعف، وال يلني، و

يستكني.. بل يستشعر القوة اإل�ية التي أمرته هبذه املواجهة، وهذا اإل� هو اإل� احلق، له كل يشء، 

 ومالك كل يشء، وقادر عىل كل يشء.. وال بد من املواجهة، وال بد من البالغ.

.. ☻لُتبني ألخيه حممد  ؛بعد هذه املقدمة والتمهيد ♠ ة موسىوتبدأ قص

زادًا وعونًا،  -وللمؤمنني من بعده  -لتكون له  ؛مع الفراعنة والطواغيتصورة من صور املواجهة 

 وكاشفة هلم عن سنن اهللا، وسبيل املجرمني، وهناية املكذبني، ومصري املؤمنني.

|   |   | 

ِ زُث ُموَ�ٰ  ▬ ََ تَ َك 
َ
ا  ٩َوَوْل � ًَ ُْ نَ  ّ آ�َْس ِِ ْولِهِ اْمُكُْوا ِِ

َ
َِ َق َل  ََ ا  ًَ ٰى نَ 

َ
أ ََ ّلَعِ�ّ آ�ِلُ�م َِِْ 

 اَّ َِ ُوً ى 
َ ََ   ُ َِ

َ
ْو أ
َ
�َْه  بَِقبَس  أ تَ َو  نُوََِي زَ  ُموَ�ٰ  ١ِمّ

َ
ۖ  ١فَلَّم  � ََ َْ َ�ْعلَلْ ََ َف ْخلَ �ّ ََ نَ  

َ
� ّ ِِ ِِ 

 ََ َْ َِِم  زُوَ�ٰ  ١ ُطًوى اُِْمَقّ ِس  بِ َِْواَِ ِِنّ ََ َف ْسَتِم تُ نَ  اْخَ�ْ
َ
نَ  ِِنِّ�  ١َو�

َ
� َّ ـَٰه ِِ ََ ِِلَ نَ  اِّلـُه 

َ
�

ِْ�رِي  َِ َفَُ  َّ قِِم اِ
َ
ِِ َوأ ُبْ  ْْ ّ َ�ْفس  بَِم  �َْسَ�ٰ  ١فَ  ُُ ْخفِلَه  ِ�ُْجَ�ٰى 

ُ
َُ أ  �َ

َ
 ١ِِّن اِّس َعَ  آ�َِل ل أ

ََٰى  ْ�َ ََ ََ َوَواهُ  َّ زُْمِمُن بَِه  َواّ�َب �َْه  َمن  َْ  ََ ّ نّ َُ ََ زَ  ُموَ�ٰ  ١فََف زَ ََ ََِلِمل�ِ َ  ١َوَم  تِلْ ِِ َق َل 
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ْخَرٰى 
ُ
ِِ َوِ�َ َِلَه  َمآَُِب أ �َ�َ ٰ

َ ََ ُّ بَِه   ُو
َ
 َعلَلَْه  َوأ

ُ
تََوّ�أ

َ
ََ َي � لْقَِه  زَ  ُموَ�ٰ  ١َع

َ
 ١َق َل �

ّل ل �َْسَ�ٰ  ََ  َ ِِ ََا  لَْق َو  فَِِ
َ
ََ َ�َْفۖ  ٢فََ وَ�ٰ  عِلُ َو َس�ُ  َق َل ُخْذَو  َو

ُ َْ َ�َه  ا ََ َواْضُمْم زََ َك َِِ�ٰ  ٢ِس
ْخَرٰى 

ُ
ِ ُسوو  آزًَ  أ َْ ََ َو ِمْن َ� لْ ََ ََ َ�ُْرْج  َِ  �َ ََ ِمْن آزَ تَِ�  الُْكْ�َى  ٢ََ َُ ِ ُُ  ♂ ٢لِ

 "إين أ�ا ربك"وبينام موسى يسري بأهله، فيجد مصدرًا للنار أو للنور.. فإذا به يسمع النداء: 

ملخلوق من خملوقاته ُيعد ترشيفًا وتكريًام جلنس هذا املخلوق، ولقد َمن اهللا  هلالج لجاطب اهللا وخ

مه تكريًام يليق بجالله، فتفضل اهللا العظيم عىل هذا املخلوق بنعمة عىل هذا اجلنس البرشي، وكّر 

عليه بخلقه  من بعد احلياة اخللود يف اآلخرة، وتفضل هاحلياة، ووهباخللق، والوجود ابتداء، ثم وهبه 

ذكره بام هو مركوز يف لتُ  ؛عىل فطرة اإليامن باهللا، واالستسالم له، وأرسل له الرسل وأ�زل له الكتب

ليكون سيد هذه األرض،  ؛مه اهللا غاية التكريم، واختاره من بني ماليني املخلوقاتفطرته، فكّر 

رسله من يشاء ليكلمه،  وخليفتها.. وسخر له ما يف السموات واألرض مجيعًا منه، ثم يصطفي من

ََْعض   ﴿تكريًام، وتعظيًام لشأن الرسالة، ومكانة الرسل:   ٰ َ ََ ُهْم  ََ ْع ََ لَْ�   َّ ََ اِّرُسُل َف  َمنْ  ِم�ُْهمْ تِلْ
ُ  َ�ّمَ  ُّ ََ  ا ََ ََ ُهمْ  َو ََ ْع ََ   ِ  ََ ََ ودور اإلنسان عىل هذه األرض:  بيانًا لعظمةو .])253البقرة ([﴾  ََ

ِي َخلَ ﴿ َّ َمًف ا َْ َسُن  َْ
َ
زُّ�ْم أ

َ
َل َُ ِ�َبْلَُوُ�ْم � َ ْْ َِ َوا َُ  الَْع�ُِ�ُ  َوُووَ ٌَ اَِْمْو  .])2( [امللك ﴾الَْغُفو

|   |   | 

▬  ۖ ََ َْ َ�ْعلَلْ ََ  فَ ْخلَ  ♂ ١ ُطًوى اُِْمَقّ ِس  بِ َِْواَِ ِِنّ

كام هي عند املسلمني يف  وفيه تغيري حلالة موسى الظاهرة والباطنة، استعدادًا لتلقي كلامت اهللا،

 استعدادًا للقاء اهللا يف الصالة. ؛النية، واختيار مكان طاهر للصالةالوضوء، و

َْ َِِم  زُوَ�ٰ  ▬ ََ فَ ْسَتِم تُ نَ  اْخَ�ْ
َ
ِْ�ِري  ١َو� َِ َفَُ  َّ قِِم اِ

َ
ِِ َوأ ُبْ  ْْ نَ  َف 

َ
� َّ ـَٰه ِِ ََ َِِل نَ  اِّلـُه 

َ
ِِنِّ� �

ّ َ�ْفس  بَِم  �َْسَ�ٰ ِِّن اِسّ  ١ ُُ ْخفِلَه  ِ�ُْجَ�ٰى 
ُ
َُ أ  �َ

َ
َّ زُْمِمُن  ١ َعَ  آ�َِل ل أ �َْه  َمن  َْ  ََ ّ نّ َُ فََف زَ
ََٰى  ْ�َ ََ ََ َوَواهُ   ♂ ١بَِه  َواّ�َب
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، فيقول مطلق املشيئة ▐ليكون رسوالً نبيًا..  ♠وتتكرم إرادة اهللا باختيار موسى 

، وال رشيك يف قدره.. لقضائهوال معقب  ، األمر، فال راد حلكمهفقيض "أ�ا اخرتتك"هلالج لج: 

 .يهرضاهللا ويُ  هلتحقيق ما حيب ؛وعىل اإلنسان التسليم والرىض والفاعلية

 لامت.. فامذا كانت هذه الكلامت ؟االستامع �ا ُيوحى إليه من الكموسى بـ هلالج لجويأمر اهللا 

العبادة، وإقامة الصالة  :هذه القضية منما يرتتب من واقع عميل عىل وقضية التوحيد إهنا: 

نتيجة سعيه وما قدمته يداه،  هوالذكر، ثم تذكرة باليوم اآلخر، ثم التبعة الفردية لكل إنسان وحتمل

ئهم بغري هدى من اهللا.و  احلذر من املكذبني، وممن اتبعوا أهوا

عدم واإلنسان، سعي وقضية التوحيد، واإليامن باليوم اآلخر، (وبتلخيص هذا العرض يكون: 

 .)اتباعه اهلوى

تؤكد عىل  يل هذا اإلجياز من كلامت الوحي وهلنتأم ؛أن نقف طويًال أمام هذا التلخيص وجيب

.. فال إ� غريه، وال رب "إنني أ�ا اهللا ال إ� إال أ�ا": "قضية التوحيد" يرئيسة وهالقضية األوىل ال

لرازق املهيمن، وال رب ُيطاع وُيتبع، ويذل سواه، ليس هناك إ� مع اهللا، فهو اخلالق ا�الك ا

عنة  اإلنسان وخيضع له سوى اهللا.. وهذا هو إعالن احلرية وفك القيود واألغالل التي تضعها الفرا

لتجره كالبهيمة، وتستعبده وتذله، وهذا اإل� الذي ال إ� غريه هو  ؛طواغيت عىل عنق اإلنسانوال

ء يف إقامة الصالة والشعائر، أو يف حب األحق بالعبادة يف كل صورها ا�ادية و املعنوية.. سوا

 ، أو يف الطاعة والترشيع واالتباع، فكلها ذكر هللا، وإقامة للتوحيد.هلالج لجالقلوب ووجلها هللا 

وهذه هي اآلية األوىل �ا ُأمر موسى باالستامع إليه.. أما اآلية الثانية فهي اليوم اآلخر وسعي 

 اإلنسان، وجعلهام يف آية واحدة:

ّ َ�ْفس  بَِم  �َْسَ�ٰ  ▬ ُُ ْخفِلَه  ِ�ُْجَ�ٰى 
ُ
َُ أ  �َ

َ
 ♂ ١ِِّن اِّس َعَ  آ�َِل ل أ

واإليامن بالساعة واليوم اآلخر قضية أصيلة من قضايا التصور اإلسالمي ال يقوم اإليامن بدوهنا، 

اب الفكر فهي التي ترفع اإلنسان من إدراك البهيمة، إىل اإليامن بالغيب، وتدحض نظرية أصح

ا�ادي الوجودي، الذي يعبد ا�ادة، وال يؤمن إال باملحسوس من ا�ادة ! وعلم الساعة وموعدها ال 
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فهو يف هذه احلياة يف ابتالء  ،أل�ه ليس من شأ�ه ؛، وال يفيد علم اإلنسان بموعدهايعلمه إال اهللا

 جيب أن يشغله يف هذا االمتحانما وامتحان حتى تأيت ساعة موته أو ساعة انتهاء احلياة الدنيا، وكل 

 النجاح والتفوق..  :هو

رقي خلقها، وفكرها، وتصوراهتا.. وجيعل واإليامن باليوم اآلخر، يرفع من شأن اإلنسانية كلها، ويُ 

من كل إنسان، قيمة، وتبعة، وأمهية، فليس هو كّم مهمل أو رقم عددي يف هذه احلياة، بل هو 

ء يأخ نتظره،صاحب إرادة واختيار، وله موعد ي ُّهْم  : ﴿ه.. وستجزى كل نفس بام تسعىذوجزا ُّ َو
ا ًَ كل نفس حتمل كرامة، وحتمل غاية، وحتمل أمانة، ومتلك  .])95مريم ([﴾  آ�ِلهِ زَوَْم الْقَِل َم ِ َفْر

.. وال جيب أن تستسلم النفس إلهانة الطغاة، وحتويل اجلامهري والشعوب إىل متاع هلم.. ولن اً اختيار

ََوِلَ� ل  : ﴿شيئًا.. فستأيت كل نفس بام كسبت يهم الفراعنةُيغن  ْْ ّ َ�ْفس  بَِم  َكَسَب  .])38املّدثر ([﴾  ُُ

ًا زََرهُ  ﴿ َْ �  َخ َّ ََ َمْن َ�ْعَمْل ِمَْْق َل  ا زََرهُ  .ََ ّ�َ  � َّ ََ  .])8، 7الزلزلة ([﴾  َوَمْن َ�ْعَمْل ِمَْْق َل 

 لتنضبط حركته يف احلياة ؛ك من تفكري اإلنسانتملّ يأن وبد  عة، وهذا اليوم اآلخر، الوهذه السا

 يؤمن هبا:ال ن أو مم ،دره عن اإلعداد هلاُخي وممن  مماالدنيا، وجيب أن حيذر 

ََٰى  ▬ ْ�َ ََ ََ َوَواهُ  َّ زُْمِمُن بَِه  َواّ�َب �َْه  َمن  َْ  ََ ّ نّ َُ  ♂ ١فََف زَ

لدنيا فلم يعد يرى سواها، وال يعمل إال من أجلها، جيب أن حيذر اإلنسان ممن غرق يف احلياة ا

ء كان يعتقدها نظريًا أو ال يعتقدها  -فذاك ال يؤمن بالساعة من الناحية العملية  وكذلك هناك  -سوا

ء.. وكل هؤالء االقرتاب منهم  من ينكر الغيب كله، وال يؤمن بالساعة وال باحلساب وال باجلزا

. ففي خمالطتهم خطورة الصد عن اإلعداد للساعة، والعمل لذلك خطر عىل اإلنسان، وعىل إيامنه.

 اليوم اآلخر الباقي.

ء من ناحية العمل لليوم اآلخر، أو رد اإليامن الغيبي كله.. هو ممن  وإن من ال يؤمن بالساعة سوا

ه بغري علم، وهو من اهلالكني ال حمالة.  اتبع هوا

، واإليامن هلالج لجاإلنساين كله: فهي توحيد اهللا لقضية الوجود  تلخيصاً ويف هذه اآليات الثالث 

به.. ونجاته من اهلالك  ينسان يف هذه احلياة هو له، وُجمزبالرجوع إليه والوقوف بني يديه، وسعي اإل
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هي يف عدم اتباع اهلوى بغري ُهدى من اهللا، وعدم الغفلة عن اليوم اآلخر، وال يقدر عىل هذا 

 .▐ت.. اإلعجاز اللغوي إال رب األرض والسموا 

|   |   | 

ََ زَ  ُموَ�ٰ  ▬ ََ ََِلِمل�ِ ِِ َوِ�َ َِلَه   ١َوَم  تِلْ �َ�َ ٰ
َ ََ ُّ بَِه   ُو

َ
 َعلَلَْه  َوأ

ُ
تََوّ�أ

َ
ََ َي � َ َع ِِ قَ َل 

ْخَرٰى 
ُ
 ♂ ١َمآَُِب أ

ًام له وأ�سًا.. عن تكري ♠ملوسى  -وهو أعلم الرس وأخفى  -بالسؤال  هلالج لجويتوجه اهللا 

يتفضل عليه  هلالج لجلُيطيل احلوار.. واهللا  ؛♠طنب وُيفصل موسى مينه.. ويُ يبما ُيمسكه 

بالسؤال والسامع، وإنه لفضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم.. ونرى يف هذه اآلية لطف 

يف معرض احلديث عن الرسالة، وعن قضية الوجود اإلنساين  هلالج لجاهللا ورمحته باإلنسان، فهو 

ر والكالم، ويكله، يتلطف بموسى ختفيفًا عنه رهبة املوقف وهوله، ويا هلا من  ؛رتك له مساحة احلوا

 رمحة وحب وحنان.

ر  ، واستعدادًا للمهمة ♠هتيئة ملوسى  ؛آخر هو القدرة اإل�ية املطلقة اجتاهاً ويأخذ احلوا

 الكربى:

لْقَِه  زَ  ُموَ�ٰ  ▬
َ
ّل ل �َْسَ�ٰ  ١قَ َل � ََ  َ ِِ ََا  لَْق َو  فَِِ

َ
ََ َ�َْفۖ  ٢فََ  َسُ�عِلُ َو  َق َل ُخْذَو  َو

َ�َه  ََ وَ�ٰ  ِس
ُ َْ ْخَرٰى  ٢ ا

ُ
ِ ُسوو  آزًَ  أ َْ ََ َو ِمْن َ� لْ ََ ََ َ�ُْرْج  َِ  �َ ََ ََ ِمْن  ٢َواْضُمْم زََ َك َِِ�ٰ  َُ ِ ُُ لِ

 ♂ ٢آزَ تَِ�  الُْكْ�َى 

، وفضًال ومنة من اهللا، ♠وسى تقوية لقلب م ؛رؤية املبارشة آليات اهللا الكربىويف هذه ال

د، كريم، حليم..   فليس بعد االستامع لكالم اهللا ورسالته فضل، ولكن فضل اهللا عظيم، وهو جوا

 ولكن ما هي املهمة الكربى ؟

ُْ َِِ�ٰ فِرَْعْوَن ِِنُّه َطَ�ٰ  ▬  ♂ ٢اََْو
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، ورؤيته ♠ فبعد عرض قضية الوجود اإلنساين كله، وتلطيف الرهبة التي كان فيها موسى

إهنا  :محلها م من بعدهنيواملؤمن عىل الرسلالكربى التي للقدرة اإل�ية املطلقة.. تأيت املهمة 

من نري  ناسوليحرروا ال ؛لريدوا األمر كله هللا ؛عنة والطواغيت والطغيان يف األرضمواجهة الفرا 

 الذل والعبودية واالستبداد، ويف هذا األمر اإل�ي يتبني أمرين:

يف كل جيل، ويف كل زمان، ومكان.. ونزع ما  والطغاة الطغياناألمر اإل�ي بمواجهة  :األول

سلطان، ورد من لنظمهم التي ما أ�زل اهللا هبا  الناس ادعوه من ربوبية عىل اخللق، ومن إخضاع

 تباع والذل هللا وحده بال رشيك.الطاعة واال

وهو رسول لبني  "ون "أوالً بالذهاب إىل فرع ♠أمر رسوله موسى  هلالج لج: أن اهللا الثاين

ئيل كانت حتت حكم ونظام الفرعون، وهم أرسى حتت هذا  ئيل خاصة.. ذلك أن بني إرسا إرسا

 ♠فتصبح قضية موسى  ؛نظام القاهر عليهمالنظام، وال بد من خالصهم أوالً من هذا ال

واالستجابة  حتى يكون اخلالص احلقيقي لتلقي رشع اهللا وأمره، ؛األوىل هي "حترير" قومه أوالً 

املمكنة له، دون أن يعرتضها نظام الفرعون وجنده ودستوره.. ويبدو أ�ه بدون هذا التحرر ستصبح 

ألهنم  ؛يةملاالستجابة الع ا أحد. ولكن لن يستجب هلالرسالة جمرد كلامت مجيلة، وعبارات عذبة.

ر وقيروهن ينظر الناس إىل الرسالة ان نظام الفرعون، كام أ�ه بدون هذا التحرر.. سبضا من خلف أسوا

كصورة مستحيلة التطبيق واإلقامة، وأهنا ال ختاطب واقعهم وحياهتم، بل وربام تفقد قيمتها ونورها 

 يف نظر الناس، فجاء األمر اإل�ي بمواجهة الفرعون..

والطواغيت، والطغاة  تحرير أقوامهم من طغيان الفراعنةويف اآلية نور للمؤمنني يف كل جيل، ب

  .حتى يتمهد الطريق أمام الناس لتعود لدين اهللا ورشعه. ؛د هلذه املواجهة التي ال بد منهااواإلعد

فال سبيل لـ "التوافق أو اإلصالح أو الوحدة" فال بد من رد األمر كله هللا، فال فراعنة وال 
ء برش.. إنام الدين كله هللا، والربوبية خالصة كلها هللا، واأللوهية خال كلها صة طواغيت، وال أهوا

من الربوبية أو األلوهية عىل خلق اهللا، فهو عدو اهللا ورسله  ئاً هللا، ومن حياول أن يامرس شي
 واملؤمنني، وعدو اإلنسانية كلها، ال بد من مواجهته، وحترير الناس من عبوديته.

|   |   | 
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 العون من ربه: ♠وطلب موسى 

ْح ِ� َصْ َِي  ▬ ََِبّ اْ�َ ْ ِ�  ٢قَ َل  ْمرِي  َو�َِ�ّ
َ
ِِ  ٢أ ن لَِّس  ْقَ ًُ ِمّ ُْ لُْل  َْ  ٢َ�ْفَقُهوا قَْوِ�  ٢َوا

ْوِ� 
َ
ْن أ َعل ِ�ّ َوزًُِرا ِمّ َْ ِ�  ٢َوا

َ
وَن أ َُ ْزَِي  ٣َو 

َ
َْ بِهِ أ ْمرِي  ٣اْفُ 

َ
ْ�ِْ�ُه ِ� أ

َ
ََ  ٣َوأ ََ َ�ْ �َُسبِّ

ًَا  ًَا  ٣َكِْ َْ بَِ�  بَ  ٣َونَْذُكَرَك َكِْ ََ ُك� ا ِِنّ ًَ َِ٣ ♂ 

ح الصدر للرسالة، فال يضيق هبا، وال يتثاقل عنها، وأن ييرس اهللا أمره،  موسى طلب العون بانرشا

ليفقه الناس حقيقة الرسالة، وطلب أن يشد  ؛بقول احلق غري متلجلج وال متذبذبوأن ينطلق لسانه 

هللا، وتذكر اسمه، فهو حتى تسبح األلسنة والقلوب باسم ا ؛اهللا أزره بأخيه، وأن يشاركه األمر

 البصري بأحوال اإلنسان وضعفه.. 

مل يطلب خرق سنة، أو أن يكون له معجزة مادية، بل طلب ما  ♠ونلحظ هنا أن موسى 

يتقوى به عىل مهمته، من أحوال روحية ومعنوية ومادية يستطيع أن يسأ�ها كل إنسان.. فهو طلب 

نطلق حيطم الصعاب، ويقتحم ا ؛نسان بنور اهللامتى انرشح صدر اإلح الصدر، وتيرس األمر، وا انرش

الرحلة، فهو الذي يمأل ، ويزيل العقبات.. وذكر اهللا، وتسبيحه كثرياً، هو اآلخر زاد هذه هوالاأل

.�أالقلوب ويُ   س وحشتها، وهو الذي يقطع الوساوس عن العقول، وهو الذي يثبت الذين آمنوا

 لعظيم:فيأ�يه اجلواب من رب العاملني، ذو الفضل ا

ََ زَ  ُموَ�ٰ  ▬ َ َْ ُسْمِ و�ِل
ُ
ْخَرٰى  ٣قَ َل قَْ  أ

ُ
ََ َمّرًُ أ ََ َم   ٣َولََقْ  َمَ�ّ�  َعلَلْ ِمّ

ُ
لَْ�  َِِ�ٰ أ ََ ْو

َ
َِِْ أ

ُخْذهُ َعُ و   ٣زُوَ�ٰ 
ْ
ِل زَأ َِ ِِ فَ قِْذَِلهِ ِ� اْ�َِمّ فَلُْللْقِهِ اْ�َّم بِ ِّس  ِن اقِْذَِلهِ ِ� اّ� بُو

َ
ۚ  أ  ِ�ّ وََعُ و  ّ�ُ
 ُْ لَْقلْ

َ
ََ  َو� َّب ً  َعلَلْ ََ  ّ�ِ ََ  ِمّ �َ َْ ٰ  َوِ�ُ َ لِْ�  ََ ٰ َمن  ٣ َْ َ ََ َُّلُ�ْم 

َ
َتُقوُل َوْل أ ََ  ََ ْخُت

ُ
َِِْ َ�ْمِ� أ

ْعَ� كَ  زَْ�ُفلُُهۖ  ََ ََ  َِِ�ٰ  فََر ِمّ
ُ
لُْ�َه  َ�َقرّ  َ�ْ  أ َْ  ََ َْ�نَ  َو َُ ۚ�  َْ َتّ� َك ْفسً �َ  َوَ�َتلْ ََ َ�ّجلَْ� َك ِمَن الَْغِمّ َو ََ   

ُتونً ۚ  َُ  َْ ََ  فَلَبِْْ ِ ْولِ  ِ�  ِس 
َ
َْ  ُممّ  َمْ َ�نَ  أ ئْ َِ  ٰ َ ََ   َ َِ  ٤ ُموَ�ٰ  زَ  َقَ  َْف َِ  ََ ُْ  ٤َواْصَطَ�ْعُت اََْو

 تَ َِل  ِ� َِْكرِي 
ََ ُخوَك بِآزَ ِ� َو

َ
َْ َوأ ن

َ
 ♂ ٤نُّه َطَ�ٰ اََْوَب  َِِ�ٰ فِرَْعْوَن ِِ  ٤أ

ُل ﴿واهللا رسيع اإلجابة، قريب من عباده  ِِّ قَِرُ ّ�ِ فَِِ َْ َِي  ََ ِعَب 
َ ِ
َ
ََا َسَ ُُ ن ل َِ

ُ
ْعَوَُ  أ  اّماعِ  ََ

ََا ويناديه اهللا باسمه ترشيفًا  .])186( [البقرة ﴾زَرُْفُ ونَ  لََعّلُهمْ  ِ�  َوْ�ُْمِمُ�وا ِ�  فَلْ�َْسَتِجلُبوا َََ�نِ  ِِ
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ننه عليه، ورحلته منذ مولده، حتى جميئه هذه ملوسى مِ  هلالج لجبني اهللا .. ويُ "يا موسى"ظيًام له وتع

.. من أوحى إىل أم موسى أن ▐اللحظة، ويد القدرة اإل�ية هي التي تدبر وُتقدر، فهو 

 ▐ليذهب إىل عدو اهللا وعدو موسى، وجعل  - بعد وضعه يف صندوق -تلقيه يف البحر 

ليأخذه فرعون.. ويد القدرة  ؛غوت هو "احلب" ! إلقاء املحبة عىل الطفل موسىالكيد للفرعون الطا

لرتجع إىل أمك كي ال حتزن، ونجنيك من الغم �ا وقعت يف  ؛اإل�ية هي التي منعت الرضاعة عنك

وهذه الرحلة من املحن  - وكل يشء خلقناه بقدر -أهل مدين، ثم جئت عىل قدر اخلطأ، ولبثت يف 

أصقلتها التجارب واملحن.. فلم أن لتقوى وتشتد بعد  ؛♠اء شخصية موسى لبن ..والفتن

تكن هذه التجارب من أجل التعب واملعاناة، بل من أجل البناء والقوة واخلربة املناسبة هلذه املهمة 

 العظيمة.. مهمة مواجهة طغيان فرعون، وكل ذلك تم عىل عني اهللا، وبتدبريه، وبلطفه، ومشيئته..

حياته، وُيبينها اهللا العظيم له..  ة، بذكر املحطات الرئيسية يف رحل♠ف ملوسى هذا الترشي

ن إدبري اإل�ي لكل صغرية وكبرية، وهو يف حده ذاته تكريم ما بعده تكريم.. وفيه استعراض للت

ء، بل من وراء كل حدث تدبري وحكمة ورمحة وعدل وفضل، ولقد صنع  األمور ال متض خبط عشوا

 .. فأحاطت به العناية اإل�ية من كل جانب، وهو يف قبضة فرعونهلالج لجعىل عينه  اهللا نبيه موسى

قادر عىل إزالة ملك  ▐اهللا هنا أ�سًا وأمنًا ملوسى، فاهللا  معيةو - عدو اهللا وعدوه -

ْن َ�ُقوَل َ�ُ �ُ  ﴿ ةيف األرض بكلمة واحدفرعون كله، وملك كل من 
َ
ََ َف�ًْئ  أ ا ََ

َ
ََا أ ْمُرهُ ِِ

َ
ْن ِِّ�َم  أ

َلُكونُ  ، ♠هو من باب معية اهللا مع موسى  "عدٌو يل، وعدو له"قوله:  إنامو .])82يس ([﴾  ََ

حتى ولو ملك كل قوى األرض، وكان له  ..ومن كان عدوًا هللا، فهو هالك ال حمالة، وخارس ال حمالة

 اإلنسان واجلن بعضهم لبعض ظهرياً ! 

اخللق، ويعتدي هبا عىل ربوبية اهللا يف أرضه.. يكون أمام القوة ا�ادية لفرعون، التي يستعبد هبا و

التدبري اإل�ي ملواجهة هذه القوة التي هبا طغى فرعون هو: "احلب" و"النجاة من الغم" فهي أمور 

معنوية غري منظورة إال أن تأ�ريها يف واقع احلياة أ�قل من األشياء ا�ادية املحسوسة، فجعل اهللا 

 ويف ذهابه إىل قرص فرعون ذاته ! بلاحلب سببًا يف نجاة موسى، 
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السعي يف  نفأقعده ع ؛لك الغم واحلزن قلبهوالنجاة من الغم: نعمة عظيمة ال يعرفها إال من مت

احلياة، وأفقده لذة العيش والكفاح، وشل حركته وطاقاته عن العمل، فمتى َمتلك الغم من القلب 

زمام احلياة، والسعي  قيادةوفقد القدرة عىل نسان وروحه، شله، وأحلت الكآ�ة واحلزن عىل وجه اإل

 لمواجهة الكربى.لليستعد  ؛موسى منها ▐"نجى" اهللا  ةفهو مهلكفيها، 

 عىل أن اهللا وحده هو املدبر، وهو القوة الوحيدة  -استعدادًا للمواجهة الكربى  - اآليات ؤكدوت

فهو  )اك، فتناك، عىل قدر حمبة مني، تصنع عىل عيني، رجعن( املتحكمة يف هذا الوجود فنجد: 

الذي يدبر كل ذلك، وهو يعلم ما كان، وما سيكون،  وقدرة.. همطلق اإلرادة واملشيئة وال هلالج لج

حاجز من زمان، أو مكان، فهو فوق الزمان واملكان، وهو يرى  ▐وما قد كان، فال يعجزه 

 ر كل يشء كائن وسيكون.. ويعلم ويدبر وُيقدّ 

املقدس بأعظم وأسمى ترشيف يناله اإلنسان:  يتى حلظة الوادثم ختتتم اآليات رحلة موسى ح

ليحمل رسالته،  ؛ليكون خالصًا هللا وحده ؛هلا مكانة، أن يدبر اهللا إلنسان فيا "واصطنعتك لنفيس"

، وترشيفًا له.. ♠لقلب موسى  تثبيتاً  ؛وعدوه.. وكلها نفحات إ�ية عظيمةويواجه عدو اهللا 

من حيمل رسالته، ويميض حيطم  -من عباده  -بتدبريه  هلالج لجاهللا وما أعظمها من نعمة أن يصنع 

نه وجنته.  رؤوس الطغيان والكفر، ويدعو إىل اهللا ورضوا

هذا ليف الذي يناسب انة والطهارة يأيت التكوبعد هذا الترشيف واأل�س والتكريم والرفعة واملك

 الترشيف:

ََ تَ َِل  ِ�  ▬ ُخوَك بِآزَ ِ� َو
َ
َْ َوأ ن

َ
ُْ أ  ♂ ٤َِْكرِي اََْو

ع واجلد والعزم وعدم الفتور عن ا لذهاب، وعدم الفتور عن ذكر األمر املبارش "اذهب" فيه اإلرسا

ِزَن آَمُ�وا  ﴿فذكره يثبت القلوب يف حلظة لقاء العدو، ويف كل حلظة، كام قال تعاىل:  ؛اهللا َّ ّ�َه  ا
َ
زَ  �

 َ ُّ ََا لَقِلُتْم فَِئً  َف ثْبُُتوا َواَُْكُروا ا ونَ ِِ َُ ًَا لََعّلُ�ْم ُ�ْفلِ  .])45األ�فال ([﴾   َكِْ

ر املهمة الكربى التي من أجلها صنع اهللا  موسى لنفسه، وعىل عينه.. بقوله:  هلالج لجوبدأ حوا

عم ومرت اآليات عىل طلب موسى العون من ربه، وعىل استعراض نِ  "إىل فرعون إنه طغى اذهب"
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�ي يف كل حدث وحلظة، وهي ُتوحي ملوسى معية اهللا، اهللا عىل موسى، وهي تبني يد التدبري اإل

ر بنفس ما بدأ به:   وكرمه، وترشيفه، واصطفائه له.. ثم خيتتم احلوا

 ♂ ٤اََْوَب  َِِ�ٰ فِرَْعْوَن ِِنُّه َطَ�ٰ  ▬

كانت يف  ؛يف هذه املهمة وبعد جواب اهللا ملوسى بمشاركة أخيه هارون "اذهب"ففي األوىل: 

 ويف ذلك تأكيد وتشديد عىل املهمة األصلية وتذكري هبا، وعدم التواين يف تنفيذها." ااذهب": الثانية

 ولتكن الدعوة هكذا:

ْو َ�َْ�ٰ  ▬
َ
ًِّ�  ّلَعّلُه َ�َتَذّكُر أ �ّ 

ًَ ََ َ�ُ قَْو ُقو ََ٤ ♂ 

ئيل النساء، وسام بن االعنيد، الذي قتل األ�ناء واستحي الطاغية ربكتورغم أ�ه الفرعون امل ي إرسا

ه هلا ! تأيت رمحة اهللا ئدعاايانه عىل ربوبية اهللا يف أرضه، وسوء العذاب، ورغم ظلمه لنفسه بطغ

ه  هلالج لج وفضله هبذا املخلوق احلقري.. فيأمر رسوله موسى بلني القول، وخفض اجلناح، طلبًا لتقوا

ت حتى بأحقر ، وتذكرة له، وعربة.. فيا هلا من رمحة عميمة من رب األرض والسموا استجابتهو

خملوقاته، يا هلا من رمحة تطلب هداية حتى أعتى الفراعنة والطغاة، وهكذا حال املؤمن الداعية، هني 

 لني قريب سهل يأ�ف وُيؤلف.. 

ٰ  ▬وجاء يف سورة النازعات:  َّ ن تََ�
َ
ََ َِِ�ٰ أ ُقْل َول ّل َتْخَ�ٰ  ١ََ ََ  ََ ِّ � ََ  ٰ�َِِ ََ ْوِ زَ

َ
 ♂ ١َوأ

به:  َْبََر �َْسَ�ٰ  ٢َكّذَب وََعَ�ٰ  ▬فكان جوا
َ
ََٰى  ٢ُمّم أ  �َ ََ  َ ََ ََ ٰ  ٢َف َ َْ

َ َْ ّ�ُ�ُم ا ََ نَ  
َ
َق َل � ََ

٢♂ 

لتتحقق التقوى واخلشية هللا  ؛لتزكية النفس، ودعوة للهداية أوالً وآخراً  والدعوة إىل اهللا هي

خبيثة سافلة منحطة حتتاج  ، وفرعون رغم البهرجة واألهبة ومظاهر احلضارة واجلامل، نفسههلالج لج

مجال النفس وتزكيتها ليس يف مظاهر األهبة وا�ادة، بل يف عالقتها مع اهللا، وعبوديتها  إىل تزكية، وإنَّ 

كان من دعاء النبي ف ويف حسن اخلُلق، وحب اخلري والعدل، له، وابتغاءها رضوان اهللا..

َها َنْفِيس  آِت  اللَُّهمَّ ": ☻ َها َتْقَوا اَها، َمنْ  َخْريُ  َت َأ�ْ  َوَزكِّ  "َوَمْوَالَها َولِيَُّها َأ�َْت  َزكَّ
 ]2723 [صحيح مسلم/
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واهلداية هي من اهللا وحده، وما دور النبي إال اإلرشاد إىل طريق اهللا الصحيح، البعيد عن لوثة 

ء النفس..  اجلاهلية، ودين اآلباء، وأهوا

وبمعرفة طريق اهللا املستقيم.. هذه  وال تتحقق اخلشية من اهللا إال بتزكية النفس، وتطهريها،

اخلشية والتقوى والوجل منه  -بعد رمحة اهللا  -التزكية الروحية، واملعرفة العقلية.. هي التي ُتسبب 

، ثم املحبة واأل�س والقرب، وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء، واهللا ذو الفضل ▐

 العظيم..

ر أو انبهار بمكانة ولكن هذا القول اللني، والتلطف، والرمحة ليس عن ذ لة أو ضعف أو خوا

الفرعون، بل عن شفقة بحالة، ومصريه األسود، واهلالك والعذاب الذي ينتظره.. فيأيت اللني يف 

ليكون اللني ُممهدًا لسامع احلق، قبل أن تنتفش النفس بالباطل، أو أن جترح  ؛ديبداية األمر ال التح

مة اإلنسان   فيغضب لنفسه. ؛قبل أن يسمع اآليات -الفرعون !  حتى ولو كان -كرا

ورغبة يف هدايته، وهداية قومه قبل وقوع  هموطن القوة، وهو اللني شفقه بحالفهو اللني من 

ُ بَِعَذابُِ�ْم ِِْن َفَكْرُ�ْم َوآَم�ُْتْم  ﴿العذاب..  ُّ نَ َم  َ�ْفَعُل ا ََ ُ  َو ُّ  .])147( [النساء ﴾ َعلِلًم  َف كًِرا ا

ء بالرسوولكن ماذا لو  ؟! ل، والكيد له، واحلرب عليهتم رد اللني، وتكذيب اآليات، واالستهزا

فقد انتهت مرحلة اللني والدعوة، إىل مرحلة البأس والقوة، فرد موسى إهانة فرعون له بقوله:  إذن

، كام جاء أي: هالك ضائع "وإين ألظنك يا فرعون مثبورا"بقوله:  "وإين ألظنك يا موسى مسحورا"

ءيف سور  .ة اإلرسا

فق،  وقد يفهم بعض املسلمون هذه اآلية خطئًا، فيحسبها تزلفًا للطغاة ! ودعوة للمداهنة، والتوا

نظم حكم الفراعنة والطواغيت ! ولكن القرآن هنا يفصل بني لني اخلطاب  إضفاء الرشعية عىلو

واللني  الدعوي، وبأس وقوة خطاب التوحيد ومواجهة الطغاة.. فإذا متت الدعوة بكل احلب

دت الشبهات، وُعرف احلق من الباطل، وخرجنا من والرغبة يف اهلداية، واستبانت احلقائق، ورُ 

القوة  ي.. بل هلطفساحة املواجهة والتحدي، فلم يعد هناك لني، وال  والبيان إىلساحة الدعوة 

 والبأس.

|   |   | 
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يقع عليه الطغيان واإلفراط  والضعف اإلنساين حقيقة ال ينكرها النص القرآين.. واجلسد الذي

كه اخلوف ! ولكن ال بد من التحرر من هذا اخلوف، والشدة، قد ُهيول لإلنسان غري احلقيقة، فيتملّ 

 وإعالء قوة الروح فوق هواجس اجلسد، وما حياول دفعه من آالم..

وحيدة الكلية وال سبيل هلذه القوة الروحية إال "معية اهللا" هلذه الروح، وتعلقها باهللا.. القوى ال

املتحكمة يف هذا الوجود، خالق كل يشء، ورب كل يشء.. يسمع ويرى، وكتب النرص ملن آمن به، 

نه..  واتبع رضوا

 وهبذه القوة املستمدة من قوة اهللا ومعيته جيب أن يواجه اإلنسان الطغاة والطغيان..

ن▬
َ
ْو أ
َ
ن َ�ْفُرَط َعلَلَْ�  أ

َ
ّ�َ�  ِِّ�َ�  َ�َ ُف أ ََ  ََ ََ َ�َ فَ ۖ  ٤َ�ْطَ�ٰ  قَ  َُ  َمَعُكَم  ِِنِّ�  َق َل  ْسَم

َ
 أ

ىٰ  ََ
َ
 ♂٤َوأ

 ؟كانت مفردات اخلطاب لفرعون افامذ

َُْهْمۖ  ▬ ََ ُ�َعِذّ اِِلَل َو َ ْْ َِْسْل َمَعَ�  بَِ� ِِ
َ
ََ فَأ ِّ � ََ  

ََ ََُسو ََ ِِنّ   ُقو ََ �َِل هُ 
ْ
ئَْ� كَ  قَ ْ  فَأ ن بِآزَ    َِ ََ  ِمّ ِّ � َّ 

ََ اُِْهَ ٰى سّ َواِ ۖ� ٰ َمِن اّ�َب َ ََ ٰ َمن َكّذَب َوتََوّ�ٰ  ٤َفُم  َ ََ ّن الَْعَذاَب 
َ
وِ�َ َِِ�َْ�  أ

ُ
 ♂ ٤ِِنّ  قَْ  أ

 هنا رسالة من رب فرعون، ورب العاملني.إبيان الرسالة، و -

ئيل من نظم فرعون، وعدم تعذيبهم. -  املطلوب: حترير بني إرسا

 فال جمال للشك أو التكذيب.هذه آية من ربك وإ�ك،  -

 السالم يف الدنيا واآلخرة، عىل من اتبع ُهدى اهللا ونوره.. وهذه هي البرشى.. -

فهو العذاب يف الدنيا واآلخرة عىل من كذب بآ�ات اهللا، وتوىل عن سبيله  :النذير اأم -

طه املستقيم.  ورصا

محة من العذاب يف الدنيا وهذا هو القول اللني.. وهو القول احلق.. ويا له من لني ورمحة، ر

 واآلخرة، ولكن املستكربين ال يعلمون.
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 :املستكربويتساءل الفرعون 

ّ�ُ�َم  زَ  ُموَ�ٰ  ▬ َّ َمن  ََ  ♂ ٤قَ َل 

حث عن احلق، والذي يطلب اوسؤال املُستكرب الطاغية، ليس هو سؤاالً استفهاميًا، سؤال الب

ل إىل شاطئ النجاة ! بل هو سؤال املُتهكم احلقيقة، والذي ترهقه احلرية والعذاب يف الوصو

 فعه اآليات، ولكن يأ�يه اجلواب:ناملعاند.. وهذا لن ُيفيده اجلواب، ولن ت

و  َخلَْقُه ُمّم َوَ ٰى  ▬ ْ�َ ّ ُُ َطٰ   ْْ
َ
ِي أ َّ ّ�َ�  ا ََ  ♂ ٥قَ َل 

نقياد ضوع واالتباع واخلن أحق بالطاعة والعبادة واالالربوبية هنا هو حديث عن مَ  واحلديث عن

 وما هو النظام األوىل باإلقامة يف األرض.. نظام اهللا ورشعه، أم نظام الفرعون ودستوره ؟! ؟والذلة

 فخلق كل يشء، فقدره تقديراً، - فهو الذي له اخللق واألمر -يف كل يشء  هلالج لجربوبية اهللا و

 م.يم بكل خلقه، واملدبر ألمرهالقَ  ▐هو فوهدى كل خملوق لوظيفته، ودوره، 

وهذا اجلواب القصري يف حروفه، العظيم يف فحواه، هو اجلواب الشايف الكايف.. فالذي أعطى كل 

يشء خلقه، ثم هدى.. هو الرب احلقيقي األوىل بالطاعة والعبودية، وال يمكن بأي حال من 

رس يامل -يف ثانية قصرية جدًا بالنسبة لعمر احلياة والوجود  -األحوال أن يتحول أحد خملوقاته 

 ! له ناسال ستجيبي، وهو خملوق مثلهم ! واألعجب أن الربوبية عىل خلقه

 ويتساءل الفرعون.. وربام هذه املرة بيشء من التأمل، أو التعجيز ملوسى:

وَ�ٰ  ▬
ُ َْ َم  بَ ُل الُْقُروِن ا ََ  ♂ ٥قَ َل 

وأن فرعون أهنم مهتدون،  أمم وشعوب ! وربام كانوا حيسبونن أقوام ون سبقه مِ يسأل عن مَ 

وقومه عىل مثل هدايتهم.. والسؤال عمومًا خروجًا عن القضية األصلية إىل الدفاع الذايت عن 

 امت الفكرية، فالسؤال األصيل هو: قضية الربوبية ملن، ومن أحق هبا، وهل هلا من رشيك ؟املُسلّ 

ب بام خيالف املُسلّ  ربام قرون أرسته من  امت الفكرية لديه، سأل عن القرون األوىلو�ا أ�اه اجلوا

إذ  ..منهجهم الفكري والتعليمي ولعل السؤال ُيشري إىل ،و قرون األمم األوىل من البرشيةالفراعنة، أ



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<D‰õ<ÏÖÁâE<Ìä⁄^§]<Ìœ◊£]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<65 

 

هنم إعىل أهنم أهل اهلداية والفالح، وم أرسته من الفراعنة أو املكذبني من القرون األوىل قدّ يُ 

 يتابعوهنم يف دينهم، ويف نظم حياهتم..

ية املعارصة.. عندما تنبش يف فكر رفات األمم اهلالكة، وتقدمها للمسلمني عىل كام تفعل اجلاهل

أو حتى جمرد الفخر بمن ، هتباعاأهنا هي اهلداية والرشاد واحلضارة والتطور الذي جيب عىل الناس 

 !كذب وتوىل

ربوبية اجلواب، مع العودة إىل القضية األصلية.. قضية ال يأ�يهورغم اخلروج عن السؤال األصيل، 

 والتوحيد:

▬  ۖ ِ�ّ ِ� كَِت ب  ََ ّل  َّ  قَ َل ِعلُْمَه  ِع�َ   َِ ِ�ّ  زَ ََ  ََ ََ  َو ََْض َمْهً ا  ٥ زَ 
َ َْ َعَل َلُ�ُم ا ََ ِي  َّ ا

ِ  َفّ�ٰ  ن ّ�َب  ًَ  ِمّ ْزَوا
َ
َ�  بِهِ أ َْ ْخَر

َ
نَ�َل ِمَن اِّسَم وِ َم ًو فَأ

َ
ََ لَُ�ْم َِلَه  ُسُبًف َوأ ََْعوْا  ٥وََسلَ ُ�ُوا َوا

�َْع َمُ�ْمۗ 
َ
ََ  ِ�  ِِنّ  � ِ ِٰ�َ   ِ وِ�  َ�زَ 

ُ ُ�ْم  ٥ اََّ�ٰ  َِّ َُ ِم�َْه  َخلَْقَ� ُ�ْم َوَِلَه  نُعِلُ ُ�ْم َوِم�َْه  ُ�ْرِ
ْخَرٰى 

ُ
ًََُ أ  ♂ ٥تَ 

ال يغادر  هلا، يف كتابإن القرون األوىل واحلالية واآلخرة علمها عند اهللا.. واهللا حييص عليها أعام

َُُقوُِوَن زَ  َوُْلََتَ�  َم ِل ﴿صغرية وال كبرية  ََ ِمّم  َِلهِ َو ََ ُمْشفِقِ َ�َى اُِْمْجرِِم ََ ََ الِْكَت ُب  َوُوِض
ََ َو   َْ

َ
َّ أ ِِ ًََُ  َكبِ

ََ ًََُ َو َُ َصغِ ََ ُ�َغ َِ َٰذا الِْكَت ِب  ُ واََ ََ ا َعِملُوا َم  َوَو ً�ِ ََ  ََ ََ ََ  َ�ْظلِمُ  َو �ّ 
ً ا ََ

َ
 .])49الكهف ([﴾ أ

امت الفكرية يف وإننا اآلن لسنا يف معرض حماكمة القرون األوىل، ولسنا يف معرض الدفاع عن املُسلّ 

عقول البعض، إنام يف جمال "إنقاذ أ�فسنا" فال حاجة للجدال والدخول يف تفصيالت فرعية.. فلنركز 

 فمضت اآليات.. هلالج لجوات، ويف التعريف به يف القضية األصلية قضية ربوبية إ� األرض والسم

طوف باألرض التي حتمل اإلنسان وجعلها اهللا له ممهدة فيها سبل تسهل حركة اإلنسان، ويعرج ت

ن بالسامء التي ُتظلل اإلنسان، ومنها ينزل ا�اء مادة احلياة الفريدة، فأخرج اهللا به النبات والطعام م

يف خلقه،  ▐وهي إرادة اهللا  ،إلنسان واأل�عامليأكل ا ؛كل شكل وطعم ولون أزواجًا شتى
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ء ! أو صدفة فلتة !  ويف النظر إىل األرض والسامء كفاية من أو تطور جمهول ! وليست خبط عشوا

 السليمة. ةات ألصحاب العقول السوية، والفطراآلي

عود للحديث عن خلق اإلنسان من طني األرض، وإليه ي -يف هذا املقطع  -وتأيت اآلية األخرية 

وهذه اآلية وحدها كفيلة أن هتز الكيان اإلنساين  ،من األرض ُيبعث للحساب مرة ثانيةبعد املوت، و

 لريى حقيقة ضعفه وخلقه، ثم فناءه وحتلله، ثم عودته لربه يوم البعث واحلساب. ؛كله

وركزت قضية التعريف بالربوبية يف بيان الكون الذي حييط باإلنسان من أرض وسامء وماء 

ة.. كالتي تلوث هبا الفكر درلدخول يف قضايا فلسفية كالمية باام، وقضية خلقه وبعثه، دون اوطع

 بالفلسفة اإلغريقية اليونانية ! اإلسالمي يف فرتة من فرتاته عندما ُأفتتن

ولكن ماذا بعد هذا البيان واجلواب عن األسئلة األصلية والفرعية لفرعون.. هل آمن ؟ هل حقًا 

 واب أو يطلب احلق ؟كان يبحث عن ج

▬  ٰ�َ
َ
َُْ� هُ آزَ تَِ�  ُ�َّه  فََكّذَب َو� ََ

َ
رَِك زَ  ُموَ�ٰ  ٥َولََقْ  أ َْ َِْضَ�  �ِِس

َ
َ�  ِمْن أ ََ ئَََْ�  ِ�ُْخرِ َِ

َ
 ٥قَ َل أ

َّ ُ�ْلُِفُه َ�ْنُ  ََ َموِْعً ا  َعْل بَ�َْ�َ�  َوَ��َْ� َْ ْْلِهِ فَ  ر  ِمّ َْ ََ �ِِس تِ�َّ�
ْ
َْ َمَ�نً  ُسًوى  فَلََ�أ ن

َ
ََ أ  ♂ ٥َو

ذاتية لقد كّذب باآليات، وأ�ى اهلداية، وتنكف عن سبيل الرشاد، وحّول قضية الربوبية إىل قضية 

إدراكًا  "أجئتنا لتخرجنا من أرضنا"ولكن يف قول فرعون:  ،إهنا قضية "املُلك واملتاع" ..شخصية

يكون األمر والدين كله هللا.. ولكن ، وفيها ♠موسى  هالبعض حقيقة الربوبية التي طرح

 ملن يفهمها هكذا، ولكنه فهمها عىل أهنا قضية "سلطان" جيب أن يدافع عنه ! - لشقائه -فرعون 

والفراعنة والطغاة يف كل جيل عندما تأ�يهم دعوة التوحيد اخلالص، والربوبية التامة هللا رب 

ون القضية األصلية، ويتهمون الدعاة بأهنم العاملني، ويستشعرون اخلوف عىل ُملكهم الفاين.. يرتك

يريدون قلب نظام احلكم، واإلفساد يف األرض ! ويطلقون يد العذاب لتفتن املؤمنني عن دينهم، 

 ولكن معية اهللا حارضة، ونرصه آت، ولكن الطغاة ال يعلمون.

نسان من كل املحيطة باإل ئلهااب موسى يف قضية الربوبية ودالو�ا عجز فرعون عن الرد عىل جو

جانب، بل هي يف ذات اإلنسان نفسه.. حتول بالقضية إىل "التحدي" ا�ادي بعد اهتام موسى 
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بالسحر ! وأ�ه سيأيت بسحر مثله ! ولعل طلب فرعون حتديد املوعد واملكان زيادة يف  ♠

، وردًا ملكانته التي ♠التحدي، وحماولة منه إلثبات قوته، وردًا لعجزه عن جواب موسى 

 انت حقيقتها أمام ربوبية اهللا رب األرض والسموات.استب

 التحدي.. ليس لقوة موسى، وإنام ملعية اهللا معه: ♠ل موسى بِ وق

َ اَّ ُس ُضً�  ▬ ََ ْ ُُ ن 
َ
َُ� ِ َوأ  ♂ ٥قَ َل َموِْعُ ُ�ْم زَوُْم اِ�ِّ

سى زيادة يف التحدي من مو - يف وقت اجتامع الناس فيه -يوم عيد هلم  ♠واختار موسى 

 ع آيات اهللا، عسى أن تتفتح قلوهبم للحق واإليامن.ي، ورغبة منه يف رؤية اجلم♠

 وأعد فرعون عدته:

▬  ٰ�َ
َ
ََ َكلَْ هُ ُمّم � َتَوّ�ٰ فِرَْعْوُن فََجَم ََ٦ ♂ 

وموسى يذكرهم باهللا قبل املواجهة والتحدي، فهو خيشى أن يقع عليهم العذاب، وهذه رمحة 

يراهم يركبون رؤوسهم ويمضون يف غيهم، وهو ال َيمل من دعوهتم، وال النبي بقومه.. عندما 

جعوا أمركم قبل ا عىل اهللا، سيخيب ويندحر، فر واالفرتاءذكرهم أن الظلم ييأس من صالحهم ! ويُ 

 :فوات األوان

َتُ�م بَِعَذاب  ▬ َِ َ اِّلـهِ َكِذبً  فَ�ُْس ََ وا  ََ َ�ْفَ�ُ  نِ ــمَ  َخ َب  َوقَ ْ  �ۖ قَ َل َُِهم ّموَ�ٰ َوُْلَُ�ْم 
ََْ�َىٰ   ♂٦ ا

 فكان رد فعلهم عىل هذه التذكرة:

وا اَّْجَوٰى  ▬ ّ َْ
َ
ْمَرُوم بَ�َْ�ُهْم َوأ

َ
َتَ� زَُعوا أ ََ ُ�م  ٦ََ ن ُ�ْرِ

َ
َراِن زُرَُِ اِن أ َِ ـَٰذاِن ََِس  قَ ُِوا ِِْن َو

َُْذَوَب  بَِطِرَُقتُِ�ُم ا رِوَِم  َو َْ َِْضُ�م �ِِس
َ
ْن أ  ♂ ٦ُِْمَْْ�ٰ ِمّ

ن فيهام بينهم، وجعلتهم يراجعون أمرهم.. ويتشاور هلم ♠ويبدو أن موعظة موسى

والتشاور إذ مل يكن عىل هدى من اهللا، ومن أجل رىض اهللا، كان تشاور يف الباطل، وعىل معصية، 

إظهار قول  ن حاولوإمجاع ليس عىل اخلري والفالح إنام عىل الرش واهلالك.. ويبدو يف هذا التشاور مَ 
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ع عىل السلطان واملتاع.. ومتت عملية "التخدير العقيل" و"االطمئنان  فرعون، وجعل القضية رصا

النفيس" أن طريقتهم هي "املثىل" وأهنم أصحاب احلق األصيل ! فليس هناك أفضل منهم ! بل هم 

 القدوة واملثال الذي جيب أن يتبعه الناس ! 

رضورة متارسها اجلاهلية والطغاة يف كل زمان  ..النفيس لتخدير العقيل واالطمئنانوعملية ا

فيجب أن تكون اجلامهري مقتنعة أن  ،ومكان، حتى يأمنوا عملية "ثورة الفطرة" و"يقظة العقل"

طريقتها هي "املثىل" وأهنا تعيش يف سعادة وهداية ورشاد ! ويا له من مكر.. يرفع من مسؤولية 

 اخلداع والتخدير !اإلنسان جتاه إنقاذ الناس من هذا 

 وانتهوا إىل االجتامع.. ولكنه اجتامع عىل الباطل، ولن ُيفلح !

ْ�ُِعوا َكلَْ ُ�ْم ُمّم ا�ُْتوا َصّف ۚ  ▬
َ
فْ  َوقَ ْ  فَأ

َ
 ♂ ٦لََح اْ�َوَْم َمِن اْسَتْعَ�ٰ أ

باطل حقًا.. قد أفلح من استعىل، ولكن من استعىل بربه، وباإليامن بربه، وليس االستعالء بال

 وبالتكذيب.

 وبدأت املواجهة:

▬  ٰ ََ لْ
َ
ّوَل َمْن �

َ
ن نُّ�وَن أ

َ
َ نّم  أ َِ

ن تُلْ
َ
لُْقواۖ  ٦قَ ُِوا زَ  ُموَ�ٰ ِِّم  أ

َ
ََا قَ َل بَْل � ِ َب ُُِهمْ  فَِ َِ 

ّلُهمْ  َِ رِوِمْ  ِمن َِِ�ْهِ  ُ�َّلُل  وَِع َْ ّ�َه  ِس
َ
َس ِ� َ�ْفِسهِ  ٦ �َْسَ�ٰ  � ََ ْو

َ
ََ َ�َْف  ٦ِخلَفً  ّموَ�ٰ فَأ قُلَْ�  

 ٰ َ َْ
َ َْ َْ ا ن

َ
ََ أ ََ تَلَْقْف َم  َصَ�ُعواۖ  ٦ِِنّ ٌِ َم  ِ� زَِمل�ِ

لْ
َ
ۖ َكلْ  َصَ�ُعوا ِِّ�َم  َو� ر  َِ ََ  ُ  َس   ُ�ْفلِحُ  َو

رُ  َِ لُْث  اِّس  ََ  ٰ�َ
َ
� ٦ ♂ 

لباقية يف قلوب الناس، أن تكون اجلولة األخرية له.. وتكون كلمته هي ا ♠وأراد موسى 

لوا حباهلم وعصيهم إىل حيات هي فلو أ�قى عصاه ورأها الناس حية تسعى، ثم جاء السحرة، فحوّ 

 ملوسى.. ▐األخرى، لفهم الناس أ�ه جمرد سحر ال فارق بينهام فيه ! ولكنه تدبري اهللا 

يف سحروا كيف تم هذا السحر؟ وك !فإذا هي تسعىحتولت احلبال والعيص إىل يشء متحرك، 

بإخواهنم من الشياطني  وا استعان؟ هل ستخدموا تقنيات علمية هلذا العمل؟ هل اأعني الناس
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فإذا كان تقنيات علمية.. فمجرد املعرفة هبا  ،فهو يف النهاية كيد ضعيف ،ال هيم !؟لتساعدهم

ة للسنن ا ليست خارقعليها ال جتعل منها سحراً، فقد أدرك اإلنسان حقيقتها وعرف أهن واالطالع

قلوب الضعفاء  منإال  كتملّ كانت كيدًا من الشيطان، فهو كيد ضعيف هو اآلخر، ال ي نالكونية، وإ

 ..، وال يقع أ�ضًا إال بإذن اهللاخلاوية قلوهبم من ذكر اهللا

.. مل ُيظهرها، ولكنه الضعف اإلنساين، ♠قد أحدث هذا املوقف خيفة يف نفس موسى و

اإلنسان، وهو يقف يف يوم الزينة، والناس كلهم ُتشجع وتطبل للسحرة،  والتأ�ر الطبيعي بام يشاهده

وهو موقف نفيس عصيب.. ولكن معية اهللا، وتثبيته للمؤمن حارضة دومًا.. وال يطلبها املؤمن 

أ�ت األعىل واألكرم باإليامن  "َختَْف إِنََّك َأ�َت اْألَْعَىلٰ  الَ "وجدها.. فجاءه التثبيت اإل�ي:  بصدق إال

ذي فيه كل هؤالء بالرسالة وباحلق الذي معك، وإن كل هذه الزينة والبهرجة والسحر واحلشد الو

نه..هو باطل وسافل أل  �ه ليس عىل هدى اهللا، وال ابتغاء رضوا

ََ تَلَْقْف َم  َصَ�ُعواۖ  ▬ ٌِ َم  ِ� زَِمل�ِ
لْ
َ
ر   َكلْ ُ  َصَ�ُعوا ِِّ�َم  َو� َِ ََ  �ۖ َس  َِ  حُ ـُ�ْفلِ  َو  لُْث ـََ  رُ ـاِّس 

 ٰ�َ
َ
� ٦ ♂ 

وانظر إىل قدرة اهللا ورمحته.. أ�ق ما يف يمينك تلتهم سحرهم وكيدهم فهذه هي القدرة احلقيقية 

فهذا الكيد لن ُيفلح أمام قدرة اهللا وإرادته..  ؛الكلية.. ليس فيها خداع بتقنيات أو بفعل الشياطني

 بأ�ه صاحب قوى خارقة، ختالف السنن، أو خيدع اجلامهري ،ولن ُيفلح الساحر الذي يتبع الشياطني

 خارس وهالك ال حمالة. أو تنفع أو ترض مع اهللا.. فكل ُخمداعٍ 

 !!وحتدث املفاجأة

لقد أدرك السحرة أن هذا ليس بسحر.. بل هو قدرة إ�ية، أودعها اهللا يف عىص موسى 

ع عىل املُلك .. وهبذا اإلدراك عودة إىل القضية األصلية بعد التخدير العقيل بأهنا قض♠ ية رصا

واملتاع والسلطان، القضية التي حاول فرعون تعميمها ونرشها بني السحرة، ولكن حدثت اإلفاقة 

 ت النفس من خدرها، واهنارت الطريقة املثىل التي كانوا حيسبون أ�فسهم عليها.. ضتفالعقلية، وان
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حرة إىل التواضع أمام وما أمجل الصدق مع النفس فهو سبيل نجاة، هذا الصدق الذي دفع الس

ن الطريقة املُثىل هي يف العبودية إو ،وا حقًا عىل "الطريقة املُثىل"القدرة اإل�ية، وإىل إدراكهم أهنم ليس

 :معدودة.. كل ذلك حدث يف حلظات بل ثوان هلالج لجاخلالصة هللا 

وَن َوُموَ�ٰ  ▬ َُ َرُُ ُسّجً ا قَ ُِوا آَمّ�  بَِرِبّ َو  ََ َ اِّس َِ
لْ
ُ
 ♂ ٧فََ

 ؟فامذا كان موقف الفرعون

َََن َلُ�ْمۖ  ▬ ْن آ
َ
ِي لََكبَُُِ�مُ  ِِنّهُ  قَ َل آَم�ُتْم َ�ُ َ�بَْل أ َّ رَ  َعّلَمُ�مُ  ا َْ َعنّ  �ۖ اِِسّ زِْ زَُ�ْم  فََ�َُقِطّ

َ
�

 
َ
ّ�َ�  أ

َ
ُذوِع اَّْخِل َوَ�َْعلَُمّن � َُ َصلَِّبّ�ُ�ْم ِ� 

ُ ََ ْن ِخَفف  َو لَُ�م ِمّ َُ َْ
َ
ٰ َوأ ََ َْ

َ
 ♂ ٧َفّ  َعَذابً  َو�

اليقظة من اخلدر، ومل يلمس ما ملسته قلوهبم من اإليامن..  بعدمل يدرك فرعون ما أدرك السحرة 

ل قضية ظهور احلق، وبيان أل�ه ُيرص عىل الباطل، ويستكرب عن رؤية احلق الظاهر الواضح.. وحيوّ 

وهل لفرعون سلطان عىل  !؟يف اإليامنعدم إذنه اآليات إىل قضية "جتاوز" كبريهم فرعون، و

  !وهل يملك أن يرد ملسات اإليامن الندية وهي تسقي القلوب الظمأة ؟ !؟القلوب

ال، ال يملك سلطان عىل القلوب، وال حتى سلطان عىل نفسه.. فالكل بني يدي اهللا، والقدرة ـــكــ

هر قوة؛ ليبلو بعضكم ببعض، يشء من مظا -بإذنه  -بعض خلقه لالقوة كلها هللا.. ولكن قد يقع و

 فيتوعدهم بالعذاب. -كحال السحرة هنا  -هذه القوة يف الفتك باملؤمنني األشقياء فيوظف 

! وهذه هناية الكرب ومنتهاه، وهذا هو اجلهل الكيل باإلنسان، هلالج لجوالعجيب أ�ه يتحدى اهللا 

لعذاب من هو أشد يف ابوعدهم ويت ةالسحر دد، وهي▐وبالكون، وباحلياة، وباهللا 

يوم ُأ�قي جثة هامدة عىل شاطئ البحر  ..لم الفرعون من هو أشد عذابًا وأ�قىولقد عَ  !؟وأ�قى

َُوْمَ ﴿ ُيعرض عىل النار غدوًا وعشيًا،  َِْخلُوا اِّس َع ُ  َ�ُقومُ  َو
َ
َف ّ  فِرَْعْونَ  آَل  أ

َ
 ])46( [غافر ﴾ الَْعَذاِب  أ

هذا  هلالج لجلطرفة عني من يتحدى اهللا  فيه رتكنإهنا إهانة لإلنسانية وللجنس البرشي كله، أن و

.. ولقد وجدنا من الفراعنة والطغاة من يقول أشد من ذلك، ولوال فضل دون رد ومواجهة التحدي

اهللا ورمحته ما ترك عليها من دابة، وإن هذا التحدي وسوء األدب، ال بد أن يقابله احلزم والقوة من 

 :املؤمنني يف كل جيل، وهكذا كان حال السحرة
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َطَرنَ ۖ  ▬ ََ ِي  َّ ِِ َوا ََ َونَ  ِمَن اْ�َ�َِّ�  ٰ َم  
َ ََ َْ  َم  َف قِْض  قَ ُِوا َلن نّْمثَِرَك  ن

َ
 َ�ْقِ�  ِِّ�َم  �ۖ َق ض   أ

 ِ ـِٰذه َل َُ  َو َ ْْ  ♂ ٧ اّم�َْل  ا

من  ك اإليامن منها، إنه التحررومتلّ  ،إنه إعالن احلرية احلقيقي، وإعالن قيمة اإليامن يف القلوب

فة والدجل، إنه التحرر من سجن الدنيا.. إىل سعة الدنيا واآلخرة، فهل يتنازل السحرة  الوهم واخلرا

: لن ُيفضلّ بكل ذلك -بعد إيامهنم  - وا فرعون عىل ما ملسته قلوهبم، وما استنارت به ؟ كــال، قالوا

 اإليامن.بديد، وقلب يتألأل عقوهلم.. إنه نور اهللا عندما ُييضء كيان اإلنسان، فيستحيل إىل ميالد ج

نعمة..  -أحق بالربوبية من فرعون  ووه -، ومعرفة الذي فطرهم وخلقهم فالعلم واآليات نعمة

 نعمة ال تضاهيها نعمة سوى رضوان اهللا.

فال يشعر إال اهللا،  عندما تلمس قلب املؤمن ،وهذه احلالة اإليامنية الفريدة يف شعورها وإحساسها

ينظرون إىل هتديدات فرعون نظرة استخفاف،  -بعد إيامهنم  -. جعلت السحرة وال يرى إال اهللا.

ورىض، فامذا يملك الفرعون؟ عذاب ُيطلقه عىل املؤمنني ساعة يف هذه الدنيا.. إنه ال يشء أمام 

 عظمة اإليامن وروعته وشعوره يف قلوب املؤمنني:

َ  َخَط زَ نَ  ▬ ََ َ�  ِ�َْغفَِر  ِّ رِۗ ِِنّ  آَمّ�  بَِر� َْ لْهِ ِمَن اِِسّ
ْ�َرْوَتَ�  َعلَ

َ
ل  َواِّلـهُ    َوَم  أ َْ ٰ  َخ ََ َْ

َ
 ♂ ٧ َو�

وإهنم لريجون رمحة اهللا، ومغفرته من اخلطايا.. واهللا غفور رحيم، باب التوبة مفتوح، واهللا يعفو 

اإليامن، وال  ستجابة" ملنادِ دة والفالح، فقط عىل اإلنسان "االويصفح، ويريد لإلنسان اهلداية والسعا

ط يتوىل.. ال وال ُيكذب، و وال يغرتيستكرب   عن احلق والرصا

ْحرِ َوَما َأْكَر "ولعل يف قول السحرة:  ه ا�ادي..  "ْهَتنَا َعَلْيِه ِمَن السِّ ه املعنوي، وليس اإلكرا هو اإلكرا

ه املعنوي با�ال واملكانة، وباإلك يس ! وهذا اإلكراه دعاء الطريقة املثىل، وبالتخدير العقيل والنفارا

 يدعو إىل ربوبية اهللا نبشقيه ا�ادي يف البطش والقهر ملمتارسه اجلاهلية يف كل مكان، متارس اإلكراه 

ء با�ال وأحقيته بالطاعة واال ؛عىل خلقه ه املعنوي باإلغرا تباع واخلضوع ألمره ورشعه، واإلكرا

عقلية ! وعىل اإلنسان حتى ينال احلرية واملكانة واألمن من البطش، وغريها من أساليب التخدير ال

 أن حيطم كل هذه القيود وينطلق عبدًا هللا وحده ال رشيك له..
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ـهُ " اهللا خري، واهللا  "نَا َأَشدُّ َعَذاًبا َوَأ�َْقٰى َوَلَتْعَلُمنَّ َأ�ُّ ".. وهو رد عىل قول فرعون: "َوَأ�َْقٰى  َخْريٌ  َواللَّ

وهذه احلياة الدنيا زائلة.. واآلخرة خري  عند اهللا، وسيذهب عذاب فرعون، ويبقى األجر ؛أ�قى

 أشد وأ�قى، وخري اهللا خري وأ�قى.، وعذاب اهللا وأ�قى

 يب فرعون، وإيامن السحرة:ذكويأيت هذا التعقيب اإل�ي عىل ت

▬  ٰ َِ ْ َُ  ََ ُِ َِلَه  َو ََ َ�ُمو َهّ�َم  ََ ْرًِم  فَِِّن َ�ُ  ُُ ّ�ُه  ََ  ِِ
ْ
تِهِ ُمْمِمً�  قَْ  َعِمَل  ٧ِِنُّه َمن زَأ

ْ
َوَمن زَأ

ُِ الُْعَ�ٰ   ََ ََ ََ َُِهُم اّم ـٰ�ِ ولَ
ُ
ِِ فَأ  َ ِْ  َّ َُ َخ ِمِزَن َِلَه  ۚ  ٧اِ �َْه 

َ َْ ْتَِه  ا َُ ُِ َعْ ن  َ�ِْري ِمن   �ّ ََ 
 ََ ِ َ�اوُ  َوَ�ِٰ ٰ  َمن ََ َّ  ♂ ٧ تََ�

ََف  ﴿ األ�قى..األشد و هذا هو العذاب يا"جهنم ال يموت فيها وال حي" ْْ
َ
ََ َ�ْ�ِي َمْن أ ِ َوَ�َ�ِٰ

ّ�ِهِ  ََ  ِِ َف ّ  اْ�ِخَرُِ  َولََعَذاُب َوَِْم زُْمِمْن بِآزَ 
َ
ٰ  أ ََ َْ

َ
 .])127( [طه ﴾ َو�

، وال باملوت العذابعليه  سان فيه بني احلياة واملوت، ال يقيضأن يظل اإلن !؟ويا له من عذاب 

ي جرم أشد من تكذيب آيات اة واملجرمني واملستكربين، وأيستطيع احلياة ! وهو عذاب عادل للطغ

 ؟!دعاء الربوبية عىل خلق اهللامن  ؟ أي جرم أشدي جرم من فتنة املؤمنني عن دينهم؟! أاهللا

ويف اجلانب اآلخر: من يأ�ه مؤمنًا قد صّدق بالرسالة وبالرسل وباآليات، وأخلص قلبه هللا، 

ء  ،عمًال ُيصدق اإليامنوانتقل هذا اإليامن إىل واقع احلياة  فأو�ك هلم الدرجات العىل، واجلزا

هنار خالدين فيها.. حياة طيبة، ورضوان من جنات جتري من حتتها األ :احلسن، والفضل العظيم إنه

ء من زكى نفسه عن عبودية البرش، واخلضوع للطواغيت، وزكى نفسه عن اإلجرام  اهللا، وذلك جزا

هتا وعبثها، وزكى نفسه عن اخلداع انفسه عن سفه اجلاهلية وتصور يف حق اهللا أو فتنة خلقه، وزكى

لق ، وزكى نفسه باخلُ ناسليسحروا به ال ؛اة والفراعنةالعقيل، والتخدير النفيس الذي يامرسه الطغ

ء.. إهنا اجلنة ! له ويا.. احلسن والعمل الصالح واجلهاد املستمر يف سبيل اهللا  من جزا

|   |   | 

ئيلالذي رفض أن ُير ويف هناية فرعون  - وكان ذلك سهًال عليه -سل مع موسى قومه من بني إرسا

 :اآلن يتوىل إخراجهم رغم أ�ف فرعون، بل وهبلكة فرعون وجنده ▐فاهللا 
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َّ َ�َ ُف  ▬ رِ زَبًَس   َْ ِ بِعَِب َِي فَ ْ�ِْب َُِهْم َطرًُِق  ِ� اْ�َ ْْ
َ
ْن أ
َ
لَْ�  َِِ�ٰ ُموَ�ٰ أ ََ ْو

َ
ََ  َولََقْ  أ ًَ َو ََ ََ

َن اْ�َِمّ َم  َغِشَلُهْم  ٧َ�َْ�ٰ  َغِشَلُهم ِمّ ََ  ِ �َْبَعُهْم فِرَْعْوُن ِ�ُُ�وَِه
َ
َض  ٧فََ

َ
ّل فِرَْعْوُن قَوَْمُه َوَم  ــَوأ

 ♂ ٧َوَ ٰى 

ليتقدم فيه  ؛طريقًا يف البحر يابساً  -ربانية  يف معجزة -بقومه ورضب هلم  ♠وسار موسى 

 ؛عهم فرعون بكربه وغروره هو وجندهوة وعزم وإيامن، فاليوم يوم النرص، واتبهو وقومه بكل ق

، ، وما أغنى عنهم ما كانوا وأضل فرعون قومه وما هدى !فكانت هذه "طريقته املُثىل" فغرقوا

ََ  ▬ُيمتعون:  ِ َْ ِِن ّمّتْعَ� ُوْم ِس  ْ ز
َ
فََر�
َ
ََ َوُوم ّم  َ�نُوا زُوَعُ وَن  ٢أ �ُْهم ّم  َ�نُوا مَ  ٢ُمّم  َْ  ٰ�َ�ْ

َ
  أ

وَن  ٢ُ�َمّتُعوَن  َُ َّ ََِه  ُم�ِذ ِِ   َُ ْولَْكَ�  ِمن قَْر
َ
ََ  ٢َوَم  أ  [الشعراء] ♂ ٢َِْكَرٰى َوَم  ُكّ�  َظ ِِِم
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 :املؤمنون سورة يف تعاىل اهللا يقول

ََْسلَْ�  ُممّ ▬ 
َ
َخ هُ  ُموَ�ٰ  أ

َ
ونَ  َوأ َُ َ   وَُسلَْط ن   بِآزَ تَِ�  َو  وا َوَملَ�ِهِ  فِرَْعْونَ  َِِ�ٰ  ٤ ّمبِ نُوا فَ ْسَتْكَ�ُ ََ  َو

ََ  قَوًْم  َق ُِوا ٤ َ�لِ نُْمِمنُ  ََ
َ
ُْنِ  � َ ََ َ  َوقَْوُمُهَم  ِمْْلَِ�  لِبَ  ِمنَ  فََ�نُوا فََكّذبُوُوَم  ٤ َ�بُِ ونَ  ََ

 ََ  ﴾    ٤ َ�ْهَتُ ونَ  لََعّلُهمْ  الِْكَت َب  ُموَ�  آتَ�َْ�  َولََق ْ  ٤ اُِْمْهلَِك

 من رسولني عن البيان فيه  – فرعون مع♠  موسى لقصة - اإلمجال هذا املؤمنون سورة ويف

 وملئه فرعون إىل.. البّينات واآليات، الرسالة معهام - السالم عليهام - وهارون موسى اهللا عند

 سبب وهو، به تلبس ملن املهلكة وهو" احلق بغري األرض يف والعلو االستكبار" منهم فكان

 .التكذيب

 الكذب - السحر: [ بـ اهتامه سبق وقد♠ !  ملوسى" البرشية" هتمة: هو اآليات هذه ودرس

 جديدة هتمة هنا له أضافوا  ثم]  واملتاع ا�ال قلة - الضعف - الدين تبديل - األرض يف اإلفساد -

 خيرتع أن حياول كان بل، موسى عىل واحدة مجلة التهم هذه يلق مل فرعون ولعل" ! برش" إنه: وهي

 األ�بياء واجهها البرشية فتهمة.. إليه سبقه من مع الكفر يف التامهي إال جيد فال، مواجهة كل عند هتمة

: تعاىل قال كام برشاً  يكونوا  أن – السالم عليهم – رسله يف اهللا وسنة، بعده ومن موسى قبل من

ََْسلَْ�  َوَم ﴿
َ
ََ  ِمن أ َّ  َ�بْلِ ِِ  ًَ  ََ  .)]109( يوسف[﴾ َِِ�ِْهم نّوِ�  َِ

ََ  َوَم : ﴿ الرسول برشية رفض هو التكذيب سبب بل نْ  اَّ َس  َمَ�
َ
َّ  اُِْهَ ىٰ  ََ َوُومُ  َِِْ  زُْمِمُ�وا أ ِِ 

نْ 
َ
َََعَث  َق ُِوا أ

َ
�  ُ ُّ ا ا ً ََ َ �  ًَ ء[﴾  ََُسو  .)]94( اإلرسا

 احللقة السادسة
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ْو �ُْسقَِط  ﴿ رؤية املالئكة أو يأيت اهللا إليهم ! ☻النبي  من طلب الكفارقد و
َ
أ

ِ َواَِْمَفَِِك ِ قَبِلًف  ُّ ِ�َ بِ 
ْ
ْو تَأ
َ
َْ َعلَلَْ�  كَِسًف  أ ْم َْ ء ([﴾  اِّسَم َو َكَم  َز تشاهبت قلوب  .])92اإلرسا

 الذين كفروا.

ً، و ▐واقتضت ُسنة اهللا   ؛برشيتهم قيد ُأ�ملةال خيرجوا عن يف ُرسله أن يكونوا برشا

حتى يكونوا قدوة ونموذجًا للناس، يعانون ما يعاين الناس، وَيضَعفون كام يضعف الناس، 

ويتأ�مون ويفرحون كام يتأ�م ويفرح الناس، وإذا كان اهللا عصمهم من اخلطأ واهلوى.. فإهنم بعد 

ً، وعىل هذا األساس كانت برشية الرسول قاعدة أساسية لتحقي قُْل  ﴿ق القدوة للناس.. مازالوا برشا
ّ�ِهِ فَلْلَ  ََ و لَِق و  َُ َمن َ�َن زَْر ََ َِ ل  ّ�َم  َُِِِهُ�ْم َِِ�ل َوا

َ
ل ّمِْْلُُ�ْم زُوَ� َِِ�ّ � ََ َ نَ  �

َ
َمًف ِِّ�َم  � َْ ْعَمْل 

ََ اً 
َ
ّ�ِهِ أ ََ  ُِ ََ ِْك بِعَِب  َْ ُ � ََ ِْ ً َو  ])110الكهف ([ ﴾ َص 

س بام هو مركوز يف فطرهتا من إيامن باهللا، ولكن الفطرة قد تنحرف وجاء كل رسول لُيذكر النا

وتضل، فيأيت الرسول للتذكرة والبرشى والنذير، ويرشدهم إىل الطريق الصحيح إىل اهللا 

ُّ َ�ْهِ ي َمن �ََش وُ  ﴿ ثم اهلداية من اهللا:، ▐ ََ ُوَ اُوْم َولَـِ�ّن ا البقرة [ ﴾ ّل�َْس َعلَلْ

)272([   

ط عىل اهللا طبيعة ليكونوا قدوة للناس، والناس ابتداء ال تشرت ؛الرسول سنة اهللا يف رسوله فبرشية

ت هلم أ�واب السامء ليصعدوا ولو ُفّتح -ئكة �ا آمن من جحد وكفر فلو كانت الرسل مال الرسول!

أن  ونإليهم ! وبعض الناس يريد أن يأت ▐ولو أجاب اهللا رشطهم.. لطلبوا اهللا  -فيها 

ويربروا أل�فسهم اخلطأ؛ ليدنسوا  موا القدوة واملثال..من الرسول يشء فوق البرش؛ ليحط وا علجي

 أ�فسهم.

فقط لـ "املجادلة بالباطل" من أجل التكذيب، وفرعون هنا  ودعاء هتمة البرشية هاومرة أخرى 

لكم من  ما علمت"من قبل: .. رغم أ�ه قال عن نفسه من املخلوقات كونه خملوقبيعرتف ببرشيته، و

 ! "أ�ا ربكم األعىل" "إ� غريي
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 صاحببرش خملوق.. فله خالق مالك،  ويف اعرتاف فرعون ببرشيته هذه ُحجة دامغة عليه، فكونه

عل ما يشاء، ويرسل خللقه من اخللق واألمر.. األحق باأللوهية والربوبية اخلالصة بال رشيك، يف

وال معقب  ،لق اإلرادة واملشيئة ال راد حلكمهفهو مط - من األرضحتى ولو أرسل هلم دابة  - يشاء

َّ بِلَِس ِن  ﴿يرسل الرسول بلسان قومه  هلالج لج، ولكن رمحة منه لقضائه ََُسول  ِِ ََْسلَْ�  ِمْن 
َ
َوَم  أ

َ َُِهمْ  ِ َّ   .])4( إبراهيم[ ﴾ قَوِْمهِ ِ�ُبَ

، ثم اآلهلةأ�ناء ويف هذا االعرتاف تكذيب للكهنة والكذبة الذين كانوا يعتقدون أن الفراعنة 

نية فيام بعد !  انتقلت هذه اللوثة إىل الديانة اليهودية والنرصا

تصفق لليشء ونقيضه،  "برشين مثلناو" "ما علمت لكم من إ� غريي"واجلامهري بني قول فرعون: 

وتثني عليه، وتربره، وتبلعه، وال ترى أدنى غضاضة يف هذا التناقض، وتعترب من حياول كشف 

 ياهتم، ونظام حكمهم !عليهم، وعىل استقرار ح اً مرآمت اً ذه االستحالة العقلية، شخصالتناقض وه

|   |   | 

َ  َ�بُِ ونَ  ▬ ََ  ♂ ٤ َوقَْوُمُهَم  

ئيل لفرعون دث هذا املقطع عنحويت والذي سامهم  ؛هذا القهر هلم ،طاعة وخضوع بني إرسا

 ء، واخلدمة هلم.. واستحياء النسا ،بقتل األ�ناء ..سوء العذابفيه فرعون 

 وجيب هنا أن ُنفرق بني أمرين:

تصبح فيه فرعونًا. وبني القهر والعذاب، الذي ، ومتني اليوم بني التلذذ باخلضوع، والرغبة فيه

مجع اهللا  :ورفض اخلضوع، ومقاومة الطغيان، ومتني حلظة التحرر واإلعداد للخالص.. ففي األوىل

َمّن اهللا عىل الذين اسُتضعفوا وجعلهم أئمة،  :ويف الثانية الضعفاء مع املستكربين يف نار جنهم،

 وجعلهم الوارثني.

ن شأهنا عند اهللا عظيم.. فقد ال يرى البعض فرقًا فإادة، وتتكشف هنا أمهية النية والقصد واإلر

ئيل أ�ناء بعثة موسى  .. ولكن النية هنا بني ♠ظاهراً بني مجاهري قوم فرعون، وبني بني إرسا

أن يكون فرعونًا، وبني من يرغب يف العبودية واإلخالص هللا، وإحقاق احلق يف من يرغب 
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 اْألَْعَامُل  إِنََّام " لذا جاء يف احلديث املشهور: ،والعدل.. فرق بني السامء واألرض، واجلنة والنار

َّاِت،  ]1[صحيح البخاري/ " َنَوى َما اْمِرئٍ  لُِكلِّ  َوإِنََّام  بِال�ِّ

|   |   | 

 الدرس بمصري املكذبني:خيتتم و

▬  ََ  ♂ ٤فََكّذبُوُوَم  فََ�نُوا ِمَن اُِْمْهلَِك

ِ َ�بِْ زًف  ُِِسّ� ِ  َ�ِ َ  َولَنْ ﴿ ، كونههذه هي سنة اهللا يف  ُّ هذه اآلية القصرية  .])62األحزاب ([﴾  ا

ع ن معدودة ،تلخص هناية الرصا ني" نعم هي "فكذبومها فكانوا من املهلك يقرأها اإلنسان يف ثوا

ع، ومن التدافع بني احلق  ت السنني من الرصا ثوان معدودة.. ولكن قد تأخذ يف حياة البرشية عرشا

 هالك املكذبني، والعاقبة للمتقني. ..بعض، ولكن يف النهايةب معضهوالباطل، ومن ابتالء الناس ب

ْ�َ�ُ  ▬، وإنزال الكتاب إال هداية للناس، ورمحة من اهللا: ♠وما كان إرسال موسى 
َ
َ�ٰ أ
َ
فََ

ا ًَ َّ ُكُفو ء ([﴾  اَّ ِس ِِ  .])89اإلرسا

 

 

***
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 :سورة الشعراءيقول اهللا تعاىل يف 

▬  ََ ِْ الَْقوَْم الّظ ِِِم ِن اْْ
َ
ََ ُموَ�ٰ أ �ّ ََ ٰى  ََ ََ  قَوَْم فِرَْعْوَنۚ  ١نَْ نَ 

َ
ّ  ١ َ�ّتُقونَ  � ِِ ََِبّ ِِ قَ َل 

ن زُ 
َ
َخ ُف أ

َ
بُوِن أ وَن  ١َ�ِذّ َُ َِْسْل َِِ�ٰ َو 

َ
ِِ فَأ ٌُ َِِس  ََ زَ�َطلِ ٌُ َصْ َِي َو ل َِ َُ ُل  ١َو ََن  ّ َ ََ َوَُِهْم 

ن َ�ْقُتلُوِن 
َ
َخ ُف أ

َ
ّ ۖ  ١فَأ ََ ََ ِِنّ   ١ْسَتِمُعوَن مّ  َمَعُ�م ِِنّ  �ۖ بِآزَ تَِ�  فَ ََْوَب  قَ َل  ُقو ََ �َِل  فِرَْعْوَن 

ْ
فَأ

ََ  ََُسوُل  اِِلَل  ١ََِبّ الَْع َِِم َ ْْ َِْسْل َمَع�َ  بَِ� ِِ
َ
ْن أ
َ
َْ َِلَ�  ِمْن  ١أ ََ َِلَ�  َوِ�ً ا َوَ�ِْْ ِّ َِْم نَُر�

َ
قَ َل �

 ََ ِ ُمرَِك ِس  َْ ِمَن الَْ�فِرَُِن  ١ُْ ن
َ
َْ َوأ َعلْ ََ ََ اّلِ�  ْعلََت ََ  َْ َعلْ ََ نَ  ِمنَ  ١َو

َ
ًَا َو� َعلُْتَه  ِِ ََ  َق َل 

 ََ َّ لِّ ََ  ٢اِ َعلَِ� ِمَن اُِْمرَْسلِ ََ ْكًم  َو َُ  ّ�ِ ََ  �ِ َُ ُِ ِم�ُ�ْم َِّم  ِخْفُتُ�ْم فَوََو َْ َفَر ََ٢  ََ ْ َوتِل
اِِلَل  َ ْْ ِّ بَِ� ِِ ّب  َْ ْن 

َ
ّ أ َ ََ ََ  ٢نِْعَم ل َ�ُمّ�َه   ََّب الَْع َِِم ََّب اِّسمَ  ٢قَ َل فِرَْعْوُن َوَم   ِِ َق َل   َوا

َِْض َوَم  بَ�َْ�ُهَم ۖ 
َ َْ ََ  ُك�ُتم ِِن َوا ََ �َْسَتِمُعوَن  ٢ ّموقِ�ِ

َ
ْوَ�ُ � ََ ََّب  ٢قَ َل َِِمْن  ّ�ُ�ْم َو ََ َق َل 

 ََ ّولِ
َ َْ َِْسَل َِِ�ُْ�ْم ََِمْجُ�ونل  ٢آبَ ُِِ�ُم ا

ُ
ِي أ َّ ََُسولَُ�ُم ا ِِق َوا ٢قَ َل ِِّن  َْ ََّب اَِْم َِْمْغرِِب َق َل 

ََ  ٢ َ�ْعقِلُونَ  ُك�ُتمْ  ِِن َوَم  بَ�َْ�ُهَم ۖ  ََ ِمَن اَِْمْسُجو�ِ َعلَّ� َْ
َ ََ ِي  َْ ـًٰه  َ�

َِ ِِلَ قَ َل  ٢قَ َل لَ�ِِن اّ�َْذ
  َ و  ّمبِ ْ�َِ� ََ ئُْت َِ َوَِْو 

َ
ََ  ٣أ ِ�َِ َّ َْ ِمَن اِ ِِ بِهِ ِِن ُك�

ْ
ََ ُه فَ  ٣قَ َل فَأ ٰ َع ََ لْ

َ
َ ُمْعَب نل فََ ِِ ََا  ِِ

َل  ََ ُو ِِلّ� ِظِرَُن  ٣ّمبِ لْ ََ  َ ِِ ََا  ِ رل َعلِلمل  ٣َونََ�َع زََ هُ فَِ َِ ـَٰذا ََِس  ْوَ�ُ ِِّن َو ََ  ِ
ََ زُرُُِ   ٣قَ َل ِِلَْم
ُمُروَن 

ْ
ََا تَأ َم  ََ  ِ رِه َْ َِْضُ�م �ِِس

َ
ْن أ ُ�م ِمّ ََ ن ُ�ْرِ

َ
َخ هُ َوا ٣أ

َ
ْه َوأ َِ َْ

َ
ََْعْث ِ� اَِْمَ اِِِن قَ ُِوا أ

َ  َعلِل�   ٣ََ ِ�َُِن   َّ  َس
تُوَك بُِ�ِلّ

ْ
ِِ زَْو�  ّمْعلُو�   ٣زََ َرُُ ِِِملَق  ََ ََ اِّس َو�ِلَل ِِلّ� ِس  ٣فَُجِم

َْتِمُعوَن  ُّ نُتم 
َ
ََ  ٣َوْل أ َرَُ ِِن َ�نُوا ُوُم الَْغ ِ�ِ ََ َُ اِّس َّبِ ََ  ٤لََعّلَ�  نَ َرُُ قَ ُِوا لِفِرَْعْوَن فَلَّم   ََ َو اِّس

 ََ ًرا ِِن ُكّ�  َ�ُْن الَْغ ِ�ِ َْ
َ ََ   َ ََ ِِّن 

َ
ََ  ٤أ ِ ًَا ِِّمَن اُِْمَقّر� لُْقوا  ٤قَ َل َ�َعْم ننُّ�ْم ِِ

َ
قَ َل َُِهم ّموَ�ٰ �

نُتم ّملُْقوَن 
َ
ّلُهْم َوقَ ُِوا  ٤َم  أ َِ َب َُِهْم وَِع َِ لَْقوْا 

َ
ُن الَْغ ِ�ُوَن فََ َْ َ ََ ٰ ُموَ�ٰ  ٤بِعِّ�ُِ فِرَْعْوَن ِِنّ   ََ لْ

َ
فََ

فُِكوَن 
ْ
َ تَلَْقُف َم  زَأ ِِ ََا  ََ هُ َفِِ ِ زَن  ٤َع َِ َرُُ َس  ََ َ اِّس َِ

لْ
ُ
ََ  ٤فََ ََِبّ  ٤قَ ُِوا آَمّ�  بَِرِبّ الَْع َِِم

وَن  َُ   ٤ُموَ�ٰ َوَو 
َ
َََن َلُ�ْمۖ َق َل آَم�ُتْم َ�ُ َ�بَْل أ َر  ِِنّهُ  ْن آ َْ ِي َعّلَمُ�ُم اِِسّ َّ َلَكبَُُِ�ُم ا

َعنّ  فَلََسوَْف َ�ْعلَُموَنۚ  َقِطّ
ُ زِْ زَُ�مْ  ََ

َ
لَُ�م � َُ َْ

َ
نْ  َوأ ََ  ِمّ ْ�َعِ

َ
َصلَِّبّ�ُ�ْم أ

ُ ََ ََ  ٤ِخَفف  َو قَ ُِوا 

 احللقة السابعة



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<D]Ü√é÷]<ÏÖÁâE<Ì√e^ä÷]<Ìœ◊£]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<79 

 

 ۖ َ َْ َِّ�  َِِ�ٰ  ِِنّ  َض � ََ ِِنّ  �َ  ٥ ُم�َقلُِبونَ  ََ ّوَل اُِْمْمِم�ِ
َ
ن ُكّ�  أ

َ
ّ�َ�  َخَط زَ نَ  أ ََ   َ ََ ن َ�ْغفَِر 

َ
َُ أ  ٥ْطَم

َِي ِِنُّ�م ّمّتَبُعوَن  ِ بِعَِب  ْْ
َ
ْن أ
َ
لَْ�  َِِ�ٰ ُموَ�ٰ أ ََ ْو

َ
ََ ِ�َُِن  ٥َوأ ََْسَل فِرَْعْوُن ِ� اَِْمَ اِِِن 

َ
ِِّن  ٥فَأ

ََِْم ل قَلِللُونَ  َِ َ وِ ِ ََ ـُٰم َ  لََغ ُِِظوَن  ٥ َو ََ وَن  ٥نّ�ُهْم  َُ َِ ََ َل  ن  ٥ننّ  َاَِمل َ� ُوم ِمّ َْ ْخَر
َ
فَأ

ُلون   ُْ ِ  َو  �ّ اِِلَل  ٥َوُ�ُ�وز  َوَمَق �  َكرُِ�   ٥ََ َ ْْ مَْ� َو  بَِ� ِِ ََ ْو
َ
ََ َوأ ِ ََ  ٥َكَ�ِٰ ِ�ِ َْ �َْبُعوُوم ّم

َ
فََ

ُ�وَن  فَلَّم  تََراَوى اْاَْمَع نِ  ٦ ََ ََ ُب ُموَ�ٰ ِِنّ  َُِمْ  ْص
َ
ۖ  ٦َق َل أ ّ ََ ِ�ّ  َمِ�َ  ِِنّ  قَ َل   ٦ َسَلْهِ زنِ  ََ

َرۖ  َْ ََ َك اْ�َ َِّع ِن اْ�ِب ب
َ
لَْ�  َِِ�ٰ ُموَ�ٰ أ ََ ْو

َ
ٌَ  فَأ ّ  فََ�نَ  َف نَفلَ ْزَلْفَ�  َمّم  ٦لّطوَِْ الَْعِظلِم �َ  فِْرق   ُُ

َ
َوأ

ََ  ٦اْ�َخرَُِن  ْ�َعِ
َ
�َلَْ�  ُموَ�ٰ َوَمن ّمَعُه أ

َ
ْغَرْ�َ�  اْ�َخرَُِن  ٦َوأ

َ
ََ َ�زًَ ۖ  ٦ُمّم أ ِ  َ�نَ  َوَم  ِِّن ِ� َ�ِٰ

ْ�َ�ُُوم
َ
ََ  أ لُم  ٦ ّمْمِم�ِ َِ ََ َُِهَو الَْع�ُُِ� اِّر �ّ ََ  ♂ ٦نّن 

ء جانبًا من جوانب املواجهة بني موسى   :وفرعون، وبدأت بـ ♠تستعرض سورة الشعرا

▬  ََ ِْ الَْقوَْم الّظ ِِِم ِن اْْ
َ
ََ ُموَ�ٰ أ �ّ ََ ٰى  ََ ََ  قَوَْم فِرَْعْوَنۚ  ١نَْ نَ 

َ
 ♂ ١ َ�ّتُقونَ  �

يأيت هنا إمجاالً، باألمر ملوسى  -تفصيله يف سورة طه  الذي تم -املقدس  يوهو نداء الواد

 "إنه طغى"يف سورة طه كان الوصف لفرعون بـ: القوم الظاملني.. قوم فرعون، و أن يأِت  ♠

 ؛م والطغيانففرعون مجع بني الظلم والطغيان.. وهو نداء للمؤمنني يف كل جيل أن يواجهوا الظل

 وفصلت اآليات.. ،أل�ه ُيفسد حياة البرش الروحية وا�ادية، كام صنع فرعون

شية والوجل من بني التقوى واخل؟! ما الذي حيول بينهم و"أال يتقون"ويف سؤال قديس استنكاري 

 هلالج لجكيف ُتسول هلم أ�فسهم الظلم والطغيان يف أرض اهللا، وهو  !؟رب األرض والسموات

لو ؟! أفال ينظرون إىل أالء نعمة اهللا هلم، فامذا عليهم هم، وإليه يرجعون، وعنده حماسبونمطلع علي

به هللا، وابتغى رضاه، واتبع هداه ! هداية اهللا، ملن أخلص قل -يف النهاية  -؟! لكنها آمنوا واتقوا 

 فالتقوى هي مفتاح اهلداية، وهي كذلك مفتاح مواجهة القوم الظاملني.

|   |   | 

بُوِن  ▬ ن زَُ�ِذّ
َ
َخ ُف أ

َ
ّ أ ِِ ََِبّ ِِ وَن  ١قَ َل  َُ َِْسْل َِِ�ٰ َو 

َ
ِِ فَأ ٌُ َِِس  ََ زَ�َطلِ ٌُ َصْ َِي َو ل َِ َُ َو

١  
َ
ُل فَأ ََن  ّ َ ََ ن َ�ْقُتلُوِن َوَُِهْم 

َ
 ♂ ١َخ ُف أ
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هول وطبيعة هذه املواجهة، فهي ليست نزهة عابرة، وال خطبة  ♠ويستشعر موسى 

عصامء، وال كلمة ُيلقيها ويميض، بل مواجهة واقعية شاملة لواقع الطغيان والظلم.. يف بيئة فرعونية 

فهذه الدعوة لن تأت عىل هواهم،  -توقع يكام  -وهو يتخوف من تكذيب القوم قاسية ال حترم، 

فيطلب العون من اهللا  ؛ويتخوف من أن يضيق صدره عند تكذيب القوم، والسخرية منه ومن دعوته

كل هذه األفكار دارت يف خلد أ�ه قتل باخلطأ منهم نفسًا..  ىلأن يرسل معه أخاه هارون، إضافة إب

 عنة..وهو يتلقى أمر املواجهة مع الظلم والفرا  ♠ موسى

وهالك فرعون..  ،♠واألمر ليس باهلني، فإننا إذ نقرأ القصة اآلن، ونعلم انتصار موسى 

 ؛ا التفصيل للتخوف يف هذه اآلياتيتلقى األمر أول مرة، وال يدري هناية األمر، وهذ نليس كم

وأن  ؤنس صدور املؤمنني، بام خيتلج يف صدورهم من ختوفات عند مواجهة قوة الظاملني..يريد أن يُ 

ُ  ﴿ :عية اهللا، وما للظاملني من أ�صارتطمئن صدورهم وتنرشح، فإنه أمر اهللا، وإهنم يف م ُّ لَ�َْس ا
َ
�

 ۖ بَْ هُ َْ ََ  بَِ� ف   َُُخّوِفُونَ ِزنَ  َو َّ لِلِ  َوَمنْ  َُونِهِ�  ِمنْ  بِ  َْ ُ  زُ ُّ َم  ا َ   ِمنْ  َ�ُ  ََ  .])36( [الزمر ﴾ َو 

 ويأ�يه اجلواب من رب العاملني:

▬  ۖ ّ ََ ََ  ١ ّمْسَتِمُعونَ  َمَعُ�م ِِنّ  �ۖ بِآزَ تَِ�  فَ ََْوَب  قَ َل  ََِبّ الَْع َِِم ََُسوُل  ََ ِِنّ   ُقو ََ �َِل  فِرَْعْوَن 
ْ
فَأ

اِِلَل  ١ َ ْْ َِْسْل َمَعَ�  بَِ� ِِ
َ
ْن أ
َ
 ♂ ١أ

وسى وأخيك هارون، كال.. ال ختاف وال حتزن، وال يضيق صدرك، فإن معية اهللا معكام أ�ت يا م

ه باحلقيقة الكلية  ومعكام آياتنا، واذهب إىل رأس الكفر، وعمود النظام، وقمة اهلرم عندهم، لتخربا

عىل كل العاملني، ومها مرسالن من عند رب  هلالج لجهذا الوجود، وهي: ربوبية اهللا  االقائم عليه

ئيل وحتريرهم من ذل فرعون، واس تعباده هلم، فيكف يدعو العاملني.. واملطلوب: إرسال بني إرسا

ئيل  وجيعلهم يمتثلون ألمر اهللا يف شؤون حياهتم كلها، وهم حتت رأس الكفر ونظامه ؛بني إرسا

هو يطلب حتريرهم من هذه القيود واألغالل واآلصار.. حتى ف ؟!يفتنهم عن دينهم، ويضطهدهم

 تنطلق أرواحهم تتلقى نور اهللا، بغري عقبات وال فتنة من فرعون وملئه.. 
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، إنام فحسب ذلك أن الرسالة ليست اعتقادًا باردًا يف العقل، وال شعرية تؤدى يف مكان العبادة

عنة والطواغيت.. وحتى يتم إقامة  الرسالة جاءت لتكون هي واقع احلياة البديل عن نظم الفرا

 .ومواجهة ظلمهم ،بد من هذا التحرر من أرس الطغاة الدين، وحتكيم الرشع، ومحل الرسالة، ال

ذها ، والتي اختبعض سبيًال للدعة والراحةوهي قضية هامة يف الدعوة إىل اهللا.. التي اختذها ال

والتي اختذها البعض سبيًال للشهرة وحشد األ�باع، والتي اختذها  البعض سبيًال للعيش والكسب !

 البعض سبيًال للتحزب وتفرقة األمة ! 

هي ، إىل واقع احلق والعدل الرباين الظلم والطغيانقضية تغيري واقع  :فقضية الدعوة إىل اهللا هي

حترير الناس حتى يتسنى هلم االستجابة.. فهي قضية مواجهة يف عامل الفكر واإليامن، وقضية مواجهة 

ربة أو حماباة  : ببيان كلمة اهللا يف هؤالء الطغاةيف عامل الفكر واإليامنيف عامل الواقع وامليدان..  بال موا

ع معهم. ؛ط قيمتهم ورشعيتهم يف نفوس الناسقلتس ؛أو مداهنة   .لتبيان حقيقة الرصا

ملواجهة القوة التي  ؛الرتبية، هي اجلهاد يف سبيل اهللا: بعد استكامل العدة وويف عامل الواقع وامليدان

 .، وحتاول استعبادهم، وإفسادهمالناس وحريتهم حقوقتقف يف وجه 

|   |   | 

 ة األصلية:وكالعادة خيرج فرعون عن القضي

▬  ََ ِ ُمرَِك ِس  ُْ َْ َِلَ�  ِمْن  ََ َِلَ�  َوِ�ً ا َوَ�ِْْ ِّ َِْم نَُر�
َ
َْ  ١قَ َل � ن

َ
َْ َوأ َعلْ ََ ََ اّلِ�  ْعلََت ََ  َْ َعلْ ََ َو

 ♂ ١ِمَن الَْ�فِِرَُن 

عند سامعه رسالة اهللا،  عن رد فعل فرعون تالتي حتدث -يف خمتلف السور  -باستعراض اآليات و

 كلها "خروج عن القضية األصلية" فمرة االهتام بالسحر، ومرة اإلفساد يف األرض، ومرة نجد يف

عليه فرعون تبديل الدين، ومرة بالكذب، ومرة بالسؤال عن القرون األوىل... إلخ، وهذه املرة َيمن 

بكت ويُ  -بعدما أخذته امرأة فرعون عندما كان رضيعًا  -بأ�ه هو الذي رباه، ومكث يف قرصه سنني 

ثم يف النهاية  - وخرج بعدها موسى من مرص - بأ�ه قتل رجل من قوم فرعون ♠موسى 

 يتهم موسى بالكفر !
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 وإنه الهتام عجيب ! كيف لفرعون أن يتهم نبي اهللا بالكفر ؟! 

لذا فهو من الكافرين..  ؛ال تسليم وال انقياد وال خضوع لهطاعة و ♠إنه ال جيد من موسى 

مجيعها الغرض منها حتويل كانت عون هتمة جديدة، تضاف إىل قائمة التهم، التي لكنها يف موازين فر

قضية االستسالم هللا رب العاملني، إىل أمور فرعية، وتقليب يف ا�ايض.. وعىل كل داعية أن يكون 

ً بالفراعنة والط  فال طاعة وال تسليم وال اتباع وال خضوع إال هللا رب العاملني. ؛واغيتكافرا

 :♠ه موسى ويرد علي

▬  ََ َّ لِّ نَ  ِمَن اِ
َ
ًَا َو� َعلُْتَه  ِِ ََ ْكًم   ٢قَ َل  َُ  ّ�ِ ََ  �ِ َُ ُِ ِم�ُ�ْم َِّم  ِخْفُتُ�ْم فَوََو َْ َفَر ََ

 ََ َعلَِ� ِمَن اُِْمرَْسلِ ََ اِِلَل  ٢َو َ ْْ ِّ بَِ� ِِ ّب  َْ ْن 
َ
ّ أ َ ََ ََ نِْعَم ل َ�ُمّ�َه    ♂ ٢َوتِلْ

ويعرتف أ�ه يف هذه احلالة قد أخطأ، وخرج عن  -القتل اخلطأ  -علته بف ♠يعرتف موسى 

فوهبه اهللا العلم واحلكمة  - مر عىل قتلهآبعد الت - قد خرج من مرص ؤكد عىل أ�هلصواب.. ويفعل ا

ئيل، وقهرهم، وأذهلم !والرسالة.. ويرد عىل منّ  ه عليه بالرتبية صغرياً، أ�ه استعبد بني إرسا

 خمتلفة: اً دروس ♠من موسى  ونجد يف هذ الرد

بئاً عدم تربير اخلطأ، فاخلطأ خط :أوهلا لتواء، ف والتربير واال، وال حاجة للتكلّ اً .. والصواب صوا

ر والتواضع خري للتواضع أمام أخطائهم،  - عند اآلخرين -وهو يفتح آفاق النفوس  ؛بل اإلقرا

ر بالذنبواالعرتاف هبا، والتو ، عىل مرصعيهايفتح أ�واب "االستكبار"  ..بة منها، ألن عدم اإلقرا

 وهو من أشد األمراض خطورة عىل النفس.

الشعور بنعمة اهللا، وفضله، ومنته وإحسانه، وفضله.. فشعور النعمة، واالمتنان هبا،  :وثانيها

وهي التي جتعل اإلنسان يف حالة من التواضع أمام  ؛هللا، وتزيدهوشكرها.. هي التي تبارك يف عطاء ا

 فتحمي اإلنسان من الغرور بالعطاء. ؛ل والعطاء هللا وحده ال رشيك اهللا، ورد الفضنعم اهللا

إثبات الصحيح من القول، ورد الباطل منه.. فهذا هو العدل يف القول والشهادة، فموسى  :وثالثها

ئيل وقهرهم. -وليدوهو  -تربى  ♠  يف قرص فرعون، لكن فرعون استعبد قومه من بني إرسا
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وضوعية والدقة يف الطرح.. بعيدًا عن تربير اخلطأ أو االستكبار أو الغرور أو وهكذا نرى امل

 .الناس، وعملهمانتقاص حقوق 

يتوقف عن "اجلدال  فرعونجعل  ♠ويبدو أن هذا الرد الصادق العادل من موسى 

 بالباطل" ليعود إىل القضية األصلية:

 ▬  ََ ََّب الَْع َِِم  ♂ ٢قَ َل فِرَْعْوُن َوَم  

ب:  فيأ�يه اجلوا

َِْض َوَم  بَ�َْ�ُهَم ۖ  ▬
َ َْ ِِ َوا ََّب اِّسَم َوا ََ  ُك�ُتم ِِن قَ َل   ♂ ٢ ّموقِ�ِ

 هلالج لجفهو  "رب السموات واألرض وما بينهام" "رب العاملني رسول "قضية واحدة ال تتغري: 

ب العاملني، ومن صاحب املُلك واخللق واألمر.. ومن ثم فهو إ� يف السامء، وإ� يف األرض.. فهو ر

ومن ثم فال فراعنة وال  ؛تباعواالنقياد والتسليم واخلضوع واال ثم فله وحده ال رشيك له: الطاعة

 طواغيت، ال استعباد للبرش، وال ترشيع هلم بغري ما أ�زل اهللا.

وبالطبع ُيصدم ويستنكر فرعون هذه الدعوة التي ظن أهنا ستصطدم مع مصاحله، وهي كانت له 

 ول أن حيشد املأل للسخرية وكيل االهتامات:خري، وحيا

ََ �َْسَتِمُعوَن  ▬
َ
ْوَ�ُ � ََ  ♂ ٢قَ َل َِِمْن 

 ! ♠وكأ�ه يأذن هلم يف السخرية واهلجوم عىل دعوة موسى 

 قضية الوجود اإلنساين كله: هي، فحزح عنهازوُيرص موسى عىل دعوته ال يت

ّولِ  ▬
َ َْ ََّب آبَ ُِِ�ُم ا ّ�ُ�ْم َو ََ  ♂ ٢ََ قَ َل 

ر الدعاة إىل اهللا يف كل جيل عىل تأكيد البيان، وتأكيد القاعدة األصلية التي  ونرى هنا أمهية إرصا

ية، وال يرتدد، وال خياف، عاتفصيالت األخرى، وال يتزحزح الدمنها ننطلق إىل كل التفريعات وال

رب مفاهيم الناس يف وهو يطرح هذه القضية.. قضية ربوبية اهللا عىل خلقه، ال سيام عندما تضط

قضية األلوهية والربوبية.. فتؤمن باهللا ً� يدبر األمور الكونية، وال تؤمن به ربًا يدبر شؤون حياهتم 
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م  نافية لرشيعة ! فتحسب أ�ه يمكن أن تؤمن باهللا ً�، وبالقوانني املويقرر هلم قاعدة احلالل واحلرا

 !.. وترىض بذلك وتتابع عليه ربًا وحكامً  اهللا

ولو  -محاولة القفز فوقها، أو وجود شبهات فوجالء هذه القضية رضورة ملحة ال مفر منها، 

عند الناس حوهلا، تعطل مسرية الدعوة، وهتدر كثري من الطاقات، وتؤخر التمكني، حتى  -صغرية 

 انجالء هذه احلقيقة بصورة تامة.

 ؟عىل هذا البيانفامذا كان الرد من فرعون 

▬  ََ َِْسَل َِِ�ُْ�ْم ََِمْجُ�ونل قَ َل ِِّن 
ُ
ِي أ َّ  ♂ ٢ُسوَلُ�ُم ا

بالسحر، والكذب، والكفر، واإلفساد يف األرض،  الئحة االهتاموهذه هي هتمة جديدة، فبعد 

، وعند اهتام الداعية باجلنون، يعني أن دعوته اصطدمت "اجلنون"وتبديل الدين... إلخ يضيف إليه 

.. وما هو بمجنون، إنام تصورات اً غيت، حتى ظنت أن الداعية جمنونكليًا بتصورات الفراعنة والطوا 

زينهم هي الباطلة كليًا، واخلالصة يف الكفر.. فلم ترتك جماالً لدع وة الداعية الفراعنة وقيمهم وموا

باجلنون، كام يفعل الطغاة يف كل  االهتامفكان االصطدام الذي عىل إثره تم  ؛لاللتقاء أو االقرتاب

ط اهللا املستقيم.هنيدعو جيل مع من  م إىل رصا

 هلالج لجفالعقل طاقة هائلة معجزة فريدة امتن اهللا  :ونتوقف قليًال عند مسأ�ة "املُسّلامت العقلية"

هبا عىل اإلنسان، ولكن هناك جوانب قصور يف هذا العقل.. منها: أ�ه حمدود بحدود الزمان واملكان 

3Fووصف اللغة البرشية

التقليد  ( :أيت من خاللصالة تلقائيًا.. إنام ييأيت باأل ، وأصل عمله ال)1(

جمموعة من  - من خالل التعليم والرتبية -التجربة، واملالحظة، والتعلم، والتعليم ) وتتكون لديه و

امت العقلية" وهي جمموعة من األفكار أو التصورات التي تدخل مساحة "الال تفكري" "املسلّ 

 فهي منطقة "احلق املطلق".. ن االقرتاب هبا؛ًا مستقرة، ال يمكباعتبارها صارت أمور

                                                           
ً، عاجزاً، ويد )1( رك أ�ه كلام اتسع علمه وإن كان العقل حياول التحرر من هذه القيود بـ "اخليال" ولكنه يظل أ�ضًا حمدودًا، قارصا

 اجلهل بحاجة إىل العلم الواسع !!وخياله، كلام أدرك حقيقة جهله ! فحتى إدراك 
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ئيل.. من املسّلامت العقلية  وقد كانت قضية ربوبية فرعون عىل أهل مرص، واستعباده بني إرسا

يح هذا تصح ♠، ومن األمور القابعة يف منطقة "احلق املطلق"، وعندما أراد موسى عندهم

 ية لفرعون.أل�ه اصطدم باملسّلامت العقل اخللل.. ُاهتم باجلنون؛

واحلق إن اإلنسان انطلق يف عامرة األرض، وامليض يف ترقية احلياة من خالل اقتحام منطقة 

فكانت هذه احلضارة  ات وتطورات جديدة يف عامل ا�ادة؛امت العقلية، والبحث عن انطالقاملسلّ 

سّلامت عقلية" والبغي "م التي نراها اآلن، ولكنه عندما جعل من الكفر والعصيان واإلحلاد والظلم

 ومل ينعم باحلضارة التي بناها.. شقى وضل؛

ثم  ،امت الصحيحة"البناء الصحيح ملساحة "احلق املطلق" و"املسلّ  :ونعمة الرسالة والرسل هي

 ليقتحم كل جديد، وليكتشف كل إبداع. ؛بعدها ينطلق اإلنسان

|   |   | 

 حزح:زعىل دعوته للمرة الثالثة ال يت ♠وُيرص موسى 

ِِق َواَِْمْغرِِب َوَم  بَ�َْ�ُهَم ۖ قَ  ▬ َْ ََّب اَِْم  ♂ ٢ َ�ْعقِلُونَ  ُك�ُتمْ  ِِن  َل 

رب " "رب العاملني رسول"ىل، وحتى اللحظة األخرية: قضية واحدة هي منذ اللحظة األو

كانت يف تفصيل، كانت يف إمجال،  "رب املرشق واملغرب وما بينهام" "السموات واألرض وما بينهام

أ�وان خمتلفة، وصور شتى.. هي يف النهاية قضية واحدة، ال بد من حسمها، واالنتهاء منها، كانت ب

واالطمئنان إليها، قبل أي خطوة أخرى، فال توافق، وال إصالح، وال وحدة.. قبل حسم هذه 

القضية، قضية االستسالم هللا رب العاملني، وقضية االستسالم حلكمه ورشعه.. بعدها، يمكننا 

 التفصيالت، ونحن نقف عىل قاعدة كلية تتفق وتنسجم مع حقائق الكون الكلية، وتتفق الدخول يف

ط اهللا املستقيم، ولكن دون حسم هذه القضية، تبقى  وتنسجم مع فطرة اإلنسان، وتضعنا عىل رصا

 املحاوالت كلها يف الفراغ..
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ألهنا تأ�ف  ؛ة األصليةاخلروج عن هذه القضي -يف كل زمان ومكان  -وكثرياً ما حتاول اجلاهلية 

ََ زُْمِمُ�وَن  ﴿وتشمئز من ذكر اهللا وحده ال رشيك له:  ِزَن  َّ ِْ قُلُوُب ا ّز
َ
َ هُ اْفَمأ َْ ُ َو ُّ َُكَِر ا ََا  ن

ََابِ ْ�ِخَرُِ  ِزنَ  َُكِرَ  ن َّ ََا َُونِهِ  ِمنْ  ا ونَ  ُومْ  ِِ ُ َِ  .])45( [الزمر ﴾ �َْسَتبْ

تبحث عن نقاط مشرتكة مع أصحاب  -من املؤمنني ترى البأس والعزم عندما  -وتروح اجلاهلية 

ن علنزع األصالة  ؛خبيثة من اجلاهليةالدعوة إىل اهللا، وال يوجد نقاط مشرتكة ابتداء، إنام هي حماولة 

ال فرق بينهم  ..أصحاب الدعوات، وجعلهم يف نظر الناس جمرد أصحاب مصالح أو دعاة توافق

تكون نزعتهم كل يشء، حيدث كل ! ثم تنقلب اجلاهلية عليهم يف النهاية بعد أن اجلاهلية  اةوبني دع

 عندما يغفل أصحاب الدعوات عن حقيقة الدعوة، واخلطوة األوىل واألساسية فيها. ذلك

 وبعد اهتام فرعون ملوسى باجلنون، يأيت التهديد: 

▬  ََ َعلَّ� َْ
َ ََ ِي  َْ ـًٰه  َ� َِ َِِل �ِِن اّ�َْذ

ََ قَ َل لَ  ♂ ٢ِمَن اَِْمْسُجو�ِ

فأوىل مقتضيات األلوهية هي  -ولعل فرعون �ا رأى أن األلوهية هللا تعني الربوبية عىل خلقه 

ن يف إاً وغرورًا أ�وهيته !! ال سيام وادعى كرب - "احلمد هللا رب العاملني" الربوبية املطلقة عىل اخللق

يقتيض الربوبية عىل الناس !  فيهم من األلوهية ما نإ! و اآلهلةاالعتقاد بأهنم أ�ناء دين الفراعنة 

بر دعاء ال يستطيعه أحد، ولن يقدر عليه أحد، فمن يدااء باأللوهية من البرش، هو جمرد دعواال

؟ ومن هلالج لجغري يف سنن هذا الكون سوى اهللا ع أن يُ يستطذا الذي الكون كله سوى اهللا؟ ومن 

ل هذه دعوات باطلة ي أن له دور يف ذلك؟ فكع أن يمنع رشوق الشمس أو غروهبا أو يدعيستط

ئهافالفراعنة متارس ..دعاء بالربوبية عىل البرشعقًال، أما اال حل هلم فتُ  ؛ه عندما ُختضع الناس إىل أهوا

فهذه عبادة للفراعنة، مثلام حكى القرآن عن  ؛من دون رشيعة من اهللا ما تشاء مرم عليهما تشاء وُحت 

ِ اّ�َ  ﴿األحبار والرهبان:  ُّ َُوِن ا َ� بً  ِمْن  َْ
َ
َُْوَب َ�ُهْم أ ََُوْم َو َب  َْ

َ
 .])31( [التوبة ﴾ ُذوا أ

وأمام دعوة احلق ال يملك الفراعنة شيئًا سوى التهم الباطلة، والبطش بالدعاة وسجنهم.. ولكن 

 ينظر كيف تعملون.ُيمهلهم؛ ل ▐ هاهللا من ورائهم حميط، ولدعوته نارص، ولكن
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ان بآ�ة معجزة مادية، بعدما تم تكذيب الدعوة التي هي أقوى من املعجزة تيويعرض موسى اإل

 ا�ادية:

▬   َ و  ّمبِ ْ�َِ� ََ ئُْت َِ َوَِْو 
َ
 ♂ ٣قَ َل أ

 إذا وىف موسى وعده: ،اإليامن والتصديق قبل فرعون، وُيفرتض يف قبوله هذاوي

▬  ََ ِ�َِ َّ َْ ِمَن اِ ِِ بِهِ ِِن ُك�
ْ
 ♂ ٣قَ َل فَأ

 نات: اآليات البيّ  فتأيت

َل  ▬ َ ُمْعَب نل ّمبِ ِِ ََا  ََ هُ فَِِ ٰ َع ََ
لْ
َ
ََ ُو ِِلّ� ِظرَُِن  ٣فََ لْ ََ  َ ِِ ََا   ♂ ٣َونََ�َع زََ هُ فَِِ

 ؟♠فهل آمن فرعون؟ وهل صدق؟ وهل أدرك وانتبه لدعوة موسى 

رل َعلِلمل  ▬ َِ ـَٰذا ََِس  ْوَ�ُ ِِّن َو ََ  ِ
ََ ََا  زُرُِ ُ  ٣قَ َل ِِلَْم َم  ََ  ِ رِه َْ َِْضُ�م �ِِس

َ
ْن أ ُ�م ِمّ ََ ن ُ�ْرِ

َ
أ

ُمُروَن 
ْ
 ♂ ٣تَأ

يبحث عن اإليامن ابتداء، بل كان يبحث عن سبيل للتكذيب، فهو منذ يكن كال.. مل يؤمن أل�ه مل 

، و�ا رأى املعجزة هلالج لجبالكفر، واجلنون �ا سمع رسالة اهللا  ♠البداية يتهم موسى 

 ا�ادية اهتمه بالسحر..

أن ينقل شعوره باخلطر  - ودامهته الدعوة وصدقها وحقيقتها عندما شعر باخلطر -فرعون وحياول 

، وحيشدهم ويعبأهم ضد موسى ودعوته ؛للمأل واحلاشية وأصحاب املصالح يف نظام فرعون

وخيرج عن القضية األصلية إىل قضية أن هناك مؤامرة عليهم، وعىل ُملكهم، ومصاحلهم، تستهدف 

 ومتاعهم.. سلطاهنم 

! يستأمر املأل ! وهو منذ قليل يا لتواضع فرعون  ؟"تأمرون فامذا"واآلن، يف هذه األزمة نسمع 

ريكم إال ما أرى وما أهديكم إال سبيل ما أُ "ويقول يف آية أخرى:  "لئن اختذت ً� غريي"يقول: 

أن اخلطر يتهددهم،  من الفراعنة، نعرف "؟فامذا تأمرون"ولكن عندما نسمع هذه اللغة  "الرشاد
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فق، والتشاوريريدون حالة  موأهن ملسؤولية واجلريمة، ليتشارك اجلميع يف ا ؛من احلشد، ومن التوا

 يعني سقوط املأل من حوله. فسقوط فرعون

 ويكيدون:

ََ ِ�َُِن ▬ َخ هُ َواََْعْث ِ� اَِْمَ اِِِن 
َ
ْه َوأ َِ َْ

َ
َ  َعلِل�   ٣قَ ُِوا أ  َّ  َس

تُوَك بُِ�ِلّ
ْ
 ♂ ٣ زََ

بأ�ه "ساحر عليم" ومل يكن هناك تشاور وال أمر حول  ♠صّدق املأل وصف فرعون ملوسى 

مراجعة هذا الوصف أحقيقة هو، أم ادعاء من فرعون ؟ ولكن فرعون ال يسمح بالتشاور واألمر يف 

، وال جيب ♠هذه النقطة، إنام يريد التشاور والتوافق يف كيفية الفتك واحلرب لعدوه موسى 

عنة للتشاور واألمر.. فهم ال جيأن  معون إال للفتك والقتل، وليس تينخدع أحد يف دعوة الفرا

 لظلم.ًا لإقامة للحق، ورد لإلصالح، وتقليب النظر، وإعادة التقييم..

واملأل يستجيب ويصدق فرعون، فيجمعون السحرة العلامء من كل مدينة ! وإن اهللا ُموهن كيد 

 الكافرين.

لها يف حشد الناس، ورسم انفعاالهتا، وهندسة ردود أفعاهلا.. بصورة جتعلهم وتبدأ الدعاية عم

 كأهنم هم أصحاب االختيار:

َْتِمُعوَن  ▬ ُّ نُتم 
َ
ََ  ٣َو�ِلَل ِِلّ� ِس َوْل أ َرَُ ِِن َ�نُوا ُوُم الَْغ ِ�ِ ََ َُ اِّس َّبِ  ♂ ٤لََعّلَ�  نَ

هو اتباع السحرة.. وتشجيع السحرة، ومل تقل هلم  املباراةفجعل رشط اجتامع الناس ملشاهدة هذه 

د هذه الدعاية اخلبيثة: لعلنا نتبع احلق، أو نبرص احلقيقة، أو نرى صدق موسى إن كان رسوالً من عن

 اهللا !

تباع الباطل، وتزينه يف قلوب الناس، وجعل جلاهلية يف كل جيل، حيشد الناس الوهكذا إعالم ا

هتا الباطل، بينام هو مفروض عليهم باحلديد والنار، ارت" بمحض إرادر أهنا هي من "اختالناس تشع

حتى  ؛يف صورة من احلريات واالختيارات وما الدعاية إال لتجميل الوجه القبيح للجاهلية، وجعلها

ت احلق يف األفق، فتعمل  ال يتململ العبيد، أو يشعرون برغبة يف التمرد، ال سيام عندما تلوح دعوا
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ىل رسم انفعاالت الناس، وتوجيه اختياراهتا عىل اليشء الواقع بالفعل، واملفروض هذه الدعاية ع

 عليهم بالقوة !

 السحرة فرعون يطلبون ا�ال، فزادهم بالقرب، وجعلهم من ملئه: ويأيت

ًرا ِِن ُكّ�  َ�ُْن الَْغ ِ�ِ  ▬ َْ
َ ََ   َ ََ ِِّن 

َ
َرُُ قَ ُِوا لِفِرَْعْوَن أ ََ ََ َو اِّس ًَا  ٤ََ فَلَّم   قَ َل َ�َعْم ننُّ�ْم ِِ

 ََ ِ  ♂ ٤ِِّمَن اُِْمَقّر�

 وخيترص السياق هنا ما سبق تفصيله يف آيات سابقة:

نُتم ّملُْقوَن  ▬
َ
لُْقوا َم  أ

َ
ُن  ٤قَ َل َُِهم ّموَ�ٰ � َْ َ ََ ّلُهْم َوقَ ُِوا بِِعّ�ُِ فِرَْعْوَن ِِنّ   َِ َب َُِهْم وَِع َِ لَْقْوا 

َ
َفَ

فُِكوَن  ٤الَْغ ِ�ُوَن 
ْ
َ تَلَْقُف َم  زَأ ِِ ََا  ِ ََ هُ فَِ ٰ ُموَ�ٰ َع ََ لْ

َ
 ♂ ٤فََ

 فتنتفض فطرة السحرة، وتتفتح قلوهبم لنور اهللا ورسالته:

ِ زَن  ▬ َِ َرُُ َس  ََ َ اِّس َِ
لْ
ُ
ََ  ٤فََ وَن  ٤َق ُِوا آَمّ�  بَِرِبّ الَْع َِِم َُ  ♂ ٤ََِبّ ُموَ�ٰ َوَو 

نا رسعة االستجابة للحق، والتسليم له يف كلمة "ُأ�قي" قبل الوقوع حتت تأ�ري فرعون ونرى ه

ء بالرتغيب  الرتهيب، ورسعة االستجابة للحق والتسليم له بال استكبار أو عناد أو غرور هو  وأسوا

م ال شك سبيل نجاة، فكثري من الناس تأ�يها دعوة احلق ال ريب فيها، وهم هبا مقتنعون.. إال أهن

يتكاسلون أو يستكربون أو يرتددون، أو يبحثون عن من يرد هلم دعوة احلق بلحن القول ! أما 

الشقاء، السعادة ال  رؤية احلق، وتستسلم له، وترى فيهالنفوس الطائعة املهتدية، هي التي تفرح ب

 ليف.وترى فيه النجاة ال التك

ستشعر خطرها وتأ�ريها عليه، فقد ويغضب فرعون لثورة اإليامن والفطرة يف قلوب السحرة، وي

 سقطت عزته، وانقلب صاغراً:

َََن َلُ�ْمۖ  ▬ ْن آ
َ
َر فَلََسوَْف َ�ْعلَُموَنۚ  ِِنّهُ  قَ َل آَم�ُتْم َ�ُ َ�بَْل أ َْ ِي َعّلَمُ�ُم اِِسّ َّ  لََكبَُُِ�ُم ا

َعنّ  قَِطّ
ُ زِْ زَُ�مْ  ََ

َ
لَُ�م � َُ َْ

َ
نْ  َوأ َصلَِّبّ��ُ  ِمّ

ُ ََ ََ ِخَفف  َو ْ�َعِ
َ
 ♂ ٤ْم أ
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يا لشقاء فرعون ! كان حيسب أن له سلطان عىل القلوب ! وكان حيسب أن اإليامن حيتاج إىل إذنه.. 

واجلاهلية عندما ترى دعوة اإليامن يشتد عودها، وتنترص يف ميادين خمتلفة، فتعمل عىل اإلحاطة 

بعض ستسمح له ب -فضًال منها  - والتحكم يف دعوة اإليامن، وتريد له أن ينضوي حتت رايتها، وهي

الوجود، برشط احرتام اجلاهلية، وأخذ اإلذن منها، وستسمح اجلاهلية ببعض الشعائر والعبادات، 

فهي حترتمها ! أما فيام خيص صميم حياة الناس السياسية واالقتصادية واالجتامعية فال بد لإليامن أن 

 ،له "مناقشة" بعضًا من هذه األمورلبية حتى يتسنى يبقى بعيدًا، أو حياول جاهدًا أن حيصل عىل األغ

وال  ال تأخذ اإلذن من اجلاهلية، وال تشاركها، ودعوة اإليامن احلقةثم ينقلبون عليه يف النهاية ! 

 ليكون الدين كله هللا. ؛الباطل تنضوي حتت رايتها، بل متحق

ليشاهدوا  ؛عه وملئهه ومتاوقفزوا بإيامهنم فوق ُملك ؛ا غضب فرعون عندما جتاوزه السحرةولذ

بحاجة إىل  وا حقيقة اإليامن يف القلوب، وطعم احلرية يف األرواح، وإهنم بإيامهنم أصبحوا ليس

 يكفيهم كل ذلك.. هلالج لجفرعون، وإذنه، وماله، وقربه.. فاهللا 

 وما هتديد فرعون هلم بيشء، أمام حالوة اإليامن !

▬  ۖ َ َْ ََ َض ِّ�َ  َِِ�ٰ  ِِنّ  قَ ُِوا  � ّوَل  ٥ ُم�َقلُِبونَ   ََ
َ
ن ُكّ�  أ

َ
ّ�َ�  َخَط زَ نَ  أ ََ   َ ََ ن َ�ْغِفَر 

َ
َُ أ ِِنّ  َ�ْطَم

 ََ  ♂ ٥اُِْمْمِم�ِ

عنا  ال ضري حقًا، فكلنا إىل ربنا منقلبون راجعون.. والضري احلقيقي أن نرجع إليه وهو غري راضٍ 

وبغي وطغيان.. وهذا ما جيب أن  بذنوب وخطايا وظلم هلالج لجوالضري أن نأ�يه  -والعياذ باهللا  -

ََ اُِْم�َْتَ�ٰ  ﴿يشغل بال اإلنسان، حقيقة الرجعى إىل اهللا  ِ �ّ ََ ّن َِِ�ٰ 
َ
ََ  ﴿ .])42النجم ([﴾  َوأ ِ �ّ ََ ِِّن َِِ�ٰ 

 ٰ�َ َْ  ..])8العلق ([﴾  اِّر

ء النفس، بل  وعندما يشتعل نور اإليامن يف القلوب، ال نرى اجلهد يف مواجهة الكرب والغرور والتوا

نرى اجلهد والوجل واخلشية يف طلب املغفرة من اهللا، والتقرب إليه وتقواه، وشتان بني قلبني، قلب 

 ُطبع عليه باستكباره، وقلب ُمرهف لكل خطأ يرجو املغفرة والرمحة.. وأو�ك هم املهتدون.
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السعيدة  ألخرويةا يكتفي بالنهاية.. والدنيوية ويسكت السياق عن مصري هؤالء السحرة وهنايتهم

وهو ُمسلم قلبه  هلا من سعادة عندما يموت اإلنسانهلم، وبانتصارهم عىل فرعون بإيامهنم.. ويا 

 وروحه ونفسه هللا، يا هلا من سعادة، ويا له من فوز.

|   |   | 

 ويستعد موسى للخروج بقومه:

ِ بِِعَب َِي ِِنُّ�م ّمتّ  ▬ ْْ
َ
ْن أ
َ
لَْ�  َِِ�ٰ ُموَ�ٰ أ ََ ْو

َ
 ♂ ٥َبُعوَن َوأ

 ريًام، وفرعون سيتبعهم، فال خيافترشيفًا هلم وتك "بعبادي"، وقوله يخرج موسى بقومه ليالً وس

إيامنية لقوم موسى عندما يشاهدون البحر أمامهم، وفرعون خلفهم..  هتيئةوال جيزع قومه، واآلية 

 فال هيتز إيامهنم. 

 النفوس فيستبق إليها، وهذا الكرم الرباين يف هتيئةيف كل حادثة حتتاج إىل  هلالج لجونرى رمحة اهللا 

ً يف ذهن كل داعية، وأن يراعي أحوال الناس، وخلجات نفوسهم، ويستبق ما  ال بد أن يكون حارضا

 حتى ينقلهم بثبات ورفق يف درجات اإليامن. ؛ر يف عقوهلم، وما عليه تصوراهتميدو

 ويكيد فرعون، وما كيده إال يف ضالل:

ََْسَل فِرْعَ  ▬
َ
ََ ِ�َُِن فَأ ََِْم ل قَلِللُوَن  ٥ْوُن ِ� اَِْمَ اِِِن  َِ َ وِ ِ ََ ـُٰم َ  لََغ ُِِظوَن  ٥ِِّن َو ََ  ٥نّ�ُهْم 

وَن  َُ َِ ََ َل   ♂ ٥ننّ  َاَِمل

اخلطر داهم، وهو حييط به من كل جانب،  ؟"ماذا تأمرون"ولكن هذه املرة ال ُيوجد وقت لرتف 

فحرش  - لنال سعادة الدنيا، وفوز اآلخرةرغم أهنا رسالة النجاة، لو آمن..  - ور له الشيطانهكذا ص

 ♠: هتوين أمر موسى وفيه وتوجه إليهم باخلطاب -كام حرش السحرة من قبل  -الناس 

وهم عند اهللا خري من فرعون وملئه وجنده وما حرشه من  !وقومه.. فهم يف نظره "رشذمة قليلون"

 هكانوا هم هبذ ن. وإالقلوب ال إىل عدد الرؤوس ال باملتاع، والنظرة إىل ما يفالناس، فالعربة باإليامن 

عىل أل�ه يشعر بقوة هذه القلة التي انترصت  !؟حرش فرعون كل هذه الناس من حوله القلة، �اذا

 فجعلته يف حالة من "الغيظ" فامذا يملك بعد اآلن ؟! ؛أدوات الرتغيب والرتهيب لديه
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حلنق والغيظ عندما ينترص أهل اإليامن ويستعلون عىل أدوات الرتغيب واجلاهلية تشعر با

ش واملتاع نظرة والرتهيب لدهيا.. وتشعر باإلفالس واإلهانة، عندما ينظر أهل اإليامن ألدوات البط

 فرتوح ترضب كاملجنون يف أهل اإليامن، وال ُيشفى غيظها ! ؛استعالء واستهزاء

ذر �ا قد يقع من الرش، وملئه وما حرشه من الناس، فهو حا وال يشعر فرعون باألمن رغم جنده

 :كيده، فقدر اهللا نافذ لن ينفعهو

ُلون   ▬ ُْ ِ  َو  �ّ ََ ن  َ� ُوم ِمّ َْ ْخَر
َ
 ♂ ٥َوُ�ُ�وز  َوَمَق �  َكرُِ�   ٥فَأ

.. وأورثها  فاهللا هو الذي أدخلهم فيها أول مرة، وهو الذي أخرجهم منها بعدما كفروا وكذبوا

 ضعفني؛ لينظر كيف يعملون؟للمست

اِِلَل  ▬ َ ْْ مَْ� َو  بَِ� ِِ ََ ْو
َ
ََ َوأ ِ  ♂ ٥َكَ�ِٰ

 وخرج فرعون ليلقى مصري املكذبني:

▬  ََ ِ�ِ َْ �َْبُعوُوم ّم
َ
 ♂ ٦فََ

 والتقى اجلمعان:

ُ�وَن  ▬ ََ ََ ُب ُموَ�ٰ ِِنّ  َُِمْ  ْص
َ
 ♂ ٦فَلَّم  تََراَوى اْاَْمَع ِن قَ َل أ

واإلنسان قد يؤمن يف  ،نفوسهم إىلك، وتسلل شعور اهلزيمة ى باخلوف واهلالوشعر قوم موس

ق وعد اهللا، ولكن عدم التالحم الواقعي، وزلزلة القلوب، حيتاج إىل دفعة حلظات الرخاء، وُيصدّ 

 : ♠إيامنية ُتذكره وتثبته، فقال موسى 

▬  ۖ ّ ََ ِ�ّ  َمِ�َ  ِِنّ  قَ َل   ♂ ٦ َسَلْهِ زنِ  ََ

 اإليامن، واستشعار معية اهللا، واليقني بصدق وعده، يف كل وقت وحني:وهذا هو 

َرۖ  ▬ َْ ََ َك اْ�َ ِن اْ�ِب بَِّع
َ
لَْ�  َِِ�ٰ ُموَ�ٰ أ ََ ْو

َ
ٌَ  فَأ ّ  فََ�نَ  فَ نَفلَ  ٦ الَْعِظلمِ  َ�لّطوَِْ فِْرق   ُُ

ْزلَْفَ�  َمّم اْ�َخرَُِن 
َ
�َلَْ�  ُموَ�ٰ َوَمن ّمَعهُ  ٦َوأ

َ
ََ  َوأ ْ�َعِ

َ
ْغَرْ�َ�  اْ�َخرَُِن  ٦أ

َ
 ♂ ٦ُمّم أ
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فانفلق البحر  ؛فيام عنده.. جاء نرص اهللا وفرجه فبعد استفراغ الوسع، والتوكل عىل اهللا، واليقني

مطلق اإلرادة  ▐ليسري فيه، ويعرب منه، وانخرقت الُسنة بأمر اهللا، فهو  ♠ملوسى 

 ينجي اهللا موسى ومن معه أمجعنيثم  ؛البحرمثله عربوا يواملشيئة، وقّرب فرعون وجنده من موسى ل

وغرق  - االنضواء حتت راية اإليامن وحدهافكل من كان مع موسى نجى، وهنا ندرك أمهية  -

 :والبساتني الزروعوتركوا وجنده،  فرعون

ُلون   ▬ ُْ ِ  َو  �ّ ََ وع  َوَمَق �  َكِرُ�   ٢َ�ْم تََرُ�وا ِمن  َُ ََ َوَ�ْعَم   �َ  ٢َوُز  ٢نُوا َِلَه  َف كِِه
 ۖ ََ ِ مَْ� َو  َكَ�ِٰ ََ ْو

َ
َُْض َوَم  َ�نُوا ُم�َظرَُِن  ٢ آَخِرُنَ  قَوًْم  َوأ

َ َْ ْْ َعلَلِْهُم اِّسَم ُو َوا َم  بََ� َوَلَقْ   ٢ََ
 َِ اِِلَل ِمَن الَْعَذاِب اُِْمِه َ ْْ ََ نُّه َ�َن َ�ِ�ً ِِ  ِمن فِرَْعْوَنۚ  ٣َ�ّلَْ�  بَِ� ِِ َن اُِْمْ�َِِ َولََقِ   ٣  ِمّ

 ََ َ الَْع َِِم ََ ٰ ِعلْ�  
َ ََ نَ ُوْم  َل  ٣اْخَ�ْ ِِ َم  َِلهِ بََفول ّمبِ َن اْ�زَ   [الدخان] ♂ ٣َوآتَ�َْ� ُوم ِمّ

جمال عمله نة له، فليس هذا من شأ�ه، وال يدخل يف جمال تفكريه، إنام واملؤمن ال ينتظر انخراق الُس 

يف استكامل سنن النرص والتمكني، واستفراغ الوسع، وحسن التوكل عىل اهللا، واليقني يف  كريهوتف

 رمحته وفضله، ثم بعد ذلك يفعل اهللا ما يشاء.

|   |   | 

ََ َ�زًَ ۖ  ▬ ِ ْ�َ�ُُوم َ�نَ  َوَم  ِِّن ِ� َ�ِٰ
َ
ََ  أ لُم  ٦ ّمْمِم�ِ َِ ََ َُِهَو الَْع�ُُِ� اِّر �ّ ََ  ♂ ٦نّن 

آية عظيمة ودرس بليغ للمؤمنني يف كل جيل، ودرس كذلك للفراعنة والطغاة إن كان هلم قلب 

ذن تعقل.. وما كان أكثر الطغاة وجندهم وملئهم بمؤمنني، فالكثرة ليست دليًال عىل يسمع، أو أُ 

ط املستقيم هو اع تبايف االستسالم هللا رب العاملني، و :صحة املسلك، إنام صحة الطريق، والرصا

ن اهللا.. وإن اهللا لعزيز غني عن املؤمنني وعن إيامن الفراعنة..  إيامن النور اإل�ي، وابتغاء رضوا

طًا مستقيام، ويُ نزل الكتب، وَهي رسل الرسل، ويُ ولكن رمحة منه وفضًال يُ  عذب دي املؤمنني إليه رصا

 الرحيم. فسبحان اهللا الرمحن ،وأفسد يف أرضه ن استنكف واستكرب عن عبادتهلك موُهي 

ء  -مع فرعون يف هذه السورة  ♠وهكذا تنتهي قصة موسى  لتكشف عن  -سورة الشعرا

يكفي سورة قد دروس جديدة، ولقد كان ُخييل إّيل التكرار يف سور األعراف، والقصص، وطه.. أ�ه 
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أن يف كل سورة دروس جديدة، ومعان خمتلفة، ونور  ُت واحدة وردت فيها القصة ! ولكن اكتشف

 به وتدبره.. وإىل شفافية روحية لرؤية كنوز القرآن.تاج إىل تأمل وجهد لتّرش ساطع حي

ًَ ثَقِلًف  ﴿والقرآن نور قوي.. وقول ثقيل  ََ قَْو َِ َعلَلْ
كله حكمة، وعلم،  .])5املّزّمل ([ ﴾ ِِنّ  َسُ�لْ

ر بأشالوبيان.. وكل آية فيه، هلا نورها وبريقها اخلاص، وليس هو  كال وأ�وان شتى، تكرار.. بل أ�وا

 فاللهم افتح علينا من أ�وار رمحتك وفضلك وعلمك.

 

 

*** 
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 :سورة النمليقول اهللا تعاىل يف 

▬  ۖ ِ ُسوو  َْ ََ َو ِمْن َ� لْ ََ ََ َ�ُْرْج  لْبِ ََ َِْخْل زََ َك ِ� 
َ
َِ  ِ�  َوأ ِ   �ِْس  ِِّ�ُهمْ  �ۚ َوقَوِْمهِ  فِرَْعْونَ  َِِ�ٰ  آزَ 
ََ  وًْم قَ  َ�نُوا َل  ١ فَ ِسقِ رل ّمبِ َْ ـَٰذا ِس ًُ قَ ُِوا َو َ ِْ ََ َو�ُْهْم آزَ ُ�َ�  ُمبْ ُ وا بَِه   ١فَلَّم   ََ ََ َو

نُفُسُهْم ُظلًْم  وَُعلُّوا ۚ 
َ
 ♂ ١ اُِْمْفِسِ زنَ  َ�قَِب ُ  َ�نَ  َكلَْف  فَ نُظرْ  َواْسََلَْقَ�تَْه  أ

ه يف آيات سابقة، وتؤكد عىل: استكبار فرعون من تستعرض سورة النمل إمجاالً ما تم تفصيل

ط من ناحية أخرى، و -اجلامهري  -ناحية، وفسوق وعصيان قومه  خروجهم عن احلق والرصا

رة أ�فسهم مستيقنون ومتأكدون  همدوهم مجيعًا باآليات.. وجحيبتكذ ثم ؛املستقيم هبا، وهم يف قرا

مهم أ�فسهم بانحرافهم عن سبيل اهللا، : ظلالظلممن صحة اآليات، ولكنه الظلم والعلو.. 

وبانغامسهم يف الفسوق، وتقبله، وعدم مقاومته، وظلمهم �ا جاءهتم آية من عند اهللا واضحة تامة 

، وعدم تواضعها للحق.. فكان باإلثم: وهو استكبار النفس، وعزهتا والعلومبرصة، فكذبوه هبا. 

املفسدين: مصري فرعون املُستكرب، وقومه  الظلم والعلو الذي أدى إىل تكذيب اآليات هو مصري

 الفاسقني.

ونتوقف هنا عند مسأ�ة الِكرب، و�اذا وكيف جيحد اإلنسان اآليات املبرصة، وهو يستيقن هبا يف 

رة نفسه، ولكنه ال يُ   !؟ظهر إال الظلم والعلو واالستكبارقرا

ء.. واملكابرة ع، واالالعرتاف باحلقلنفس البرشية قدرة عجيبة عىل التهرب من اإن ل  نلتوا

ِ  َعْبدِ  َعنْ ، وهذا هو التعريف النبوي للِكرب: ألهنا حتتقر احلق وأهله ؛االعرتاف بالذنب  ْبنِ  ا�َّ

ةٍ  ِمْثَقاُل  َقْلبِهِ  ِيف  َكانَ  َمنْ  اْجلَنَّةَ  َيْدُخُل  َال : " َقاَل  ☻ النَّبِيِّ  َعنِ  َمْسُعوٍد،  ،" كِْربٍ  ِمنْ  َذرَّ

ُجَل، إِنَّ : َرُجٌل  َقاَل  َ  إِنَّ : َقاَل  َحَسنًَة، َوَنْعُلهُ  َحَسنًا، َثْوُبهُ  َيُكونَ  َأنْ  ُحيِبُّ  الرَّ  اْلِكْربُ  اْجلََامَل، ُحيِبُّ  َمجِيٌل  ا�َّ

 احللقة الثامنة
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بطر احلق: رد احلق وكراهته، وغمط الناس: ازدراءهم،  .]92[صحيح مسلم/  "النَّاسِ  َوَغْمطُ  اْحلَقِّ  َبَطرُ 

 م.والتعايل عليهواحتقارهم، 

♠ فالفرق بني خطيئة آدم، وخطيئة إبليس.. أن آدم  وحجته" منطق إبليس"وهذا هو 

 وأ�قى باللوم عىل ربه بذنبه، كرب عن االعرتافاعرتف بذنبه وسأل ربه املغفرة، وإبليس تَ 

:▐ ﴿  �ََِ ْغَوُْ
َ
 !  يوم الدينإىل مهله وسأل ربه أن يُ  .]16[األعراف :   ♂ فَبَِم  أ

 البرشية األول، وجتربة اإلنسان وإبليس مع الذنب. وكان هذا هو ذنب

ية إبليس.. ثم أ�اب ورجع اإلنسان : اعرتف بذنبه، وبمسؤوليته عن هذا الذنب، وباستجابته لغوا

إىل ربه يضع عنده ُجرم يديه، وكل ذنوبه، وهو خيجل منها، ويتحرس عىل التفريط يف جنب ربه، 

فهو الغفور  ▐فيستجيب اهللا  لرمحة والرأفة؛اة وطلب املغفرة واويتقدم إليه باملناج

هو الرحيم الكريم ُيبدل الذنوب  ▐الرحيم.. يغفر الذنوب، ويعفو عن السيئات، 

 حسنات ! فيا له من رب كريم.

مل يلتفت خلطئه وال ولكنه ، وهو يعلم يقينًا ذنبه وحق ربه عليه : وقع يف ذنب "االستكبار"إبليس

ً عليه، مل يعرتف بذنبه، وال بخطئه، بل تبجح به.. بل إنه جلريمته، بل ظل يف هذا االس تكبار مرصا

ه ! فلم يعتذر إبليس  ▐يلقي باللوم واملسؤولية عىل اهللا  واعترب أ�ه سبحانه! هو الذي أغوا

 ؛وقد ُأمهل بإرادة اهللا – ومل يطلب  الرمحة، بل طلب اإلمهال إىل يوم الدين لينتقم من بني آدم !

 هالذي ظن إبليس أ�آدم  -سبحانه اإلنسان يف هذه الدنيا، وجعل كيد الشيطان ضعيفا  بتيل اهللاُ ليَ 

وكان  ،▐سبب لعنته، بينام سبب اللعنة هو ما بنفس إبليس من استكبار وعصيان هللا 

فاستحق لعنات اهللا  حالة رفض السجود آلدم أو غريها؛ سينكشف ما بنفس إبليس سواء يف

 الدين، ثم هو يف النهاية يف اجلحيم.ولعنات املؤمنني إىل يوم  هلالج لج

مفرق  :هو رتاف النفس بخطئها وجهلها وظلمهاواع ،وحتّمل املسؤولية ،فكان االعرتاف بالذنب

 ُسنة آدماختيارين ال ثالث هلام: إما  مأما -يف كل األزمان  -طريق يف حياة البرشية كلها، ونحن فيها 
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التربير والتكرب  :اللعني ُسنة إبليس. وإما .. االعرتاف وطلب التوبة وااللتجاء إىل اهللا♠

 وإلقاء التبعة واللوم عىل آخرين.

 ومل يكن ذنب البرشية الثاين من ذلك ببعيد ! ها هو القرآن حيكي قصة ابني آدم..

 قربا ابني آدم قربانًا هللا تعاىل، فُتقبل من أحدمها ومل ُيتقبل من اآلخر.

 ) عىل: فهل عزم اآلخر ( الذي مل ُيتقبل منه

 مراجعة نيته ورسيرته نحو ربه.  -

 مراجعة القربان أ�كون فيه نقص أو عيب. -

 تصحيح نيته وعمله وأن يتحرى اإلخالص والصواب. -

 تنقية قلبه من كل حقد أو حسد أو غل يمنع قبول العمل. -

 معاجلة أمراض نفسه، ويفتش بكل دقة وصرب عن العيب. -

ىل االنتقام ممن أظهر عيوب نفسه، عزم عىل إلغاء كال.. مل يعزم عىل يشء من ذلك، بل عزم ع

ل والعصمة، وربام امعيبة، بينام هي ترى يف نفسها الكوجود ذاك الذي أظهر نفسه وهو ناقصة م

غضبت وانفعلت وتولد احلقد والبغض والغل بدالً عن  ..الشعور باأللوهية ! فلام ُرفض قرباهنا

فقال  االنتقام ممن أظهر عيوهبا ونقصها،"ُسنة إبليس":  اخلشوع والتقوى واإلنابة ! وراحت متيض يف

 ألخيه: ألقتلنك !

وأخيه حريص عليه وخيشى عليه من اهلالك، فأوضح له طريق القبول بجملة قصرية هي منهج 

ََ  ﴿حياة:  ُّ ِمَن اُِْمّتقِ  .]27[ا�ائدة :  ♂ ِِّ�َم  َ�َتَقّبُل ا
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دة، التي ُترص عىل الذنب، وُترص عىل متجيد ذاهتا، وتطهري ولكن النفس املجروحة املتكربة العني

وكيف تستقبل املعرفة  ساحتها.. وهي امللوثة بأقبح الذنوب وهو "الكرب" مل تستمع إىل النصيحة،

 فشة بالباطل ؟!تنوهي هكذا م

لقد كان الطريق هلا مفتوحًا للعمل يف جمال "التقوى" وتصحيح اخلطأ والتفتيش يف النفس، هل 

كان يكفي املحاولة الثانية أو الثالثة أو لقد صاب العمل يشء يف اإلخالص أو يف الصواب، أ

بعة.. حما ر عىل تقديم قربان آخر هللا  ولة مستمرة حتى يتقبل اهللا العمل،الرا ، ▐واإلرصا

العمل..  هلالج لجوحلظة أن يرى اهللا صدق القلوب وطاهرهتا، وحرصها عىل مرضاة اهللا؛ يتقبل اهللا 

د الكريم احل ،فه أضعافًا مضاعفةبل ويضاع ليم الرحيم الودود الغفور الرحيم، وهو يف فهو اجلوا

 غني عن العاملني. ▐نفس الوقت 

 !لكن َسُهل عليها قتل أخيها ولكن.. مل تر النفس طريق التقوى، وثقل عليها أن تراجع نفسها.. و

، وهي نفس الطبيعة البرشية مل ذ خلقها اهللانالذنوب هي جتربة النفس البرشية مهذه التجربة مع 

فقد نجى، ومن اتبع ُسنة إبليس اللعني فقد  ♠تتغري عىل مر األزمان، ومن اتبع ُسنة أ�ينا آدم 

 هلك.

وعرض القرآن الكريم هلذه احلوادث والتجارب؛ ليكشف لنا عن طبيعة النفس اإلنسانية 

رها  شف لنا ظلمة النفس ودروهبا وأغوارها.يك اً ولُيبني لنا طريق النجاة، وليكون ضياء ونور ؛وأرسا

الكرب واملعاندة والتكذيب، ويف نفس الوقت  ظاهراً.. واستعالن من املستكربين فجحود اآليات

رة نفوسهم اليقني بصحتها واالستكبار بغري احلق، ولكنه ظلم النفس  : الظلم والعلوهو يف قرا

 لنفسها، ومكرها بنفسها، وإهالكها لنفسها..

نيدة ردت هذه الفرصة، ة العربفرصة عظيمة لإليامن والنجاة، ولكن النفوس املستكلقد كانت 

 �فسها ومن تبعها.أفأهلكت  وتولت عنها؛
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فإنا نجد أهنا كانت تريد  وتركها اهلداية واإليامن، ..وإننا إذ نحوم حول بواعث النفوس املستكربة

.. فضًال عن طلب يفعل، وال يقرتف ذنباً  ال ُيسأل عام -من صفات اإل�  أو شيئاً  –أن تصبح ً� 

  ويظل مقدسًا مستعليًا عن االستامع حلق أو االستجابة ألمر !! املغفرة!

، فبدون وفضله ورمحته لنفوسذه اإال هداية اهللا هل لقبول النفس للحق واتباعه ال نجد تفسرياً و

ُل  ََ َوَِوْ  ﴿س، واهللا ال هيدي القوم الفاسقني: هذه اهلداية َهتلك النف َْ ِ  فَ ُّ َُتهُ  َعلَلُْ�مْ  ا َْ ََ  َم  َو
 ٰ ََ بًَ ا ِم�ُْ�مْ  َز

َ
�   ََ

َ
ََ ﴿ .])21( [النّور ﴾ ِمْن أ ُل  َوَِْو َْ ِ  َف ُّ َُتهُ  َعلَلُْ�مْ  ا َْ ََ ّ�َبْعُتمُ  َو َّ  اِّشلَْط نَ  ََ ِِ 

 فاللهم لك احلمد، ولك الشكر. .])83( [النساء ﴾قَلِلًف 
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 :سورة القصصيقول اهللا تعاىل يف 

َِ  ١طسم  ▬ ُِ الِْكَت ِب اُِْمبِ ََ آزَ 
ٌِّ لَِقْو�   ٢تِلْ َ

ْْ ََ ِمن ّ�َبِِ ُموَ�ٰ َوفِرَْعْوَن بِ  َ�تْلُو َعلَلْ
�ْهُ  ٣زُْمِمُ�وَن  عُِف َط َِِفً  ِمّ َْ ْولََه  ِفَلًع  �َْسَت

َ
َعَل أ ََ َِْض َو

َ َْ ََْ� َوُوْم ِِّن فِرَْعْوَن َعَف ِ� ا
َ
ْم زَُذبُِّح �

ِِ �َِس َوُوْمۚ  َْ َِْض  ٤ِِنُّه َ�َن ِمَن اُِْمْفِسِ زَن  َو�َْسَت
َ َْ ِعُفوا ِ� ا َْ ِزَن اْسُت َّ َ ا ََ ن ّ�ُمّن 

َ
َونُرُُِ  أ

 ََ ِِّمً  َوَ�َْعلَُهُم اَِْواَِمِ
َ
َِْض َونُرِيَ  ٥َوَ�َْعلَُهْم أ

َ َْ َن َُِهْم ِ� ا ُوَم   َوُ�َمِ�ّ ََ ُ�و َُ فِرَْعْوَن َوَو َم َن َو
وَن  َُ َْذ َُ َِْضعِلهِۖ  ٦ِم�ُْهم ّم  َ�نُوا 

َ
ْن أ
َ
ِمّ ُموَ�ٰ أ

ُ
لَْ�  َِِ�ٰ أ ََ ْو

َ
لْقِلهِ ِ� اْ�َ  َوأ

َ
ِْ َعلَلْهِ فََ ََا ِخْف ََ فَِِ ِمّ َو

 ۖ�ِ�َْ َُ  ََ ْ  َ�َ ِ� َو ََ ِعلُوهُ ِمَن اِ َِ َو وهُ َِِ�ْ َّ ا ََ ََ ِِنّ   َف ْ�ََقَطُه آُل فِرَْعْوَن ِ�َُكوَن َُِهْم َعُ ّوا  ٧ُمرَْسلِ
َ�نً ۗ  ََ ََ  َو ُوَم  َ�نُوا َخ ِط�ِ ََ ُ�و َُ ۖ  ٨ِِّن فِرَْعْوَن َوَو َم َن َو ََ َ َْ  ِ�ّ َوِ َْ  ُِ ُِ فِرَْعْوَن قُّر

َ
ِْ اْمَرأ  َوقَ َل

ْو َ�ّتِخذَ 
َ
ن زَ�َفَعَ�  أ

َ
ٰ أ ََ ََ �َْشُعُروَن ََ َ�ْقُتلُوهُ َع ا َوُوْم  ِمّ ُموَ�ٰ فَ ًَِ�ۖ  ٩هُ َوَمً

ُ
َُ أ ْصَبَح فَُما

َ
ِِن  َوأ

 ْ ٰ قَلْبَِه  ِ�َُكوَن ِمَن اِ َ ََ َ�ْطَ�   َّ ن 
َ
ََ أ ِْ َ�ُبِْ ي بِهِ َِْو ََ �َ ََ لهِۖ  ١ُمْمِم�ِ َِّ ْختِهِ قُ

ُ
َِ  ْْ ِْ  َوقَ َل َ ُْ َب ََ

ََ �َْشعُ  ُ  َوُوْم  �ُ َُ ْوِل  ١ُروَن بِهِ َعن 
َ
ٰ أ َ ََ َُّلُ�ْم 

َ
ْْ َوْل أ َق َل ََ ََ ِمن َ�بُْل  ّرْمَ�  َعلَلْهِ اَِْمَراِض ََ َو

وَن  َُ ْ  زَْ�ُفلُونَُه لَُ�ْم َوُوْم َ�ُ نَ ِص لْ ّن  ١ََ
َ
َْ�َن َوِ�َْعلََم أ َُ  ََ لُْ�َه  َو َْ هِ َ�ْ َ�َقّر  ِمّ

ُ
َْنَ هُ َِِ�ٰ أ ََ َفَر

  ٌ ََ ََ َ�ْعلَُموَن  وَْعَ  اِّلـهِ  ْ�َ�َُوْم 
َ
ـِٰ�ّن أ ْكًم  وَِعلًْم  ۚ  ١َولَ َُ ُفّ هُ َواْسَتَوٰى آتَ�َْ� هُ 

َ
ََ أ  َوَِّم  بَلَ

 ََ ِ ِس  َْ ََ َ�ْ�ِي اُِْم ِ ِ  ١َوَ�َ�ِٰ َْ لَ َُ ََ َ  َِلَه   ََ ْولَِه  فََو
َ
ْن أ َِ َ�ْفلَ   ِمّ َِ  ٰ

َ ََ َََخَل اَِْمِ زَ�َ   َو
هِۖ َ�ْقَتتَِفِن وَ  ـَٰذا ِمْن َعُ وِّ هِ فََوَ�َ�هُ  ـَٰذا ِمن ِفلَعتِهِ َوَو ِي ِمْن َعُ وِّ

َّ َ ا ََ ِي ِمن ِفلَعتِهِ  َّ فَ ْسَتَغ ثَُه ا
َقَ�ٰ َعلَلْهِۖ  قَ  ََ َمِل اِّشلَْط ِنۖ ُموَ�ٰ  َْ ـَٰذا ِمْن  َل  َل َو ل  ّمبِ َِ ّ َظلَمْ  ١ِِنُّه َعُ و  ّم ِِ ََِبّ ِِ ُْ قَ َل 

 ۚ َغَفَر َ�ُ ََ َِ فَ ْغفِْر ِ�  لُم  َ�ْف َِ َُ اِّر ًَا  ١ِِنُّه ُوَو الَْغُفو ُ�وَن َظِه
َ
ّ فَلَْن أ َ ََ  َْ �َْعْم

َ
ََِبّ بَِم  � َق َل 

 ََ ْمِس �َْستَ  ١لِّلُْمْجرِِم
َ َْ هُ بِ  َ َْ �ََ ِي اْس َّ ََا ا ُُ َفِِ ْصَبَح ِ� اَِْمِ زَ� ِ َخ ًِِف  َ�َ�َّق

َ
ُِخُهۚ فَأ قَ َل َ�ُ  ْْ

َل  ََ لََغوِي  ّمبِ ن  ١ُموَ�ٰ ِِنّ
َ
تُرُُِ  أ

َ
ِي ُوَو َعُ و  ُِّهَم  َق َل زَ  ُموَ�ٰ � َّ َُ بِ  ن َ�بِْط

َ
ََ أ ا ََ

َ
ْن أ
َ
فَلَّم  أ
ْمِسۖ 

َ َْ َْ َ�ْفًس  بِ    َ�ْقُتلَِ� َكَم  َ�َتلْ
َ َْ ا ِ� ا ًَ ّب  ََ ن تَُ�وَن 

َ
َّ أ ن تَُ�وَن ِِن تُرُُِ  ِِ

َ
َِْض َوَم  تُرُُِ  أ

 ََ َِ لِ َْ ََ  ١ِمَن اُِْم ِ تَِمُروَن ب
ْ
قَْ� اَِْمِ زَ� ِ �َْسَ�ٰ قَ َل زَ  ُموَ�ٰ ِِّن اَِْمَ�َ زََ

َ
ْن أ لل ِمّ َُ ََ ََ َو  َو

 احللقة التاسعة
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 ََ َِ ََ ِمَن اَّ ِص َ ِ ّ ِِ ۖ  ٢ِ�َْقُتلُوَك فَ ْخُرْج ِِ ُُ ََِبّ َ�ِِّ� ِمَن الَْقوِْم  َفَخَرَج ِم�َْه  َخ ًِِف  َ�َ�َّق َق َل 
 ََ ن َ�ْهِ زَِ� َسَواَو اِّسبِلِل  ٢الّظ ِِِم

َ
ِ�ّ أ ََ  ٰ ََ َه تِلَْق َو َمْ َ�َن قَ َل َع َّ ََ َم َو  ٢َوَِّم  تََو ََ َوَِّم  َو

َُونِِهُم امْ  َ  ِمن  ََ َن اَّ ِس �َْسُقوَن َوَو ّمً  ِمّ
ُ
َ  َعلَلْهِ أ ََ اِنۖ َمْ َ�َن َو ََ ِ تَُذو َْ �َ

َ
َق َل َم  َخْطُبُكَم ۖ   َر�

َل  بُونَ  َفلْخل َكبِ
َ
ََ اِرَِّ�ُوۖ  َو�  ِ َْ ّ�ٰ زُ ََ  َِ  �َْس

ََ ّ  ٢قَ َ�َ   ِِ ََِبّ ِِ َق َل  ََ ِلّ  ٰ َُِهَم  ُمّم تََوّ�ٰ َِِ� الِظّ ََ فََس
َل  َْ  فَقِ َْ َِِ�ّ ِمْن َخ

نَ�لْ
َ
ِ� زَْ ُعوَك  فََج َوتْهُ  ٢َِِم  أ

َ
ْْ ِِّن أ َل و  َق لَ َْ َ اْستِ ََ َ اُوَم  َ�ْمِ�  َْ ِِ

 ۚ َ ََ  َْ َر َم  َسَقلْ َْ
َ
ََ أ َُ ِّ  ِ�َْج�ِ ََ َوهُ َوقَ ََ َ�َْفۖ  َفلَّم   َِ قَ َل  ََ َِ ِمَن الَْقوِْم  َعلَلْهِ الَْق َ�َْو
 ََ َِ  ٢الّظ ِِِم

ْ
ِْ اْسَتأ بَ

َ
َ اُوَم  زَ  � َْ ِِ ْْ َُ  ْرهُۖ قَ لَ ِم

َ َْ َِ الَْقوِّي ا ْر ََ
ْ
َ َمِن اْستَأ َْ ّ  ٢ِِّن َخ ِِ ِ قَ َل ِ

َجج  ۖ  َِ  َ ِِ َرِ� َمَم  َُ
ْ
ن تَأ

َ
ٰ أ َ ََ  ِ َْ َ ى ابَْ َ�ّ َو َ� َْ ِِ ََ ََ نِ�

ُ
ْن أ
َ
َُُِ  أ

ُ
ا فَِمْن  أ ً َْ َْ َع �َْمْم

َ
فَِِْن �

ۚ  َستَ  ََ ٌّ َعلَلْ ُف
َ
ْن أ
َ
َُُِ  أ

ُ
ََ ِع�ِ َكۖ  َوَم  أ ِ ِْ  َّ ِِ ِِن َف َو اِّلـُه ِمَن اِ ََ ۖ  ٢ِجُ  ََ بَ�ِْ� َوَ��َْ� ِ  َق َل َ�ِٰ

ُْ فََف ُعْ َوا لْ ََ ِ قَ َْ لَ ََ
َ َْ ّ�َم  ا

َ
� ۖ ّ َ ََ ٰ َم  َ�ُقوُل َو�ِللل  َن  َ ََ ََ  ٢َواِّلـُه  َل وََس  ََ

َ َْ فَلَّم  قََ�ٰ ُموَ� ا
ُِ ال ِ ََ ن ْولِهِ آ�ََس ِمن 

َ
ْو بِأ

َ
�َْه  ِ�ََ�  أ ا ّلَعِ�ّ آ�ِلُ�م ِمّ ًَ ُْ نَ  ّ آ�َْس ِِ ُْوا ِِ ْولِهِ اْمُك

َ
َِ ا قَ َل  ًَ ّطوَِ نَ 

َطلُوَن  َْ َن اَّ َِ لََعّلُ�ْم تَ ْذَو�  ِمّ ََ٢  ِ �َ ََ ْ�َمِن ِ� اْ�ُْقَع ِ اُِْمَب 
َ َْ تَ َو  نُوََِي ِمن َف ِطئِ اَِْواَِ ا

َ
فَلَّم  �

ََ ِمَن اِّشجَ  ََّب الَْع َِِم نَ  اِّلـُه 
َ
� ّ ِِ ن زَ  ُموَ�ٰ ِِ

َ
ََ َكۖ  ٣َرُِ أ ٌِ َع

لْ
َ
ْن �
َ
�ّ  َوأ

َ
آَو  َ�ْهَ�ّ َكَ ََ َه  فَلَّم  

 ۚ ُْ ََ  ََ ن  َوّ�ٰ ُمْ بًِرا َوَِْم ُ�َعقِّ ََ ِمَن اْ�ِم�ِ ََ َ�َْفۖ  ِِنّ قْبِْل َو
َ
ََ  ٣زَ  ُموَ�ٰ أ َْ زََ َك ِ�  ََ اْسلُ لْبِ

 ۖ ُِ ََ ِمَن اِّرْو ََ  �َ ََ  ََ ِ ُسوو  َواْضُمْم َِِ�ْ َْ ََ َو ِمْن َ� لْ ََ ِّ  َ�ُْرْج  � َّ ََ بُرَْو نَ ِن ِمن  ِ ََ َِِ�ٰ فََذان
ََ  فِرَْعْوَن َوَملَ�ِهِۚ  ن ٣ِِّ�ُهْم َ�نُوا قَوًْم  َف ِسقِ

َ
َخ ُف أ

َ
ُْ ِم�ُْهْم َ�ْفًس  فَأ ّ َ�َتلْ ِِ ََِبّ ِِ  ٣َ�ْقُتلُوِن  قَ َل 

قُِ�ۖ  ّ ِ ََ ًَْوا زُ َِْسلُْه َمِ�َ َِ
َ
ُح ِمِ�ّ َِِس نً  فَأ ََ فْ

َ
وُن ُوَو أ َُ ِ� َو 

َ
َخ  َوأ

َ
ّ أ ِِ بُوِن ِِ ن زَُ�ِذّ

َ
قَ َل  ٣ُف أ

لُوَن َِِ�ُْكَم ۚ  َِ ََ َوَ�َْعُل لَُكَم  ُسلَْط نً  َفَف زَ ِخل
َ
َ َك بِأ َُ نُتَم  َس َُشّ  َع

َ
َوَمِن اّ�َبَعُكَم   بِآزَ تَِ�  أ

ـَٰذا ِ�  ٣الَْغ ِ�ُوَن  رل ّمْفَ�ًى َوَم  َسِمْعَ�  بَِه َْ َّ ِس ـَٰذا ِِ ِ  َق ُِوا َم  َو  �َِّ ََ َوُوم ّموَ�ٰ بِآزَ تَِ�  بَ� فَلَّم  
 ََ ّولِ

َ َْ ََ َو بِ ُِْهَ ٰى ِمْن ِع� ِ  ٣آبَ َِِ�  ا ْعلَُم بَِمن 
َ
ِ�ّ أ ََ  هِ َوَمن تَُ�وُن َ�ُ َ�قَِبُ  اّماَِ ۖ َوقَ َل ُموَ�ٰ 

ََ ُ�ْفلُِح الّظ ُِِموَن  وْقِْ  ِ� زَ   ٣ِِنُّه 
َ
ِي فَأ َْ ـٰه  َ�

ْن ِِلَ ُْ لَُ�م ِمّ ّ�َه  اَِْمَ�ُ َم  َعلِْم
َ
َوَق َل فِرَْعْوُن زَ  �

 ٰ�َِِ َُ ّطلِ
َ
ًَ  ّلَعِ�ّ أ َعل ِ�ّ َ�ْ َْ َِ َف   الِطّ

َ ََ ََ  َو َم ُن  ُظّ�ُه ِمَن الَْ�ََِِ
َ ََ  ّ ِِ ـٰهِ ُموَ�ٰ ن  ٣ِِلَ
ُعوَن  ََ ََ زُْر ّ�ُهْم َِِ�َْ�  

َ
ٌِّ َوَظّ�وا � َ

ْْ ِ ا َْ َِْض بَِغ
َ َْ هُ ِ� ا َُ ُ�و َُ هُ  ٣َواْسَتْكَ�َ ُوَو َو ََ ُ�و َُ َخْذنَ هُ َو

َ
فَأ

 ۖ َ�َبْذنَ ُوْم ِ� اْ�َِمّ ََ َف نُظْر َكلَْف َ�َن َ�  ََ ِِّمً  زَْ ُعوَن َِِ� اَّ َِۖ  ٤قَِبُ  الّظ ِِِم
َ
َعلَْ� ُوْم أ ََ َُوَْم  َو َو

ََ زُ  وَن الْقَِل َم ِ  ُ َْ ـِٰذهِ اّم�َْل  لَْعَ�ً ۖ  ٤� �َْبْعَ� ُوْم ِ� َو
َ
ََ  َو� َِ َن اَِْمْقُبو َُوَْم الْقَِل َم ِ ُوم ِمّ  ♂ ٤َو
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املقدس  يه حتى لقاء الوادمن حلظة ميالد ♠ ضًا لقصة موسىا يف سورة القصص استعر

النبي حممد  يم الفريد ! وهذه السورة تتلو عىلتفضل عليه هبذا التكرال، وله ▐ ربه موكال

وفرعون.. وهو قول حق من إ� حق،  ♠حلقة من حلقات قصة موسى  ☻

ه، وعربته.. فال فيأخذه املؤمن مطمئنًا ملصدره وصدق ؛الباطل من بني يديه وال من خلفه ال يأ�يه

، وأسلموا قلوهبم هللا، واتبعوا  شك وال ريب وال تأويل باطل فهو احلق اخلالص، وهو للذين آمنوا

 ..بغري هدى من اهللا تبع هواهيمن جيحد ويستكرب ويعاند، وبه فع تالنور الذي أ�زل إليهم، ولن ين

 له.فهذه آيات الكتاب املُبني يف معناه، ويف مقاصده، ويف حقه، ويف عد

فقد خان أمانة االختيار واإلرادة،  ؛ألرض بغري احلق أحد خملوقات اهللاأ: يعلو يف انبويف هذا ال

ط املستقيم، فاتبع هواه والشيطان؛ فصار يف صورة وحشية أضل وأقل  وخان أمانة اتباع الرصا

ن، اغرت بالقوة، ونيس اهللا القوي املتني، فأ�ساه نفسه، فظلمها، فاس تضعف أهلها، وأحقر من احليوا

، من طغاةمن ال -وغريه  -خشية أن يأيت من يأخذ ملكه، فكان بذلك  والقهر.. وأعمل فيهم القتل،

ء  باستضعاف الناس وإذالالهم، وإفساد فطرهم،  "اإلفساد املعنوي"املفسدين يف األرض.. سوا

ء لواحلي ستباحة القتل واستعباد با "اإلفساد ا�ادي"ولة بينهم وبني اهللا ودينه ودعوته ورسالته، وسوا

 الناس..

 أمر آخر، إهنا: اولكن القدرة اإل�ية ذات املشيئة املطلقة، واإلرادة املطلقة.. هل

▬  ََ ِِّمً  َوَ�َْعلَُهُم اَِْواَِمِ
َ
َِْض َوَ�َْعلَُهْم أ

َ َْ عُِفوا ِ� ا َْ ِزَن اْسُت َّ َ ا ََ ن ّ�ُمّن 
َ
َن  ٥َونُرُُِ  أ َوُ�َمِ�ّ

وَن  َُِهْم ِ�  َُ َْذ َُ ُوَم  ِم�ُْهم ّم  َ�نُوا  ََ ُ�و َُ َِْض َونُرَِي فِرَْعْوَن َوَو َم َن َو
َ َْ  ♂ ٦ا

نقلب تريد التفضل واملنة عىل أو�ك الذين اسُتضعفوا يف األرض ! أ�ى هذا ؟ وكيف تإهنا 

عفون، ومن استعبدهم فرعون إىل ورثة كيف سيتحول املستض ا احلال؟الصورة الواقعية هبذ

 رض.. بل األئمة فيها ؟!ألل

التي ال يقف أمام إرادهتا حاجز أو مانع، إهنا اإلرادة احلرة مللك امللوك، وخالق  إهنا القدرة اإل�ية

وإذا  - جب مستمر يف كل جيل يواجه فرعونوهذا الع - العجب ااخللق، ولو تأملنا قليًال لزال عن
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ع موسى  كانت السورة هنا تكشف لنا عن احللقة النهائية من وفرعون، ونميض  ♠رصا

، فإن مواجهة الفراعنة بانتصار احلق وأهله إىل هناية السورة، ونحن نعرف النهاية مطمئنني

قعية والطواغيت  ل املؤمن يف حالة من اخلشية عجت - ورة القصصسال يف  -يف الصورة احلية الوا

كب يف قلبه اليقني بأ�ه هو ولتس ؛وهذه اآليات هي لطمئنة املؤمنواخلوف واالضطراب والقلق، 

ِِ ﴿كام قال تعاىل يف وعده:  ..وراث هذه األرض  َ ِْ  َّ ِزَن آَمُ�وا ِم�ُْ�ْم وََعِملُوا اِ َّ ُ ا ُّ وََعَ  ا
ِي  َّ ّ َُِهْم َِزَ�ُهُم ا ََ ِزَن ِمْن َ�بْلِِهْم َوَ�َُمّكِ َّ َِْض َكَم  اْسَتْخلََف ا

َ َْ تََ�ٰ َُِهْم لَ�َْسَتْخلَِفّ�ُهْم ِ� ا َْ ا
ْمً�  
َ
ََْعِ  َخوْفِِهْم أ ُّهْم ِمْن  ََ ُِ�ونَ  ََ  َ�ْعُبُ ونَِ� َوَ�َُبّ ِ َْ ُ ََ  ََْع َ  َ�َفرَ  َوَمنْ  َف�ًْئ  ِ�  � ِ ِٰ�َ  ََ ِ وَ�ٰ�

ُ
 ُومُ  فَأ

َل ُِ امّ ﴿ .)55( الّنور ﴾الَْف ِسُقونَ  َ ْْ ِزَن آَمُ�وا ِ� ا َّ َُُسلََ�  َوا  ُ ُْ ْ�َ ََ َُ ِِنّ   ْفَه 
َ َْ َُوَْم َ�ُقوُم ا غافر [﴾ �َْل  َو

)51([. 

، ولكن عليه أن يكون يف نحوهاعقله  يستقرإذن فهذه قضية منتهية عىل املؤمن أن ُيطمئن باله، و

ء أد ك املؤمن ريقظة دائمة يف معركته مع الفراعنة والطواغيت، وحيذر مكرهم وخداعهم، وسوا

ه عىل موطن "االبتالء" وحقيقة جيله، فعني املؤمن وقلبحلظة التمكني أو قّدرها اهللا يف غري 

. وحيذر الفراعنة وجندهم، فمهام انتفشت قوهتم، ومهام جتمل وتزين باطلهم، فسيظل هو متحان.اال

ٌّ بَِ�لَِم تِهِ َوَِْو َكرِهَ اُِْمْجرُِمونَ ﴿الباطل الذي سيمحقه اهللا:  َ ْْ ُ ا ُّ ٌّ ا َِ ُُ بَْل  ﴿ .])82يونس ([﴾ َو
ٌل  ََا ُوَو َزاوِ ِ َلْ َمُغُه فَِ ََ  اْ�َ ِطِل 

َ ََ  ِ ٌّ َ
ْْ ْ  َولَُ�مُ َ�ْقِذُف بِ  ُفونَ اِ َِ   .])18األ�بياء ([﴾  َوُُْل ِمّم  تَ

سع الفضل ليكون خوفه من اهللا الكريم احلنان املنان وا ..أن يستجمع كل خوفه عىل املؤمن وجيب

جند  افكرب يف األرض بغري احلق، وال خيد التي تستعبيده ال سيام العبي واملن والعطاء، وال خيش

 ما حيذرونه من العذاب والنقمة واهلالك. -ولو بعد حني  -الفراعنة، فسريون 

ومتى استجمع املؤمن هذا اإليامن يف قلبه، ومتى حترر من اخلوف من الفراعنة وجندهم، كان له 

َخ ُف  ﴿: ♠األمن كالذي وجده أ�ينا إبراهيم 
َ
نُّ�ْم  َوَ�لَْف أ

َ
ََ َ�َ فُوَن � ْ�ُتْم َو َ�ْ

َ
َم  أ

ِْل بِهِ َعلَلُْ�ْم ُسلَْط نً   ِ َم  َِْم ُ�َ�ّ ُّ ْ�ُتْم بِ  َ�ْ
َ
يّ أ

َ
ِ  فَأ َْ ٌّ  الَْفِرَُق ََ

َ
ْمنِ  أ

َ َْ ِزَن  .َ�ْعلَُمونَ  ُك�ُْتمْ  ِِنْ  بِ  َّ ا
ََ َِهُ  ِ وَ�ٰ�

ُ
ْمُن َوُوْم ُمْهَتُ ونَ آَمُ�وا َوَِْم زَلْبُِسوا ِِزَم َ�ُهْم بُِظلْ�  أ

َ َْ ومتى استقام  .])82، 81األ�عام ([﴾  ُم ا
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 واجهة واجلهاد،باطن املؤمن، استقام ظاهره، واستعد للمواجهة يف ميدان اإليامن، ويف ميدان امل

 وذاك زاد املؤمن.

 ولكن كيف كان التدبري اإل�ي هلالك فرعون ؟

نْ  ▬
َ
ِمّ ُموَ�ٰ أ

ُ
لَْ�  َِِ�ٰ أ ََ ْو

َ
َِْضعِلهِۖ  َوأ

َ
ََا أ ِ ِْ  فَِ لْقِلهِ  َعلَلْهِ  ِخْف

َ
َْ�ِ�ۖ اْ�َ  ِ�  فََ َُ  ََ ََ َ�َ ِ� َو  ِِنّ  ِمّ َو

وهُ  َّ ا ََ  َِ ََ ِعلُوهُ  َِِ�ْ ََ  ِمنَ  َو َ�نً ۗ  ٧ اُِْمرَْسلِ ََ  فِرَْعْونَ  ِِنّ  فَ ْ�ََقَطُه آُل فِرَْعْوَن ِ�َُكوَن َُِهْم َعُ ّوا َو
َُ  َوَو َم نَ  ُوَم َو ََ ََ  َ�نُوا ُ�و ۖ  ٨ َخ ِط�ِ ََ َ َْ  ِ�ّ َوِ َْ  ُِ ُِ فِرَْعْوَن قُّر

َ
ِْ اْمَرأ ٰ  َ�ْقُتلُوهُ  ََ  َوقَ َل ََ ن َع

َ
 أ

وْ  زَ�َفَعَ� 
َ
ا َ�ّتِخَذهُ  أ ِمّ ُموَ�ٰ فَ ًَِ�ۖ  ٩ �َْشُعُرونَ  ََ  َوُومْ  َوَمً

ُ
َُ أ ْصَبَح فَُما

َ
ِْ  ِِن َوأ ََ  ََ َِوْ  بِهِ  َ�ُبِْ ي َ�

ن
َ
َ�ْطَ�  أ َّ  ٰ َ ْ  ِمنَ  ِ�َُكونَ  قَلْبَِه  ََ ََ اِ لهِۖ  ١ُمْمِم�ِ َِّ ْختِهِ ُق

ُ
َِ  ْْ ِْ  َوقَ لَ َ ُْ َب ُ   َعن بِهِ  ََ �ُ  ََ  َوُومْ  َُ

ْ  زَْ�ُفلُ  ١ �َْشُعُرونَ  لْ ََ ْوِل 
َ
ٰ أ َ ََ َُّلُ�ْم 

َ
ْْ َوْل أ َق لَ ََ ََ ِمن َ�بُْل  ّرْمَ�  َعلَلْهِ اَِْمَراِض ََ ونَُه لَُ�ْم َو

وَن  َُ ـِٰ�ّن  ١َوُوْم َ�ُ نَ ِص ٌ  َولَ ََ ّن وَْعَ  اِّلـهِ 
َ
َْ�َن َوِ�َْعلََم أ َُ  ََ لُْ�َه  َو َْ هِ َ�ْ َ�َقّر  ِمّ

ُ
َْنَ هُ َِِ�ٰ أ ََ فََر

ََ َ�ْعلَُموَن  ْ�َ�َُوْم 
َ
ْكًم  وَِعلْمً  ١أ َُ ُفّ هُ َواْسَتَوٰى آتَ�َْ� هُ 

َ
ََ أ ََ   ۚ َوَِّم  بَلَ ِ ََ  َ�ْ�ِي َوَ�َ�ِٰ ِس ِ َْ  اُِْم

ـَٰذا ِمن ِفلَعتِهِ وَ  ١ ِ َ�ْقَتتَِفِن َو َْ لَ َُ ََ َ  َِلَه   ََ ْولَِه  فََو
َ
ْن أ َِ َ�ْفلَ   ِمّ َِ  ٰ

َ ََ َََخَل اَِْمِ زَ�َ   ـَٰذا َو َو
هِۖ  ِي فَ ْسَتَغ ثَهُ  ِمْن َعُ وِّ َّ َ  ِفلَعتِهِ  ِمن ا ِي ََ َّ هِ  ِمنْ  ا َقَ�ٰ  ُموَ�ٰ  فََوَ�َ�هُ  َعُ وِّ ـَٰذا ِمْن قَ  �ۖ َعلَلْهِ  ََ َل َو

َمِل اِّشلَْط ِنۖ  ل   َعُ و   ِِنّهُ  َْ َِ َل  ّم َغَفَر َ�ُۚ  ١ ّمبِ ََ َِ َف ْغِفْر ِ�  ُْ َ�ْف ّ َظلَْم ِِ ََِبّ ِِ  ُووَ  ِِنّهُ  قَ َل 
 َُ لمُ  الَْغُفو َِ ّ  ١ اِّر َ ََ  َْ �َْعْم

َ
ََِبّ بَِم  � ََ قَ َل  ًَا لِّلُْمْجرِِم ُ�وَن َظِه

َ
ْصَبَح ِ� اَِْمِ زَ� ِ  ١ فَلَْن أ

َ
فَأ

ُِخُهۚ  ْْ ْمِس �َْسَت
َ َْ هُ بِ  َ َْ ِي اْسََ� َّ ََا ا ُُ فَِِ ََ  ُموَ�ٰ  َ�ُ  َق َل  َخ ًِِف  َ�َ�َّق َل  لََغوِي   ِِنّ ْن  ١ ّمبِ

َ
فَلَّم  أ

ِي ُوَو عَ  َّ َُ بِ  ن َ�بِْط
َ
ََ أ ا ََ

َ
ْمِسۖ أ

َ َْ َْ َ�ْفًس  بِ  ن َ�ْقُتَلِ� َكَم  َ�َتلْ
َ
تُرُُِ  أ

َ
 ِِن ُ و  ُِّهَم  قَ َل زَ  ُموَ�ٰ �

َّ  تُرُِ ُ  ن ِِ
َ
ا تَُ�ونَ  أ ًَ ّب  َِْض  ِ�  ََ

َ َْ ن تُرُِ ُ  َوَم  ا
َ
ََ  ِمنَ  تَُ�ونَ  أ َِ لِ َْ ْن  ١ اُِْم لل ِمّ َُ ََ ََ َو  َو

قَْ� اَِْمِ زَ� ِ �َْسَ�ٰ َق َل 
َ
ََ  أ َِ ََ ِمَن اَّ ِص َ ِ ّ ِِ ََ ِ�َْقُتلُوَك فَ ْخُرْج ِِ ِ تَِمُروَن ب

ْ
زَ  ُموَ�ٰ ِِّن اَِْمَ�َ زََ

٢  ۖ ُُ ََ  الَْقوْمِ  ِمنَ  َ�ِِّ�  ََِبّ  قَ َل  فََخَرَج ِم�َْه  َخ ًِِف  َ�َ�َّق َه تِلَْق َو َمْ َ�َن قَ َل  ٢ الّظ ِِِم َّ َوَِّم  تََو
 ّ�ِ ََ  ٰ ََ ن َ�ْهِ زَِ� َسَواَو اِّسبِلِل  َع
َ
َن اَّ ِس �َْسُقوَن  ٢أ ّمً  ِمّ

ُ
َ  َعلَلْهِ أ ََ ََ َم َو َمْ َ�َن َو ََ َوَِّم  َو

اِنۖ  ََ ِ تَُذو َْ �َ
َ
َُونِِهُم اْمَر� َ  ِمن  ََ َِ  ََ  قَ َ�َ  �ۖ َخْطُبُكَم  َم  قَ َل  َوَو ّ�ٰ  �َْس ََ  ََ  ِ َْ بُونَ  �ۖ اِرَِّ�وُ  زُ

َ
 لْخل فَ  َو�

َل  َل  ٢ َكبِ َْ  فَقِ َْ َِِ�ّ ِمْن َخ
نَ�لْ
َ
ّ َِِم  أ ِِ ََِبّ ِِ َق َل  ََ ِلّ  ٰ َُِهَم  ُمّم تََوّ�ٰ َِِ� الِظّ ََ َفَج َوتُْه  ٢فََس

 ۚ َ ََ  َْ َر َم  َسَقلْ َْ
َ
ََ أ َُ ِ� زَْ ُعوَك ِ�َْج�ِ

َ
ْْ ِِّن أ َل و  قَ لَ َْ َ اْستِ ََ َ اُوَم  َ�ْمِ�  َْ ِّ  ََ َوهُ  فَلَّم  ِِ  َوَق
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ََ َ�َْفۖ  َِ قَ َل  ََ َِ  َعلَلْهِ الَْق ََ  َ�َْو ْرهُۖ  ٢ِمَن الَْقوِْم الّظ ِِِم َِ
ْ
ِْ اْسَتأ بَ

َ
َ اُوَم  زَ  � َْ ِِ ْْ  ِِنّ  َق َل

 َ َْ َِ  َمنِ  َخ ْر ََ
ْ
َُ  الَْقوِيّ  اْسَتأ ِم

َ َْ َ ى ابْ  ٢ ا َْ ِِ ََ ََ نِ�
ُ
ْن أ
َ
َُُِ  أ

ُ
ّ أ ِِ ن قَ َل ِِ

َ
ٰ أ َ ََ  ِ َْ َ َ�ّ َو َ�

 ۖ َجج  َِ  َ ِِ َرِ� َمَم  َُ
ْ
�ْ  َفِِنْ  تَأ

َ
ا فَِمْن ِع�ِ َكۖ � ً َْ َْ َع َُِ ُ  َوَم  َمْم

ُ
نْ  أ

َ
ٌّ  أ ُف

َ
ََ  أ ِِ  �ۚ َعلَلْ  َف وَ  ِِن َسَتِجُ 

ََ  ِمنَ  اِّلـهُ  ِ ِْ  َّ ۖ  ٢ اِ ََ ََ بَ�ِْ� َوَ��َْ� ِ ّ�َم  قَ َل َ�ِٰ
َ
�  ِ َْ لَ ََ

َ َْ ََ  ا ُْ قَ ۖ ُعْ َوا َفَف  لْ ّ َ ََ ٰ  َواِّلـهُ  َن  َ ََ 
ْولِهِ  ٢ َو�ِللل  َ�ُقوُل  َم 

َ
َِ ا َق َل  ًَ ُِ الّطوَِ نَ  ِ ََ ن ْولِهِ آ�ََس ِمن 

َ
ََ بِأ َل وََس  ََ

َ َْ فَلَّم  َقَ�ٰ ُموَ� ا
ْذَو�   ََ ْو 

َ
�َْه  ِ�ََ�  أ ا ّلَعِ�ّ آ�ِلُ�م ِمّ ًَ ُْ نَ  ّ آ�َْس ِِ ُْوا ِِ َطلُوَن  اْمُك َْ َن اَّ َِ لََعّلُ�ْم تَ تَ َو   ٢ِمّ

َ
فَلَّم  �
نَ  اِّلـهُ 

َ
� ّ ِِ ن زَ  ُموَ�ٰ ِِ

َ
َ� ِ ِمَن اِّشَجَرُِ أ ََ ْ�َمِن ِ� اْ�ُْقَع ِ اُِْمَب 

َ َْ ََّب نُوََِي ِمن َف ِطئِ اَِْواَِ ا  
 ََ ََ َكۖ  ٣الَْع َِِم ٌِ َع

لْ
َ
ْن �
َ
آَو  فََلّم  َوأ �ّ  َ�ْهَ�ّ  ََ

َ
ۚ َكَ ُْ ََ ن  َوّ�ٰ ُمْ بًِرا َوَِْم ُ�َعقِّ ََ  ُموَ�ٰ  زَ  َه   قْبِْل َو

َ
أ

ََ  َ�َْفۖ  ََ  ِمنَ  ِِنّ ََ  ٣ اْ�ِم�ِ ِ ُسوو  َواْضُمْم َِِ�ْ َْ ََ َو ِمْن َ� لْ ََ ََ َ�ُْرْج  لْبِ ََ َْ زََ َك ِ� 
اْسلُ

 ۖ ُِ ََ ِمَن اِّرْو ََ  �َ ََ  ََ ِ ِّ  ِمن بُرَْو نَ نِ  فََذان � ََ  قَوًْم  َ�نُوا ِِّ�ُهمْ  ََ َِِ�ٰ فِرَْعْوَن َوَملَ�ِهِۚ َّ قَ َل  ٣فَ ِسقِ
ن َ�ْقُتلُوِن 

َ
َخ ُف أ

َ
ُْ ِم�ُْهْم َ�ْفًس  فَأ ّ َ�َتلْ ِِ َِْسلُْه َمِ�َ  ٣ََِبّ ِِ

َ
ُح ِمِ�ّ َِِس نً  فَأ ََ فْ

َ
وُن ُوَو أ َُ ِ� َو 

َ
َوأ

ُقِ�ۖ  ّ ِ ََ ًَْوا زُ َِ  ّ ِِ َخ  ِِ
َ
بُوِن أ ن زَُ�ِذّ

َ
ََ َوَ�َْعُل لَُكَم  ُسلَْط نً  فََف  ٣ُف أ ِخل

َ
َ َك بِأ َُ قَ َل َسَ ُشّ  َع

لُوَن َِِ�ُْكَم ۚ  َِ نُتَم  بِآزَ تَِ�  زَ
َ
 ♂ ٣ الَْغ ِ�ُونَ  اّ�َبَعُكَم  َوَمنِ  أ

ّ�ِ  ِِنّ ﴿ وسبحان اهللا..  َِكلمُ  لمُ الَْعلِ  ُووَ  ِِنّهُ ِطلفل َِِم  �ََش ُو لَ  ََ ْْ رضيع ُيلقى  .])100( يوسف[ ﴾ ا

يف البحر، فيكون هو سبب هالك فرعون ! يا اهللا ! سبحانك، وإهنا لسخرية من فرعون وهامان 

كرب يف األرض، وُتبرشه توجيوشهام وملكهم، إهنا صورة تريد احتقار فرعون، واحتقار كل مس

 واستحالة تصورها. باهلالك، ولو بأوهن األسباب، وأ�عدها عن العقل، بل 

ونرى يد القدرة اإل�ية، وهي تتفضل عىل هذا اإلنسان، وهي تدبر أمره يف كل حلظة، ويف كل حني 

 َقيُّومُ  َيا َحيُّ  َيا: "☻ فكان من دعاء النبيال غنى لإلنسان عن اهللا طرفة عني، 

 )]545: 1([املستدرك عىل الصحيحني/"َعْنيٍ  َطَرَفةَ  َنْفِيس  إَِىل  َتِكْلنِي َوال ُكلَُّه، َشْأِين  ِيل  َأْصلِْح  َأْسَتِغيُث، بَِرْمحَتَِك 

يف كل حسن التوكل عىل اهللا، وصدق اللجوء إليه  ♠وتكشف هذه احللقة من قصة موسى 

 ال يتزعزع قلبفاالطمئنان، وهو األمان، وهو شاطئ السكينة والراحة  ▐نه إحني، و

اهللا، وكلها أمرها عند اهللا، وكلها حتت إرادة اهللا..  رؤية الصعاب، واألهوال، فكلها بيد دعن املسلم
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ن، ومن ذلك خياف املؤمنفيفقد رصيده من اإليامن، فذلك ه ؛فال جيزع، وال ييأس  ِِنّهُ : ﴿ و اخلرسا
ُس  ََ 

َ
ْوحِ  ِمنْ  َ�لْأ ََ  ِ ُّ َّ  ا  .])87( يوسف[ ﴾ الَْ�فُِرونَ  الَْقوْمُ  ِِ

لبرش.. فاإلنسان حمدود القدرة والتصور، حمدود بالزمان وإن تدبري اهللا، وقدره، فوق تصور ا

، جاهل بالغيب، يقيس بـ "اللحظة احلارضة" اآلنية، ولكن وباللغة املنطوقة وحدود تعبرياهتا واملكان

وهو  وال تستطيع لغة برشية أن حترص حكمته وصفاته وقدرته !! اهللا ال حيده زمان أو مكان،

ر كامًال، بل لمؤمن اخلري، ولكن قد يعجز املؤمن عن رؤية القدفوق الزمان واملكان، يدبر ل هلالج لج

فيها  بدأن هذا كل قدره، وال يتصور أن هذا جمرد حلظة عىل الطريق ال ن�ًام، فيظأقد يشاهد ما حيسبه 

هُ َ�ْقِ زًرا ﴿واهللا من كبد وكد وتعب،  ََ َقّ  ََ و   ْ�َ ّ ُُ  ٌَ ّ َ�ْ  ﴿ .])2الفرقان ([﴾  َخلَ ُُ و  َخلَْقَ� هُ ِِنّ  
  َ كل يشء.. يا هلا من كلمة يعجز العقل مهام سبح بخياله أن يتصورها، كل يشء  .])49القمر ([﴾  بَِقَ 

خملوق بقدر، ولنا أن نتصور ما حتويه طبيعة هذا القدر: من احلكمة والقدرة واإلحاطة والرمحة 

ن، ذلك القدر الذي نتصوره واملشيئة، وما حيويه القدر من دقة ولطف ومجال وحجم وزمان ومكا

قدر كل ذلك بأمره، وبعلمه، وال ُيعجزه يشء، وال يُ  ▐من بدأ اخلليقة إىل ما ال هناية، واهللا 

 ! هلالج لج، جل شأ�ه، ▐يرهقه يشء.. 

وقدره، ونعمة  بقضائهنعمة االستسالم هللا رب العاملني، ونعمة الرىض  ..وما أعظمها من نعمة

ضوع بني يديه، ونعمة الكد واجلهد اتباعًا ألمره، وخالفة ألرضه، التوكل عليه، والركون إليه، واخل

ء، راضيًا بالعطاء يف الدنيا واآلخرة.. وتلك هي احلياة الطيبة، وتلك  اإلنسان ثم يميض مطمئنًا للجزا

 هي احلرية الكاملة.

منذ حلظة ميالده حتى لقاء ربه، إنام هي  ♠قصة موسى  -سورة القصص  –ل فّص وإذ تُ 

للمؤمنني عن عظمة التدبري اإل�ي لعباده، ورمحته هبم، وتكشف تفصيالت القدر، ولو  لتكشف

لتصورها العقل يف  -كلحظة إلقاء رضيع يف البحر  -توقفنا عند حلقة من حلقات القدر منفردة 

وال يستعجل  - كتمل حلقات القدر، ولكن عندما تصورة من التهويل واجلزع واهللع والقنوط

فال جيزع املؤمن وال يقنط عندما  ؛ة واحلكمة والعدل والفضل واملنةسريى الرمح - هلااملؤمن اكتام

 يشاهد حلقة مؤملة من القدر، هي فقط مقدمة للخري بإذن اهللا.
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م، فأ�ى له ُمكّرم.. وللمؤمنني ُحمب، ودود غفور رحيفاهللا الذي خلق اإلنسان هو به رحيم، و

 ؟!رأى حلقة مؤملة من حلقات القدر نإيامنه إيم، وهيتز اإل� العظ اينرصف اإلنسان عن مثل هذ

لينهض باملهمة الكربى.. مهمة الرسالة،  وهو مصنوع عىل عني اهللا؛ ♠ويكرب موسى 

غاية، ودرسًا يصقل شخصيته،  كان هلا ♠ومواجهة الفراعنة.. وكل مرحلة من حياة موسى 

ئيل، ورجل من "عدوه" من فمثًال: عندما وقع االقتتال والشجار بني رجل من شيعته  من بني إرسا

اخلطأ قوم فرعون، فانترص موسى لشيعته.. فقتل عدوه خطئًا ! ورغم أ�ه عدو.. إال أن هذا القتل 

، وعندما تكرر املوقف مرة ثانية.. كان ربه، وأقر بذنبهموسى واستغفر من عمل الشيطان !  كان

كانوا من  ولو –ن ينترص للظاملني قد تعلم الدرس، وضبط انفعاالته هذه املرة أ ♠موسى 

 .حتى ولو كان من عدوه –بغري وجه حق  –عىل أحد  يعتد وأال –شيعته 

ليواجه درسًا جديدًا يؤهله ملهمته.. وقدر اهللا يميض باخلري  خيرج من مرص بعد التآمر عىل قتله؛ثم 

ه، وهو لرب ♠وتكشف اآليات عن استسالم قلب النبي الكريم موسى  -ولكل مؤمن  –له 

َل ﴿ يرتكن إىل اجلدار ويقول:  َْ  فَقِ َْ َِِ�ّ ِمْن َخ
نَْ�لْ
َ
ِِّ َِِم  � وهذا االستسالم هللا، هو ما  ﴾ ََّبِ ِِ

فإن عطاء اهللا واسع، غري ممنوع.. ولكن هيدف إليه التصور اإلسالمي من الناحية الكلية الشاملة، 

والعبادة واملعاملة والعمل واجلهاد، ومتى حتقق خلوص القلب هللا يف الدعاء  :هي يامنالقضية يف اإل

 هذا اإلخالص ونجح املسلم يف هذه احلالة اإليامنية، كانت له احلياة الطيبة.

أ�اه اهللا رمحة من عنده العبد الصالح الذي مع  ♠وقد ورد يف سورة الكهف قصة موسى 

ومل يفعل  - ا أقدار اهللاهذا الذي امتن اهللا عليه بيشء من خفاي - ▐من علمه  مه شيئاً لّ وعَ 

 وهي جتعل من هد ومضة من ومضات احلكمة اإل�ية؛؛ ليتعلم موسى ويشامنها إال بأمر اهللا شيئاً 

 واستبداله بخري منه! لأل�ويننجاة  الشقي قتل الغالممومن  وراء خرق السفينة نجاة ألصحاهبا!

نًا حلسن التوكل عىل اهللا،  فيصبح هذا الدرس !؛ومن بناء اجلدار بدون مقابل رمحة لليتيمني عنوا

طن اخلري مهام وقع من آالم، وطلب الرمحة مهام كانت العذابات.  وللبحث عن موا
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ََ : ﴿هلالج لجاملقدس" وقوله  يإىل "الواد ♠وأما وصول موسى  ََّب الَْع َِِم  ُ ُّ نَ  ا
َ
� ِِّ ِِ ﴾

نه، ويظل جتربة فريدة ال غتها أن ُتعرب عموقف ال تستطيع احلروف والكلامت مهام وصلت بال كذاف

 ! إن تصورت القلوب، فهو شعور هلا يستطيع القلم أن يصل إليها، أما

ولكن نلحظ التكريم اإل�ي العظيم لإلنسان، ذاك املخلوق الذي تفضل اهللا عليه من بني ماليني 

 يف هذا املوقف العظيماملخلوقات، وهذا املوقف هو ترشيف للجنس البرشي كله، وتكريم له، و

الطاغية العنيد الذي يستبيح القتل ويستعبد الناس،  هذااملهيب جاء األمر بمواجهة فرعون، 

، جاء هذا األمر للمؤمنني ويستكرب يف األرض بغري احلقويسرتق أرواحهم، ويستلب ثرواهتم، 

ملواجهة فرعون، فإن من حياول أن يعتدي عىل سلطان اهللا يف أرضه، أو يعتدي عىل خلقه بغري حق، 

حتى يرد سلطان اهللا يف أرضه لرشعه ودينه  ؛ن هيدأ له بال، وال ُيغمد له سيففال حيق للمؤمن أ

وحكمه، ويرد أي اعتداء عىل خلقه بغري حق، وجياهد ويواجه أو�ك الذين يقطعون الطريق عىل 

ط اهللا املستقيم.  .الناس أن يصلوا إىل رصا

 فكانت املواجهة:

ََ َوُوم ّموَ�ٰ  ▬ ـَٰذا ِ� آبَ َِِ�   فَلَّم   رل ّمْفَ�ًى َوَم  َسِمْعَ�  بَِه َْ َّ ِس ـَٰذا ِِ ِ  َق ُِوا َم  َو  �َِّ بِآزَ تَِ�  بَ�
 ََ ّولِ

َ َْ ََ َو بِ ُِْهَ ٰى ِمْن ِع�ِ هِ َوَمن تَُ�وُن َ�ُ َ�قَِبُ  اّماَِۖ  ٣ا ْعلَُم بَِمن 
َ
ِ�ّ أ ََ  ََ  ِِنّهُ  َوقَ َل ُموَ�ٰ 

 ♂ ٣ الّظ ُِِمونَ  ُ�ْفلِحُ 

ئه قبل جميء اآليات ومن بعدها، وهذه هي القضية األصلية، والتكذيب والكفر من فرعون ومل

قضية استكبار النفوس عن اإلذعان هللا وأمره وهنيه، واخلروج من العبودية هللا وعدم اإلسالم له ! 

ب كذّ تُ تنفعها اآليات، وس نغبة" يف تغيري ما هبذه النفوس، لومتى كان ذلك، ومتى مل يكن هناك "ر

ء جاءهتم أو مل تأهت ، وسيكون احلاصل بعد التكذيب هو الدخول يف قضايا فرعية، واهتامات مهبا سوا

: "سحر  باطلة، وحتوير للقضية األصلية، وحماولة اخرتاع اهتامات ُتطبل دعوة احلق، فهنا قالوا

متهان وصفه باملُفرتى إمعانًا يف االر و" ومسأ�ة السحنيله اآلباء األولكالم مل يق"و ،ُمفرتى"

 والتكذيب، تم إبطاهلا يف يوم الزينة.. يوم أن آمن السحرة.
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من التكذيب، اعتبار اآلباء تكال عىل سرية اآلباء األولني، وهي صورة متكررة واإلضافة هنا: اال

يشء، إذا اتبعوا ن كانوا مثل غريهم، ال يميزهم ون "احلق والعدل" ! واآلباء األولني هم ميزا األول

أصبحوا ُمضلني ملن بعدهم، وجيب  ..كانوا ضالني نر والرسول كانوا قدوة صاحلة، وإاهلدى والنو

، إنام يبحثون عن أي ه الطريقة من التفكريهم هذينعيريهم وتبعيتهم، ولكن القوم ال تأ�اخلروج من 

لسبوا اآلباء  ..بدعوة احلقني مؤمنفلو كان اآلباء  ،مربر لـ "التكذيب" احلاصل يف قلوهبم ابتداء

مربر أو دليل، وهيهات أن يكون للباطل أي فالقضية قضية هوى وتكذيب يبحثون له عن  ؛األولني

 دليًال.

إىل القضية األصلية مرة ثانية وهي "اهلدى من عند اهللا" وجيب اإليامن  ♠وجههم موسى ويُ 

مهام انتفش الباطل، ولن ُيفلح  - عد حنيولو ب - ه، وهؤالء هم من هلم وراثة األرضبه واإلسالم ل

وكفرهم، والظاملون لغريهم باستعبادهم ورصفهم عن دين  بتكذيبهمالظاملون.. الظاملون أل�فسهم 

 اهللا..

 :وقال  كام تبجح الفرعون

ِي  ▬ َْ ـٰه  َ�
ْن ِِلَ ُْ َلُ�م ِمّ ّ�َه  اَِْمَ�ُ َم  َعلِْم

َ
 ♂ ٣زَ  �

الم مل دعاء السحر املُفرتى، ودعوى أ�ه كامن التكذيب بعد  ن ويصل إىل صورةويتجرأ الفرعو

ما "من التكذيب فيتجرأ عىل القول:  ، يأخذ هنا صورة فظيعة مستقبحةتصدقه سرية اآلباء األولني

ادعاء هنا يقصد بلعله و - "أ�ا ربكم األعىل": النازعاتوقال يف سورة  - "ن إ� غرييعلمت لكم م

 وأ، حسب هواه لل هلم ما يشاء، وُحيرم عليهم ما يشاءة عىل الناس.. كأن ُحي دعاء الربوبيا: األلوهية

 أو يف املعابد عندهم، أو عبادة األولني ،الدعاء والعبادةيرصفون له صور العبادة كالسجود وأن 

يملكون أكثر من ذلك، دعاء الربوبية من اخللق، فال اهذه هي صور والذلة والطاعة له، و له اخلضوع

دعاء األلوهية بمعنى ترصيف الكون، وحركة األفالك، وإنبات النبات، وإنزال اتصور وال يُ 

أل�ه ال يستطيع أن يغري فيها  هائدعااهذه دعوى باطلة لن يقوى أحد عىل األمطار، وخلق اخللق، ف

ََ ّج ِِبْرَ  ﴿الطاغية:  اجمثل موقف أ�ينا إبراهيم وهو حي.. كئاً شي ِي  َّ َِْم تََر َِِ� ا
َ
ْن �

َ
ّ�ِهِ أ ََ اوِلَم ِ� 
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 ُْ ِمل
ُ
ِِ َوأ َْ

ُ
نَ  أ
َ
ُْ قَ َل � ُُِمل ِِ َو

ْ ُُ ِي  َّ َ ا ِ�ّ ََ  قَ َل ِِبَْراوِلُم 
َِِْ ََ ُ اُِْملْ ُّ َ  فَِِنّ  ِِبَْراوِلمُ  قَ َل آتَ هُ ا ُّ  ا

 �ِ
ْ
ِقِ  ِمنَ  بِ ِّشْمِس  زَأ َْ ِِ  اَِْم

ْ
َْ  اَِْمْغرِِب  ِمنَ  بَِه  فَأ ُبِه ِي ََ َّ ُ  َ�َفرَ  ا ُّ  الَْقوْمَ  َ�ْهِ ي ََ  َوا

 ََ  .])258( البقرة[ ﴾ الّظ ِِِم

ء  وقضية الربوبية قضية توحيد وحرية ابتداء، وينزلق الناس إىل االستعباد من ِقبل البرش فيها سوا

شعروا أو مل يشعروا، وفرعون يعترب نفسه الرب األعىل، والدستور األوحد، واملرجعية األوىل، له 

ه، وللناس أن خيضعوا له، ويأمتروا بأمره، ولعل قوله: حق األ  "إ� غريي"مر والنهي حسب هوا

ضوع بمعنى حق اخل "أ�ا ربكم"وقوله:  ،حسب هواه بمعنى حق الترشيع والتحليل والتحريم

صورة من صورة العبودية للبرش جاءت رسالة التوحيد لتحرير  منها والذلة والطاعة له.. وكل

 د األمر "كله" هللا.لناس منها، ورا

حة:  -رغم هول ما قال  -فرعون صدقه مع نفسه ولكن ُنسجل ل وصدقه مع عبيده، فهو قال رصا

حة القبيحة الفجة، لكنها  "أ�ا ربكم األعىل" "ما علمت لكم من إ� غريي" نسجل له هذه الرصا

ََ ﴿ مرحية، وُتسهل عملية املفاصلة، والبيان  ََ  َمنْ  ِ�َْهلِ نْ  َولَ َْ  ِ ْن بَّ�َِ�    َ�   بَّ� َْ ٰ َمْن َ�ّ  َِ َْ َُ  ﴾ َو

 .])42( األ�فال[

يامرسون صور الربوبية عىل اخللق،  -ويف كل عرص  -فهناك فراعنة وطواغيت يف هذا العرص 

 : بغري هدى  حسب أهواءهمفُيحلوا وحيرموا  ؛يامرسوهنا "ىلأ�ا ربكم األع"ولكن من دون أن يقولوا

وُخيضون الناس حلكم اجلاهلية، وحكم الطاغوت، م مسلمون مؤمنون ! .. ثم يقولون: إهنمن اهللا

ويذلوهنم، فُيعبدون الناس إليهم ! تارة باسم الدستور والقانون، وتارة باسم نظام احلكم، وتارة 

باسم  وتارة باسم امللكية، وتارةوتارة باسم احلداثة، وما بعدها، ، وتارة باسم العلامنية، احلريةباسم 

حة  التي تتجسد فيها "ربوبية البرش" عىل ة... إلخ من الصوراجلمهوري غريهم، ولكن من دون رصا

وباالً عىل الناس، فال يدركون حقيقة اخلديعة، وال يعرفون حقيقة فتكون هذه املسميات  ؛فرعون

ء يف  التوحيد، وال ينتبهون إىل أن التوحيد يفرض عليهم االستسالم الكيل هللا رب العاملني سوا

 ونه وحده هإن اهللا وحده هو املُرشع، وإالترشيع واحلكم ونظم احلياة.. و تقاد أو العبادة أواالع

ملذاهب الوضعية واألفكار نه مهام كانت املسميات واإي َيدين اخللق حلكمه وخيضعون.. والذ
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  من حقيقة التوحيد يشء، ولن ُحتلل املسلم من وجوب االستسالم هللاريفلن تغ الكاذبة.. اقةالربّ 

 رب العاملني.

 ويكشف فرعون عن سفاهة عقله، كام هو عقل كل فرعون وطاغوت:

ُظ�ّ  ▬
َ ََ  ّ ِِ ـٰهِ ُموَ�ٰ ن َُ َِِ�ٰ ِِلَ ّطلِ

َ
ًَ  ّلَعِ�ّ أ َعل ِ�ّ َ�ْ َْ َِ فَ   الِطّ

َ ََ وْقِْ  ِ� زَ  َو َم ُن 
َ
ُه ِمَن فَأ

 ََ  ♂ ٣الَْ�ََِِ

ور العقيل لفرعون، فهو عقل سفيه جهول أرعن، ال يتصور إال ما وهنا تربز الصورة ا�ادية للتص

ه، وإن كان يف قوله سخرية من دعوة موسى  فهو من  !هللا رب العاملني اً ، وملز له، وحتدي♠يرا

الذي سيبلغ حتى السحاب ال فام هو الرصح جانب آخر يكشف عن حمدودية العقل، وإدراكه.. 

ت واألرضيكون أوما هو اخللق الذي س ؟السامء ٌُ ﴿قال تعاىل:  ؟!كرب من خلق السموا َ�َلْ
ََ َ�ْعلَُمونَ  ْ�َ�َ اَّ ِس 

َ
ٌِ اَّ ِس َوَ�ِٰ�ّن أ

ْ�َ�ُ ِمْن َخلْ
َ
َِْض أ

َ َْ ِِ َوا  .])57غافر ([﴾ اِّسَم َوا

والعلم هنا ليس هو علم الناس أن السموات واألرض أكرب من خلق الناس فهذا ظاهر للعيان، إنام 

هو العلم باحلقيقة الكلية الكونية املرتتبة عىل هذا العلم، والعلم هنا هو جهل العقل ا�ادي  العلم

بع، كلها حتًام ستفيض إىل االستسال م خلالق هذا املحدود عن رؤية حقيقة ذلك، وما يستلزمها من توا

ْم ُوُم اْ�َ لِقُ  ﴿ :الكون.. الذي يسأ�هم
َ
و  أ ْ�َ ِ َْ ْم ُخلُِقوا ِمْن َ�

َ
ََْض  .ونَ أ

َ َْ ِِ َوا ْم َخلَُقوا اِّسَم َوا
َ
أ

 ..])36، 35الطور ([﴾  زُوقُِ�ونَ  ََ  بَلْ 

وُيضيع القيم  ؛ملفاهيميف التصورات وا هالةوالعقل ا�ادي املحدود، هو عقل غبي.. ينرش اجل

نتخيل  واملفاهيم الكلية عن اهللا والكون واإلنسان واحلياة، وعندما يكون هذا عقل كبريهم، فلنا أن

 حجم ا�أساة التي سيكون عليها عبيده وجنده من ناحية الفهم والتصور.

ب كثرياً وهدم العقل ودوره يف رؤية خلق اهللا، وتأمل خملوقاته، واالستمتاع بجامل خلقه.. ُتصع

إال بنور اهللا.. الذي فال حرية له  ..غالل، وُيسجناألقيود، واليغشى العقل ف ؛قضية الدعوة إىل اهللا

 كذبوا ! به

ُعوَن  ▬ ََ ََ زُْر ّ�ُهْم َِِ�َْ�  
َ
ٌِّ َوَظّ�وا � َ

ْْ ِ ا َْ َِْض بَِغ
َ َْ هُ ِ� ا َُ ُ�و َُ  ♂ ٣َواْسَتْكَ�َ ُوَو َو
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وتتلخص قضية التكذيب كلها يف "االستكبار" وهو مرض إبليس اللعني الذي به خرج من 

صيب اإلنسان حتى ُحيوله إىل صورة من امللكوت األعىل وحقت عليه اللعنة إىل يوم الدين، وما أن ي

رج منها كان مصريه كمصري إبليس.. وهذا الِكرب ُخي  بليس يف قلب إنسان ! وإذ مل ُيشفإصور 

ُيضخم  فالكرب - كان يؤمن به من الناحية العقلية حتى ولو - اإلنسان عن اإلحساس باليوم اآلخر

؛ فيطغى، ويستكرب يف مهام حصل أن يرتكه ستكرباللحظة اآلنية احلارضة، وجيعلها مغنًام ال يتصور املُ 

قعية النفسية أ�ه سريجع إىل اهللا..  األرض بغري احلق، وينسى من الناحية الوا

 والعقاب اإل�ي حارض يف الدنيا واآلخرة:

▬  ۖ َ�َبْذنَ ُوْم ِ� اْ�َِمّ ََ هُ  ََ ُ�و َُ َخْذنَ هُ َو
َ
 ♂ ٤ ََ الّظ ِِمِ  َ�قَِب ُ  َ�نَ  َكلَْف  فَ نُظرْ  فَأ

األرض،  وراثة عاقبة املتقني.. يف الدنيا: أنكام  نة يف كل ظامل.. عاقبته اهلالك هو ومن تبعه،وهي ُس 

 ويف اآلخرة: وراثة اجلنة.

 إىل النار: ندعوي أئمة - وجنده –وكان فرعون 

ِِّمً  زَْ ُعوَن َِِ� اَّ َِۖ  ▬
َ
َعلَْ� ُوْم أ ََ َُوْمَ  َو وَن زُ  ََ  الْقَِل َم ِ  َو ُ َْ ِ اّم�َْل   ٤� ـِٰذه �َْبْعَ� ُوْم ِ� َو

َ
َو�

ََ َوَُ  لَْعَ�ً ۖ  َِ َن اَِْمْقبُو  ♂ ٤وَْم الْقَِل َم ِ ُوم ِمّ

املقصود باإلمامة هي إمامة الفراعنة والطواغيت.. فكل فرعون وطاغوت، إنام يامرس طغيانه و

فنن يف القتل والتعذيب وإيذاء املؤمنني.. مه سوى التًا يقدّ يدعىل طريقة إمامه "فرعون" وال جيد جد

وفرعون إمامهم، وهادهيم إىل النار، ويف اآلية حتذير من سلوك طريق فرعون، فهو طريق النار 

ويوم القيامة هم من  - وعىل كل طاغوت وفرعون -والعياذ باهللا، فحقت عليه اللعنة يف الدنيا 

 املقبوحني.

هم، ئواستباحة دما عباد الناس، وقهرهم، وإذالهلم،يف است –وكل من يسلك طريق الفراعنة 

ى فحتًام سيلق ى ولو كان ممن ينتسب إىل اإلسالم؛حت –وممارسة صور الربوبية عليهم  وأمواهلم،

 ني يف الدنيا واآلخرة، فهام طريقان:حومصري الفراعنة، ويكون من املقب
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مقاومة الظلم، ورد ، و: يف إقامة احلق والعدل، واإلحسان والتقوىطريق اتباع الرسل -
 الباطل.

ي التوطريقته ور فرعون، وظلمه، واتباع سنته : يف ممارسة فجوالطغاة طريق الفراعنة -
 داعية إىل النار. -وكل طاغية  –سُتفيض حتًام إىل النار، ففرعون 

عن القدرة واملشيئة  -بكل جرمهم وطغياهنم وجتربهم  -وقوله: "جعلناهم" أي: مل خيرجوا 

 ..مت أ�دهيم، بل سخط اهللا عليهم، وأمىل هلم إىل حني، وتركهم يف غيهم يعمهون، بام قدّ اإل�ية

ً  فَلَِ�ْفِسهِ ﴿ ِْ َس وَ  َوَمنْ َمْن َعِمَل َص 
َ
َعلَلَْه  أ ََ  َوَم  ََ �ّ   .])46( فّصلت[ ﴾ِِلَْعبِل ِ  بَِظّف�   ََ

 ننة اهللا" يف املكذبني الذي"س لفعل فرعون.. بل هو "القهر اإل�ي" هنا ليس هو "اجلعلــ "ف

 والعلو يف األرض بغري احلق. ،واالستكبار ،والغرور ،اختاروا طريق التكذيب

هنا  "اجلعلــ "يف أول السورة جعل اهللا الذين اسُتضعفوا "أئمة" وجعلهم الوارثني لألرض.. فو

 ،والصرب ،طريق اإليامن اختاروا ن.. بل هو "سنة اهللا" يف املؤمنني الذي"القهر اإل�ي"أ�ضًا ليس هو 

 .واتباع الرسل. ،والتقوى

فريض اهللا  ؛قلوهبم وأرواحهم هللا رب العاملنيبام أخلصت  ؛أئمة إىل اهلدى ▐ همجعلفـ

بمنه أن جعلهم أئمة  معنهم، بصدق قوهلم وفعلهم، وحسن قصدهم ونيتهم هللا، فتفضل اهللا عليه

 .القلوب.للهدى.. بام صربوا، ورزقهم حب اخلري، وزينته يف 

َفُِ نزَت َو  َقاَل ُسْبَحاَنُه: ﴿ َّ ِِ نقَ َم اِ ا َ َْ لَْ�  َِِ�ِْهْم فِْعَل اْ�َ ََ ْو
َ
ْمرِنَ  َوأ

َ
ِِّمً  َ�ْهُ وَن بِأ

َ
َعلَْ� ُوْم أ ََ َو

نُوااِّ�َ�ُِ  ََ َ  َو  .])73األ�بياء ([﴾    َ�بِِ زنَ ََ

ٰ  ▬د عنها طرفة عني.. والكل حتت القدرة واملشيئة اإل�ية ال خيرج أح ََ َطٰ  َواّ� ْْ
َ
ّم  َمْن أ

َ
 ٥فَأ

ُْسَ�ٰ  ْْ ٰى  ٦َوَصّ َق بِ  هُ ِِلْ�ُْ�َ ُ ّم  َمن َ�َِل َواْسَتْغَ�ٰ  ٧َفَسُ��َِ�ّ
َ
ُْسَ�ٰ  ٨َوأ ْْ  ٩َوَ�ّذَب بِ 

ٰى  هُ ِِلُْعْ�َ ُ  [الليل] ♂ ١فََسُ��َِ�ّ

ّم  َمن َطَ�ٰ  ▬
َ
َلَ  ٣فَأ ْْ َُ اّم�َْل  َوآثََر ا َوٰى  ٣ 

ْ
َ اَِْمأ ِِ لَم  َِ ِّهِ  ٣فَِِّن اْاَ � ََ ّم  َمْن َخ َف َمَق َم 

َ
َوأ

َوٰى  ٤َوَ�َ� اَّْفَس َعِن اَِْهَوٰى 
ْ
َ اَِْمأ ِِ   َ�ّ  ][النازعات ♂ ٤فَِِّن اْاَ

***
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 :سورة غافريقول اهللا تعاىل يف 

ََْسلَْ�  ُموَ�ٰ بِآ ▬
َ
َ  َولََقْ  أ رل َكّذابل  ٢زَ تَِ�  َوُسلَْط ن  ّمبِ َِ َق ُِوا َس  ََ وَن  َُ َِِ�ٰ فِرَْعْوَن َوَو َم َن َوقَ 

ُلوا �َِس َوُوْمۚ  ٢ َْ ِزَن آَمُ�وا َمَعُه َواْسَت َّ ََْ� َو ا
َ
ٌِّ ِمْن ِع�ِ نَ  قَ ُِوا اْ�ُتلُوا � َ

ْْ ََ َوُوم بِ  َوَم  َكلُْ   فَلَّم  
 ِ� َضَفل  الَْ�فِرَُِن ِِ 
ّ�ُهۖ  ٢َّ ََ ْ�ُتْل ُموَ�ٰ َوْ�َْ ُع 

َ
وِ� أ َُ ََ َل  َوقَ َل فِرَْعْوُن  ن ُ�َبِ ّ

َ
َخ ُف أ

َ
ّ أ ِِ ِِ

ن 
َ
ْو أ
َ
ََ َِزَ�ُ�ْم أ َِْض الَْفَس 

َ َْ َّ  ٢ُ�ْظِهَر ِ� ا  ُمَتَكِ�ّ  
ّ
ِ ُُ ن  ُِّ�م ِمّ � ََ ُِ بَِرِ�ّ َو  ُعْذ

ّ ِِ َوقَ َل ُموَ�ٰ ِِ
َِس ِب  زُْمِمنُ  ْْ ن َ�ُقوَل  ٢ََِلوِْم ا

َ
ًف أ َُ ََ َ�ْقُتلُوَن 

َ
ْن آِل فِرَْعْوَن زَْ�ُتُم ِِزَم نَُه � لل ّمْمِمنل ِمّ َُ ََ َوقَ َل 

ُِّ�ْمۖ  � َّ ِِ ِمن  ََ َوُ�م بِ ْ�َ�َِّ�  ِ�ّ اِّلـُه َوقَْ   َُ َص ًَِق   ََ َعلَلْهِ َكِذبُُهۖ  نن زَ ََ َُ َ�َِبً   نن زَ
 َِ ََ َ�ْهِ ي َمْن ُوَو ُمْ�ِفل َكّذابل زُ ِي زَِعُ ُ�ْمۖ  ِِّن اِّلـَه  َّ ََْعُض ا َُ  ٢بُْ�م  زَ  قَوِْم لَُ�ُم اُِْملْ

ََ َونَ ۚ  ِس اِّلـهِ ِِن 
ْ
نَ  ِمن بَأ ُ ُْ َمن زَ� ََ َِْض 

َ َْ َّ َم   اْ�َوَْم َظ وِرَُِن ِ� ا َُُِ�ْم ِِ
ُ
قَ َل فِرَْعْوُن َم  أ

ىٰ  ََ
َ
َّ َسبِلَل اِّرَف َِ  أ ْوِ زُ�ْم ِِ

َ
َْْل زَوِْم  ٢َوَم  أ َخ ُف َعلَلُْ�م ِمّ

َ
ّ أ ِِ ِي آَمَن زَ  َقوِْم ِِ َّ َوقَ َل ا

َ�اِب  َْ
َ َْ ْعِ وِْمۚ  ٣ا ََ ِزَن ِمن  َّ ََ َوا َ  َوَمُمو ِب قَوِْم نُوح  وََ�

ْ
أ ََ َِ  ِمَْْل   ٣َوَم  اِّلـُه زُِرُُ  ُظلًْم  لِّلْعَِب 

َخ ُف َعلَلُْ�ْم زَوَْم اّ�َ� َِ 
َ
ّ أ ِِ َُ  قَوِْم ِِ ۗ  ٣َو َن اِّلـهِ ِمْن َ�ِص�  َوَمن  زَوَْم تَُوّلوَن ُمْ بِِرَُن َم  لَُ�م ِمّ

  َ َم  َ�ُ ِمْن َو  ََ لِِل اِّلـُه  َْ َم  زِْ�ُْم ِ� فَ  ٣زُ ََ  ِِ ََ َوُ�ْم زُوُسُف ِمن َ�بُْل بِ ْ�َ�َِّ�  ّم  َولََقْ   ّ ِمّ  َ
َِ  ََ َوُ�م بِهِۖ  ََ زُ ِ ۚ  َكَ�ِٰ ًَ ََُسو  ِ ََْعِ ه ََ قُلُْتْم لَن َ�بَْعَث اِّلـُه ِمن  ََا َولَ ِِ ٰ�ّ ّل اِّلـُه َمْن ُوَو ََ

تَ ُوْمۖ  ٣ُمْ�ِفل ّمْرتَ بل 
َ
ِ ُسلَْط ن  � َْ ِِ اِّلـهِ بَِغ ِزَن ُ�َ َُِِوَن ِ� آزَ 

َّ َ  اِّلـهِ وَِع�َ  َكُ�َ َمْقًت  ِع� ا
  َ ّب  ََ ُِ ُمَتَكِ�ّ  

ِّ قَلْ ُُ  ٰ
َ ََ َُ اِّلـُه  ََ َ�ْطَب ِ ِزَن آَمُ�وا ۚ َكَ�ِٰ َّ ًَ   ٣ا َوَق َل فِرَْعْوُن زَ  َو َم ُن ابِْن ِ� َ�ْ

ْسَب َب 
َ َْ َُ ا بْلُ

َ
ـٰهِ ُموَ�ٰ  ٣ّلَعِ�ّ � ََ َِِ�ٰ َِِل ّطلِ

َ
ِِ فَأ ْسَب َب اِّسَم َوا

َ
ُظّ�ُه َ�َِبً ۚ  أ

َ ََ  ّ ِِ َِّن  ن ََ ُزُ ِ َوَ�َ�ِٰ
َملِهِ َوُصّ  َعِن اِّسبِلِلۚ  َوَم  َْ  ِ� َ�َب ب   لِفِرَْعْوَن ُسوُو 

َّ ِي آَمَن زَ  قَوِْم  ٣َكلُْ  فِرَْعْوَن ِِ َّ َوقَ َل ا
 َِ ْوِ ُ�ْم َسبِلَل اِّرَف 

َ
ـٰذِ  ٣اتّبُِعوِن أ َُ الَْقَراَِ زَ  قَوِْم ِِّ�َم  َو ا ََ  َ ِِ َل ُُ اّم�َْل  َمَت عل نّن اْ�ِخَرَُ  َ

ْْ  ٣هِ ا
َّ ِمْْلََه ۖ  ََ  َمْن َعِمَل َس�َِّئً  فََف ُ�َْ�ٰى ِِ ِ ـٰ� ولَ

ُ
نَ�ٰ َوُوَو ُمْمِمنل فَأ

ُ
ْو أ
َ
َكر  أ

ََ ن  ً  ِمّ ِْ َوَمْن َعِمَل َص 
 ِ ّ�َ  زُْرزَقُوَن َِلَه  ب َس ب  زَْ ُخلُوَن اْاَ َِ  ِ َْ َُْعوُ�ْم َِِ� اََّج ُِ َوتَْ ُعونَِ� َِِ� اَّ َِ  ٤َغ

َ
َُ  قَوِْم َم  ِ� أ َو

 احللقة العاشرة
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َُْعوُ�ْم َِِ� الَْع�ُِِ� الَْغّف َِ  ٤
َ
نَ  أ
َ
ْ�َِك بِهِ َم  لَ�َْس ِ� بِهِ ِعلْمل َو�

ُ
ْ�ُفَر بِ ِّلـهِ َوأ

َ
َِ ََ  ٤ تَْ ُعونَِ� 

ّ�َم  تَْ عُ 
َ
َرَم � ّن اُِْمْ�َِِ ََ

َ
نَ  َِِ� اِّلـهِ َوأ َّ ّن َمَر

َ
ََ ِ� اْ�ِخَرُِ َوأ ْعَوُل ِ� اّم�َْل  َو ََ ََ ونَِ� َِِ�ْهِ لَ�َْس َ�ُ 

ََ ُب اَّ َِ  ْص
َ
قُوُل لَُ�ْمۚ  ٤ُوْم أ

َ
ِ  فََسَتْذُكُروَن َم  أ َل ب َِ ْمرِي َِِ� اِّلـهِۚ  ِِّن اِّلـَه بَ

َ
فَوُِّض أ

ُ
 لْعَِب َِ َوأ

ِِ َم  َمَكُرواۖ  ٤ ََ َق بِآِل فِرَْعْوَن ُسوُو الْعَ  فََوَق هُ اِّلـُه َس�َِّئ  َُ ُ�ْعَرُضوَن َعلَلَْه  ُغُ ّوا  ٤َذاِب َو اَّ 
َفّ  الَْعَذاِب  وََعِشّل ۖ 

َ
َِْخلُوا آَل فِرَْعْوَن أ

َ
َُوَْم َ�ُقوُم اِّس َعُ  أ وَن ِ�  ٤َو َّ  ََ َلُقوُل نَْ َ�َت ََ  اَّ َِ 

 َِ َّ َن ا لًب  ِمّ َِ ّ�  نَ َْ نُتم ّمْغُ�وَن 
َ
َهْل أ ََ وا ِِنّ  ُكّ�  َلُ�ْم َ�َبًع   ِزَن اْسَتْكَ�ُ ّّ ِ َعَف ُو ِ َّ ِزَن  ٤اِ َّ قَ َل ا

َ الْعَِب َِ  َْ ََ َ�َم  ََ ُُ  َِلَه  ِِّن اِّلـَه قَْ   وا ِِنّ   ِ  ٤اْسَتْكَ�ُ َّ َُْعوا َوقَ َل ا َهّ�َم ا ََ زَن ِ� اَّ َِ ِ�ََ�نَ ِ 
َن الَْعَذاِب  ّ�  زَوًْم  ِمّ َْ ْف  ّ�ُ�ْم ُ�َِفّ ََ٤  ۖ ِِ َُُسلُُ�م بِ ْ�َ�َِّ�  �ِلُ�ْم 

ْ
َُ تَأ َوَِْم تَ

َ
ۚ  قَ ُِوا  قَ ُِوا أ قَ ُِوا بََ�ٰ
 ِ� َضَفل  

َّ ََُ�ُو الَْ�فِرَُِن ِِ َُْعواۗ  َوَم   َُوَْم ِِ  ٥فَ  َل ُِ اّم�َْل  َو َ ْْ ِزَن آَمُ�وا ِ� ا َّ َُُسلََ�  َوا  ُ ُْ �َ ََ نّ  
 َُ ْفَه 

َ َْ ُ�ُهْمۖ  ٥َ�ُقوُم ا ََ ََ َمْعِذ َُ الّظ ِِِم ََ زَ�َف َولََقْ  آتَ�َْ�   ٥َوَُِهُم اِّلْعَ�ُ  َوَُِهْم ُسوُو اّماَِ  زَوَْم 
مَْ�  بَِ�  ََ ْو

َ
اِِلَل الِْكَت َب  ُموَ� اُِْهَ ٰى َوأ َ ْْ ْ�َ ِب  ٥ِِ

َ َْ وِ� ا
ُ
َِ فَ ْصِ�ْ ِِّن وَْعَ   ٥ُوً ى َوَِْكَرٰى 
بَْ� َِ  ََ بِ لَْعِ�ِّ َواْ�ِ ِّ � ََ ََ وََسبِّْح ِ�َْمِ   نبِ َ َِ ٌ  َواْسَتْغفِْر  ََ ِِ  ٥اِّلـهِ  ِزَن ُ�َ َُِِوَن ِ� آزَ  َّ ِِّن ا

ِ ُسلَْط ن   َْ تَ ُوْمۙ  اِّلـهِ بَِغ
َ
َّ كِْ�ل ّم  ُوم بَِب لِغِلهِۚ  فَ  � َِوِْم ِِ َُ   ْسَتعِْذ بِ ِّلـهِۖ ِِن ِ� ُصُ و ِِنُّه ُوَو اِّسِمل

 َُ َِ ََ َ�ْعلَُموَن  ٥اْ�َ ْ�َ�َ اَّ ِس 
َ
ـِٰ�ّن أ ٌِ اَّ ِس َولَ

ْ�َ�ُ ِمْن َخلْ
َ
َِْض أ

َ َْ ِِ َوا ٌُ اِّسَم َوا َ�َلْ
٥  َ ُوۚ َوَم  � َِ ََ اُِْم ِِ َو  َ ِْ  َّ ِزَن آَمُ�وا وََعِملُوا اِ َّ َُ َوا َِ ٰ َواْ�َ َِ ْْ

َ َْ قَلِلًف ّم  َ�َتَذّكُروَن  ْسَتوِي ا
ََ زُْمِمُ�وَن  ٥ ْ�َ�َ اَّ ِس 

َ
ـِٰ�ّن أ َُ َِلَه  َولَ ُْ ََ  َّ  ♂ ٥ِِّن اِّس َعَ  َ��َِل ل 

بيان حزب فرعون، بيان ( العديد من الدروس منها:  -لقة يف هذه احل –تستعرض سورة غافر 

 -يوم القيامة  –صور إرهابه، استعراض قصة مؤمن آل فرعون، بيان حرسة األ�باع الضعفاء 

 ،القابلني بنظام فرعون وتبعيته ورشعيته، بيان سنة نرص اهللا لعباده املؤمنني يف احلياة الدنيا واآلخرة 

وأخرياً التذكري  ،بيان أسباب التكذيب  ،من كفار قريش  �ا يلقاه ☻مواساة النبي 

 .) بالساعة ويوم احلساب

|   |   | 
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▬   َ ََْسلَْ�  ُموَ�ٰ بِآزَ تَِ�  وَُسلَْط ن  ّمبِ
َ
رل َكّذابل  ٢َولََقْ  أ َِ َق ُِوا َس  ََ وَن  َُ َِِ�ٰ فِرَْعْوَن َوَو َم َن َوقَ 

ٌِّ ِمنْ  ٢ َ
ْْ ََ َوُوم بِ  ُلوا �َِس َوُوْمۚ  فَلَّم   َْ ِزَن آَمُ�وا َمَعُه َواْسَت َّ ََْ� َو ا

َ
 َكلْ ُ  َوَم  ِع�ِ نَ  قَ ُِوا اْ�ُتلُوا �

َّ  الَْ�فِرُِنَ   ♂ ٢ َضَفل   ِ�  ِِ

مجعت اآليات هنا بني فرعون وهامان وقارون.. وقارون هو من قوم موسى، واستكرب كام استكرب 

ء واملصري مع فرعون وفرعون، فلم ينفعه أ�ه كان من قو ، وسيأيت هامانم موسى، وُمجع يف اجلزا

واآلية بيان حلزب فرعون، واملحور الذي يقوم عليه هذا تفصيل قصته يف موضعها إن شاء اهللا، 

احلزب ليس القوم، وال الدين.. إنام هو "املصلحة" والعبودية للامل واملنصب والسلطة، واحلفاظ 

هُ ﴿حيسبون أهنم بأمواهلم خالدون، باقون  فإهنم  كانت!عليها بأي صورة  ْخَ�َ
َ
ّن َم َ�ُ أ

َ
ُُ أ َْس َُ ﴾

 عىل صاحبه!فيكون هالكًا  الطغيان والنسيان؛ ه ُسكرة ا�ال..فهذ .])3اهلمزة ([

السحر والكذب، وهي اهتامات باطلة، وفرعون إىل االهتامات الباطلة للرسول بوعودة مرة ثانية 

هذه  ♠ل موسى أ�طلكنها حماولة حقرية للدفاع عن نفسه وملكه، و أول من يعرف أهنا باطلة،

واالهتامات كام سبق التفصيل يف آيات أخرى، وجاء الرد عىل دعوة احلق، وعىل انتصار  ىالدعاو

احلُجة، وظهور اآليات، بالقتل والتعذيب.. فهذه بضاعتهم، وهذا كيدهم، وهو كله يف ضالل، ويف 

 عليهم. اً نهباء، وسينقلب حرسة وخرسا 

ّ�ُهۖ ▬ ََ ْ�ُتْل ُموَ�ٰ َوْ�َْ ُع 
َ
وِ� أ َُ ََ ّ  َوقَ َل فِرَْعْوُن  ِِ ِِ  

َ
ن ُ�ْظِهَر ِ� أ

َ
ْو أ
َ
َل َِزَ�ُ�ْم أ ن ُ�َبِ ّ

َ
َخ ُف أ

 ََ َِْض الَْفَس 
َ َْ َّ  ٢ا  ُمَتَكِ�ّ  

ّ
ِ ُُ ن  ُِّ�م ِمّ � ََ ُِ بَِرِ�ّ َو  ُعْذ

ّ ِِ َِس ِب زُْمِمُن ََِلوْ َوقَ َل ُموَ�ٰ ِِ ْْ ِم ا
٢♂ 

ذروين "ويتحدث فرعون إىل ملئه، أو حيشد خلفه اجلامهري.. أل�ه يشعر باخلوف والتهديد، فيقول: 

هل منعه املأل أو اجلامهري؟ ولكنه شعور اخلوف رغم مظاهر البأس  !ومن يمنعه؟ "أقتل موسى

لكهم تتبدل لغتهم فورًا وعندما يشعر الفراعنة والطواغيت باخلوف عىل أ�فسهم وموالقوة الظاهرة، 

ر والتشاور، ولغة االهتامم بالقوم واجلامهري، ئم التي تدبر  إىل لغة احلوا وحتميلهم املسؤولية عن اجلرا

  لأل�رياء.
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عندما تتبدل لغة الفراعنة والطواغيت يف حلظات اخلوف،  والدعاة!ن ا ينخدع املسلمووكثرياً م

للمواجهة التامة  يس هناك من داعٍ ط املستقيم، ول" وعودة إىل الرصا اً وحيسبوهنا "توبة نصوح

وتسيل دمائهم أهنارًا  ن يف هذه اللغة، ما هي إال حلظاتومتى انخدع املسلمو للدماء!الكاملة، حقنًا 

  !عندما يأمنون مكر الفراعنة والطواغيت

ن التفصييل واحلالة النفسية والفكرية للفراعنة والطواغيت، تكاد تتطابق يف كل جيل، وذكر القرآ 

وتكون من اليقظة،  ،لتحذر هذا املكر، وهذه اخلديعة ؛ةلألمة املسلمبيانًا هلذه القصة بالذات 

 من اخلديعة واملكر. -بعد اهللا  -ما يعصمها  واحلذر، واستبانة سبيل املجرمني..

 . "اإلفساد يف األرض" و"تبديل الدين"وفرعون هنا يتحدث عن: 

يف األرض.. حديث حيرك عاطفة اجلامهري، وحيشدها ضد ذاك الذي  واحلديث عن الدين، والفساد

لعقوهلم..  اً إغالق فيصحب إثارة عاطفة اجلامهريعىل دينها، وُيفسد يف أرضها،  يريد االعتداء

ففرعون ال يعنيه دين موسى وال دين آباءه، إنام يعنيه ملكه وسلطانه.. ونسيت اجلامهري أن هذا الدين 

د البرش وحتويلهم إىل اوهم عبيد البن اإل�، فهل هذا بدين؟ أم استعب !اآلهلة جيعل من فرعون ابن

ثم ما هو اإلفساد يف األرض، وفرعون هو من يقتل ويعذب، ويسفك الدماء بغري  كالبهائم؟! قطيع

 .حق، والقوى ا�ادية هي يف يد فرعون

ط الكاذبة،  الدعايةُتصدق هذه  -يف كل جيل  -والعجيب أن اجلامهري  وحتسب أهنا عىل الرصا

النحراف نفوسها، وفساد فطرهتا،  ؛قه وتدافع عنهوتصدّ  له!املستقيم، وتطرب للكذب، وتسمع 

 واقعي!غري وكالم فارغ،  ،عبثالعقل، وتفنيد األقوال جمرد تعترب صوت و

خداع  وجيب أن ينتبه الدعاة دومًا إىل قضية اإلعالم، والدعاية، واللغة التي يستخدمها الطغاة يف

ها معركة أشد وأعنف من املعارك وذروا منها، فالطغاة اليوم جعلحذروا وُحي اجلامهري وختديرها.. ليَ 

من أجل ختدير الناس،  ؛ألموال، واآلالف من أمهر العقولالعسكرية، وترصد هلا املليارات من ا

 وخداعهم، وقطع الطريق عىل سامع احلق، ودعوته.
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ىل احلصن احلصني، وامللجأ الكاذبة.. بالركون إ والدعايةل، التهديد بالقت ♠وُيقابل موسى 

 فرعون، ويستعيذ باهللا منه، ومن كل متكرب.. ال يؤمن بيوم احلساب. ه وربيرتكن إىل رب ؛املتني

رب، فليس هو يف احلقيقة بالقوي، بل هو قضية ومرض فرعون يف الكِ  ♠وُيلخص موسى 

.. يوم احلساب، رغم باليوم اآلخريؤكد عىل كفرهم مريض بأفتك مرض يصيب النفس اإلنسانية، و

ويعتمد يف احلكم ليس ، فهم يف غفلة عنه وكفر بهاإليامن باليوم اآلخر،  يف دين الفراعنةما ُيعتقد أن 

قع، فشخص هبذا الكرب، اكإنام عىل حقيقته يف النفوس وانع عىل التصور النظري يف العقل، سه يف الوا

يشء من أجل املُلك والسلطان، ال شك أ�ه ال يؤمن بيوم احلساب، مستعد لفعل كل يشء، وأي 

! ولكن الِكرب يضخم ؟من أجل متاع زائل، ولن ُخيلد فيهفكيف خيرس نفسه، ويرتكب كل فاحشة 

 حتى هتلك. ؛األمر يف النفس، ويشوه بنيتها

|   |   | 

د قصة "مؤمن آل فرعون":  وتعرض السورة هنا بانفرا

لل مّ  ▬ َُ ََ ِ�ّ اِّلـُه َوَقْ  َوقَ َل  ََ ن َ�ُقوَل 
َ
ًف أ َُ ََ َ�ْقُتلُوَن 

َ
ْن آِل فِرَْعْوَن زَْ�ُتُم ِِزَم نَُه � ْمِمنل ِمّ

ُِّ�ْمۖ  � َّ ِِ ِمن  َُ  نن ََ َوُ�م بِ ْ�َ�َِّ�  َعلَلْهِ  َ�َِبً  زَ َُ  نن ُهۖ َكِذبُ  ََ َِقً  زَ بُْ�م َص  َِ ِي ََْعُض  زُ َّ  ا
 ♂ ٢ َكّذابل  ُمْ�ِفل  ُووَ  َمنْ  َ�ْهِ ي ََ  اِّلـهَ  ِِنّ  �ۖ زَعُِ ُ�مْ 

ورغم ظالم الطاغوت، وكيد الفرعون، خيرتق شعاع النور اإل�ي مؤمن يف قلب نظام آل فرعون، 

مما يكشف عن أن قضية اإليامن هي قضية قلب يتجه إىل اهللا، ومتى اجته القلب إىل اهللا مهام كانت 

ذ، وال سلطان عىل هذه فااملكر، فإن نور اهللا يف القلوب نلكيد والظلامت من حوله، ومهام كان ا

َْهِ َ�ّ�ُهْم ُسُبلََ�  ﴿ القلوب إال اهللا.. ََ ََ َوُ وا َِلَ�   ِزَن  َّ َ  ننّ َوا ُّ ََ  ا ََ  ََِم ِ ِس  َْ  العنكبوت[ ﴾اُِْم

بطة باملعجزات وتكشف كذلك عن أن قضية التصديق بالرسول واإليامن بالرسالة ليست مرت .])69(

حتتاج فقط إىل ن اإليامن حقيقة مركوزة يف الفطرة، وإ -إنام هي إلقامة احلُجة  -هرة ا�ادية القا

فهو حارض ملجلس  ؛من علية القوم منهم التذكري.. فكانت حالة "مؤمن آل فرعون" ويبدو أ�ه

 .♠التشاور الذي عقده فرعون ملواجهة موسى 
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دًا للدعاة من عدم اليأس من الدعوة، ونفض األ�دي عن الناس تعترب زا وحالة مؤمن آل فرعون

ض، فال يعلم الداعية متى تثور الفطرة و تنتفض، ومتى تستجيب النفس بعد التكذيب واإلعرا

لذا فإن كل ما عليه هو الدعوة الدائمة والتذكري الدائم، واحلضور املستمر.. ال يغيب أ�دًا،  ؛وتنفعل

 أمر اهللا.يظل يف عمله حتى يأيت بل 

ويربر هذه  "ذروين أقتل موسى"وسى يف قوله: وعودة إىل خطاب فرعون عن املشاورة يف قتل م

قضية للتشاور،  يطرحونديل الدين، واإلفساد يف األرض، والفراعنة والطواغيت عندما بتاجلريمة: ب

تهديد لكن شعور اخلوف والليس من أجل التشاور، فهو ال يريدون ألحد أن يرد هلم كلمة، و

نفس املصري، إذن ليس هناك جمال  مقوي" بغريهم مما يشاركوهنجيعلهم يف رغبة يف "التَ  الداخيل

وزن للحوار واألخذ والرد ومتحيص األقوال، والوصول إىل الرأي السديد، بعد تقليب النظر، و

 األمور..

 عليه!لذا تفاجأ الفرعون بمن يرد 

ْن آِل فِ  ▬ لل ّمْمِمنل ِمّ َُ ََ ِ�ّ اِّلـُه َوَقْ  َوقَ َل  ََ ن َ�ُقوَل 
َ
ًف أ َُ ََ َ�ْقُتلُوَن 

َ
رَْعْوَن زَْ�ُتُم ِِزَم نَُه �

ُِّ�ْمۖ  � َّ ِِ ِمن  َُ  نن ََ َوُ�م بِ ْ�َ�َِّ�  َعلَلْهِ  َ�َِبً  زَ َُ  نن �ۖ َكِذبُهُ  ََ َِقً  زَ بُْ�م َص  َِ ِي ََْعُض  زُ َّ  ا
َُ اْ�َوَْم َظ وِرَُِن ِ�  ٢َمْن ُوَو ُمْ�ِفل َكّذابل  ِ يَ�هْ  ََ  اِّلـهَ  ِِنّ  �ۖ زَعُِ ُ�مْ  زَ  قَوِْم لَُ�ُم اُِْملْ

ََ َونَ ۚ  ِس اِّلـهِ ِِن 
ْ
نَ  ِمن بَأ ُ ُْ َمن زَ� ََ َِْض 

َ َْ  ♂ا

 فجاء الرد من فرعون:

َّ َسبِلَل اِرّ  ▬ ْوِ زُ�ْم ِِ
َ
ٰى َوَم  أ ََ

َ
َّ َم  أ َُُِ�ْم ِِ

ُ
 ♂ ٢َف َِ قَ َل فِرَْعْوُن َم  أ

هذه هي حقيقة الفراعنة والطواغيت.. هي االستبداد والقهر، ال جمال للحوار، وال جمال 

 "ذروين أقتل موسى"ال غري هو رأي الفرعون، وقوله: الستبصار الصواب، فهو رأي واحد فقط 

 ، وسامعاألعمى ليس من باب املشاورة والسامح وأخذ اإلذن، ولكن من أجل التطبيل والتأ�يد

وكتابة قصائد الشعر يف  وإقامة االحتفاالت عىل رأ�ه السديد الفريد، عبارات الثناء واإلعجاب،

وإنه وحده هو الذي يعرف سبيل الرشاد، حتى ولو خالف رأ�ه عبقرية وفهم وحكمة فرعون.. 
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ََ  ▬النظرة العقلية والفطرية التي حتدث هبا مؤمن آل فرعون:  بُْ�م  َِ َُ َص َِقً  زُ ِي نن زَ َّ ْعُض ا
 ♂ ِ ي َمْن ُوَو ُمْ�ِفل َكّذابل َ�هْ  ََ  اِّلـهَ  زَعُِ ُ�ْم ِِنّ 

حتت  مة... إلخ من املسميات الضخمةونرى هنا عبث ما ُيسمى جمالس الشورى، والشعب، واأل

التي ينخدع فيها املسلمون، ويظنون هبا خرياً، والتي ينفق و، أ�ظمة الطغاة والطواغيت واملجرمون

هي إال  وإن إصالح!، أو هم وأمواهلم يف انتظار تغيري من خالهلااملسلمون من أجياهلم وأعامر فيها

، فال قيمة ملثل حلني أو لتفريغ الغضب الشعبي .. وحشد التأ�يد هلم!للتطبيل للفراعنة والطواغيت

فسيكون  -أحيانًا  -هذه املجالس أمام استبداد الفراعنة والطواغيت، وإذا خرج صوت صادق منها 

وهذه اآلية القصرية  "أرى، وما أهديكم إال سبيل الرشادريكم إال ما ما أُ "اجلواب من الطاغوت: 

طاقاهتم  وجهوتحماوالهتم الفاشلة يف التغيري من خالل هذه املجالس،   عىل املسلمنيترصخت

مهم، وجهدهم وجمال عملهم، يف فضح نظم الطواغيت والفراعنة، وإسقاط رشعيتهم، ورشعية نظ

 والرباءة منهم، وإمتام واجب الدعوة، استعدادًا إلمتام واجب املواجهة، والتحرر الكيل من االستبداد

نينهم م الفراعنة والطغاة من خالل أدواهتم ونظم عملهم فمحاولة تغيري نظ ؛والطواغيت هي وقوا

4Fحماولة فاشلة، وال يمكن االعتامد الكيل عليها.

)1( 

 ورشده!:ثانية عىل رأي فرعون ويرد مؤمن آل فرعون مرة 

َ�اِب  ▬ َْ
َ َْ َْْل زَوِْم ا َخ ُف َعلَلُْ�م ِمّ

َ
ّ أ ِِ ِي آَمَن زَ  قَوِْم ِِ َّ َ   ٣َوقَ َل ا ِب قَوِْم نُوح  وََ�

ْ
أ ََ ِمَْْل 

ََْعِ وِْمۚ  ِزَن ِمن  َّ ََ َوا ّ  ٣ لِّلْعَِب َِ ُظلًْم  زُرُِ ُ  اِّلـهُ  َوَم  َوَمُمو ِِ َُ  َقوِْم ِِ َخ ُف َعلَلُْ�ْم زَوَْم اّ�َ� َِ َو
َ
 أ

٣  ۗ َن اِّلـهِ ِمْن َ�ِص�  لِلِ  َوَمن زَوَْم تَُوّلوَن ُمْ بِِرَُن َم  لَُ�م ِمّ َْ َم  اِّلـهُ  زُ َ   ِمنْ  َ�ُ  ََ َوَلَقْ   ٣ َو 
ََ َو�ُ  ّم   ّ ِمّ  َ َم  زِْ�ُْم ِ� َف ََ  ِِ ّ�ٰ  م بِهِۖ ََ َوُ�ْم زُوُسُف ِمن َ�بُْل بِ ْ�َ�َِّ�  ََا ََ ِِ  ََ  لَن قُلُْتمْ  َولَ

ًَ  ََْعِ هِ  ِمن اِّلـهُ  َ�بَْعَث  ََ  �ۚ ََُسو ِ َِ  َكَ�ِٰ  ♂ ٣ّل اِّلـُه َمْن ُوَو ُمْ�ِفل ّمْرتَ بل زُ

وها هو بعد النظرة العقلية والفطرية، يطرح هلم النظرة التارخيية والسننية، فيتحدث عن مصري 

م ااملكذبني من  ، أو من بقايا دعوة ♠ة إما من رسالة موسى لسابقة، ولعل هذه املعرفاألقوا

                                                           
 .(عىل مدونة أمتي) "الفئة الباغيةبحث: " –إن شئت  –راجع  )1(

http://ommaty1401.blogspot.com/2017/07/blog-post.html
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ف يف و�أواإليامن باليوم اآلخر م ..طرح هلم النظرة األخروية واحلسابثم ي ،♠يوسف 

  معتقدهم!

ف، الشك (الظلم :كذلك إىل مؤمن آل فرعون ويشري طرح وكلها أمور تفسد  واالرتياب)، اإلرسا

ف ُمفسد للنفوس، تأمل العقل، وإيامن القل ب، فالظلم ظلامت عىل القلوب والعقول، واإلرسا

سيعطل عملية تغيري القيم واملوازين، والتصورات واملفاهيم  بهلا، والشك واالرتيا ومضعضع

 اجلاهلية لدهيم.

 ويأيت التعقيب اإل�ي عىل هذا احلوار:

ِ ُسلَْط  ▬ َْ ِِ اِّلـهِ بَِغ ِزَن ُ�َ َُِِوَن ِ� آزَ 
َّ تَ ُوْمۖ ا

َ
ِزنَ  وَِع� َ  اِّلـهِ  ِع� َ  َمْقًت  َكُ�َ  ن  � َّ  �ۚ آَمُ�وا ا

 ََ ِ َُ  َكَ�ِٰ ٰ  اِّلـهُ  َ�ْطَب َ ََ  ِّ ُُ  ُِ َ   ُمَتَكِ�ّ   قَلْ ّب  ََ ٣ ♂ 

وإضافة  -وعند الذين آمنوا  نعم.. إنه املقت األكرب والذنب القبيح واجلرم العظيم عند اهللا،

ن من إنه "املجادلة" يف آيات اهللا بغري سلطا -م، ومعية من اهللا وفضًال املؤمنني هنا ترشيفًا هل

َوِمَن ﴿املجادلة بغري علم وال هدى وال كتب منري؟!  الوحي، ومن العلم.. فأ�ى لفرعون ومن تبعه
  َ  كَِت ب  ُم�ِ

ََ ََ ُوً ى َو ِ ِعلْ�  َو َْ ِ بَِغ ُّ وهذه املجادلة الباطلة  .])8احلج ([﴾ اَّ ِس َمْن ُ�َ َُِل ِ� ا

 -ول إىل احلق، وال البحث عن اهلدى ال الوص واالعرتاض املجادلة جمرد التي تريد وهتدف إىل -

ُتفسد القلوب،  ؛سببها الكرب والتجرب هذه املجادلة التيهي ما تطبع عىل قلوب املتكربين اجلبابرة.. 

 آية!لو جاءهتا كل وتغلقها عن رؤية النور اإل�ي، وتطبع عليها فال تؤمن و

|   |   | 

ْسَب َب  ▬
َ َْ َُ ا بْلُ

َ
ًَ  ّلَعِ�ّ � ـٰهِ  ٣َوقَ َل فِرَْعْوُن زَ  َو َم ُن ابِْن ِ� َ�ْ ََ َِِ�ٰ ِِلَ ّطلِ

َ
ِِ فَأ ْسَب َب اِّسَم َوا

َ
أ

ُظّ�ُه َ�َِبً ۚ 
َ ََ  ّ ِِ ََ  ُموَ�ٰ ن ِ ِّنَ  َوَ�َ�ِٰ َملِهِ وَ  ُسووُ  لِفِرَْعْونَ  ُزُ َّ  َوَم  ُصّ  َعِن اِّسبِلِلۚ َْ َكلُْ  فِرَْعْوَن ِِ

 ♂ ٣ِ� َ�َب ب  

فهو يريد أن يصعد  احلق!بمظهر العاقل، الباحث عن  ويظهر عناد فرعون وكربه، وحماولته الظهور

 فرعون فيها ي حياولتال ..رة القبيحة املقيتة من الكربإىل السامء ليبحث عن إ� موسى، وهذه الصو
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ه لكن فساد قلبه وانغالقجيدًا أهنا مستحيلة، و يعلموهو بس ثوب احلكمة والبحث عن احلق، أن يل

ر النتيجة قراحلق، ثم بعد كل هذا القبح، ي عن اً ، والتطاول بحثجعل الشيطان يزين له الكذب حكمة

 ♠!كذب موسى  :املسبقة، وهي

ب التي ينفذ منها ال استقر،  ..دخل منها نكرب، وإشيطان إىل اإلنسان هي الوإن أوسع األ�وا

 نيالوساوس وتزي :فالشيطان هو حامل املرض األول لـ "الكرب"، وما يملكه الشيطان من وسائل هي

ْن  ▬الباطل يف القلوب اخلربة الفاسدة، وعندها سينرصف القلب عن سبيل اهلدى:  َْ ْ�ُِف 
َ
َسأ

 ِ َْ َِْض بَِغ
َ َْ وَن ِ� ا ِزَن َ�َتَكّ�ُ َّ َّ زُْمِمُ�وا بَِه  نن زََرْوا َسبِلَل اِّرْفِ   آزَ ِ�َ ا ّ آزَ    ُُ ٌِّ نن زََرْوا  َ

ْْ ا
�َْه   الَْ�ِّ َ�ّتِخُذوهُ َسبِلًف  ََ َ�ّتِخُذوهُ َسبِلًف نن زََرْوا َسبِلَل  َْ نُوا  ََ ّ�ُهْم َكّذبُوا بِآزَ تَِ�  َو

َ
ََ بَِ ِ ِٰ�َ

 ََ   ].)146( األعراف[ ♂ َ�فِلِ
موسى ث عن إ� ليبحرصح ، وما يكيده من ♠فرعون ملوسى  هويف النهاية.. ما يكيد

 سار وتباب.هو يف خ هلالج لج

 وعودة إىل مؤمن آل فرعون يف احلديث الصادق عن سبيل الرشاد:

ْوِ ُ�ْم َسبِلَل اِّرَف َِ  ▬
َ
ِي آَمَن زَ  قَوِْم اتّبُِعوِن أ َّ َل ُُ اّم�َْل  َمَت عل زَ  َقوِْم ِِّ�َم  وَ  ٣َوقَ َل ا َ ْْ ِ ا ـِٰذه

َُ الَْقَراَِ  ا ََ  َ ِِ َّ ِمْْلََه ۖ  ٣نّن اْ�ِخَرَُ  ً  َعِمَل  َوَمنْ  َمْن َعِمَل َس�َِّئً  فََف ُ�َْ�ٰى ِِ ِْ ن َص  َكر   ِمّ
وْ  ََ

َ
 أ

نَ�ٰ 
ُ
ََ  ُمْمِمنل  َوُووَ  أ ـٰ�ِ ولَ

ُ
َس ب   ّ�َ  زُْرزَقُوَن َِلَه ااَْ  زَْ ُخُلونَ  فَأ َِ  ِ َْ َُْعوُ�ْم َِِ�  ٤بَِغ

َ
َُ  قَوِْم َم  ِ� أ َو

 َِ َّ َُْعوُ�ْم  ٤اََّج ُِ َوتَْ ُعونَِ� َِِ� ا
َ
نَ  أ
َ
ْ�َِك بِهِ َم  لَ�َْس ِ� بِهِ ِعلْمل َو�

ُ
ْ�ُفَر بِ ِّلـهِ َوأ

َ
َِ تَْ ُعونَِ� 

ّ�َم  تَ  ٤َِِ� الَْع�ُِ�ِ الَْغّف َِ 
َ
َرَم � ََ نَ  ََ  َّ ّن َمَر

َ
ََ ِ� اْ�ِخَرُِ َوأ ْعَوُل ِ� اّم�َْل  َو ََ ْ ُعونَِ� َِِ�ْهِ لَ�َْس َ�ُ 

ََ ُب اَّ َِ  ْص
َ
ََ ُوْم أ ّن اُِْمْ�َِِ

َ
ُقوُل لَُ�ْمۚ  ٤َِِ� اِّلـهِ َوأ

َ
فَوُِّض  فََسَتْذُكُروَن َم  أ

ُ
ْمرِي َوأ

َ
 هِ ۚ اِّلـ َِِ�  أ

َل  اِّلـهَ  ِِنّ  َِ  ♂ ٤ بِ لْعَِب َِ بَ

ر التنازع عىل "سبيل ال زع مؤمن آل فرعون نتوهنا ي فرعون!رشاد" فقد ادعاه ونرى يف هذا احلوا

بيان حقيقة احلياة الدنيا وفناءها،  :القول من فرعون، ويبتدر احلديث عن حقيقة "سبيل الرشاد" يف

ء من َثم وأن اآلخرة هي خري وأ�قى، و والتبعة الفردية لكل إنسان ذكراً احلديث عن احلساب واجلزا
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 اإلنسان أي دار منهام النار.. وليخرتوأصحاب اجلنة بيان أهل و سيدًا كان أو حقرياً، كان أو أ�ثى،

د اهللا   ..بالعبودية والطاعة ▐يريد، ويتحدث أخرياً عن حقيقة التوحيد وإفرا

�ه وحكمه ونظام ؛دعى الربوبية عىل قومهفرعون ا وإنّ  ه بغري سلطان وال وحي من فأخضعهم لرأ

�ه ما شاء، وهذا من صور الرشك باهللا، فالربوبية هللا  �ه ما شاء، وحّرم عليهم برأ اهللا، وأحل هلم برأ

وحده ال رشيك له، فهو صاحب اخللق، وهو صاحب األمر.. وهو الذي إىل حكمه وأمره ورشعه 

ضعوهنم ويذلوهنم الناس هلم، وُخي  دونفهم ُيعبِ  ..وخيضعون، أما الفراعنة والطواغيتَيدين البرش 

 يف كل جيل، لكن حقيقة الرشك فيها واحدة. اشعاراهتحتت مسميات باطلة ختتلف  ويقهروهنم

الرشاد، تبديل الدين، اإلفساد يف األرض... (وكثرياً ما يستخدم الفراعنة والطواغيت لغة مثل: 

ستالب قوة الدعوة، لداعية، يف حماولة الخلداع اجلامهري، واستهالك لغة الدعوة التي حيملها ا ؛)إلخ

الرشاد، تبديل الدين والرشك باهللا، اإلفساد يف األرض  (سبيل: فالداعية سيستخدم هذه املفردات

إنام هي تكرار كالم الداعية بنفس األلفاظ، عندما يستبق الفراعنة و، )والفراعنةمن ِقبل الطواغيت 

 نّ إمل جيدوا فيها جديدًا، و امهريهنا، حتى إذا سمعها اجلومحماولة خبيثة لتفريغ لغة الداعية من مض

ع"أن املسأ�ة  اهتام الدعاة هبذه التهم، فيحسبونوب ..الطغاة سبقوا بالقول فيها  ًا"شخصي اً رصا

 ! فيهاقة هبا، وليسوا هم طرفًا وقضية ليس هلم عال

وا عىل دعوهتم، وعىل احلفاظ عىل رصواملكر الشديد، وأن يُ  عاة االنتباه هلذه احليل اخلبيثةوعىل الد

اللغة بلغة دعوهتم سليمة مستقيمة، وأن يقطعوا الطريق عىل هذا املكر، بالبيان الواضح التام، و

  .. فاملكر شديد، وال عاصم له إال اهللا.القريبة من فهم الناس، والصرب عىل ضعفهم وجهلهم

من حق يف الدنيا وال يف اآلخرة، ا ودعوة الرشك التي يتحدث عنها هنا مؤمن آل فرعون، ليس هل

ْكَ  ِِنّ  ▬ ظلم عظيم، وأشد الدعوات الباطلة فالرشك ِ َّ فكيف  .])13( لقامن[ ﴾ َعِظلمل  َلُظلْمل  اِ

واملتأمل يف احلياة الدنيا ويف  ؟!ملخلوق أن يدعي أو يقع يف الرشك، والكون كله يشهد بالوحدانية هللا

وإن املرسفني عىل أ�فسهم،  أي دليل.. عليها يقوم اآلخرة سيجد أن الرشك دعوى باطلة ال
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زين هلا ليُ  ؛لينفذ إليها الشيطان ؛ن ُيفسدون أ�فسهميف الرشك، وهم مَ  ونن يقعوأقوامهم هم مَ 

 الباطل حقًا، والرشك دينًا، وذلك هم أصحاب النار.

هللا لسميع بصري فاصلهم عىل التذكرة بصدق ما يقول، وإن اثم ُيفوض املؤمن أمره إىل اهللا، ويُ 

 .. ومنهم ذلك الفرعون احلقري اللعني.بكل عباده

ولقد كّرم القرآن الكريم مؤمن آل فرعون.. فسامه "مؤمن" وهي شهادة عظيمة خالدة، وأعرض 

وهذه طريقة  !القرآن الكريم عن ذكر اسمه ونسبه، فقد نسبه إىل اإليامن.. وما أعظمه من نسب

 تباع النور الذي جاء به هذا الكتاب.العربة، والدرس، فالغاية هي اعىل القرآن الكريم يف الرتكيز 

ر مرة ثانية:  ويأيت التعقيب اإل�ي عىل هذا احلوا

ِِ َم  َمَكُرواۖ  ▬ ََ َق  فَوَقَ هُ اِّلـُه َس�َِّئ  َُ ُ�ْعَرُضوَن َعلَلَْه  ُغُ ّوا  ٤َذاِب الْعَ  ُسووُ  فِرَْعْونَ  بِآلِ  َو اَّ 
َِْخُلوا اِّس َع ُ  َ�ُقومُ  َُوْمَ وَ  وََعِشّل ۖ 

َ
َفّ  الَْعَذاِب  فِرَْعْونَ  آَل  أ

َ
 ♂ ٤أ

ول، لكن مفاصلته هلم، وبصدقه أ�جاه اهللا، فهو من آل فرعون.. وقد مكروا بالرسالة وبالرس

.. فوقاه اهللا من العذاب، وتتبني مرة أخرى، همبذنب مأخوذوال  ؛هلم جعلته غري تابعٍ  ..ودعوته هلم

ن اإلنسان يف أي وضع كان، ويف أي مكان كان، عليه البحث إو ،ة قضية "االتباع" و"املفاصلة"يأمه

عن سبيل الرشاد، وطريق النجاة، وال يستسلم لألوضاع املوجود فيها، فهذا رجل من آل فرعون.. 

ة يؤمن وُحياج قومه، وُيبني هلم.. رغم ما قد يصيبه من األذى والعذاب عىل يد فرعون، لكن قضي

قضية كربى أصيلة كلية جيب أن يضحي اإلنسان يف  ..إما دار اجلنة، أو دار النار :الدار اآلخرة وهي

 سبيلها، مهام كانت التضحيات.

|   |   | 

بعد نجاة مؤمن آل فرعون عندما فاصل  ▐وبيانًا من قلب النار يف قضية االتباع، يقول 

 قومه ومل يتبعهم:

وَن ِ� ا ▬ َّ  ََ نُتم ّمْغُ�وَن نَْ َ�َت
َ
َهْل أ ََ وا ِِنّ  ُكّ�  لَُ�ْم َ�َبًع   ِزَن اْسَتْكَ�ُ ّّ ِ َعَف ُو ِ َّ َلُقوُل اِ ََ  َِ َّ

َن اَّ َِ  لًب  ِمّ َِ ّ�  نَ َ الْعَِب َِ  ٤َْ َْ ََ َ�َم  ََ ُُ  َِلَه  ِِّن اِّلـَه قَْ   وا ِِنّ   ِزَن اْسَتْكَ�ُ َّ َوقَ َل  ٤قَ َل ا
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 ِ َّ َن الَْعَذاِب ا ّ�  زَوًْم  ِمّ َْ ْف  ّ�ُ�ْم ُ�َِفّ ََ َُْعوا  َهّ�َم ا ََ �ِلُ�ْم  ٤زَن ِ� اَّ َِ ِ�ََ�نَ ِ 
ْ
َُ تَأ َوَِْم تَ

َ
قَ ُِوا أ

 ۖ ِِ َُْعوا قَ ُِوا �ۚ بََ�ٰ  َق ُِوا َُُسلُُ�م بِ ْ�َ�َِّ�  َّ  الَْ�فِِرُنَ  ََُ�وُ  َوَم  �ۗ فَ   ♂ ٥ َضَفل   ِ�  ِِ

ر بني الضعفاء والذين استكربوا تأ�ينا من  النار!البيان يأ�ينا من قلب ذا ه وهذا املحاججة واحلوا

ن الكريم يف حديثه عن اآلخرة كأهنا هي اللحظة احلارضة، والدنيا  الدار اآلخرة، عىل طريقة القرآ

 يعود!ماض انتهى ولن 

نة والطواغيت وملئهم.. اآلن مجيعًا الضعفاء: وهم اجلامهري واأل�باع. والذين استكربوا: هم الفراع

مل يكونوا مغلوبني  م، وهؤالء الضعفاءء هم الذين قهرهم فرعون واستبد هبوإن الضعفا النار!يف 

عىل أمرهم، بل يف صدورهم كرب أ�ضًا.. نعم "استكبار" عن سامع احلق، و"ترهل" عن البحث عن 

ط اهللا املستقيم، النور، "وقابلية" للذلة للطواغيت.. "وفسوق" وفساد وا نحراف عن رصا

ويد  ..أ�دهيم يف و"استمتاع" بالعبودية للفراعنة، "وإعراض" عن دعوة احلق �ا جاءهتم، بل كانت

فلم يكن هناك رغبة يف التحرر من هذه الذلة والعبودية ابتداء، فهذا  ! عليهافًا مسلطًا جند فرعون سي

 ربوا يف مكان واحد هو "النار" والعياذ باهللا.مصريهم مع الذين استك ولذا كان ؛حقيقة موقفهم

وحتى ولو  "النار؟، فهل أ�تم مغنون عنا نصيبًا من كنا لكم تبعاً  اإن"ويتساءلون يف يأس وقنوط: 

فكلهم يف النار خالدون، وهذا هو  ؟!صيبًا من النار، فإىل أ�ن يذهبونأغنى املستكربون عنهم ن

ن    املبني!اخلرسا

 ؟! الواحد عن العذاب املؤبد اخلالد غني اليوموماذا سيُ  واحد!خفيف ولو ليوم الت ويطلبون مجيعاً 

يوم لنات، وطلبهم بالتخفيف ولو م بالبيّ رسل والرسالة جاءهتويرد عليهم مالئكة النار: بأن ال

 فقد سخط اهللا عليهم، ويف العذاب هم خالدون. ؛، ومرفوضمردود عليهم واحد

|   |   | 

▬  ُ ُْ �َ ََ َُ  ِِنّ   ْفَه 
َ َْ َُوَْم َ�ُقوُم ا َل ُِ اّم�َْل  َو َ ْْ ِزَن آَمُ�وا ِ� ا َّ ََ  ٥َُُسلََ�  َوا َُ الّظ ِِِم ََ زَ�َف زَوَْم 

ُ�ُهْمۖ  ََ  ♂ ٥ اّماَِ  ُسووُ  َوَُِهمْ  اِّلْعَ� ُ  َوَُِهمُ  َمْعِذ
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ا، ويف اآلخرة يوم له واملؤمنني معهم يف احلياة الدنيأن ينرص رس ▐ئته وإن قدر اهللا ومشي

.. وتأكيد النرص يف الدنيا له مغزى يف قلوب الذين يواجهون يقوم األشهاد من املالئكة واأل�بياء

الفراعنة والطغاة، فمجرد النهوض فقط هلذه املواجهة هو انتصار يف حد ذاته.. انتصار اإليامن عىل 

 الطغيان، والعقيدة عىل األمل، والروح عىل ا�ادة.. 

ة عند استكامل السنن، وإمتامها، وفيه أيت يف اللحظة املُقدرياألرض والتمكني للذين آمنوا سثة وورا

 طريقهم، وهم أقوياء باهللا، عليه متوكلون، وبه ليمضوا يف ؛طمأ�ة لقلوهبم، وسكينة لنفوسهم

، اةلطغا ويف اآلخرة لن تنفع معذرةيف الدنيا واآلخرة،  -بإذن اهللا  -. فهم منترصون مستعصمون.

 ربين باللعنة ودار النار.كتلظاملني املس عىل اتوبة.. فقد حقت كلمة اهللا منهم ولن ُتقبل

|   |   | 

اِِلَل الِْكَت َب  ▬ َ ْْ مَْ�  بَِ� ِِ ََ ْو
َ
ْ�َ ِب  ٥َولََقْ  آتَ�َْ�  ُموَ� اُِْهَ ٰى َوأ

َ َْ وِ� ا
ُ
َِ  ٥ُوً ى َوَِْكَرٰى 

بَْ� َِ فَ ْصِ�ْ ِِّن وَْعَ  اِّلـهِ  ََ بِ لَْعِ�ِّ َواْ�ِ ِّ � ََ ََ َوَسبِّْح ِ�َْمِ   نبِ َ َِ ٌ  َواْسَتْغفِْر  ِزَن  ٥ََ َّ ِِّن ا
تَ ُوْمۙ 

َ
ِ ُسلَْط ن  � َْ ِِ اِّلـهِ بَِغ َِوِمْ  ِ�  ِِن ُ�َ َُِِوَن ِ� آزَ  َّ  ُصُ و  ْسَتِعْذ فَ  �ۚ بَِب لِغِلهِ  ُوم ّم  كِْ�ل  ِِ

َُ  ُووَ  هُ ِِنّ  بِ ِّلـهِۖ  َُ  اِّسِمل َِ ـِٰ�ّن  ٥ اْ�َ ٌِ اَّ ِس َولَ
ْ�َ�ُ ِمْن َخلْ

َ
َِْض أ

َ َْ ِِ َوا ٌُ اِّسَم َوا َ�َلْ
ََ َ�ْعلَُموَن  ْ�َ�َ اَّ ِس 

َ
ََ  ٥أ ِِ َو  َ ِْ  َّ ِزَن آَمُ�وا وََعِملُوا اِ َّ َُ َوا َِ ٰ َواْ�َ َِ ْْ

َ َْ َوَم  �َْسَتوِي ا
ُوۚ  َِ ََ زُْمِمُ�وَن  ٥ َ�َتَذّكُرونَ  ّم  لًف قَلِ  اُِْم ْ�َ�َ اَّ ِس 

َ
ـِٰ�ّن أ َُ َِلَه  َولَ ُْ ََ  َّ ِِّن اِّس َعَ  َ��َِل ل 

٥ ♂ 

ليكون هلم ذكرى، وفيه  ؛اهلدىهم للكتاب وتهذه احللقة بالعودة إىل قوم موسى، ووراثوختتتم 

غفار، والتسبيح والذكر هللا، يف بالصرب عىل قومه، ودوام االست ☻دعوة للنبي حممد 

اد املؤمن، وهو مثبت القلوب، وهو أ�يس املوحدين يف مواجهتهم مع وقت وحني.. فهو زكل 

 .�ا يلقاه من كفر وعنت قريش ☻.. والقصة بيان ومواساة للنبي الطغيان

قيقة وجيمع السياق هنا "جمادلة فرعون" مع "جمادلة كفار قريش" يف أ�فاظ متقاربة تكشف عن ح

ِ ُسلَْط ن   ▬الطغيان والتكذيب، ففي حالة فرعون، قال تعاىل:  َْ ِِ اِّلـهِ بَِغ ِزَن ُ�َ َُِِوَن ِ� آزَ 
َّ ا

تَ ُوْمۖ 
َ
ِزنَ  وَِع� َ  اِّلـهِ  ِع� َ  َمْقًت  َكُ�َ  � َّ ََ  �ۚ آَمُ�وا ا ِ َُ  َكَ�ِٰ ٰ  اِّلـهُ  َ�ْطَب َ ََ  ِّ ُُ  ُِ َ   ُمَتَكِ�ّ   قَلْ ّب  ََ ٣ ♂ 
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تَ ُوْمۙ  ▬ :يف حالة كفار قريش وهنا
َ
ِ ُسلَْط ن  � َْ ِِ اِّلـهِ بَِغ ِزَن ُ�َ َُِِوَن ِ� آزَ 

َّ  ِ�  ِِن ِِّن ا
َِوِمْ  َّ كِْ�ل ّم  ُوم بَِب لِغِلهِۚ  ُصُ و َُ  ُووَ  ِِنّهُ   ْسَتعِْذ بِ ِّلـهِۖ فَ  ِِ َُ  اِّسِمل َِ  ♂ ٥ اْ�َ

ذي ُخيرج هذه "املجادلة" بالباطل، وبغري سلطان من وحي أو علم.. فاملرض واحد هو "الكرب" ال

ده، وإن أراد لنفسه خرياً..وهذا الكرب لن يبلغ بصا عليه التواضع أوالً، واالعرتاف باملرض ف حبه مرا

ن أخلص سعيه ابتداء، ثم البحث عن عالج، والعالج االستسالم هللا ورسوله ولكتابه ورشعه، ومَ 

ًا عىل اهللا هدايته.. وعىل الرسول الكريم االستعاذة باهللا، واللجوء إليه، والركون إىل اهللا، كان حق

ون يف األرض بغري احلق، واهللا هبم سميع عنده.. من هذا اجلدال املُمرض، ومن هؤالء القوم املتكرب

 خيرجوا عن إرادته ومشيئته وقدرته وعلمه وإحاطته طرفة عني. ولن بصري، مل

 عن املستكربين يف األرض بغري احلق، نرى آية عجيبة تسخر منهم: ويف إشارة للحديث 

ََ َ�ْعلَُموَن  ▬ ْ�َ�َ اَّ ِس 
َ
ـِٰ�ّن أ ٌِ اَّ ِس َولَ

ْ�َ�ُ ِمْن َخلْ
َ
َِْض أ

َ َْ ِِ َوا ٌُ اِّسَم َوا  ♂ ٥َ�َلْ

 وهي أكرب من خلقهم ومن خلق الناس كلهم.. تستكربون؟! وخلق السموات واألرض عىل ماذا

آية مرتوكة للعقل أن يتوقف عندها كثرياً ليتأملها ويتفكرها.. ولكن أكثر الناس ال يتفكرون وال 

يعلمون هذه احلقيقة، ليس كون السموات واألرض أكرب من خلقهم، فهذا ظاهر أمامهم، ولكن ال 

ية من يعلمون حقيقة أن اخللق واألمر هللا وحده ال رشيك له، وأ�ه وحده أحق باأللوهية والربوب

ء يف االعتقاد أو العبادة أو الترشيع إو املستكربين يف األرض بغري احلق، ن رصف صور العبادة سوا

رشك عظيم الناس يف غفلة عنه، وال يعلمون  وهل، وبغري هدى من اهللا؛ احلرام لغري اهللاواحلالل و

 صاحب اخللق واألمر. هلالج لجحقيقة كون أن اهللا 

 ولن يستوي من يعلم مع من ال يعلم:

ُوۚ  ▬ َِ ََ اُِْم ِِ َو  َ ِْ  َّ ِزَن آَمُ�وا وََعِملُوا اِ َّ َُ َوا َِ ٰ َواْ�َ َِ ْْ
َ َْ  ّم  قَلِلًف  َوَم  �َْسَتوِي ا

 ♂ ٥ُروَن َ�َتَذكّ 

فهل يستوي األعمى والبصري.. هل يستوي األعمى عن رؤية حقيقة األلوهية والربوبية، مع 

 ا؟!البصري هبا، واخلاضع هلا، واملؤمن هب
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 وأساء؟!هل يستوي من آمن وعمل صاحلًا مع من كفر 

واجلواب: قليل من يتذكر ويعرف احلقيقة، ويبرص الطريق، وكثري من يستوي عنده األمور، 

"حرية شخصية" علينا احرتامها، بل وإفساح املجال لـ "األعمى" جمرد  رابصعمى واإللوحيسب أن ا

، كام فعلت لوثة اجلاهلية بعقول كثري من املسلمني، ولـ "امليسء" ليسود وحيكم !ليقود البصري

 تتذكرون!وقليًال ما  "!!ريةاإلنسان" ومن "مبادئ احل واعتربت ذلك من "حقوق

|   |   | 

ََ زُْمِمُ�وَن  ▬ ْ�َ�َ اَّ ِس 
َ
ـِٰ�ّن أ َُ َِلَه  َولَ ُْ ََ  َّ  ♂ ٥ِِّن اِّس َعَ  َ��َِل ل 

ؤمنني إىل حقيقة اإليامن باليوم اآلخر، اإليامن الصحيح املفيض إىل امل تنويرب وخيتتم هذا الدرس

ن أكثر العمل وإىل الوجل واخلشية بعد صالح العمل، وإىل اإلعداد لليوم اآلخر فال ريب فيه، ولك

 الناس ال يؤمنون بحقيقته املؤدية إىل األ�ر الواقعي، وال ُخيلصون يف االستعداد هلذا اللقاء.

 

 

***
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 :سورة الزخرفيقول اهللا تعاىل يف 

▬  ََ ََِبّ الَْع َِِم ََُسوُل   ّ ِِ َق َل ِِ ََ ََْسلَْ�  ُموَ�ٰ بِآزَ تَِ�  َِِ�ٰ فِرَْعْوَن َوَملَ�ِهِ 
َ
ََ َوُوم  ٤َولََقْ  أ فَلَّم  

ُكوَن  ََ َْ �َْه  زَ ََا ُوم ِمّ َ  ٤بِآزَ تَِ�  ِِ ِِ  َّ ْن آزَ   ِِ ْختَِه ۖ َوَم  نُرُِِهم ِمّ
ُ
ْ�َ�ُ ِمْن أ

َ
َخْذنَ ُوم أ

َ
 بِ لَْعَذاِب  َوأ

ُعونَ  لََعّلُهمْ  َِ ََ بَِم  َعِهَ  ِع�َ َك ِِّ�َ�  َُِمْهَتُ وَن  ٤ زَْر �ّ ََ   َ ََ َُْع  ُر ا َِ زَّه اِّس 
َ
فَلَّم   ٤َوَق ُِوا زَ  �

ُْوَن  ََا ُوْم زَ�ُك �ُْهُم الَْعَذاَب ِِ َْ ََٰى فِ  ٥َكَشْفَ�   َ َونَ  ْْ َُ ِم لَ�َْس ِ� ُملْ
َ
رَْعْوُن ِ� قَوِْمهِ قَ َل زَ  قَوِْم �

 ۖ�ِْ َُ َُ َ�ْرِي ِمن  �َْه 
َ َْ ـِٰذهِ ا فََف  َوَو

َ
ونَ  أ ُ ِْ َُ  ٥ ُ�بْ ََ زََ�  َل َو ِي ُوَو َمِه َّ ـَٰذا ا ْن َو ل ِمّ َْ نَ  َخ

َ
ْم �
َ
أ

 َُ ُل مِّ  ٥زُبِ ََ ْسوِ
َ
َ َعلَلْهِ أ َِ

لْ
ُ
� ََ ََ فَلَْو ََ َو َمَعُه اَِْمَفَِِكُ  ُمْقَ�ِ�ِ ْو 

َ
ُ  أ َََو فَ ْسَتَخّف قَوَْمُه  ٥ن 

َط ُعوهُۚ 
َ
ََ  قَوًْم  َ�نُوا ِِّ�ُهمْ  فَأ ََ  ٥ فَ ِسِق ْ�َعِ

َ
ْغَرْ�َ� ُوْم أ

َ
فََجَعلَْ� ُوْم  ٥فَلَّم  آَسُفونَ  انَتَقْمَ�  ِم�ُْهْم فَأ

ًَْف لِّْ�ِخرُِنَ    ♂ ٥ َسلًَف  َوَم

فرعون، وتكشف مع  ♠تعرض آيات سورة الزخرف دروس جديدة يف قصة موسى 

.. كافرينمن صور التكذيب التي تتكرر من القوم ال -رسالة يف كل  -القيه الرسول التشابه الذي يُ 

بحقيقة رسالته ودعوته، ثم باإلعجاز ا�ادي هلذه الدعوة، فكان  ♠وبينام خيربهم موسى 

�ا جاء ☻ وهي موقف تكرر مع النبي حممد  والسخرية!ك اجلواب منهم الضح

َِ زِث َ�ْعَجُبونَ  ﴿حكى عنهم القرآن: فقومه بالرسالة اخلامتة  ْْ َٰذا ا ََ فَِمْن 
َ
ََ  .أ ُكوَن َو ََ َْ َوتَ

 .])60، 59النجم ([﴾  َ�بُْكونَ 

|   |   | 

ََْسلَْ�  ُموَ�ٰ بِآزَ تَِ�  َِِ�ٰ فِرَْعْوَن َومَ  ▬
َ
ََ َولََقْ  أ ََِبّ الَْع َِِم ََُسوُل   ّ ِِ َق َل ِِ ََ ََ َوُوم  ٤لَ�ِهِ  فَلَّم  

ُكوَن  ََ َْ �َْه  زَ ََا ُوم ِمّ  ♂ ٤بِآزَ تَِ�  ِِ

 احللقة احلادية عشرة
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وتستعرض اآليات فضل اهللا ونعمته، ورمحته التي سبقت غضبه، فالرسالة والرسول من أعظم 

عنة والطواغ ▐نعم اهللا  وهم  -يت، كفروا هبا عىل البرشية، لكن املستكربين والفرا

ئلةألهنم رأوا فيها أهنا تصطدم مع مصاحلهم  -يعلمون صدقها  ا هبا فكفرو ؛ا�ادية والشخصية الزا

َِهِ َوَِْو َكرِهَ الَْ�فُِرونَ  ﴿ نور اهللا يطفؤواولن  العداء!وناصبوها  ُ ُمتِّم نُو ُّ  .])8الصف ([﴾  َوا

ة، لعلها تزلزل العقول الصدأة، والنفوس املرتهل ؛نعمة أخرى ادية القاهرةوتأيت اآليات ا�

، وكل آية وتعرف عظمته وأ�ه األحق بالطاعة والعبادة هلالج لج؛ لتتجه إىل اهللا ةرجوالقلوب املتح

 ُيرصفون؟!أكرب من أختها، فأ�ى عنها 

ْختَِه ۖ  ▬
ُ
ْ�َ�ُ ِمْن أ

َ
َ أ ِِ  َّ ْن آزَ   ِِ َخْذنَ ُوم َوَم  نُرُِِهم ِمّ

َ
ُعوَن لَعَ  اِب بِ لَْعذَ  َوأ َِ  ♂ ٤ّلُهْم زَْر

رحيم بعباده، وما  ▐ثم تأيت نعمة العذاب.. نعم العذاب هبذه الصورة نعمة، فاهللا 

ط اهللا امل ستقيم، وهذا العذاب أرسل الرسل وأ�زل الكتب إال رمحة هلم، وتذكرة، وهداية إىل رصا

دعوة، وفشلوا يف االعتبار هزة القلوب، وزلزلة النفوس بعدما فشلوا يف االستجابة لل غرضه:

ر ُينسيهم، ويظنوا  "لعلهم يرجعون".�اذا؟ باآليات، فجاء العذاب..  فالنعيم ُيسكرهم، واالستقرا

دائم أ�د الدهر، فيأيت العذاب لُيشجعهم عىل التغيري والثورة وانتفاضة النفس من كسلها،  همعه أ�

 االستقامة!وإمساكها عن اهلروب من 

: هلالج لج ال يرض اهللا شيئاً من أشد الظلم.. وهو ظلم للنفس ابتداء،  هووالتكذيب باآليات 

ْْ زََ اهُ ﴿ َ َم  َقّ َم َِ َ �َْه  َو� َْ ْعَرَض 
َ
ّ�ِهِ فَأ ََ  ِِ َُّكَِر بِآزَ  ْظلَُم ِمّمْن 

َ
 .])57( الكهف[ ﴾َوَمْن أ

ا تتطاول حتى وهي يف موطن فجعله ؛النفوس ثم تكشف اآليات عن الِكرب الذي أفسد هذه

وتطلب بسوء أدب، وتورم يف النفس، مما يكشف عن أن أمراض االستبداد والفرعونية قد  !ذابالع

، ويكشف عن أن كل ما َمههم يف الدعوة، واآليات املعجزات، إىل أ�عد حد توغلت يف هذه النفوس

لعذاب األ�دي يف إىل ابهوا ومل ينت والعذاب، هو جمرد كشف هذا العذاب الواقع عليهم اللحظة..

 كذبوا وكفروا. نآلخرة إا

ََ بَِم  َعِهَ  ِع�َ َك ِِّ�َ�  َُِمْهَتُ وَن  ▬ �ّ ََ   َ ََ َُْع  ُر ا َِ زَّه اِّس 
َ
 ♂ ٤َوقَ ُِوا زَ  �
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وظهر كل ، يف رؤية األخطار، وعدم التمييز مهه، وسفعن حمدودية عقوهلم هذه اآليةكشف وت

بالرسول، ومل يؤمنوا برب الرسول.. القضية  فلم يؤمنوا  "ربك" "يا أهيا الساحر "ذلك يف قوهلم: 

ري ا�ادي اللحظي هو كل ما يمأل عقوهلم، وخروج وعود من فككلها يف نظرهم مادية بحتة، والت

 عدون هذه النفوس املُستكربة ال يَ هذه العقول القارصة املحدودة، ومن هذه القلوب املريضة، وم

هو اهلادي،  ▐ملكون اهلداية أل�فسهم، فاهللا ثم هم ال ي إال أن يكون كالمًا ال قيمة له..

وهو الذي هيدي من يريد اهلداية بحق، ويستسلم هللا بصدق، وجياهد يف معرفة اهللا، وطلب رضاه 

ر اهلداية  بعزيمة وحرص، أما أو�ك الذين يستكربون ويتجربون ويظنون أهنم يملكون قرا

 رفع العذاب عنهم: بعد ولذلك كذبوا  لة أل�فسهم، فهم ابتداء يف ضاللة؛والضال

ُْوَن  ▬ ََا ُوْم زَ�ُك �ُْهُم الَْعَذاَب ِِ َْ  ♂ ٥فَلَّم  َكَشْفَ�  

َمنْ : ﴿ عليه.. ولكن إنام ينكثون عىل أ�فسهموالرسول اهللا فنكثوا ما عاهدوا   فَِِّ�َم  نََ�َث  ََ
ٰ  َ��ُْكُث  َ وقد ظنوا أن اهلداية  "نا ملهتدونإ"إنه:  ؟هذا العهد ماهيةولكن ما  .])10( الفتح[ ﴾َ�ْفِسهِ  ََ

ُ  ﴿ هلالج لجإن اهلداية من اهللا  ! باإلشارةالتي تأ�يهم عندما ُيلوحون هلا  أحد األشياء ُّ َمْن َ�ْهِ  ا
ُهَو اُِْمْهَتِ ي  لِلْ  َوَمنْ ََ َْ ََ  زُ ِ وَ�ٰ�

ُ
ونَ  فَأ ُ ِْ ولو كانوا صادقني يف  .])178األعراف ([﴾  ُوُم اْ�َ 

من اخلشية والوجل، والرغبة واإلرادة، والقصد والطلب، والذلة والطاعة لكانت قلوهبم  ..طلبهم

 واخلضوع لصاحب اهلداية والقادر عليها.. لكنهم كانوا ُيطلقون وعودًا يف اهلواء، حلني رفع العذاب

 الذي ضايقهم.. اللحظي

ظرون توين فيصدقوهنا! ؛عود من اجلاهلية والطغاةعندما يسمعون الو ونينخدع املسلم اوكثرياً م

مر عليهم، واملكر هبم.. وعىل املسلمني أن ينظروا آ، والتاجلواب أو التغيري، فال يكون إال الفتك هبم

مهام والعهود يف القلوب والعقول والنفوس الصادرة عنها الوعود والكلامت، ال جمرد مجيل األلفاظ 

ينكثوا يمنعهم أن واخلضوع له، ال  هلالج لجن استكربت نفوسهم عن اإليامن باهللا كانت.. ومَ 

 مع خلق اهللا.عهودهم 

|   |   | 
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▬  ۖ�ِْ َُ َُ َ�ْرِي ِمن  �َْه 
َ َْ ـِٰذهِ ا َ وََو ْْ َُ ِم لَ�َْس ِ� ُملْ

َ
ََٰى فِرَْعْوُن ِ� قَوِْمهِ قَ َل زَ  قَوِْم � َفَف  َونَ 

َ
 أ

ونَ  ُ ِْ ََ زَ  ٥ ُ�بْ َل َو ِي ُوَو َمِه َّ ـَٰذا ا ْن َو ل ِمّ َْ نَ  َخ
َ
ْم �
َ
َُ أ َُ زُبِ ن  ٥َ�  ََُل ِمّ ْسوِ

َ
َ َعلَلْهِ أ َِ

لْ
ُ
� ََ فَلَْو

 ََ ََ َو َمَعُه اَِْمَفَِِكُ  ُمْقَ�ِ�ِ ْو 
َ
ُ  أ  ♂ ٥َََو

وفرعون، وهي:  ♠وهذا هو حمور درس هذه احللقة من حلقات املواجهة بني موسى 

عىل أ�ه حقيقة واقعية  هري"مفردات اخلطاب اجلاهيل للطغاة والفراعنة" وكيف يلقونه إىل اجلام

 فكانت هذه املفردات: بدهيية!

مظاهر املتاع  -امللوك  من ساللةاعتقاد األفضلية لكونه ملك  -مرص، ومظاهر هذا امللك  [ُملك

 ا�ادية]الصورة  -يف الذهب 

وهذا هو اخلطاب ا�ادي، والفكر ا�ادي املجرد، الذي ال يؤمن إال باملحسوس، ويكفر أو ينكر ما 

هذا  مما يؤدي ؛إدراك البهيمة، واهتامم البهيمة ءه أو ُيسقطه من حساباته.. وهيبط باإلنسان إىلورا

قعية  -الفكر  إىل إنكار الغيب، واليوم اآلخر، كام حكى عنهم القرآن يف الكفر  -من الناحية الوا

ّ�ُِ�مْ  ﴿باليوم اآلخر يف غري آية  ََ ُِ بَِرّ�ِ َو ِ ُعْذ
ِّ ََ زُْمِمُن ََِلوِْم  َوقَ َل ُموَ�ٰ ِِ ِ ُمَتَكّ�ِ  

ّ ُُ ِمْن 
َِس ِب  ْْ  .])27غافر ([﴾  ا

، فيعدد عىل قومه أن له ملك مرص، ♠ملك موسى لكه أمام ما يَ يستعرض فرعون مُ ف

 "؟!وأهنارها.. وأن له املتاع والسلطان والذهب، ويتساءل: "أفال تبرصون

 .ظاهر امللك واملتاع.نعم.. قوم فرعون أ�رصوا ظاهر قول فرعون، رؤية م

عىل  جثة هامدة ولقد أ�رص املؤمنون غري ما أ�رص قوم فرعون، أ�رصوا العبد الفرعون احلقري ُملقى

دم له ملك مرص أشد العذاب، فلم يَ  يف شاطئ البحر، تصحبه لعنات يف الدنيا، ويوم القيامة

 ! ومتاعهاوأهنارها، وال ذهبها 

كام قال فرعون: "أفال  ..بمظهر العقالء النبهاء األذكياءأن يظهروا  يريد الفراعنة والطغاة اوكثرياً م

 ل الشك أو الرد.بقتبرصون" كأن ما يقوله حقيقة ال ت
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ويرتك فرعون القضية األصلية.. قضية االستسالم هللا رب العاملني، القضية التي ال تقبل املامحكة 

، فيتهمه بـ "الضعف، وقلة ♠واجلدال، وهيرب منها يف اهتام شخص الرسول الكريم موسى 

استكامالً : األولحسن بيانه" ويف هذه الصورة احلقرية من فرعون أمرين: املكانة واألهبة" و"عدم 

 والسلطان!بمنافسة الفراعنة والطواغيت يف املتاع  ا�ادي، الذي ال يريد اإليامن إال لطبيعة الفكر

ر عىل التكذيب بالبحث عن هتم فرعي: والثاين يف أهبة وُملك،  ♠ولو كان موسى  ة،اإلرصا

ع بني  :هي! فالقضية أ�ضاً  لكذبه الفرعون ، واإليامن والكفر، وال يقبل أحدمها الباطلواحلق رصا

بالسحر، والكذب، وتبديل الدين،  ♠وسى ملسبق اهتام فرعون اللعني  بوجود اآلخر، وقد

ال  َمهني" ضعيف"لتهمة اجلديدة هنا هتم ال يقوم هبا إال قوي شديد.. وا يواإلفساد يف األرض، وه

هم، والقضية عند الطغاة والفراعنة ليست هي صدق الت -ربام لعلة أصابت لسانه  - كالمُحيسن ال

ف اجلامهري عن القضية األصلية، والفكرة  - من بعده عاةوالد -بل هدم شخصية الرسول  وإرصا

 - اجلامهري ناطحتتمن ثم د عىل التهم، ولتهم، وبالراجلامهري باجلزئيات، وبا حتى تنشغل ؛الكلية

بوا عقوهلم، ورسقوا منهم سعادة الدنيا، ونجاة اآلخرة، ، بينام الطغاة استلافيام بينه -كا�اشية 

 .بظلمهم أ�فسهم وقطعوا عنهم النور اإل�ي القادم إليهم

 :☻فقولوا عن حممد  ،وتشاهبت قلوب الطغاة يف السخرية من الرسل واأل�بياء

ًَ ن﴿ ََُسو  ُ ُّ َعَث ا ََ ِي  َّ َٰذا ا ََ
َ
َّ ُوُ�ًوا أ ِِ ََ وَْك ِِْن َ�ّتِخُذونَ

َ
أ ََ  .])41الفرقان ([﴾ ََا 

 :♠فيطلب فرعون من موسى  ؛وتشاهبت قلوب الطغاة

▬  ََ ََ َو َمَعُه اَِْمَفَِِكُ  ُمْقَ�ِ�ِ ْو 
َ
ُ  أ َََو ن  ََُل ِمّ ْسوِ

َ
َ َعلَلْهِ أ َِ

لْ
ُ
� ََ  ♂ ٥فَلَْو

 نفس هذا الطلب: ☻كام طلب كفار قريش من حممد 

َِْض زَ ُْبوً�  ﴿
َ َْ َ  ِمَن ا ََ ّ�ٰ َ�ْفُجَر  ََ  ََ َ ُ   .َوقَ ُِوا لَْن نُْمِمَن ِ  ِمْن َ�ِلل  وَِع�َ

ّ� ل ََ  ََ َ ْو تَُ�وَن ِ
َ
أ

ا ًَ ََ ِخَفََِه  َ�ْفِج �َْه 
َ َْ َر ا ُتَفّجِ مْ  .ََ َْ ْو �ُْسقَِط اِّسَم َو َكَم  َز

َ
ِ أ ُّ ِ�َ بِ 

ْ
ْو تَأ

َ
َْ َعلَلَْ�  كَِسًف  أ

ء ([﴾  َواَِْمَفَِِك ِ قَبِلًف   .])92، 91، 90اإلرسا
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هلرب من االستجابة اللتكذيب و ؛ا هبا، إنام هي املجادلة بالباطلولو جاءهتم اآليات لكفرو

، فالكرب يطبع عىل ، ولن هتدهيم اآليات إال عند االستسالم هللا رب العاملني، واإلقبال عليهللدعوة

: وعليهم أن يتطهروا من رجسه، وقلوهبم،  َ�  َعلَلِْهْم بَ بً  ِمَن  ﴿لو جاءهتم كل آية ما آمنوا َْ َت ََ َوَِْو 
ونَ  َُ َظّلوا َِلهِ َ�ْعُر ََ ونَ  .اِّسَم وِ  َُ و َُ نَ  بَْل َ�ُْن قَوْمل َمْس َُ  ََ ْ ب

َ
� ِْ َر ، 14احلجر ([﴾  لََق ُِوا ِِّ�َم  ُسّكِ

ِ�مَ  ﴿ .])15
َ َْ ّ�ٰ زََرُوا الَْعَذاَب ا ََ ّ آزَ    ُُ ََ َو�ُْهْم  وس املستكربة، وهذه النف .])97يونس ([﴾  َوَِْو 

، وال تريد التوبة، وال ترغب يف االستجابة.. ال تستفيق وال تدرك وال تفهم إال املختوم عىل قلوهبا

 ص.عند وقوع العذاب األليم الذي ال رجعة منه، والت حني منا

|   |   | 

َط ُعوهُۚ  ▬
َ
ََ  قَوًْم  َ�نُوا ِِّ�ُهمْ  فَ ْسَتَخّف قَوَْمُه فَأ  ♂ ٥ فَ ِسقِ

�رص اجلامهري فأ "؟!ايته يتساءل: "أفال تبرصونوبعد طرح فرعون ملفردات خاطبه ا�ادي.. ويف هن

ئل، واملُلك املحدود املقطوع.. شاهدوا ما يتمنونه أل �فسهم، وكل واحد والسفهاء ظاهر املتاع الزا

منهم حيلم أن يكون فرعون، بل أشد وحشية وقسوة من الفرعون.. وتربطهم بالفرعون عالقة نفسية 

رة أ�فسهم ال يريدون مقاومة  ؛ستسالم، واالستمتاع هبذا اخلضوعيف اخلضوع واال ألهنم يف قرا

ه، ته.. فيتجهون إليلكون مفاصلة فرعون ومعاداأوضاعهم، بل هم هلا مستسلمون ومتقبلون، فال يم

فحصلت هلم حالة من "التامهي" نتيجة قسوة  ؛سهمفأ�ما بتغيري ويرتبطون به، وال يرغبون يف 

واملثل األعىل  ثاليةفهو يف نظرهم "القدوة امل فرعون، ورغبتهم أن يكونوا مثله، ومتني ملكه..

 .املرهوب اجلانب الراغبون يف قربه طمعًا وخشية"

 ؛ن الغباء املستحكم بني اجلامهريع الفرعون، واخلضوع له، ظهور حالة مويصحب هذا التامهي م

هلم إىل قطيع كالسائمة، لعدم إعامل العقل ابتداء، ولعدم قدرته عىل النظرة الكلية لألشياء، فقد حوّ 

فتحولوا إىل  ؛ ما يف السموات واألرض من أجلهافرتكوا قضية وجودهم يف هذه احلياة، وتسخري

ف النفيس بـ "التامهي يف الفرعوغلّ  األ�عام أو أضل.. ثم يُ صورة أقرب إىل ن" فون هذا االنحرا

فون كل غلّ لها كل إنسان" يُ وتركهم األمانة التي مح اإلحلادية، العقيل بـ "النظرة ا�ادية نغالقواال

 احلكمة والبصرية".."دعاء اذلك ب
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ويعرف طمعها فيه،  واخلضوع، وفرعون يعرف نفوس اجلامهري، ويعرف رغبتها وقابليتها للذلة

ُملكه ومتاعه مثل أو اعرتاض أو مقاومة.. فهو يعتربهم من مناقشة ظر منها تنوال ي منه!وخشيتها 

بإنسانيتهم وحقوقهم،  "ُمستخف"ا�اشية وغريها.. وهو هبم "ُمستخف" ُمستخف هبم كجامهري، و

فهو سلب عقوهلم، وقتل بإرادهتم واختيارهم،  "ُمستخف"بعقوهلم وفكرهم، و "ُمستخف"و

بالنسبة له جمرد تسلية، فال  وه ♠أرواحهم ابتداء، وطرح فرعون لرؤيته حول رسالة موسى 

 ..مقاومةظر من اجلامهري اعرتاض أو تين

لذا  ؛حيكمها وحالتها النفسية العامة وهذا االستخفاف، إدراك من فرعون لطبيعة اجلامهري التي

يف كل يشء، وتربير كل يشء، والتأكيد يف كل مرة عىل تباع واالأسلموا له الطاعة واالنقياد 

ّ�ُهْم ُمْهَتُ ونَ  ﴿"حكمتهم" و"صواب" مسلكهم 
َ
َسُبوَن � َْ َُ  .])37الزخرف ([﴾  َو

يرتبون والفراعنة والطغاة يستخفون باجلامهري يف كل جيل، وُيفسدون عقوهلم، وقلوهبم.. و

حتى يسهل انقيادهم، وال حيتاجون إىل قهرهم  ؛هريلإلفساد املمنهج للجام ونظمهم حكمهمأوضاع 

 ..الفراعنة ثم تشكر اجلامهريُ  فهم!أكتااجلامهري هي من حتمل الفراعنة والطغاة عىل فيف كل خطوة، 

 بل اجلامهري هي بسبب فسوقهم..من قِ  لالستخفافوهذه "القابلية"  حيملوهم!أن سمحوا هلم أن 

عقوهلم  "فسوق"هم التي تلذذت بالتامهي يف الفرعون، نفوس "فسوق" عن أمر اهللا، "فسوقهم"

احلق واإليامن هو السلطان وأسورة الذهب، ومن يملكها فهو الرب الذي َيدينون له  تالتي حسب

حياهتم بالقبول أن  "فسوق"فكرهم الذي ال يزن إال با�ادة ومن يملكها،  "فسوق"وخيضون، 

ال يرغبون يف احلياة اإليامنية الطيبة، بل يرغبون أن  نيتهم وهم "فسوق"يصبحوا متاعًا للفرعون.. 

ر عليه، ما نال الفرعون من ُملك وسلطان. ينالوا يومًا مثل . فكان هو الفجور من اجلامهري، واإلرصا

اخلروج عن حقيقة دورهم يف هذه احلياة، وامتهان نفوسهم وقيمتهم وإنسانيتهم  :والرغبة فيه، وهو

 ! فرعونتبعوا أمر فخرجوا عن سبيل اهللا، وا

 

|   |   | 
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▬  ََ ْ�َعِ
َ
ْغَرْ�َ� ُوْم أ

َ
ًَْف لِّْ�ِخرَُِن  ٥فَلَّم  آَسُفونَ  انَتَقْمَ�  ِم�ُْهْم فَأ  ♂ ٥فََجَعلَْ� ُوْم َسلًَف  َوَم

يب املستمر املتعنت، والعلو واالستكبار يف األرض كذاآليات، والت وبعد متام البالغ، وسطوع

 عليهم غضب اهللا، وسنته يف أخذ املكذبني.. بغري احلق، حق 

 ضب اهللاغ، وحق عليهم و�ا كانت نفسية الفرعون، هي نفسية اجلامهري.. كان مصريهم واحد

اآليات التي تتحدث عن الضعفاء واملستكربين يف نار جهنم.. احلديث عن وسبق  ،هم أمجعنيأغرقف

لألجيال التي ستواجه الفراعنة والطواغيت.. بعد أن مجعهم اهللا فيها، وجعلهم اهللا عربة ومثًال 

ءة منهم،  قاومةامل ية، بل هوحتذرهم من الفسوق عن أمر اهللا، أو التامهي مع هؤالء الطغا والربا

 إِنَّهُ " :☻ وحتذرهم من "الرىض واملتابعة" هلم.. فجاء يف حديث رسول اهللا

ءُ  َعَلْيُكمْ  ُيْسَتْعَمُل   َرِيضَ  َمنْ  َوَلِكنْ  َسلَِم، َفَقدْ  َأ�َْكرَ  َوَمنْ  َبِرَئ، َفَقدْ  َكِرهَ  َفَمنْ  ُروَن،َوُتنْكِ  َفَتْعِرُفونَ  ُأَمَرا

 ]1856[صحيح مسلم/ ..." َوَتاَبعَ 

 إِنَّ  َأال َداَر، َحيُْث  اْلِكَتاِب  َمعَ  َفُدوُروا َدائَِرٌة، اِإلْسالمِ  َرَحى إِنَّ  َأال: "☻وَعنه 

ْلَطانَ  اْلِكَتاَب   ]264[املعجم الصغري للطرباين/ ..." اْلِكَتاَب  ُتَفاِرُقوا  َفال َقاِن،َسَيْفَرتِ  َوالسُّ

 

 

***
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 يقول اهللا تعاىل يف سورة الدخان:

ََُسولل َكِرُمل  ▬ ََ َوُوْم  َتّ�  َ�بْلَُهْم قَوَْم فِرَْعْوَن َو ََ ََ اِّلـهِۖ  ١َولََقْ   وا َِِ�ّ ِعَب  َّ
َ
ْن أ
َ
ّ  أ ِِ  لَُ�مْ  ِِ

َل  ولل ََسُ  ِم
َ
َ اِّلـهِۖ  ١ أ ََ َّ َ�ْعلُوا  ن 

َ
ّ  َوأ ِِ َ   �ُِسلَْط ن   آ�ِلُ�م ِِ ُِّ�ْم  ١ ّمبِ � ََ ُِ بَِرِ�ّ َو  ُعْذ

ّ ِِ ن
ن تَرُْ�ُوِن 

َ
َ�ُِِوِن  ٢أ ْْ ْرُِموَن  ٢نن ّلْم تُْمِمُ�وا ِ� فَ 

ُّ وِ قَوْمل  ََ ـُٰم ّن َو
َ
ّ�ُه أ ََ ِ  ٢فََ َ�  ْْ

َ
بِعَِب َِي  فَأ

ََْوًواۖ  ٢َ�ًْف ِِنُّ�م ّمّتَبُعوَن  َر  َْ � ل  ِِّ�ُهمْ  َواتُْرِك اْ�َ  ♂ ٢ ّمْغَرقُونَ  َُ

موضوع هذا الدرس يف سورة الدخان هو "حتمية املواجهة" مع الباطل وأهله.. لقد طلب موسى 

ئيل؛أن يستمع عباد اهللا لدع ♠ إال أن  موسى،م مع ويرسله وته، وأن يرتك فرعون بني إرسا

 بالرفض!هذا الطلب ُقبول 

، فال يعتدوا عليه،  ♠ولقد جاءهم موسى  وليرتكوه يف باآليات البّينات، فإن هم هبا كذبوا

رغم قول فرعون عنهم  قومه!مروا عىل قتله، وتعذيب كوه.. وتآمل يرتدعوته السلمية هذه، ولكنهم 

 ، فلامذا إذن كل هذا العدوان واإلجرام؟!"رشذمة قليلة" أي مجاعة قليلة حقرية من الناس

ولكنها اجلاهلية يف كل زمان ومكان، ال تعرف الدعوات السلمية، وال تؤمن إال بحرية الفجور 

زهلم تعأن ت –يف جيل من األجيال  –، فإذا طلب املؤمنون والعدوان والفسوق والكفر والعصيان

ولكن  - فالعزلة تكون بني طرفني -ه العزلة حال سبيلهم، مل تقبل هبذهذه اجلاهلية وترتكهم يف 

فًا اجلاهلية والباطل ال بد وأن يتحرش باحلق وأهله، فال تطيق اجلاهلية أن ترى احلق ولو ضعي

ن وباطل هذه اجلاهلية؛ألن جمرد وجوده يكشف عىل معزوالً؛ فتحنق عىل احلق وأهله   فساد وهوا

 إال عىل أ�فسهم.وتكيد له، وما كيدهم إال يف ضالل، وما مكرهم 

 احللقة الثانية عشرة



◊£]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<D·^}Ç÷]<ÏÖÁâE<<ÏÜé¬<ÌÈfi^n÷]<Ìœ<<<<<<<<<<<<<<<<<<138 

 

 وحسن التوكل عىل اهللا، لذا وجب عىل أهل احلق إعداد العدة، واالستعداد ليوم املواجهة،

واستفراغ الوسع، وبذل اجلهد، وإبصار الواقع، واستبانة ُسبل املجرمني، وهم عىل يقني بوعد اهللا 

 أن "العاقبة للمتقني".

*** 

 :وهي بارزة عريضة معاملعون وفر ♠ وهكذا نرى يف ميدان املواجهة بني موسى

 .)من جانب موسى( .ال رشيك له عىل خلقه ة اهللا وحدهالتمسك بدعوة التوحيد، وربوبي -

 .)من جانب فرعون( .دعاء أحقية الربوبية عىل قومهاو التمسك بالكرب والطغيان، -

 حتمية الصدام بني موسى وفرعون. -

 .)وملئه انب فرعونمن ج(الدعاية الكاذبة، واهلروب من القضية األصلية.  -

 .)إيامن السحرة، ومؤمن آل فرعون(نور اإليامن يسطع رغم الطغيان.  -

للهداية، وإنام  هلا مل يكن املجرمني محته، مقابل تكذيب اآليات، وطلبِحلم اهللا ور -

 للتعجيز والتكذيب.

ئيل استخالفهالك فرعون، و - حان أصعب من مواجهة طغيان لتواجه امت ؛بني إرسا

 فرعون.

 وفرعون متثلت يف: ♠ حماور املواجهة بني موسى نجدو

 حقيقة الرسالة، ودعوة التوحيد هللا وحده ال رشيك له. -

 هلالج لجقضية الربوبية والتعريف هبا، وأن اهللا وحده هو رب العاملني، وهو األحق  -

 وليس الفراعنة والطغاة. ،بالطاعة واالتباع والتسليم واخلضوع واالنقياد

ر موسى  - دون االنحراف عنها إىل قضايا فرعية،  ..قضية األصليةعىل بيان ال ♠إرصا

 والتمسك بحقيقتها وعدم التنازل عنها.



◊£]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<D·^}Ç÷]<ÏÖÁâE<<ÏÜé¬<ÌÈfi^n÷]<Ìœ<<<<<<<<<<<<<<<<<<139 

 

 املفاصلة التامة الواضحة بني دعوة التوحيد، ودعوة الفراعنة. -

 أساليب الفرعون يف املراوغة واجلدال بالباطل. -

 أساليب الفرعون يف هدم الشخصية املعنوية حلامل الرسالة والدعوة. -

 الفرعون يف االستخفاف بعقول اجلامهري، وضبط انفعاالهتا جتاه اختياراته. أساليب -

 بايا نفس فرعون، ونفوس اجلامهري.املكاشفة النفسية عن خ -

 الرتكيز عىل قضية االستكبار من ِقبل فرعون، والفسوق من ِقبل اجلامهري. -

 التكذيب باليوم اآلخر يف صورته العملية، وما يرتتب عليها من آثار. -

يان دون املأل من قوم فرعون، وأصحاب املصالح يف نظامه، ودورهم يف احلرب عىل ب -

 دعوة التوحيد.

 ثورة اإليامن يف نفوس السحرة يوم الزينة، وكيف يصنع اإليامن املعجزة احلقيقية. -

مؤمن يف قلب نظام فرعون، مما يكشف عن هداية اهللا ملن أخلص قلبه هللا، وتواضع  -

 للحق.

ان، واملفاصلة، والتحدي، والدعاية الكاذبة، واإلرهاب والقتل، خوض معارك البي -

واالستئصال.. خوضها كلها مع التأكيد عىل القضية األصلية دون حياد عنها طرفة عني.. قضية 

 االستسالم هللا رب العاملني.

بيان حقيقة النرص يف إيامن السحرة، رغم إعامل الفرعون إرهابه وعذابه هلم.. لكن ذلك  -

ئيل بام صربوا، وبام هو الف وز العظيم، وبيان حقيقة التمكني وهالك فرعون، ونجاة بني إرسا

 استفرغوا به الوسع من جهد، ومن سنن.

هلا القلبية والنفسية، بل وتشابه ردود  - فقها يف أحوا بيان القرآن الكريم لطبيعة اجلاهلية وتوا
 .يف األجيال املختلفة أفعاهلا، وأ�فاظها
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�ية هي وحدها املدبرة لكل يشء، والقادرة عىل كل يشء، واملُقدرة لكل إظهار القدرة اإل -
 يشء.

كشف القرآن الكريم عن األمراض النفسية والفكرية التي أصابت فرعون، والتي أصابت قد و

قعة فيهم، وسنلحظ عند مناقشة املحور الثاين قومه مواجهة موسى مع  -.. بفعل بيئة االستبداد الوا

ئيل قومه من بني إرس ئيل، ورغم عداء  -ا كيف أن هذه األمراض انتقلت بتاممها إىل نفوس بني إرسا

من دوا فرعون وقومه فيام أصاهبم، رغم وجود اثنني فرعون هلم، وعدائهم مع فرعون.. كيف قلّ 

ض  أ�بياء اهللا فيهم؟! حتى صارت أشد فتكًا ووحشية  -فيام بعد  -بل وكيف تطورت هذه األمرا

 ؟ وكيف انترش هبا الفساد يف األرض ؟! من الفرعون ذاته

 

 

***
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 فرعون األمس، وفراعنة اليوم

 

 

 

وهو يبدو أمام فراعنة اليوم.. فرعون ساذج، سطحي ال  واضحًا! رصحيًا!فرعون األمس كان 

شوطًا كبرياً يف  من بعده فقد قطع الفراعنة بحق!يعرف كيف يامرس الفرعونية ويستذل اجلامهري 

 ذة وأصحاب فن.تاحتى صاروا أس ن والفساد واإلفسادالكرب والطغيا

، ال حتتاج إىل كبري جهد جةاذخبث طويته يف سفرعون األمس كان يغضب رسيعًا، ويكشف عن 

أ�ا ربكم " "لكم من إ� غريي  ما علمُت "فقد قال:  -سوى اإلشارة إليها  -لبياهنا أو كشف خباياها 

، كذاب، يبدل دينكم، يظهر ساحر(بالتهم الواضحة املبارشة:  ♠وكان يتهم موسى  "األعىل

فينهزم وينكرس،  ؛♠حدي املبارش مع موسى وكان لسذاجته يقبل الت )يف األرض الفساد 

 -بال مدارة  -ظلمه وظالمه  كانت معركة املفاصلة تتم بسهولة، ال سيام عندما يكشف فرعون عن

احلقيقية، وما عىل اإلنسان فريق املؤمنني وفريق الكافرين يف حالة من الوضوح التام، واملعرفة  فكان

 سوى االختيار..

ال يعرف كيف تكون  ،تافهاً و حمدوداً وإذا شاهد فرعون األمس فراعنة اليوم لعلم كم كان هو 

 النار!وإن كان هو قد سبقهم وصار إمامهم إىل  الفرعونية؟!

يوم ال تقول إن فراعنة اليوم متارس أشد صور اخلداع، وأ�شع صور استالب العقول.. إن فراعنة ال

يا هامان ابن يل رصحًا لعيل أ�لغ األسباب، أسباب السموات "أو  "أ�ا ربكم األعىل"كام قال فرعون: 

إال دين التسلط واالستعباد   !بدينحترتم األديان، وال تؤمن كـــال.. إهنا تقول:  "فاطلع إىل إ� موسى

طدام من وراء ستار، وحتت شعارات وال تصطدم االصطدام املبارش، إنام االص الناس!الناعم عىل 

األمس أن يكونوا دون فرعون قلّ م الفراعنة األغبياء الذين يُ وُتعلّ  الديمقراطية!احلرية والعدالة ونرش 

الذي  "االستعباد الناعم"ال يدوم، وال بد من  "االستعباد اخلشن"وُيفهموهنم أن  ؛أكثر حكمة وذكاء
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ياته، وفكره، وعقله، وجيعله أسرياً للطغاة دون أن فيستلب ح خيوطه حول عنق اإلنسان؛ ينسج

 يدري!

تظهر الفراعنة اليوم ليست يف صورة حتدي فرعون األمس لبني اهللا، بل تظهر يف صورة من 

من هنار جتري أ�يس يل ُملك مرص وهذه األ"تقول كام قال فرعون مرص: لتظهر ال  !املتصنعالتواضع 

هلذا الشعب، من أجل هذا الوطن، نعمل ليل هنار من أجل  مادخ تقول: إنام نحنلبل تظهر  ؟"حتتي

 !إلخ!أوالدكم...  راحة الشعب ومستقبل

آية وعربة ومثًال، أما فراعنة اليوم فهي  -ومن غري قومه  -فرعون األمس كان ملن خلفه من قومه 

أ�قاب "الزعامة "  تلقون هلات يتخذها السفهاء رمزاً، وخياملام يش أدوار البطولة يف الدنيا، وبعدتع

 و"القيادة" و"احلكمة"! 

، أما فراعنة اً حمدود ضعيفاً  يوم العيد" فكان تأ�ري السحر -ة فرعون األمس مجع السحرة "يوم الزين

جلامهري، وتستخف هبا، لتحرس عقول ا ؛السحرة يف كل مكان، ويف أي وقت اليوم فقد أطلقوا 

اغتصاب العقول، تتم بصورة ملية استالب الوعي، وام ينفعها يف دينها ودنياها، وتظل عوترصفها ع

 لتخنق صوت احلق املخنوق الذي هيمس أو يعلو هنا أو هناك. ؛مستمرة

ال يساوي شيئًا أمام علم سحرة اليوم يف فنون اخلداع قد  –رغم عظمته  -ِعلم السحرة باألمس 

فكارهم، وردود أفعاهلم، م، وتكوين أهتالناس، والقدرة عىل هندسة انفعاالوالتأ�ري واسرتهاب 

 وإقناعهم بكل يشء، وقبوهلم لكل ما يفرضه السحرة املحرتفون العلامء عىل اجلامهري.

، أما فراعنة اليوم فرعون األمس حارب الدين بصورة سافرة مبارشة، فكانت املفاصلة واضحة

اليوم تتخذ من  عن صورة مبارشة من العداء.. فراعنة ونسفريُ محاة الدين، وال  مأهن دعونيَ  مفه

 ذاته!ها "الرشعية" باسم الدين ئلرتسيخ فرعونيتها، وإعطا ؛الدين وسيلة ومطية

 

*** 
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 وإن معركة املؤمنون باألمس، هي نفس معركتهم مع الفراعنة اليوم، مع اعتبار:

 احرتافية فراعنة اليوم وخداعهم. -

 ظهور الفراعنة يف ثوب احلق واحلكمة والعدل. -

 لتامهي مع أهل اإليامن، والتقرب منهم.حماولة الفراعنة ا -

 ليكون هو وسادة األمان من عدم مقاومتهم. ؛استخدام الفراعنة الدين ذاته -

 .، وعدم توبتهم كام تاب األولوناحرتافية سحرة فرعون يف جمال اخلداع والتأ�ري -

 احرتافية نظام فرعون يف ذل الناس بلقمة العيش أو باللهو املُفسد. -

 فرعون يف نرش اإلباحية والفساد وتدين األخالق.احرتافية نظام  -

 احرتافية الفراعنة عدم اجلهر بمعاداة دعوة التوحيد. -

ع فيها عىل  ؛احرتافية الفراعنة إمخاد الثورات -  التخلص من استعبادهموحتويل حقيقة الرصا

ع عىل متاع الدنيا.  إىل الرصا

، مع بقاء الشكل لقضاء عليهلرضب مفاصله، وا ؛هذا الدين احرتافية الفراعنة يف فهم -

ز اجلامهري.  واليافطة.. دون استفزا

بني للمؤمنني.. لتُ  ؛كبرية يف سورة كثرية متفرقة إهنا معركة كربى، أفرد هلا القرآن الكريم مساحة

ع، وطبيعة املعركة، واستحقاقات شهادة التوحيد ، ورضيبة احلرية ُسبل املجرمني، وحقيقة الرصا

حتتاج إىل صرب وختطيط طويل،  ؛معركة طويلة النَفس .. إهنادًا من رضيبة الذلالتي هي أقل بكثري ج

ئية، معركة يواجه فيها املؤمنون أفحش أجهزة االستخبارات  ال تنفع فيها احلامسة الوقتية، وال العشوا

لتتلقى أقوى  ؛العاملية التي تضم أقوى عقول البرشية، عقول تم اصطفائها منذ نعومة أظفارها

وال يمكن أن ُتقابل بعقول "سفهاء أو  املستقبل!لتكون هي صناعة القرار يف  ؛العلوم وأرقى

 ! الفراعنة" مهام كان إخالصهم ورغبتهم يف انتصار الدين، وهزيمة أو صغار دراويش



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<›ÁÈ÷]<Ìfl¬]Ü Ê<Hã⁄˘]<·Á¬Ü <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<144 

 

، بعقلية "رجال الدولة" ال عقلية واحلرية إهنا معركة كربى جيب أن يفكر فيها رجال دعوة التوحيد

تم باألهم وهت وإىل معايل األمور، لية رجال الدولة الكلية الشاملة، التي تنظر من أعىل،"الصغار" عق

عدته.. وختطط لرؤية بعيدة املدى، وتتحرك وفق خطوات مدروسة، عقلية  وُتعد لكل أمر ؛فاملهم

ع بقوة ودقة،  خالية من هاجس إدانة الناس واحلكم عليهم، عقلية قادرة عىل ضبط مسار الرصا

ع ملعارك تافهة صغرية جانوعدم  تستنزف الطاقات، وتفسد العقول والقلوب..  ؛بيةاخلروج بالرصا

عقلية مرنة غري متصلبة تستطيع التوظيف واالستفادة من كل حدث، ال  الفراعنة!وتقوي جبهة 

وخماطبة عقوهلم  ة عىل كسب ود الناس،ردعقلية قا ! العقيدةسالمة بحجة  فرصةتفجري وإفساد كل 

، وحتييد من ال يستجيب، والتحرر من الطغاة وضم الكثري منهم إىل دعوة التوحيد ماهتم؛واهتام

ء،  بصورة  أهدافهاوتنفذ  ؛بل حتسب حساهبا لكل صغرية وكبريةعقلية ال ترضب يف خبط عشوا

نوعية مؤثرة بأقل تكلفة، عقلية تتسع لتحتوي كل الناس بضعفها وجهلها وسفهها وبدعها، عقلية 

وتستهدف حترير  ؛واملكان املناسب ملرسح عملياهتا ،سم وختطيط التوقيت املناسبتستطيع ر

الناس، وإنقاذهم، وإقامة احلق والعدل فيهم.. عقلية تعرف أ�ه ال بد من الرمحة والتسامح وخفض 

واللني والرفق مع عموم الناس، ومع كل ُمسامل، وتعرف أ�ه ال بد من القوة والبأس واجلهاد  حاجلنا

لفراعنة وجندهم، فهم عىل يقني من عدم تسليم الفراعنة، وأي لني منهم إنام هو لني األفعى مع ا

 ورضورة الرمحة والتسامح مع عموم الناس، ى حتميةلتنفث سمومها يف جسد املؤمنني.. عقلية تر

وال ُتسلم نفسها للفراعنة  وجندهم!اجلهاد مع الفراعنة  قدرو مواجهة وعالج أمراض االستبداد،

ومراكز التحكم فيها، تريد  قوةبل عقلية عينها عىل مفاصل ال مهام كان االستسالم والرتاخي منهم،

؛ لتحييد وسلب قوة الفراعنة والطغاة، ومنعهم من إليها بأقل تكلفة، وبأدنى خسائرالوصول 

 كهم..عقلية ُتظهر للناس بصورة عملية أهنا غري طامعة يف حكمهم، وال يف متل العدوان واإلفساد،

أغالل الفراعنة، وآصار القهر  مبل حتريرهم من عبودية البرش، ومن الظلم والطغيان، وتضع عنه

هدفها محاية الرشع وصيانته، ورد أي اعتداء عليه.. فترتك للناس حرية إدارة شؤوهنا وفق و والذل،

د الرشع، ودعاة احل مرة  عبيدًا للفراعنةهم فقط حلاميتهم من أي اعتداء يريد أن يردهم  رية احلقةمرا

 أخرى.
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فيها، واستفراغ الوسع، وإعداد كل قوة  النرص والتمكني إهنا معركة كربى جيب استكامل سنن

يف النفس حظ من ُملك أو  ذكره كثرياً.. كثرياً حتى ال يبقجيب اإلخالص فيها هللا، ومعركة ممكنة.. 

 .سلطان أو متاع.

 :ولكل طاغية من بعدهلفرعون،  فيها جاء الوعيد واهلزيمة معركة

▬  َُ ََ َو آَل فِرَْعـْوَن اَّـُذ َ   ٤َولََقْ   ْخـَذ َع�ُِـ�  ّمْقَتـِ 
َ
َخـْذنَ ُوْم أ

َ
 ٤َكـّذبُوا بِآزَ تَِ�ـ  ُ�َِّهـ  فَأ

ْم لَُ�م بََراَوُل ِ� اِّ�ُ�ـرِ 
َ
ـٰ�ُِ�ْم أ ولَ

ُ
ْن أ ل ِمّ َْ ُ�ّف َُُ�ْم َخ

َ
َل مّ  ٤أ ْم َ�ُقوُِـوَن َ�ْـُن َ�ِلـ

َ
 ٤ ِْ ـ�َتـأ

َُُوّلوَن اّمبَُر  َُ َو ْم َمـّر  ٤َسُلْهَ�ُم اْاَ
َ
ٰ َوأ َِ َْ

َ
ََ ِ�  ٤بَِل اِّسـ َعُ  َموِْعـُ ُوْم َواِّسـ َعُ  أ ِِّن اُِْمْجـرِِم

َُوقُوا َمّس َسَقَر  ٤َضَفل  وَُسُعر   ووِِهْم  َُ ٰ ُو َ ََ ُبوَن ِ� اَّ َِ  ََ ّ َ�ْ  ٤زَوَْم �ُْس ُُ َ  ِِنّ   و  َخلَْقَ� هُ بَِقَ 
٤  ِ َْ َ ُل َ�َْمح  بِ ْ�َ َِ  َوا

َّ ْمُرنَ  ِِ
َ
َهْل ِمـن ّمـّ كِر   ٥َوَم  أ

ََ ْفَل َعُ�ْم 
َ
ْولَْكَ�  أ

َ
و   ٥َولََقْ  أ ْ�َ ّ ُُ َو

وهُ ِ� اِّ�ُ�رِ 
َعلُ َ  ّمْسَتَطرل  ٥ََ َ  َوَ�بِ  َصغِ

ّ ُُ ََ  ٥َو  �ِ ََ ِ  َوَ�َهـر  ِِّن اُِْمّتقِ ِ� َمْقَعـِ  ِصـْ ق   ٥ّ� 
  َ َ  ّمْقَتِ   [القمر] ♂ ٥ِع�َ  َملِل

 

***
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�ا يمثله الفراعنة،  ؛ة فرعون هذه بصورة تفصيلية شاملةلقد استعرض القرآن الكريم قص

اآلخرة، بالغة عىل اإلنسانية كلها، وعىل مصري اإلنسان يف الدنيا و ةوسلوكهم، وفكرهم من خطور

يدمرون احلياة اإلنسانية،  –اليوم ومن سلك طريقهم حتت مسميات أكثر بريقًا وجاذبية  –فالفراعنة 

ئهم وشهواهتم، فاإلنسان حتت أ�ظمة الفراعنة خيرس الدنيا واآلخرة  ويستعبدون البرشية لصالح أهوا

 لهم، أو تقاعس عن رضورة الفكاك من أرسهم..دجإن استسلم هلم، أو صدق 

ن الكريم ُمّرشحة واقع النظام الفرعوين، والبناء النفيس والفكري والرتبوي لق د جالت آيات القرآ

وكذلك البناء النفيس والفكري لشخصية فرعون.. ثم بّينت اآليات  ،♠لشخصية موسى 

، وأساليب املواجهة لدى فرعون، وكيف أن هذه ♠الكريامت أساليب املواجهة لدى موسى 

عنة اليوم، وكيف ولتعرف األمة املسلمة كيف ستواجه فرا  ؛هي عرب التاريخالوسائل تتكرر هي 

 ستتحرر من أرسهم؟

اد والتفرقة بني الناس، بعهابيًا" قائًام عىل القهر واالستلقد كان واقع النظام الفرعوين "واقعًا إر

د حمتمل أصحاب هتدي وا وتعذيب وقتل املخالفني ملجرد اختالفهم مع الفرعون، أو أهنم قد يكون

صدق "رشعية" القتل والتعذيب حسب مزاج لعرش فرعون.. واجلامهري الفاسقة املخدوعة تُ 

ر، والتنمية والرخاء، واختزال احلياة  الفرعون ورشيعته بدعوى احلفاظ عىل الدولة، واالستقرا

  ..فرعونوالدولة واملجتمع يف شخص والدين 

 تسهيل مهمة استساغة هذا الكذب والدجل وتعمل الدعاية الكاذبة، والسحرة، والدجالون عىل

ن احلق  ويساهم املأل أصحاب املصالح ا�ادية  والعدل!ونرشه بني اجلامهري، وجعله هو معيار وميزا

لنرش الكذب والدجل بني اجلامهري، وتزيف وعيهم،  ؛واالجتامعية وطبقة املرتفني بالتمويل والدعم

 خـــامتــــــة
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عركة الدفاع عن بادهم، وقيادهتم، وتوظيفهم يف مل عملية استعيلتسه ؛وقلب فكرهم وموازينهم

تستسلم اجلامهري للكذب والدجل، وحتتقر أ�فسها، وتستعذب عبودية  عرش الفرعون، وعندما

الطواغيت والفراعنة، وال تفكر يف املقاومة، وال تشعر قيمة إنسانيتها.. نجدها تبذل أ�فسها لعرش 

سوى "األمن املؤقت" من إرهاب فرعون.. و"اللذة هناك مقابل لذلك  دون أن يكونحتى الفرعون 

فيصبح قوم  ؛االلتفات لقضاياها املصريية نلتخدير الناس ع ؛لقها نظام فرعوناملؤقتة" التي يط

 فرعون مثله.. قومًا فاسقني.

حتى ولو مل يستفد منه شخصيًا أو أصابه العناء من  –ويصبح من يقبل ويؤيد ويبارك فعل فرعون 

َ�ْقُ ُم قَوَْمُه زَوَْم الْقَِل َم ِ  ﴿األخروي.. كام قال تعاىل: هو رشيك له يف العذاب  –سياسة فرعون 
 ََ ُوُم اَّ  ََ ََ ْو

َ
َُ  َو�ِئَْس فَأ َْ َُ  اِْوِ و َُ ء الفراعنة هو فالنجاة يف الدنيا واآلخرة من هؤال .])98( [هود ﴾اَِْمْو

هم، ورفض رشيعتهم، وطغياهنم.. طريق املقاومة واجلهاد، ورفض باطلهم وظلمطريق واحد.. 

ىل خلق اهللا، ّدعون "الربوبية" ع، فهؤالء الفراعنة يَ فهي "رشيعة الشيطان" وعبادة شياطني اإلنس

الغرور" يف نفوسهم.. وهذا الوحش يغذيه وإلرضاء "وحش االستكبار  ؛ويسلبون حياة الناس

.. وأوهم أ�ضاً  ل زعم األلوهيةشيطاهنم كل يوم، ولقد زعم فرعون لنفسه الربوبية عىل قومه، ب

... إلخ من اخلرافات الكاذبة التي يكون غرضها استغالل الناس واستعباد اآلهلةالناس بأ�ه من نسل 

األمم خلدمة برش مثلهم، مل جيد من يقاومه، وال من يرغب يف مقاومته؛ حتى انتفش.. وعال باطله 

 الناس!حينًا من الدهر، ثم هلك.. وأهلك معه أمم من 

ته وعبد لفتنة السلطان، والتسلط عىل البرش، هذه الفتنة التي ما  وفرعون ذاته هو عبد لذاته وشهوا

سلل إليه مل يكن يتذوقه من قبل، فهو برش تفيها شعور غريب ي جيداإلنسان أول مرة،  وقهاذيتأن 

.. مظاهر ه، وهتابمثلهم، ولكن الناس ترهبه، وتركع له، وختضع إليه، وتتطلع إىل نظرته ورضاه

 –، ويتذوق معها لذة السيطرة عىل املُلك ومتاعه، تستبد باإلنسان العبودية هذه عندما يتذوقها برش

إال األفذاذ من الراشدين الذين يطردون هذا الشعور عن قلوهبم، ويتحررون من أرس هذه الشهوة 

ء يف هذه السلطة، وتستعبده حتى إنه ليبيع كل يشء، ويضحي بكل يشء من أجل البقا –هلكة املُ 
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ل البقاء ولقد شهد التاريخ من يقتل ابنه وأخاه وأهله، ومن يدمر بالده، ومن حيطم كل يشء من أج

  له!!عبادة الناس يف السلطة، ويتلذذ ب

زين لكل فرعون وطاغوت كل قبيح، وُحيلل ليُ  ؛ويدخل الشيطان من باب "فتنة املُلك والسلطان"

.. باسم االستقرار، وعدم قلب نظام احلكم، واحلفاظ عىل الشعب كل جريمة، وهيتك كل فضيلةهلم 

والدين... إلخ، فالفرعون عبد للشيطان، وجند فرعون عبيد لفرعون، واجلهاز األمني لفرعون 

يستبد بالشعوب املستعذبة لالستضعاف والقابلة للمهانة، ويستبد فرعون بأدوات قهره للناس 

ري بني رجاء عطاءه، وبني خوف عقابه.. وهذه احللقة املهلكة حتى تظل اجلامه ؛"ا�ال، والعذاب"

من العبودية للبرش.. تدمر حياهتم، وُتضيع آخرهتم، فهي إما طاعة السادة والكرباء، وإما طاعة 

َضّلونَ  اِّسبِلَف  ﴿ :الرسل ومن مىض عىل سنتهم
َ
َ�َ�  َوُ�َ�َاَونَ  فَأ ََ َطْعَ�  َس 

َ
ّ�َ�  ِِنّ  أ ََ ﴾  َوقَ ُِوا 

 .])67األحزاب ([

 الناس بعضهم ببعض.. فهذه احلياة الدنيا دار ابتالء وامتحان، وليست دار يبتيل ▐واهللا 

ء، وإذا استوعبنا هذا املعنى جيدًا سنستطيع أن نفهم �اذا أخذ فرعون وأمثاله فرصة يف  عدل وجزا

جزى عنه يف ساين احلر" والذي سيُ ألن اخلري والرش فيها قائم عىل "االختيار اإلن ؟هذه احلياة الدنيا

" اإلنسان عىل يف هذه احلياة الدنيا ال "يقهر ▐وألن اهللا  –يف اآلخرة  –دار العدل واجلزاء 

، وكل ذلك ال خيرج عن املشيئة اإل�ية اإلرادة يف إتيان اخلري، أو اقرتاف الرش فعل يشء، بل هو حر

 ال بإذنه، وعلمه، وقدرته، فهو قائم عىل كل يشء.نة عىل الوجود كله، فال يقع يشء إمالكلية املهي

ومن جانب آخر، فإن وجود فرعون وإرهابه وظلمه مل يكن إال بسبب تقاعس الناس عن إيقاف 

م لدعوة احلق هتومقاومة هذا الظلم، ولو أهنم غريوا ما بأ�فسهم من موازين باطلة، وتفتحت فطر

. ولكنهم عبدوا القوة رروا من أرس فرعون وإرهابه.لتغري هذا الواقع وحت ؛املبذولة هلم واإليامن

 حيث دار..  -ال صاحب احلق  - طغيانتلكه فرعون، وداروا مع صحاب الوالطغيان الذي ام

ُيعجل الناس بالعذاب يف الدنيا.. بل يمهلهم كثرياً، ويبتليهم باخلري والرش  أالبل من رمحة اهللا 

ُ اَّ َس بُِظلِْمِهْم مَ  ﴿عىل من دابة:  لعلهم يرجعون، ولو آخذهم بذنوهبم ما ترك ُّ   ـَوَِْو زَُماِخُذ ا
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 ِّ ل  ُمَس ََ
َ
ُرُوْم َِِ�ٰ أ ابّ   َوَ�ِٰ�ْن زَُمّخِ ََ ََاتََرَك َعلَلَْه  ِمْن  لُُهمْ  ََ وَ  فَِِ ََ

َ
ِخُرونَ  ََ  أ

ْ
ََ  َس َع ً  �َْسَتأ  َو

 .])61( [النحل ﴾ �َْسَتْقِ ُمونَ 

ليقوم  ؛يرسل إليهم الرسل مبرشين ومنذرين، وينزل معهم الكتاب وامليزانومن رمحته أ�ضًا أن 

رض ملواجهة فرعون، وهذا الفرعون اللعني الذي مأل األ ♠الناس بالقسط، فأرسل موسى 

نًا.. فال قيمة هلذا العمران إكان فيها حضارة مادية وعمر ذاوإ - إرهابًا وظلًام لإلنسانية انتهكت  نا

مة اإلنسان، و هذا  - جتملت!!حتت أي دعاوى كاذبة.. فاإلنسان أغىل من احلجارة مهام  تعبداُس كرا

عىل موسى وهو طفل رضيع.. إذ كانت خطة الفرعون قتل  " ُأ�قيتالفرعون ُهيلكه اهللا بـ "حمبة

األطفال خوفًا عىل عرشه من اهلالك والدمار، فيكون هالك فرعون بأ�سط وأهون األشياء، وأ�عدها 

ال يشء.. سوى الغرور التوقع، وفيها سخرية من بطش فرعون، فامذا يملك فرعون؟ عن النظر و

إلفساد الناس واحلياة، واستسالم الناس لبطشه، هذا الذي زعم  ؛ووساوس شياطني اإلنس واجلن

 األلوهية والربوبية عىل قومه يكون هالكه عندما يصل طفل رضيع إىل قرصه..

لكل ما يدور فيه،  ليكون عىل إطالع واعٍ  ؛ذا الواقعهيف  – ♠موسى  –لينشأ هذا الطفل 

ده، ومدى فساده.. ومن بعد الة عن أ�عاه"، فال يكون يف غفلة عنه، وال جوليعرف "سبل املجرمني

 ظلمبعد التآمر عىل قتله، فيخرج خائفًا يرتقب أن يطاله  ♠حياة القصور، هيرب موسى 

 إذ ستواجه ♠لبناء شخصية موسى  ؛ية"فرعون وجنده، ويف كل هذه األحداث "تربية عمل

 بأمراضهم!مواجهة فرعون بكل جربوته، ومواجهة قومه  ي:بعد قليل أصعب مهمة إنسانية، وه

حلياة خربة وليخرب ا ؛ديدًا من احلياة غري حياة القصورليخالط نوعًا ج ♠خيرج موسى 

احلياة.. والشخصية التي لتساهم يف صقل تلك الشخصية، ونحتها بخربات  ؛متنوعة من كل أ�عادها

وتصمد وتتعلم هي الشخصية الصبورة القيادية  واخلشنة) (الناعمةجترب احلياة بصورها املختلفة 

، ولكن ذلك مل يكن كافيًا أمام ضخامة املهمة.. واإلنسان وتكون أكثر سعة ومرونةالتي خترب احلياة 

فكان هذا اللقاء  ♠وسى لتكتمل شخصية م ؛بل ال بد من "جرعة إيامنية" ضخمة وهائلة

النحو الذي يليق بجالله  (عىل، وكالم اهللا له بموسى هلالج لجلقاء اهللا  –عند الشجرة  –الفريد 

ََ  ﴿له:  ▐إذ يقول  وكامله) ََّب الَْع َِِم  ُ ُّ نَ  ا
َ
� ِِّ فيا هلا من  .])30القصص ([﴾  زَ  ُموَ�ٰ ِِ
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ال شك أهنا حطمت  ؟!نا بمن تلقها حية أول مرةكلمة تقشعر له األ�دان ونحن نقرأها اآلن، فام بال

، الذي سيقف ♠كل خوف، وحررت كل شعور، وأطلقت كل طاقة.. فكان ميالد موسى 

 لفرعون.

آمن  ذالفرعون من رب السموات واألرض، فإهي بالغ الرسالة  ♠وكانت مهمة موسى 

ئيل وليحررهم من هذ ا األرس واالستعباد، وأال فلله احلمد واملنة، وإن مل يفعل فليرتك بني إرسا

يعذهبم.. ورغم أن اخليارات كلها تبدو يف صالح فرعون.. فهي دعوة لإليامن قامت عليها احلجج 

والرباهني الكثرية، ومع ذلك فهو يف حرية من أمره إن شاء آمن، وإن شاء كفر، واملطلوب منه: أن 

ئيل مع موسى  فلن يتم  يس واالجتامعي،، وخيرجوا من نظام فرعون السيا♠ُيرسل بني إرسا

ولكن  وهم حتت "رشيعة ونظام فرعون" فال بد من الفكاك من هذا األرس،واحلرية هلم اإليامن 

فاعترب  –عىل حد زعمه  –فرعون "استشعر" اخلطر البالغ من جمرد الطعن يف رشعيته أو ربوبيته 

يستجب لدعوة موسى للدين" !! ولذلك مل  يف األرض" بل "وتبديالً  اً "إفساد ♠دعوة موسى 

، رغم استجابة موسى لطلب فرعون يف األدلة والرباهني عىل ربوبية اهللا، واآليات ♠

 املعجزات التي جاء هبا موسى.

لضامن والء اجلامهري له،  ؛عىل حماربة دعوة موسى بكل وسيلة عمل فرعون كل أجهزته وأ�ظمتهأف

  وا باحلرية وباحلقوق..م كام هو، حتى ال يطالبهولضامن بقاء غفلتهم وانخداع

لكاذبة وترويج األ�اطيل، وعملت آ�ة الرشوة فعملت آ�ة اإلرهاب والقتل، وعملت آ�ة الدعاية ا

لني، وعملت آ�ة إزدراء موسى وقومه، وعملت آ�ة السخرية واالستهزاء ، وآ�ة التجهيل وإمتاع املوا

ين كل قبيح يف نظر الناس، ز، ولكل طاغية وطاغوت "جهاز إعالمي" يُ ... إلخواستالب العقول

ويقلب هلم القيم واملوازين، والذوق والشعور، وجيربهم ويقهرهم عىل رؤية اخلراب والدمار عظمة 

ويف  !اً ونجاح اً ورؤية الفشل والضياع ختطيط وحضارة!ورؤية الفساد واإلفساد حكمة  وإنجازًا!

فًا وختلفاً ورؤية االستقامة و !اً ورش اً املقابل رؤية احلق والعدل إرهاب .. فُيصدق العفاف انحرا

الكذاب، وُيكذب الصادق، وُخيون األمني، ويؤمتن اخلائن.. وبذلك فمهام أدت سياسة فرعون من 

 فرعون!فساد وإفساد، لن تزيد العبيد إال اقتناعًا بعظمة 
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كل ذلك من أجل محاية الباطل، واجلامهري تصفق لفرعون، وتصدق الفرعون، وتغرت بالقوة  

  معه!!هرة لفرعون.. حتى هلك فرعون، وهلكوا الظا

جدد "الفرعونية" يف ثوب جديد، براق، بدعاية شيطانية، هدفها تدمري تثم يدور الزمان دورته، وت

اإلنسانية، واستعباد اإلنسان حتت دعاوى "احلرية" تارة، و"الرأساملية" تارة، و"الشيوعية" تارة، 

خطط شيطانية هتدف  ،مري الفطرة السوية" تارة... إلختدو"اإلحلاد" تارة، و"الشذوذ" تارة، و"

حتى ال ترتكه إال عند حلظة الغرق.. ؛ مجيعها إىل "استعباد" اإلنسان ماديًا وروحيًا، فكريًا وسلوكياً 

 حلظة هالك الفرعونية وأ�باعها.

قبة، وتتطور وسائل القهر والبطش والتعذيب، والكذب واخلداع، ء والتجسس واملرا  واإلغرا

ء، وتدمري املجتمعات.. بام ال خيطر عىل الفراعنة األوائل ببال ثم  ،واالستاملة، والسخرية واالستهزا

ور املذهل يف عامل يسرتون جريمة ذبح اإلنسانية، وتدمري اإلنسان، بروعة "احلضارة ا�ادية" وبالتط

غرورًا يعميهم عن  دليًال عىل صحة مسلكهم، واستقامة طريقتهم.. وما ذلك إال ليتخذوه ؛ا�ادة

ثَ ثً  َوَِ�ًْل  ﴿رؤية احلق واإليامن 
َ
َسُن � َْ

َ
ُهْم ِمْن قَْرن  ُوْم أ

ْولَْكَ�  َ�بْلَ
َ
 .])74مريم ([﴾  َوَ�ْم أ

وال بد من حترير اإلنسان، وصيانة فطرته، واحلفاظ عىل إنسانيته من اخلطط الشيطانية الفرعونية، 

وهذه هي مهمة "األمة املسلمة" املتبعة  !جتملت وتزينت مهام تي هي يف النهاية عبادة للشيطانال

إال عندما تصح هي  –والتي تنتظرها كل البرشية  –"كتاب رهبا".. ولن تضطلع هذه األمة بمهمتها 

 لتعود خري أمة أخرجت للناس. ؛ابتداء، وتتطهر مما أصاهبا من "أمراض"

 

 

***
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 129 ..................................احللقة احلادية عشرة ( الزخرف )

 137 ...............................احللقة الثانية عشرة ( سورة الدخان )

 141 ألمس وفراعنة اليوم..................................بني فرعون ا



 

 
 

 

 اجلزء الثاني

 قريبًا إن شاء اهلل
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