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مقدمة الناشر

الحمــدهلل رب العالميــن وأفضــل الصــاة علــى المبعــوث رحمــة للعالميــن 

حبيــب إلــه الخلــق أجمعيــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

ا  �نَ ْوَح�يْ
أَ
َما � َصِص �بِ �قَ

ْ
ْحَس�نَ �ل

أَ
َك � �يْ

َ
ّصُ َعل �قُ ْح�نُ �نَ

قــال تعالــى فــي محكــم التنزيــل: >�نَ

.(((> �نَ ِل�ي ا�نِ �نَ
ْ
ِم�نَ �ل

َ
ِلِه ل �بْ

�قَ ِم�ن �قَ �نَ إَِو�ن ُك�ن
آ
ْر� �قُ

ْ
� �ل

�نَ
ٰ

َك َه �يْ
َ
ل �إِ

ِه  �نِ
ٰ

اَءَك �نِ�ي َه �َدَك َو�بَ �أَ ِه �نُ �قُ �بِ ِ
�بّ
َ �ث ُسِل َما �نُ اِء �لّرُ �بَ �ن

أَ
َك ِم�نْ � �يْ

َ
ّصُ َعل �قُ

ا �نَّ
ًّ
وقــال؟ج؟: >َوُكل

.(((> �نَ �ي ِم�نِ ُم�أْ
ْ
َرٰى ِلل

ْ
ك هقٌ َودنِ َح�قُّ َوَمْ�ِع�نَ

ْ
�ل

، وغنيــة باألحــداث والمواقــف  إن قصــة نبــي اهلل موســى؟ع؟ مليئــة بالعبــر

 في 
ً
كثــر تكــرارا الســلوكية واألخاقيــة واالجتماعيــة والسياســية، وهــي القصــة األ

ــم، والتــي جــاءت آياتهــا تشــرح بعــض تفاصيــل تلــك األحــداث،  القــرآن الكري

ومّمــا يميــز قصــة نبــي اهلل موســى؟ع؟ أنهــا تعرضــت إلــى العديــد مــن المظاهــر 

الفكريــة والســلوكية الخاصــة بالفــرد والمجتمــع على حد ســواء، فعلى المســتوى 

1. سورة يوسف: 3
2. سورة يوسف: 120
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الفــردي ومــن خــال اســتعراض األحــداث فــي تكامــل نبــي اهلل موســى؟ع؟ 

إنســان  لــكل  القصــة دســتور حيــاة  النبــوة تعطــي هــذه  إلــى مقــام  ووصولــه 

كيفيــة الترقــي علــى درجــات ســلم التكامــل، وعلــى  علــى وجــه المعمــورة فــي 

المســتوى االجتماعــي فقــد ركــزت اآليــات علــى مفاهيــم العــدل ورفــض الظلــم 

والناصــح،  المجتمــع  بيــن  العاقــة  وبينــت  المشــروعة  بالحقــوق  والمطالبــة 

كــم الظالــم، فهــي تجربــة متكاملــة لإلنســان واألمــة  والمجتمــع المظلــوم والحا

كــم  اللذيــن يريــدان الســير علــى طريــق الكمــال والتحــرر مــن قيــود النفــس والحا

الظالميــن.

العبــر  استســقاء  فــي  موســى؟ع؟  اهلل  نبــي  قصــة  أهميــة  إلــى  باإلضافــة 

واالســتفادة مــن أحداثهــا فــي رفــد تجــارب التحــرر الحديثــة فــإن هــذا الكتــاب 

كتبــت   لاهتمــام، حيــث 
ً
 مثيــرا

ً
كتابــا يكتســب خصوصيــة مهمــة تجعلــه 

كلماتــه وصيغــت عباراتــه فــي ســجن جــو المركــزي، بمــا يحويــه مــن تشــديد 

وضغوطــات تمــارس علــى المعتقليــن، وفــي ظــل شــح المصــادر التــي يمكــن 

كتابتــه، وال يخفــى علــى ذي بصــر صعوبــة  أن يعتمــد عليهــا الباحــث فــي 

اســتحضار المعلومــة والتوســع فــي المطلــب وبيانــه بشــكل واضــح وسلســل 

مــن دون توفــر بيئــة هادئــة وأجــواء بعيــدة عــن الشــواغل والمزعجــات، ووجــود 

المصــادر الازمــة لقــراءة النصــوص والمقارنــة بينهــا، ورغــم ذلــك إال أن مؤلفــه 

بــرع فــي صياغــة أفــكاره، وتنظيمهــا، ووضعهــا فــي قالــب مناســب للقــارئ، وقــد 

 مفصــًا جــاء فــي جزئيــن.
ً
 وشــرحا

ً
أشــبع الكتــاب بيانــا

المجاهــد  األســتاذ  فضيلــة  هــو  الكتــاب  هــذا  بقلمــه  مــن خــط  إن  ثــم 
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عبدالوهــاب حســين، أحــد المفكريــن اإلســاميين والسياســيين فــي الســاحة 

 بالســجن المؤبــد فــي ســجن جــو المركــزي فــي 
ً
اإلســامية، والــذي يقضــي حكمــا

البحريــن، فقــد أشــبع الكتــاب تفصيــًا مــن بصيــرة وعلــم باحــث طالــب للحــق 

ــد سياســي  ــة قائ ــان أفــكاره مــن تجرب ــم اإلســام، وخــاض فــي بي متمســك بقي

وناصــح اجتماعــي قضــى ســنين عمــره فــي تجربــة سياســية واجتماعيــة غنيــة 

وعميقــة.

كتــاب »الامنطــق فــي الفكــر  يســر دار الوفــاء للثقافــة واإلعــام أن تقــدم 

كتبــه فضيلــة األســتاذ المجاهــد عبدالوهــاب حســين مــن  والســلوك« الــذي 

ســجن جــو المركــزي المعتقــل فيــه منــذ عــام ))0) فــي البحرين بســبب مشــاركته 

فــي إشــعال شــرارة الثــورة والقيــام ضــد النظــام الخليفــي.

دار الوفاء للثقافة واإلعالم
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ا ُم�َسٰى 40  �يَ َ�ٍر  �قَ  �ٰ
َ
َعل �قَ  �أْ م حبِ

�ثُ �نَ  َ َمْ��ي ْهِل 
أَ
� �نِ�ي  �نَ  �ي �قَ ِس�نِ

�ثْ �بِ
َ
ل >�نَ قــول اهلل تعالــى: 

ْرَعْ��نَ  ٰ� �نِ
َ
ل ا �إِ

َه�بَ ِر�ي 42 �دنْ
ْ
ك ا �نِ�ي دنِ

�يَ �نِ
ا �قَ

َ
ِ�ي َول

ا�ق �يَ
آ
ا �َك �بِ حنُ

أَ
�نْ�قَ َو�

أَ
َه�بْ � ِسىي 41 �دنْ �نْ َك ِل�نَ ْ��قُ َو�ْصَ��نَ

ُرَط  �نْ َ �نْ �ي
أَ
ا�نُ � حنَ

ا �نَ �نَ �ن ا �إِ
�نَ ا َر�ب

َ
ال ٰى 44 �قَ َ سث حنْ َ ْو �ي

أَ
كُر �

�نَ �قَ َ َ�لُه �ي
َ
ا ل �نً �ي

َ
ْ�لًا ل ُه �قَ

َ
ا ل

َ
�ل �قُ ٰى 43 �نَ ُه َط�نَ �ن �إِ

َك  ا َر�ب
َ
ا َرُس�ل �ن ا �إِ

َ
�ل �قُ اُه �نَ �يَ �قِ

أْ
ا َرٰى 46 �نَ

أَ
ْسَمُع َو�

أَ
َما �

ُ
ىي َمَ�ك �نِ �ن اۖ  �إِ

ا�نَ حنَ
ا �قَ

َ
اَل ل ٰى 45 �قَ ْ��نَ َ �نْ �ي

أَ
ْو �

أَ
ا � �نَ �يْ

َ
َعل

َع  �بَ ٰ� َم�نِ ��ق
َ
اُم َعل

َ
َك َو�لسل هقٍ ِم�نْ َر�ب �يَ

آ
ا اَك �بِ �نَ �أْ ْ� حبِ ُْهْم �قَ �ب َ��ن ا �قُ

َ
ل َول �ي سر��أ ىي �إ �نِ

َ ا �ب ْرِسْل َمَ��نَ
أَ
ا �نَ

َ�لٰ�<))). �بَ َو�قَ ٰ� َم�نْ َك�ن
َ
��بَ َعل

َ��نَ
ْ
�ن �ل

أَ
ا � �نَ �يْ

َ
ل َ �إِ وِح�ي

أُ
� �ْ ا �قَ �ن ُهَ�ٰى 47 �إِ
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أتــى اهلل تبــارك وتعالــى بقصــة موســى الكليــم؟ع؟ مــع فرعــون الطاغيــة وملئــه 

المســتكبرين وقومــه الفاســقين فــي القــرآن الكريــم؛ لمــا فيهــا مــن العبــر البليغــة 

كــرم؟ص؟ وتســليته  والــدروس العظيمــة القيمــة؛ لتقويــة قلــب الرســول األعظــم األ

1. طه: 48-40
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وتصبيــره وتثبيتــه فيمــا ياقيــه مــن مقاســاة المشــاق والمصائــب والمتاعــب 

والمحــن والشــدائد فــي صراعــه مــع قومــه المشــركين، وتحمــل أعبــاء النبــوة 

الفــوز بالمقــام المحمــود  تبــارك وتعالــى  لينــال عنــد اهلل  والتبليــغ بالرســالة؛ 

عنــد اهلل تبــارك وتعالــى؛ وليقتــدي بــه المؤمنــون المجاهــدون فــي الصبــر علــى 

كافة  تكاليــف الرســالة ومقاســاة الشــدائد والمصاعــب فــي الصراع؛ وليعلمــوا أن 

قــوى االســتكبار العالمــي والفراعنــة المتجبريــن والحــكام المســتبدين الظلمــة 

والمترفيــن ومــا يملكــون مــن ســلطة وقــوة وثــروة وأنصــار ال طاقــة لهــم بالوقــوف 

أمــام القــدرة اإللهيــة المطلقــة، وأن النصــر حليــف المؤمنيــن المجاهديــن 

؛ وليعتبــروا ويســتمروا فــي 
ً
الصابريــن المحتســبين فــي نهايــة المطــاف حتمــا

طريــق الدعــوة إلــى اهلل ســبحانه وتعالــى ودينــه الحــق وفــي طريــق الجهــاد 

ومقاومــة فراعنــة عصرهــم وســحرتهم والمســتكبرين والمارقيــن عــن الديــن الحق 

والظالميــن والمترفيــن واالنتهازييــن.

، يقــول الشــيخ محمــد جــواد  وكانــت ســورة طــه مــن أوائــل مــا أنــزل مــن الســور

كثــر الســور واآليــات التــي تحدثــت عــن موســى؟ع؟ نزلــت في مكة  مغنيــة: »أن أ

ــل  ــوان التنكي ــذاء وأل ــة مســتضعفة يالقــون أشــد اإلي كان المســلمون قل حيــث 

مــن المشــركين أصحــاب الَحــْول والســلطان. فتكــرر قصــة موســى وبنــي إســرائيل 

ــرة وكانــت العاقبــة لبنــي إســرائيل  إذاللهــم بيــد فرعــون، ثــم دارت عليــه الدائ و

ســينتصر   
ً
وأيضــا المشــركين،  صناديــد  مــن  وأطغــى  أقــوى  فرعــون  بــأن   

ً
علمــا

كمــا انتصــر موســى   
ً
المســلمون علــى المشــركين ال محالــة إذا صبــروا واتقــوا تمامــا

وقومــه علــى فرعــون وملئــه«))).

، محمد جواد مغنية، صفحة 406 1. التفسير املبين
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ومــا حــكاه القــرآن الكريــم مــن قصــة موســى الكليــم؟ع؟ أنــه لبــث فــي أرض 

مديــن، وهــي األرض التــي تســكنها قبيلــة نبــي اهلل شــعيب؟ع؟، وهــم مــن نســل 

؛ 
ً
 مــن الزمــان »عشــر ســنوات« تقريبــا

ً
إبراهيــم الخليــل؟ع؟، لبــث فيهــا عقــدا

بمقتضــى العقــد الــذي بينــه وبيــن نبــي اهلل شــعيب؟ع؟ حيــن عــرض عليــه 

الــزواج مــن إحــدى بناتــه، وقــد لجــأ موســى الكليــم؟ع؟ إلــى أرض مديــن بعــد أن 

 علــى خلفيــة 
ً
 وعدوانــا

ً
 مــن القتــل ظلمــا

ً
؛ خوفــا

ً
خــرج مــن أرض مصــر مضطــرا

قتــل رجــل مــن األقبــاط مــن قــوم فرعــون عــن طريــق الخطــأ، وقــد قضــى موســى 

الكليــم؟ع؟ الســنوات العشــر فــي خدمــة شــيخ األنبيــاء شــعيب؟ع؟، وتــزوج 

بإحــدى بناتــه، وغــرف مــن علومــه، وعــاش األجــواء الروحيــة المتأللئــة بأنــوار 

الملكــوت فــي بيتــه، وواضــح مــا بينهمــا مــن صلــة القرابــة فهمــا أبنــاء عمومــة، 

وكاهمــا مــن نســل إبراهيــم الخليــل؟ع؟.

بينــه  العقــد  فــي  المضــروب  األجــل  الكليــم؟ع؟  موســى  قضــى  أن  وبعــد 

ــو زوجتــه  وبيــن نبــي اهلل شــعيب؟ع؟ وهــو عشــر ســنوات، اســتأذن شــيخه واب

ــه فخــرج مــن  ، فــأذن ل ــه األصلــي مصــر ــه ووطن ــى أهل ــه بالعــودة إل وجــد عيال

، وفــي طريــق عودتــه وفــي ليلــة شــاتية   إلــى أرض مصــر
ً
أرض مديــن متوجهــا

ــه مخــاض  ــرد مثلجــة ضــل الطريــق، وجــاء زوجت مظلمــة ممطــرة شــديدة الب

الــوالدة، فنصــب خيمتــه، وكان فــي حاجــة ماســة وضروريــة إلــى النــار مــن أجــل 

اإلضــاءة والتدفئــة، فحــاول ولــم ينقــدح زنــده فحــار فــي أمــره، وكانــت الليلــة 

كذلــك فــي حيرتــه ال يــدري مــاذا يصنــع، إذ رأى عــن  ليلــة جمعــة، وبينمــا هــو 

 عــن يســار الطريــق مــن الجانــب األيمــن مــن جبــل الطــور فــي صحــراء 
ً
بعــد نــارا

�ي  ِ
ّ
َ�ل

َ
اًر� ل ْس�قُ �نَ

�نَ
آ
�ن�ي � �� �إِ

ُ �ث
ُ
ــار غيــره، فاستبشــر وقــال ألهلــه: >�ْمك ــم يــر الن ســيناء، ول
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الــرب  عنــد  مــن  الفــرج  أتــى  أي:  اِر ُهً�ى<)))،  �ل�ن  �
َ
َعل ُد  �بِ

أَ
� ْو 

أَ
� ٍس  �بَ

�قَ �بِ َها  ِم�نْ ْم 
ُ
ك �ي �قِ

آ
�

 ال أشــك فــي وجودهــا، فســأذهب إلــى مكانهــا 
ً
الــرؤوف الرحيــم، فقــد رأيــت نــارا

<))) فلــم يقطــع؛ لئــا يعــد مــا لــم يتيقــن الوفــاء بــه، وهــذا دليــل  �ي ِ
ّ
َ�ل

َ
برجاءيــن >ل

كمــال الحكمــة والصــدق واألمانــة وقــوة المنطــق، وهمــا:

أن آتيكم منها بشعلة من النار لاستضاءة والتدفئة بها. أ. 

أن أجد في المكان من يهديني إلى الطريق ويدلني عليها. ب. 

 
ً
وقيــل: إظهــار النــار لموســى الكليــم؟ع؟ فيــه إغــراء لــه؛ ليقصــد المــكان نظــرا

إلــى حاجتــه الماســة والضروريــة إلــى النــار مــن أجــل االســتضاءة والتدفئــة 

بهــا، وألن المنطــق يقــول إن وجودهــا يــدل علــى وجــود أنــاس لعــل فيهــم مــن 

يدلــه علــى الطريــق، وهــي رمــز ربانــي لطيــف، إذ جعــل اجتابــه لتلقــي الوحــي 

واالصطفــاء للنبــوة والرســالة باســتدعائه بنــور فــي ظلمة؛ إشــارة إلى أنه ســيتلقى 

إرشــادهم إلــى مــا فيــه خيرهــم وصاحهــم  مــا بــه إنــارة قلــوب أنــاس وحياتهــم و

ــور  ــا واآلخــرة بن ــة فــي الداريــن الدني ــة الكامل ومصلحتهــم وســعادتهم الحقيقي

ديــن إلهــي حنيــف بعــد ظلمــة الجاهليــة والضــال وســوء االعتقــاد.

، فلمــا وصــل  قصــد موســى الكليــم؟ع؟ يحــدوه األمــل الكبيــر إلــى مــكان النــار

إلــى المــكان رأى شــجرة خضــراء مــن أســفلها إلى أعاها، تتوقــد فيها نار بيضاء، 

 يمــأل الــوادي، فوقــف 
ً
 عظيمــا

ً
وســمع تســبيح المائكــة فــي المــكان، ورأى نــورا

1. طه: 10
2. نفس املصدر
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، وحيــث رأى   مــن شــدة خضــرة تلــك الشــجرة وشــدة ضــوء تلــك النــار
ً
متعجبــا

النــار فــي الشــجرة لــم تضــر خضرتهــا، وكثــرة مــاء الشــجرة وخضرتهــا لــم تطفــئ 

النــار ولــم تضــر بياضهــا، فعلــم وتيقــن أنــه أمــام أمــر عظيــم ال يقــدر عليــه إال اهلل 

ســبحانه وتعالــى، فبهــت فألقيــت عليــه الســكينة والوقــار)))، ثــم ســمع نــداء مــن 

اهلل العلــي األعلــى »يــا موســى!!« وأخبــره بأمــور ووصايــا عديــدة، منهــا:

كلمــك وتســمع  َك<))) أي: إنــي أنــا ربــك الــذي أ �يْ
َ
ْ�ل ْع �نَ

َ
ل ا�نْ َك �نَ ا َر�بُّ �نَ

أَ
ِ�ي �

�نّ >�إِ  .(

لموســى  ربانــي  تنبيــه  الــكام  ففــي  منــي،  بمحضــر  وأنــت  كامــي 

، والمقــام مقــام المشــافهة  الكليــم؟ع؟، أن الموقــف موقــف الحضــور

والتكليــم، وقــد خلــى بــه ربــه ذو الجــال واإلكــرام وخصــه بنفســه لمزيــد 

العنايــة واللطــف بــه، وأمــره بالتــزام شــرط األدب بحضــرة القــدس الــذي 

يقتضــي منــه خلــع نعليــه؛ ليكــون حافــي القدميــن، فــإن ذلــك أبلــغ 

كام  فــي شــرف التواضــع أمــام عــز الربوبيــة، والخضــوع عنــد ســماع 

ــأدب بحضــرة  ــى حســن الت ــى، وأقــرب إل ــل ســبحانه وتعال ــرب الجلي ال

 لقدســها، 
ً
 لهــا وتشــريفا

ً
 للبقعــة المباركــة وتعظيمــا

ً
القــدس؛ واحترامــا

 بــه، وفــي الحديــث 
ً
وليباشــر الــوادي المقــدس بقدميــه الحافيتيــن تبــركا

الشــريف عــن اإلمــام الصــادق؟ع؟ أنــه قــال: »اخلــع نعليــك يعنــي ارفــع 

ــه  ــا تمخــض، وخوف ــه وقــد خلفه ــاع أهل ــه مــن ضي ــي خوف خوفيــك، يعن

مــن فرعــون«))).

1. تفسير السمرقندي، جزء 2، صفحة 337
2. طه: 12

3. علل الشرائع، صفحة 66
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يبقــى  ال  بــأن  والولــد  الزوجــة  إلــى  إشــارة  َك<)))  �يْ
َ
ْ�ل �نَ ْع 

َ
ل ا�نْ >�نَ وقيــل: 

مشــغول القلــب بأمرهمــا، وفــي الحديــث الشــريف عــن اإلمــام المهــدي 

القائــم؟جع؟ أنــه قــال: »إن موســى؟ع؟ ناجــى ربــه بالــوادي المقــدس 

فقــال: يــا رّب إنــي قــد أخلصــت لــك المحبــة منــي وغســلت قلبــي عمــن 

َك<)))  �يْ
َ
ْ�ل ْع �نَ

َ
ل ا�نْ ســواك، وكان شــديد الحــب ألهلــه، فقــال اهلل تعالــى: >�نَ

كانــت محبتــك لي خالصــة وقلبك  أي: انــزع حــب أهلــك مــن قلبــك إن 

مــن الميــل إلــى مــن ســواي مغســول«))).

وقيــل: المــراد بالــوادي المقــدس جــال اهلل ســبحانه وتعالــى، واألمــر 

إلــى  وااللتفــات  النظــر  وتــرك  والقلــب  الســر  تطهيــر  النعليــن  بخلــع 

 مــن االســتغراق 
ً
المخلوقــات والمقدمــات العلميــة لكــي ال يبقــى محرومــا

فــي اهلل ذي الجــال واإلكــرام والفنــاء فيــه والبقــاء بــه، فكأنــه قيــل لــه: 

ال تكــن مشــتغل القلــب والخاطــر بالنظــر إلــى المخلوقــات والمقدمــات 

ــرام   مــن االســتغراق فــي اهلل ذي الجــال واإلك
ً
ــة فتكــون محرومــا العلمي

وســبحات وجهــه الكريــم والفنــاء فيــه والبقــاء بــه، فإنــك وصلــت إلــى 

الــوادي المقــدس الــذي هــو بحــر معرفــة اهلل ذي الجــال واإلكــرام ولجــة 

ألوهيتــه وجالــه، يقــول اإلمــام الحســين؟ع؟: »إلهــي تــرددي فــي اآلثــار 

كيــف  يوجــب بعــد المــزار فاجمعنــي عليــك بخدمــة توصلنــي إليــك، 

يســتدل عليــك بمــا هــو فــي وجــوده مفتقــر إليــك، أيكــون لغيــرك مــن 

1. طه: 12
2. نفس املصدر

3. كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق، صفحة 460
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الظهــور مــا ليــس لــك حتــى يكــون هــو المظهــر لــك، متــى غبــت حتــى 

ــار هــي  تحتــاج إلــى دليــل يــدل عليــك، ومتــى بعــدت حتــى تكــون اآلث

، وخســرت صفقــة 
ً
التــي توصــل إليــك، عميــت عيــن ال تــراك عليهــا رقيبــا

. إلهــي أمــرت بالرجــوع إلــى اآلثــار 
ً
عبــد لــم تجعــل لــه مــن حبــك نصيبــا

ــوار وهدايــة االســتبصار حتــى أرجــع إليــك  فأرجعنــي إليــك بكســوة األن

منهــا كمــا دخلــت إليــك منها مصون الســر عن النظــر إليها ومرفوع الهمة 

«)))، فالمقــام مقامــان:  كل شــيء قديــر عــن االعتمــاد عليهــا إنــك علــى 

مقــام المحــو والفنــاء عمــا ســوى اهلل ذي الجــال واإلكــرام، ومقــام الفنــاء 

فيــه والبقــاء بــه، والمقــام األول مقــدم علــى المقــام الثانــي والزم لــه فــا 

 فــي لــوح مشــغول بكتابــة 
ً
يكــون إال بــه، فــكل مــن أراد أن يكتــب شــيئا

ــة  ــات الكتاب ــه إثب ــى ليمكن ــة األول ــة الكتاب ــه مــن إزال ــد ل ى، فــا ب أخــر

الثانيــة محلهــا.

وقيــل: بنــي فعــل النــداء للمجهــول زيــادة فــي التشــويق، أي: إن موســى 

ــَم اليقيــن بــأن 
ْ
الكليــم؟ع؟ نــاداه منــاد غيــر معلــوم لــه، فلمــا َعِلــَم ِعل

كامــه وأن الــكام وحــّيٌ  المنــادي هــو ربــه ذو الجــال واإلكــرام والــكام 

كملــه وهامــت  منــه إليــه، تمكــن النــداء مــن نفســه غايــة التمكــن وأ

نفســه لذلــك النــداء المحيــي للــروح والمثيــر لألشــواق، ومــألت وجــوده 

وأحاطــت بــه لــذة روحيــة غامــرة ال يمكــن وصفهــا.

؟ع؟ 1. دعاء عرفة لإلمام السين
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ِس ُطً�ى<))) أي: أن المــكان الــذي أنــت تقــف فيــه 
َ

�ّ ُم�قَ
ْ
َ��ِد �ل

ْ
ال َك �بِ

�نَّ >�إِ  .(

هــو الــوادي المقــدس طــوى مــن أرض ســيناء الــذي تقــدس وتبــارك بهــذا 

اإللهــي  النــور  يتجلــى  حيــث  والتكلــم،  والحضــور  والظهــور  التجلــي 

العالميــن ســبحانه وتعالــى فــي ســمائه،  نــداء اهلل رب  فيــه، ويســمع 

وينــال فيــه شــرف التكليــم والنبــوة والرســالة، أي: لكونــه حظيــرة القــرب 

وموطــن الحضــور والتجلــي والظهــور ومــكان المناجــاة والوحــي اإللهــي 

ــي:  ــن اإللهــي الحــق والرســالة، يقــول العامــة الطباطبائ والبعــث بالدي

»أن تقديــس الــوادي إنمــا هــو لكونــه حظيــرة القــرب وموطــن الحضــور 

والمناجــاة ... وعلــى هــذا النحــو يقــدس مــا يقــدس مــن األمكنــة واألزمنــة 

والمشــاهد  المســاجد  وســائر  الحــرام  والمســجد  المشــرفة  كالكعبــة 

المحترمــة فــي اإلســالم واألعيــاد واأليــام المتبركــة فإنمــا ذلــك قــدس 

النتســاب إلــى واقعــة شــريفة وقعــت فيهــا أو نســك  وشــرف اكتســبه با

إال فــال تفاضــل بيــن أجــزاء المــكان وال  وعبــادة مقدســة شــرعت فيهــا و

بيــن أجــزاء الزمــان«))). وفــي الحديــث الشــريف، ُســئل النبــي الكريــم؟ص؟ 

عــن الــوادي المقــدس، فقــال: »ألنــه قدســت فيــه األرواح، واصطفيــت 

.(((»
ً
فيــه المالئكــة، وكلــم اهلل؟زع؟ موســى تكليمــا

إن اهلل تبــارك وتعالــى قــد اختــاره - يعنــي موســى الكليــم؟ع؟ - للنبــوة   .(

كبــر نعمــة أنعــم اهلل تبــارك وتعالــى وامتــن بهــا عليــه،  والرســالة، وهــذه أ

1. طه: 12
2. تفسير امليزان، العالمة محمد حسين الطباطبائي، جزء 14، صفحة 125-124

3. علل الشرائع، الشيخ الصدوق، صفحة 472-471
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كمــال اللطــف والرحمــة والعنايــة وغايــة الرجــاء للعبــد فــي عالم  وتمثــل 

 ويســتمع لمــا 
ً
كثيــرا الدنيــا، وأن عليــه أن يتهيــأ للمناجــاة ويهتــم لذلــك 

ــام للوعــي والفهــم  ــول واســتعداد ت ــة تامــة، ســماع قب ــه بعناي يوحــى إلي

�َحٰ�<)))، فكأنــه  ُ ِمْع ِلَما �ي اْس�قَ َك �نَ ْر�قُ �قَ ا �حنْ �نَ
أَ
والعمــل والتبليــغ، قولــه تعالــى: >َو�

 
ً
قيــل لــه: لقــد جــاءك أمــر مهــم عظيــم الخطــر فتأهــب لــه وكــن مســتعدا

 إليــه بالتمــام والكمــال.
ً
كل عقلــك وخاطــرك مصروفــا  واجعــل 

ً
تمامــا

أمــره بــأن يوحــّده ويعبــده وحــده ال شــريك لــه عبــادة خضــوع لإللــه   .4

الحــق الواحــد األحــد الفــرد الصمــد الــذي لــم يلــد لــم يولــد ولــم يكــن لــه 

اهقَ 
َ
ِم �لصل �قِ

أَ
ِ�ي َو�

ْ��ن اْع�بُ ا �نَ �نَ
أَ
لا � َه �إِ

َٰ
ل ا �إِ

َ
ا �هلُل ل �نَ

أَ
ىي � �نِ �ن  أحــد، قولــه تعالــى: >�إِ

ً
كفــوا

<)))، وذلــك الختصــاص األلوهيــة بــه ســبحانه وتعالــى؛ لكونــه  ِر�ي
ْ
ك ِ ِل�ن

كل شــيء والمدبــر لــكل شــيء، فــا ينبغــي أن  كل شــيء وموضــع  مبــدأ 

يخضــع العبــد خضــوع الطاعــة والعبــادة إال لــه وحــده ال شــريك لــه، فهــو 

لــه المعبــود الحــق ال إلــه غيــره وال شــريك لــه، فاالختصــاص باأللوهيــة  اإل

موجــب لاختصــاص بالعبــادة، أي: إن عبادتــه إنمــا لزمــت أللوهيتــه، 

ُ�وُه  اْع�بُ ٍء �نَ ْ ىي
َ اِل�قُ ُكل سث لا ُهَ� �نَ َه �إِ

َٰ
ل ا �إِ

َ
ْمۖ  ل

ُ
ك ُم �هلُل َر�ب

ُ
ِلك

قــول اهلل تعالــى: >دنَٰ

كل شــيء ومتولــي األمــور  ٌل<)))، أي: ألنــه خالــق  ٍء َوِك�ي ْ ىي
َ ٰ� ُكل سث

َ
َوُهَ� َعل

كلهــا ومدبرهــا وحــده واأللوهيــة منحصــرة فيــه، فهــو يســتحق العبــادة 

وحــده وال يســتحقها أحــد غيــره.

1. طه: 13
2. طه: 14

3. األنعام: 102
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الخضــوع  بــه  يتمثــل  عمــل  أفضــل  لكونهــا  بالذكــر  الصــاة  وخــص 

 لعــدم 
ً
كثــر الطــرق تأثيــرا العبــودي لعــز الربوبيــة وأشــرف العبــادات وأ

الغفلــة واالســتغراق فــي المحبــوب والفنــاء فيــه والبقــاء بــه، ولهــذا أطلــق 

عليهــا فــي اإلســام عمــود الديــن، وقــد أمــر موســى الكليــم؟ع؟ بــأن 

يقيمهــا خالصــة مــن غيــر شــائبة مــن الريــاء والســمعة وفــي وقتهــا؛ لتكــون 

ى ربــه ذي الجــال واإلكــرام والتقــرب إليــه والزلفــى لديــه  وســيلة إلــى ذكــر

كمالــه،  والفنــاء فيــه والبقــاء بــه والتخلــق بأخاقــه واكتســاب صفــات 

 لذكــر ربــه لــه ونيــل 
ً
صفــات الجمــال وصفــات الجــال؛ ولتكــون ســببا

ُرو� 
ُ
ك ْ ْم َو�سث

ُ
ُكْرك دنْ

أَ
ِ�ي �

ُكُرو�ن ادنْ رضوانــه وحســن ثوابــه، قــول اهلل تعالــى: >�نَ

.(((> ُرو�ن �نُ
ْ
ك �قَ ا 

َ
َول لِ�ي 

وقيــل: إن اآليــة موضــوع البحــث مــن ســورة طــه تــدل علــى أن علــم 

األصــول مقــدم علــى علــم الفــروع، وأن العمــل بالفــروع بــدون العلــم 

باألصــول جهــل وحماقــة وتخلــف وعبــث، والعلــم باألصــول يعطــي 

العمــل بالفــروع قيمتــه واعتبــاره العلمــي الروحــي واألخاقــي، ويحدد له 

وجهتــه وغايتــه، وتعتبــر العبــادة بنيــة خالصــة ثمــرة التوحيــد واإليمــان 

الصــادق وبدونهــا ال حقيقــة للتوحيــد وال مصداقيــة لإليمــان.

ــر اهلل ســبحانه وتعالــى عبــده ووليــه ورســوله الكريم موســى الكليم؟ع؟ 
ّ
ذك  .5

باآلخــرة وحتميــة وقوعهــا وخفــاء وقتهــا على الناس؛ ليكون وقوعها أشــد 

فــي المباغتــة والمفاجــأة علــى قلــوب الكافريــن والمنافقيــن والعاصيــن 

1. البقرة: 152
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الغافليــن عنهــا، وحتــى يتوقــع المؤمنــون الصالحــون المتقــون وقوعهــا 

كل وقــت وحيــن، فيخافــوا منهــا ويعملــوا لهــا، فيتميــز المخلصــون  فــي 

عــن غيرهــم ثــم يســتوفي الجميــع جزاءهــم بالعــدل واإلحســان بحســب 

ــى:  ، قــول اهلل تعال  فشــر
ً
إن شــرا ــر و  فخي

ً
ــرا عقائدهــم وأعمالهــم، إن خي

ْسَ�ٰى<)))، وال شــك 
َما �قَ ٍس �بِ

�نْ ٰى ُكل �نَ رنَ ْ �ب َها ِل�قُ �ي �نِ
حنْ

أُ
َكاُد �

أَ
هقٌ � �يَ �قِ

آ
�ن �لساَعهقَ � >�إِ

فــإن فــي التذكيــر باآلخــرة تعليــل للطاعــة والعبــادة، ألنــه إذا لــم يكــن 

ــع  ــن المطي ــز بي ــدة والعمــل وتميي ــى العقي ــواب وعقــاب عل حســاب وث

وبيــن العاصــي، فالطاعــة والعبــادة لغــو ال أثــر لهــا أو توجيــه لخاصــة 

الخاصــة مــن الحكمــاء الذيــن يعملــون العمــل الحســن لذاتــه ويتركــون 

العمــل القبيــح لذاتــه، وحتــى مــع هــذا التوجيــه الــذي ال يكــون لــو صــح 

إال لخاصــة الخاصــة، فإنــه ال يتبيــن فــي العقــل والمنطــق هدفية الوجود 

كلــه أقــرب إلــى العبثيــة والفوضــى وخــارج  وغايــة الحيــاة، ويكــون األمــر 

العقــل والمنطــق الســليم.

وعليــه: فمقتضــى اإليمــان باآلخــرة والتذكيــر بهــا هــو العمــل مــن أجلهــا، 

والحــذر الشــديد مــن المعصيــة، والمســارعة إلــى التوبــة واالســتغفار مــن 

كل ذنــب ومعصيــة، ونحــو ذلــك.

ر اهلل ؟ج؟ عبــده ووليــه ورســوله الكريــم موســى الكليــم؟ع؟ مــن 
ّ

ثــم حــذ

الكفــرة والعصــاة الذيــن ال يؤمنــون باآلخــرة ويســعون للتشــكيك فيهــا أو 

 باالنهمــاك فــي المعاصــي 
ً
 ويكفــرون بهــا عمليــا

ً
الذيــن يؤمنــون بهــا نظريــا
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الشــنيعة  الجرائــم  فــي  والتــورط  الحســية،  والملــذات  والشــهوات 

 ، والجنايــات الفظيعــة ضــد األبريــاء واإلنســانية، وتــرك التوبة واالســتغفار

فــإن عاقبتهــم وعاقبــة مــن يتبعهــم ومــن يتأثــر بهــم الهــاك والشــقاء 

الحقيقــي األبــدي الكامــل فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، قولــه تعالــى: 

ْرَدٰى<)))، أي: فا يصدنك  �قَ َع َهَ��ُه �نَ �بَ َها َو��ق  �بِ
ِم�نُ �أْ ُ ا �ي

َ
َها َم�نْ ل َك َع�نْ ُص��ن ا �يَ

َ
ل >�نَ

كمــا  كمــا هلــك وتشــقى  عنهــا مــن ال يؤمــن بهــا واتبــع هــواه فتهلــك 

يشــقى، وفــي اآليــة الشــريفة المباركــة أمــر بالثبــات والتحمــل وأن يكــون 

 فــي ذات اهلل ذي الجــال واإلكــرام عــن علــم ويقين 
ً
شــديد الشــكيمة قويــا

كمــن يكفــر بالبعــث والحســاب وأي مطمــع فــي  صحيــح حتــى ال يكــون 

صــده عــن اإليمــان والعمــل بمقتضــاه والصمــود فــي وجوههــم ومقاومــة 

وكيدهــم  وقوتهــم  كثرتهــم  مــن  الخــوف  وعــدم  ووساوســهم  شــبهاتهم 

كغثــاء الســيل،  ومؤامراتهــم وخططهــم الشــيطانية الخبيثــة، فإنهــم غثــاء 

وبنــاء أمرهــم علــى ضعــف المنطــق والحجــج الباطلــة واتبــاع األهــواء 

الشــيطانية والشــهوات الحيوانيــة والملــذات الحســية واالســتغراق فــي 

عالــم الدنيــا والمــادة والمصالــح واألغــراض الفاســدة والمقاصــد الباطلــة، 

وفيهــا دليــل علــى وجــوب تحصيــل العلــم اليقينــي بالدليــل الصحيــح 

علــى أصــول الديــن وعــدم التقليــد فــي العلــم اإلجمالــي فيها، وزجــر بليغ 

ــه: فــإن  عــن التقليــد األعمــى ألهــل الزعامــة والمترفيــن ونحوهــم، وعلي

موســى الكليــم؟ع؟ أمــر بعلــم التوحيــد، وعلــم الطريــق »النبــوة واإلمامــة 

كالتفكــر واإلخــاص«  كالصــاة والروحيــة  والطاعــة والعبــادة الجســمية 

وعلــم المعــاد.
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بآيــات  الكليــم؟ع؟  الكريــم موســى  ورســوله  ووليــه  أّيــد اهلل؟زع؟ عبــده   .6

بينــات نيــرات ومعجــزات عظيمــات قاهــرات، تــدل علــى صــدق نبوتــه 

ورســالته وعدالــة قضيتــه وشــرعية مطالبــه اإلصاحيــة والثوريــة، وهمــا 

معجزتــان: 

العصا التي تتحول إلى ثعبان حقيقي عظيم. أ. 

بــدون علــة  إلــى بيضــاء جميلــة  التــي تتحــول  الســمراء  اليــد  ب. 

 يمــأل المــكان أبهــى مــن الشــمس 
ً
 عظيمــا

ً
أو مــرض، وتشــع نــورا

ا ُم�َسٰى  َك �يَ ِ �ن ِم�ي �يَ َك �بِ
ْ
ل ، قولــه تعالــى: >َوَما �قِ الطالعــة يغشــي البصــر

ِر�بُ 
آ
َما َها  �ي �نِ  َ َولِ�ي ِمىي  �نَ عنَ  �ٰ

َ
َعل َها  �بِ ُهسث 

أَ
َو� َها  �يْ

َ
َعل  

أُ
َ�ك� �قَ

أَ
�  َ

َعَصا�ي  َ ِه�ي اَل  �قَ  17

اَل  �قَ ْسَ�ٰى 20 
�قَ هقٌ  َ َح�ي ِه�ي  � دنَ اإِ

�نَ اَها  �قَ
ْ
ل

أَ
ا �نَ ُم�َسٰى 19  ا  �يَ َها  �قِ

ْ
ل

أَ
� اَل  �قَ َرٰى 18  حنْ

أُ
�

اِ�َك  �نَ َ ٰ� حب
َ
ل َ�َك �إِ ُمْم �يَ ٰ� 21 َو�صنْ

َ
ول

اأُ
ْ
َها �ل َر�قَ ُ�َها ِس�ي ِ��ي �نْ َس�نُ حنَ

ا �قَ
َ
َها َول

دنْ �نُ

َرى<))). �بْ
ُ
ك

ْ
�ل ا  �نَ ا�قِ �يَ

آ
� ِم�نْ  َك  ِر�يَ ِل�نُ َرٰى 22  حنْ

أُ
� هقً  �يَ

آ
� ُس�ٍء  ِر  �يْ

عنَ ِم�نْ  اَء  صنَ �يْ َ �ب  ْ ُر�ب حنْ
�قَ

الكليــم؟ع؟ بالمعجــزات،  الكريــم موســى  أّيــد اهلل؟زع؟ رســوله  بعــد أن   .7

الطاغيــة  فرعــون  إلــى  إياهــا  حملــه  التــي  برســالته  يذهــب  أن  أمــره 

كان أعظــم ملــوك األرض حينئــذ، وقــد تجــاوز الحــد فــي التجبــر  الــذي 

والتكبــر واالســتعاء والظلــم والطغيــان والقهــر واالســتضعاف للعبــاد، 

فادعــى األلوهيــة والربوبيــة بغيــر حــق وال حجــة وال دليــل وال برهــان، 

وذبــح األطفــال بغيــر ذنــب، وبطــش باألبريــاء والصالحيــن والمصلحيــن 

إلــى ملئــه المســتكبرين الفاســدين المعينيــن لــه  والمطالبيــن بالحقــوق، و
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علــى الظلــم والطغيــان والبغــي والفســاد، وأن يبلغهــم الرســالة اإللهيــة 

كمــا أمــر ويكاشــفهم بفســادهم ويردعهــم عــن غيهــم وبغيهــم وظلمهــم 

إفســادهم  إضالهــم و وطغيانهــم واســتكبارهم وتجبرهــم وضالهــم و

ٰى<)))، وفــي  ُه َط�نَ �ن  �إِ
ْرَعْ��نَ ٰ� �نِ

َ
ل َه�بْ �إِ فــي األرض بغيــر حــق، قولــه تعالــى: >�دنْ

الحديــث القدســي قــال اهلل تعالــى لموســى؟ع؟: »اســمع كالمــي واحفــظ 

يــدي  معــك  إن  و وســمعي،  بعينــي  فإنــك  برســالتي  وانطلــق  وصيتــي 

إنــي ألبســتك جنــة مــن ســلطاني لتســتكمل بهــا القــوة فــي  وبصــري، و

أمــري أبعثــك إلــى خلــق ضعيــف مــن خلقــي، بطــر نعمتــي وأمــن مكــري 

إنــي أقســم بعزتــي لــوال  وغرتــه الدنيــا حتــى جحــد حقــي وأنكــر ربوبيتــي، و

ــه بطشــة  ــن خلقــي لبطشــت ب ــي وبي ــذي وضعــت بين الحجــة والعــذر ال

، ولكــن هــان علــي وســقط مــن عينــي فبلغــه عنــي رســالتي وادعــه  جبــار

 ال يغتــرن بلبــاس الدنيــا 
ً
 لينــا

ً
ر نعمتــي، وقــل لــه قــوال

َ
إلــى عبادتــي وَحــذ

فــإن ناصيتــه بيــدي ال يطــرف وال يتنفــس إال بعلمــي«))).

ٰى<))) مــع  ُه َط�نَ �ن  �إِ
ْرَعْ��نَ ٰ� �نِ

َ
ل َه�بْ �إِ وقــد خــص فرعــون بالذكــر فــي قولــه: >�دنْ

أن الرســالة عامــة لــكل النــاس، ألن فرعــون رأس الفســاد والطغيــان، ممــا 

يــدل علــى وجــوب تقصــد رؤوس الفســاد والطغيــان واســتهدافهم بشــكل 

كل حركــة اصاحيــة جــادة أو حركــة ثوريــة شــاملة، يقــول  مباشــر فــي 

آيــة اهلل الشــيخ ناصــر مــكارم الشــيرازي: »فمــن أجــل إصالح بيئة فاســدة 

1. طه: 24
2. تفسير الفخر الرازي، جزء 8، صفحة 29
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... أولئــك  إيجــاد ثــورة شــاملة يجــب البــدء بــرؤوس الفســاد وأئمــة الكفــر و

الذيــن لهــم تأثيــر فــي جميــع أركان المجتمــع ولهــم حضــور فــي كل مــكان 

بأنفســهم أو بأفكارهــم أو أنصارهــم... أولئــك الذيــن تركــزت كل الوســائل 

والمنظمــات اإلعالميــة واالقتصاديــة والسياســية فــي قبضتهــم، فــإذا مــا 

أصلــح هــؤالء أو قلعــت جذورهــم عنــد عــدم التمكــن مــن إصالحهــم، 

إصــالح  أي  فــإن  إال  و المجتمــع،  ونجــاة  خــالص  يؤمــن  أن  فيمكــن 

ــة  ــة الشــريفة المبارك ــل«))) وفــي اآلي ــه ســطحي ومؤقــت وزائ يحــدث فإن

دليــل علــى أن مــن أهــداف األنبيــاء العظــام؟مهع؟ العمليــة الرئيســية 

مقارعــة الطواغيــت والفراعنــة والحــكام المســتبدين الظلمــة والمترفيــن 

واالســتكبار  والفســاد  والطغيــان  الظلــم  علــى  والقضــاء  والمســتكبرين 

واالســتبداد والدكتاتوريــة ونحوهــا مــن األوبئــة واألمــراض.

لمــا علــم موســى الكليــم؟ع؟ بأمــر التكليــف لــه بالذهــاب إلــى فرعــون   .8

الطاغيــة ودعوتــه إلــى التوحيــد والطاعــة والكــف عــن الفســاد والطغيــان 

إخضاعهــم إلرادتــه الطاغوتيــة بغيــر حــق، ولعلمــه  والقهــر لعبــاد اهلل و

بتجبــر فرعــون وقســوته وقــوة شــوكة قومــه األقبــاط وشــدة بطشــهم، 

ولعلمــه بحــال بنــي إســرائيل ومــا هــم عليــه من الضعف والوهــن واإلذالل 

وقلــة اإلمكانيــات الماديــة والبشــرية، ال ســيما إذا قيســت بإمكانيــات 

ــع  ــع والفجائ ــه الرســالة مــن الفظائ ــاط، ولعلمــه بمــا ســتجبره علي األقب

أن  ربــه؟زع؟  يســأل  لــم  فإنــه؟ع؟  والشــدائد،  والصعوبــات  والمصائــب 

كامــل  يعفيــه مــن المهمــة أو يخفــف مــن ثقلهــا، فقــد قبلهــا وكان لديــه 

1. تفسير األمثل، ناصر مكارم الشيرازي، جزء 9، صفحة 348
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االســتعداد لتحمــل المشــاق والمصاعــب والتضحيــة بالنفــس والنفيــس 

مــن أجلهــا، ولكنــه ســأل ربــه العظيــم بأربعــة أمــور مــن أجــل النجــاح فــي 

تبليغهــا والوصــول بهــا إلــى غايتهــا وأهدافهــا، واألمــور األربعــة، هــي:

 ليجــرأ علــى مخاطبــة 
ً
أن يمنحــه رباطــة الجــأش ليكــون شــجاعا أ. 

وأن  بــه،  يخاطبــه  أن  عليــه  ينبغــي  بمــا  الطاغيــة،  فرعــون 

عــبء  ليتحمــل  كالمحيــط؛   
ً
واســعا ويجعلــه  صــدره  يشــرح 

ــى المشــاق والمصاعــب والشــدائد  ــر عل الدعــوة والرســالة ويصب

واألذى الــذي يمكــن أن يقــع عليــه مــن فرعــون الطاغيــة وملئــه 

 علــى رســالته ودعوتــه لهــم إلــى 
ً
المســتكبرين وقومــه الفاســقين ردا

التوحيــد وتحريــر بنــي إســرائيل، وال يضجــر وال يغتــم وال يحــزن وال 

يتكــدر قلبــه ويضيــق صــدره فــا يقــدر علــى تحمــل المســؤولية 

إرشــادهم ودعوتهم إلــى الحق والعدل  وال يصلــح لهدايــة النــاس و

والخيــر والفضيلــة واإلصــاح، وفــي الحديــث الشــريف عــن أميــر 

المؤمنيــن علــى بــن أبــي طالــب؟ع؟ أنــه قــال: »آلــة الرياســة ســعة 

.(((» الصدر

أن يمده اهلل تبارك وتعالى بعونه ويوفقه ويؤيده ويسدد خطاه،  ب. 

وأن ييســر لــه ســبل القيــام بأمــر الرســالة والنهــوض بالمســؤولية 

ــي تعتــرض طريقــه؛  ــات الت ــه العقب ــل ل كمــل وجــه، ويذل ــى أ عل

لتكــون المهمــة الصعبــة علــى مــا فيهــا مــن العســر والصعوبــات 

1. نهج البالغة، حكمة 176
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ومــا تتطلبــه مــن الصبــر والتحمــل والتضحيــات ســهلة مؤنســة 

للــروح والقلــب ومريحــة للضميــر والوجــدان لمــا تربــط بــه مــن 

رؤيــة نيــرة مشــرقة للكــون واإلنســان والحيــاة ومن أشــواق وغايات 

إنســانية نبيلــة عاليــة الشــأن رفيعــة المــكان.

التــي  واالجتماعيــة  النفســية  الموانــع  وكافــة  الثقــل  يزيــل  أن  ج. 

أن  أي:  اإلفهــام،  وتمنــع  البليــغ  الفصيــح  الــكام  عــن  تعيقــه 

يعينــه علــى البيــان الواضــح الصريــح البليــغ فــي إيصــال المــراد، 

وذلــك لكونــه عــاش فــي بيــت فرعــون فلــه عليــه فضــل اإليــواء 

: لــه عليــه القصــاص فــي شــأن 
ً
والرعايــة والتربيــة واإلنعــام، وأيضــا

 ��ً ا َوِل�ي �نَ �ي َك �نِ َر�ب
ْم �نُ

َ
ل

أَ
اَل � قتــل الرجــل القبطــي، قــول فرعــون لــه: >�قَ

�نْ�قَ ِم�نَ 
أَ
�قَ َو�

ْ
َ�ل ىي �نَ َك �ل�قِ �قَ

َ
ْ�ل �قَ �نَ

ْ
َ�ل �ن 18 َو�نَ �ي ا ِم�نْ ُعُمِرَك ِس�نِ �نَ �ي �قَ �نِ

�ثْ �بِ
َ
َول

<)))، ممــا مــن شــأنه أن يقيــد اللســان عــن االنطــاق فــي  �نَ ِر�ي كَ��نِ
ْ
�ل

الــكام والمحاجــة ويضعــف الحجــة ويضــع الحواجــز النفســية 

ــن. ــن الطرفي ــق الفهــم والتفهــم بي ــي تعي الت

الفاهــم  األميــن  الناصــح  وهــو  هــارون؟ع؟  بأخيــه  يؤيــده  أن  د. 

لــه   
ً
شــريكا يجعلــه  وأن  الصفــات،  مــن  ذلــك  ونحــو  البليــغ 

فــي النبــوة وأمــر الرســالة والقيــادة حتــى يتعاونــا علــى القيــام 

ــق األهــداف  ــوغ المــراد وتحقي باألمــر والنهــوض بالمســؤولية وبل

كثيــر  والغايــات المطلوبــة؛ ألن أمــر الرســالة والقيــادة والتدبيــر 

1. الشعراء: 19-18
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الجوانــب متباعــد األطــراف ال يقــدر شــخص واحــد بمفــرده على 

القيــام بــه والنهــوض بمســؤولياته، فيحتــاج إلــى وزيــر يشــاركه 

، يقــول العامــة  فــي ذلــك ويســاعده ويحتــاج إلــى أعــوان وأنصــار

الطباطبائــي: »وأمــا اإلشــراك فــي النبــوة خاصــة بمعنــى تلقــي 

الوحــي مــن اهلل ســبحانه فلــم يكــن موســى يخــاف علــى نفســه 

كان يخــاف التفــرد  إنمــا  التفــرد فــي ذلــك حتــى يســأل الشــريك و

إدارة األمــور فــي اتحــاد بنــي إســرائيل ومــن يلحــق  فــي التبليــغ و

بذلــك«))).

اَل  وقــد اســتجاب اهلل تبــارك وتعالــى لجميــع طلباته، قــول اهلل تعالى: >�قَ

ُه��  �قَ �نْ َ ِ�ي 27 �ي
َ�هقً ِم�نْ ِلَسا�ن ْل ُع�قْ

ُ
ْمِر�ي 26 َو�ْ�ل

أَ
َسْر لِ�ي � َرْ� لِ�ي َصْ�ِر�ي 25 َو�ي ْ َر�ب �سث

ُه 
ْ
ِرك ْ سث

أَ
ِر�ي 31 َو� رنْ

أَ
ِه � ُ�ْد �بِ ْ �ي 30 �سث حنِ

أَ
ْهِل�ي 29 َهاُرو�نَ �

أَ
ًر� ِم�نْ � �ي ِ َ�ْل لِ�ي َورن ْ ْ�لِ�ي 28 َو�حب

�قَ

ا  �نَ �قَ �بِ َك ُك�نْ �ن ًر� 34 �إِ �ي ُكَرَك َك�ثِ
�نْ ًر� 33 َو�نَ �ي َحَك َك�ثِ َس�ب

ْ �نُ ْمِر�ي 32 َك�ي
أَ
�نِ�ي �

ا ُم�َسٰى<))). َك �يَ
َ
ل �قَ ُس�أْ �ي و�قِ

أُ
� �ْ اَل �قَ ًر� 35 �قَ ِص�ي َ �ب

إخاصــه  كمــال  علــى  يــدل  ربــه  مــن  الكليــم؟ع؟  موســى  ســأل  ومــا 

، وكمــال حرصــه علــى تبليــغ الرســالة  ونزاهتــه عــن األنانيــة واالســتئثار

كامــل أهدافهــا  كمــل وأحســن وجــه والنجــاح التــام فــي تحقيــق  علــى أ

وغاياتهــا، يقــول الســعدي: »وهــذا الســؤال مــن موســى؟ع؟ يــدل علــى 

، وكمــال نصحــه.  ــه لألمــور ــه ومعرفت ــاهلل، وكمــال فطنت ــه ب كمــال معرفت

1. تفسير امليزان، العالمة محمد حسين الطباطبائي، جزء 14، صفحة 133
2. طه: 36-25
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كان المدعــو   إذا 
ً
وذلــك أن الداعــي إلــى اهلل، المرشــد للخلــق، خصوصــا

، وحلــم تــام  مــن أهــل العنــاد والتكبــر والطغيــان، يحتــاج إلــى ســعة صــدر

علــى مــا يصيبــه مــن األذى، ولســان فصيــح فيــه يتمكــن مــن التعبيــر 

بــه عــن مــا يريــده ويقصــده. بــل الفصاحــة والبالغــة لصاحــب هــذا 

المقــام مــن ألزمــه مــا يكــون؛ لكثــرة المراجعــات والمراوضــات؛ ولحاجتــه 

إلــى  لتحســين الحــق وتزيينــه بمــا يقــدر عليــه؛ ليحببــه إلــى النفــوس، و

ــه. ــه ليتنفــر عن تقبيــح الباطــل وتهجيت

، أن يتيســر لــه أمــره، فيأتــي البيــوت مــن أبوابهــا، 
ً
ويحتــاج مــع ذلــك أيضــا

ويدعــو إلــى ســبيل اهلل بالحكمــة والموعظــة الحســنة والمجادلــة بالتــي 

 بحســب حالــه. وتمــام ذلــك: أن يكــون 
ً
كال هــي أحســن، يعامــل النــاس 

لمــن هــذه صفتــه أعــوان ووزراء يســاعدونه علــى مطلوبــه؛ ألن األصــوات 

، فلذلــك ســأله عليــه الصــالة والســالم هــذه  كثــرت البــد أن تؤثــر إذا 

األمــور فأعطيهــا«)))، وقــول الشــيخ جــواد مغنيــة: »ومهمــا يكــن فالبــد 

لصاحــب الرســالة مــن التعــاون مــع مــن يخلــص لهــا ويضحــي فــي ســبيلها، 

فــإن النبــوة فــي حقيقتهــا مجــرد خبــر ونبــأ عن اهلل ينقله من يســتحيل في 

حقــه الكــذب والخطــأ، ومــا هــي بقــوة تنفيذيــة تقــول للشــيء كــن فيكــون، 

، ويســتعمل 
ً
 وال يدفــع عنهــا ضــرا

ً
إن النبــي بشــر ال يملــك لنفســه نفعــا

لتنفيــذ مقاصــده نفــس الوســائل التــي يســتعملها المؤمــن والجاحــد، وال 

كــرم مــا فيهــا،  يمتــاز إال بهــذا النبــأ عــن اهلل وأنــه أخــذ مــن اإلنســانية أ

1. تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم املنان، عبدالرحمن السعدي، صفحة 695 - 
696
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واســتصفى أجــل صفاتهــا، ولكــن الصفــات الجليــة ال تجعــل صاحبهــا فــي 

المــكان الــذي يســتغني معــه عــن األســباب العاديــة والســنن الطبيعيــة... 

كال، إن األنبيــاء وغيــر األنبيــاء ســيان فــي الحاجــة واالفتقــار إلــى األخــذ 

واألنصــار  األعــوان  إلــى  يحتاجــون  فاألنبيــاء  واألســباب«)))،  بالعلــل 

ىي  �بِ
َها �ل�ن �ي

أَ
ا � والمؤازريــن والقــوة الرادعــة مــن النــاس، قــول اهلل تعالــى: >�يَ

كذلــك علــى  <))) وتــدل المطالــب  �نَ �ي ِم�نِ ُم�أْ
ْ
َ�َك ِم�نَ �ل �بَ َك �هلُل َوَم�نِ ��ق َحْس�بُ

ــرة، واالعتمــاد علــى التخطيــط  ضــرورة التحلــي بالوعــي والفهــم والبصي

بــدل التخبــط، واألخــذ باألســباب الطبيعيــة والمعنويــة لتحقيــق النصــر 

والظفــر بالمطلــوب.

وفــي اآليــة الشــريفة المباركــة تحذيــر شــديد مــن األنانيــة واالســتئثار 

واإلقصــاء، وهــي خصــال تتنافــى مــع الصــدق واإلخــاص، وفيهــا تحذيــر 

، فإنهما  كذلــك مــن الدكتاتوريــة واالســتبداد فــي الحكــم واإلدارة والتدبير

واالنحطــاط  والتخلــف  والخســران  والضعــف  الفشــل  إلــى  الطريــق 

والهــاك.

كــرم؟ص؟ ســأل اهلل؟زع؟ نفــس  األ الرســول األعظــم  : أن  الجديــر بالذكــر

: إن  مــا ســأله موســى بــن عمــران؟ع؟، قــال الســيوطي فــي الــدر المنثــور

كــرم؟ص؟ قــال: »اللهــم إنــي أســألك بمــا ســألك أخــي  الرســول األعظــم األ

موســى، أن تشــرح لــي صــدري، وأن تيســر لــي أمــري، وأن تحلــل عقــدة من 

1. تفسير الكاشف، محمد جواد مغنية، جزء 5، صفحة 213 - 214
2. األنفال: 64
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 أخــي، اشــدد بــه 
ً
 مــن أهلــي عليــا

ً
لســاني، يفقهــوا قولــي، واجعــل لــي وزيــرا

.(((»
ً
كنــت بنــا بصيــرا  إنــك 

ً
كثيــرا كــي نســبحك  أزري وأشــركه فــي أمــري 

كــرم؟ص؟ قــال لعلــي بــن  وفــي الحديــث الشــريف، أن الرســول األعظــم األ

أبــي طالــب؟ع؟: »أمــا ترضــى أن تكــون منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى 

النبــوة، وأن  فــي  اإلشــراك  نفــي  إذا علمنــا  و بعــدي«)))،  نبــي  ال  أنــه  إال 

الدعــوة إلــى اإليمــان والتوحيــد والديــن الحــق، واألمــر بالمعــروف والنهــي 

كل  ، والتعــاون علــى الخيــر والبــر والتقــوى، واجــب علــى  عــن المنكــر

<))) تفيــد االختصــاص وليــس عمــوم  ْمِر�ي
أَ
ُه �نِ�ي �

ْ
ِرك ْ سث

أَ
مســلم، وأن عبــارة >َو�

مــا يشــترك فيــه جميــع المســلمين، أي: إن المطلــوب هــو تمــام خــاص 

، التــي يدخــل 
ً
غيــر النبــوة، وليــس ذلــك إال الخافــة واإلمامــة قطعــا

فــي واجباتهــا: حفــظ الديــن الحــق مــن التحريــف والتغييــر والتبديــل، 

ــم  ــة األمــة مــن االنحــراف عــن الصــراط المســتقيم والنهــج القوي وصيان

كل  كل إبهــام ورد  والطريقــة الوســطى، وبيــان أحــكام الديــن وتفســير 

إعطــاء القــدوة لألمــة  إشــكال وشــبهة، وقيــادة األمــة وتدبيــر شــؤونها، و

مــن نفســه فــي دينــه وأخاقــه وســلوكه لكــي تتبعــه األمــة وتقتــدي بــه 

فــي دينهــا وحياتهــا، ونحــو ذلــك.

ــه الناصــح ورســوله الصــادق األميــن  ــى عبــده وولي ــارك وتعال ــر اهلل تب
ّ
ذك  .9

1. تفسير الكاشف، محمد جواد مغنية، جزء 5، صفحة 215
2. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد والاكم وغيرهم

3. طه: 32
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موســى بــن عمــران الكليــم؟ع؟ ببعــض مــا أنعــم عليــه بــه مــن النعــم 

منهــا: العظيمــة،  اإللهيــة 

كان طفــًا  ســامته مــن القتــل علــى يــد فرعــون الطاغيــة حيــن  أ. 

كل مولــود ذكــر يولــد لبنــي إســرائيل؛   وكان فرعــون يقتــل 
ً
رضيعــا

 أخبــره بــأن نهايتــه ونهايــة ملكــه تكــون علــى يــد مولود 
ً
كاهنــا ألن 

يولــد فــي بنــي إســرائيل.

تربيتــه تحــت عينــه وبرعايــة وعنايــة خاصــة منــه وحفظــه مــن  ب. 

كان فــي بيــت فرعــون وفــي متنــاول يــده ومــع  ، وقــد  كل ســوء وشــر

. ذلــك لــم تمتــد لــه يــده بشــر أو ســوء أو ضــرر

عجيبــة  خاصــة  محبــة  عليــه  ألقــى  وتعالــى  تبــارك  اهلل  أن  ج. 

كل  وخارقــة للعــادة، أدخلهــا فــي قلــوب العبــاد بحيــث يحبــه 

مــن يــراه ويتعلــق قلبــه بــه، ومــن الذيــن أحبــوه وعلقــت قلوبهــم 

بــه: فرعــون وامرأتــه آســية بنــت مزاحــم، وفــي ذلــك دليــل علــى 

 حببــه إلــى 
ً
حــب اهلل ســبحانه وتعالــى لــه، فــإذا أحــب اهلل عبــدا

عبــاده.

أن اهلل ؟ج؟ امتحنــه بامتحانــات صعبــة عديــدة، مثــل: العيــش  د. 

فــي بيــت فرعــون الطاغيــة، الخــوف والهــرب مــن القصــاص، 

الصعبــة  الخدمــة  والوطــن،  واألحبــة  األهــل  ومفارقــة  الغربــة 

كان يعيــش التــرف والنعيــم المــادي  فــي رعايــة الغنــم بعــد أن 
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كثرهــم ثــروة  فــي قصــر فرعــون أعظــم ملــوك األرض حينــذاك وأ

 هلل ســبحانه 
ً
، حتــى أصبــح بهــذه االمتحانــات خالصــا

ً
وترفــا

وتعالــى ال يشــاركه فيــه غيــره، وكانــت النتيجــة أو الثمــرة هــي: 

االصطفــاء للتكليــم والنبــوة والرســالة؛ ألنــه وجــده أهــًا لذلــك 

علــى غــرار مــا صنعــه اهلل تبــارك وتعالــى مــع خليلــه إبراهيــم، 

�ن�ي  �إِ اَل  �قَ مُه�ن  �قَ
أَ
ا �نَ كَِلَما�قٍ  �بِ ُه  َر�ب م  ر�ه�ي �ب �إ  �ٰ

َ
ل �قَ ْ ��ب >إَِودنِ  قــول اهلل تعالــى: 

 (((> �نَ اِلِم�ي اُل َعْهِ��ي �ل�ن �نَ َ ا �ي
َ
اَل ل ىي �قَ �قِ ر�ي

اَل َوِم�نْ دنُ َماًما �قَ اِس �إِ َك ِلل�ن
ُ
اِعل �بَ

أي: أن اهلل؟زع؟ امتحــن إبراهيــم الخليــل؟ع؟ بامتحانــات صعبــة 

 بامتيــاز مــع درجــة الشــرف األولــى، 
ً
عديــدة، فنجــح فيهــا جميعــا

 للنــاس وقــدوة حســنة لهــم 
ً
فاصطفــاه اهلل تبــارك وتعالــى إمامــا

كلهــا الدينيــة والدنيويــة، الظاهريــة والباطنيــة، وهــي  فــي األمــور 

مرتبــة فــوق النبــوة والرســالة؛ ألن إبراهيــم الخليــل؟ع؟ نالهــا بعــد 

أن امتحــن وهــو نبــي ورســول.

ســامته مــن القتــل ومــن الحــزن والغــم بعــد أن قتــل الرجــل  هـ. 

 مــن القتــل 
ً
القبطــي عــن طريــق الخطــأ، وهجرتــه راجــًا خائفــا

ى مــن المحــن  وكان بــا زاد وال دليــل، وتخليصــه مــرة بعــد أخــر

والشــدائد والمصائــب التــي حلــت بــه طــوال حياتــه منــذ أن 

 وحتــى ســاعة االصطفــاء والوحــي والتكليــم؛ 
ً
كان طفــًا رضيعــا

 ورحمــة.
ً
 منــه وحنانــا

ً
لطفــا

1. البقرة: 124
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مــن  والتزويــج  شــعيب؟ع؟  األنبيــاء  شــيخ  بيــت  فــي  العيــش   . و

إحــدى بناتــه، واالغتــراف مــن علومــه ومعارفــه اإللهيــة الثمينــة 

واالقتبــاس مــن األنــوار الملكوتيــة، والعيــش فــي األجــواء الروحية 

كلــه، والحصــول على معاملة إنســانية  العاليــة التــي تمــأل البيــت 

راقيــة تنضــح بالقيــم الســماوية والمبــادئ الســامية واألخــاق 

الرفيعــة.

 ، مصــر أرض  إلــى   
ً
متوجهــا مديــن  أرض  مــن  عودتــه   :

ً
أخيــرا  . ز

ليلــة  فــي  الطريــق  مثــل: ضــل  بــه،  أحاطــت  التــي  والظــروف 

المخــض  فاجــأ  زنــده،  ينقــدح  ولــم  مثلجــة،  شــتوية مظلمــة 

زوجتــه، رؤيــة النــار مــن بعــد، األمــور التــي أوصلتــه إلــى الــوادي 

المقــدس فــي الوقــت المحــدد حيــث ســبق فــي قضــاء اهلل؟زع؟ 

وقــدره أن يكلمــه ويســتنبئه ويبعثــه بالرســالة فــي وقــت بعينــه 

قــد وقتــه لذلــك، وهــو الوقــت الــذي وصــل فيــه إلــى الشــجرة 

المباركــة فــي الــوادي المقــدس فــي صحــراء ســيناء بجانــب جبل 

األيمــن. الطــور 

، بعــد أن أصبح على  أي: وصــل علــى ذلــك القــدر غير مســتقدم وال مســتأخر

ــرة والصــاح  ــم والمعرفــة والخب ــر مــن الصفــاء والنقــاء الروحــي والعل كبي قــدر 

وفعليــة الكمــال.

وجعلــه  واإلمامــة  والرســالة  والنبــوة  للتكليــم  ومؤهــًا   
ً
مهيئــا أصبــح  أي: 

ــاده، وتخليــص  إقامــة حجتــه علــى عب وســيلة إلظهــار دينــه وتبليــغ رســالته و



الفف  اإ اه ملشي موسا للرسالل ولتل:ا ألا فرفلا    43 

بنــي إســرائيل مــن عبوديــة فرعــون الطاغيــة وقومــه الفاســقين، ودعوتهــم إلــى 

التوحيــد والعمــل الصالــح وتربيتهــم عليــه، يقــول آيــة اهلل الشــيخ ناصــر مــكارم 

<)))، »فمــن أجــل مهمــة  ِسىي �نْ َك ِل�نَ ْ��قُ الشــيرازي فــي تفســير قولــه تعالــى: >َو�ْصَ��نَ

تلقــي الوحــي الصعبــة، ومــن أجــل قبــول الرســالة، ومــن أجــل هدايــة العبــاد 

إرشــادهم، ربيتــك واخترتــك فــي الحــوادث الصعبــة ومشــاقها، ومنحتــك القــوة  و

والقــدرة، واآلن حيــث ألقيــت هــذه المهمــة الكبــرى علــى عاتقــك، فإنــك مؤهــل 

كــن لمــا ال ترجــو أرضــى  مــن جميــع الجوانــب«)))، ويقــول اإلمــام الصــادق؟ع؟: »

 فرجــع إليهــم 
ً
، فــإن موســى بــن عمــران خــرج ليقبــس ألهلــه نــارا منــك لمــا ترجــو

 مــا يأمــل أن يصــل إلــى شــيء لكنــه يفشــل 
ً
كثيــرا وهــو رســول نبــي«)))، فاإلنســان 

فــي الوصــول إليــه، إال أن أشــياء أهــم ال أمــل لــه فــي نيلهــا تتهيــأ لــه ويصــل إليهــا 

بفضــل اهلل تبــارك وتعالــى ومنــه ورحمتــه عليــه، ممــا يجعــل اإلنســان المؤمــن 

كلهــا إلــى اهلل؟زع؟ فــي الشــدة  ، ويفــوض أمــوره 
ً
 وال ييــأس أبــدا

ً
يعيــش األمــل دائمــا

والرخــاء.

تعليمات إلهية لموسى وهارون تتعلق بإيصال الرسالة

> ِر�ي
ْ
ك ا �نِ�ي دنِ

�يَ �نِ
ا �قَ

َ
ِ�ي َول

ا�ق �يَ
آ
ا �َك �بِ حنُ

أَ
�نْ�قَ َو�

أَ
َه�بْ �

>�دنْ

كل شــيء  بعــد أن اتضحــت الصــورة وأصبحــت الرؤيــة واضحــة، وأصبــح 

الكليــم؟ع؟،  الازمــة تحــت تصــرف موســى  الوســائل  كل  ، وجعلــت 
ً
مهيئــا

1. طه: 41
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أمــر اهلل ؟ج؟ نبيــه الكريــم موســى الكليــم وأخــاه ووزيــره وشــريكه فــي الرســالة 

إلــى  إليهمــا  أوحاهــا  التــي  البينــة  الواضحــة  برســالته  يذهبــا  أن  هــارون؟ع؟ 

فرعــون الطاغيــة وملئــه المســتكبرين وقومــه، وقــد زودهمــا وأيدهمــا بمــا يثبــت 

وتعالــى،  ســبحانه  العالميــن  رب  مــن  ورســالتهما  نبوتهمــا  يقيــٍن صــدق  عــن 

ويثبــت الحــق وحســنه وينفــي الباطــل ويكشــف عــن ســوئه وقبحــه مــن اآليــات 

الكريمــات والبينــات النيــرات الواضحــات والمعجــزات الباهــرات القاهــرات 

ــان  ــى ثعب ــي تتحــول إل ــا العصــا الت ــا معجزت ــن القاطعــة، وفــي مقدمته والبراهي

حقيقــي ضخــم، واليــد الســمراء التــي تتحــول إلــى بيضــاء جميلــة مــن غيــر ســوء 

�نْ�قَ 
أَ
َه�بْ � ــى: >�دنْ ــه تعال كالشــمس الســاطعة، قول  يمــأل المــكان 

ً
ــا  بهي

ً
ــورا وتشــع ن

كل آيــة  <))) تــدل علــى أن  ِ�ي
ا�ق �يَ

آ
<))) وصيغــة الجمــع فــي لفظــه >� ِ�ي

ا�ق �يَ
آ
ا �َك �بِ حنُ

أَ
َو�

ى، فتحــول العصــا إلــى ثعبــان  مــن اآليتيــن الســابقتين تنضــوي علــى آيــات أخــر

ى، وكذلــك تحــول اليــد الســمراء إلــى  آيــة، وعودتهــا إلــى حالتهــا األولــى آيــة أخــر

ى.  آيــة، وعودتهــا إلــى حالتهــا األولــى آيــة أخــر
ً
بيضــاء تشــع نــورا

كمــا تــدل صيغــة الجمــع علــى وعــد إلهي جميل لموســى الكليــم وهارون؟مهع؟ 

ى غيــر اآليتيــن، إشــارة إلــى بقيــة اآليــات التســع، وهــي  بالتأييــد لهمــا بآيــات أخــر

آيــات العــذاب »الطوفــان والجــراد والُقمــل والضفــادع والــدم والقحــط ونقــص 

الثمــرات«، يقــول الفخــر الــرازي: »ألنهمــا لــو ذهبــا إليــه بــدون آيــة معهمــا لــم 

يلزمــه اإليمــان، وذلــك مــن أقــوى الدالئــل علــى فســاد التقليــد«))).
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والمتابعــة  الرقابــة  يــدل علــى وجــود  والمعجــزات  اآليــات  ووجــود هــذه 

ــة، والحضــور اإللهــي فــي ســاحة المواجهــة والصــراع، والتأييــد والدعــم  اإللهي

اإللهــي والمســاندة غيــر المحــدودة لموســى الكليــم وهــارون؟امهع؟ وللمؤمنيــن 

معهمــا، ومــن ذلــك: ضمــان حســن العاقبــة والنصــر علــى األعــداء والظفــر بهــم 

لتــزام بالشــروط. والتمكــن منهــم، بشــرط اتبــاع التعليمــات اإللهيــة واال

علــى  وحثهمــا  وهــارون؟امهع؟  الكليــم  موســى  معنويــات  رفــع  أجــل  ومــن 

بــذل أقصــى الوســع مــن الجهــد والطاقــة والمســاعي فــي تنفيــذ األوامــر اإللهيــة 

كــد لهمــا بأنــه  والتعليمــات والوصــول إلــى تحقيــق األهــداف والغايــات، فقــد أ

ى، وأمرهمــا بالثبــات والصمــود والتحمــل ونهاهــم عــن اليــأس  معهمــا يســمع ويــر

والصعوبــات  التحديــات  أمــام  والوهــن  الضعــف  مــن  وحذرهمــا  والقنــوط، 

والعقبــات والمشــاكل التــي مــن الممكن أن تواجههما وتقــف في طريقهما، وأمام 

أّي قــوة أو قــدرة اســتكبارية تقــف فــي وجههمــا وتعتــرض طريقهمــا، طريــق الحــق 

، وتريــد أن تمنعهمــا مــن  والخيــر والفضيلــة والحريــة والتقــدم والرخــاء واالزدهــار

الدعــوة إلــى اإليمــان والتوحيــد، وتحيــل بينهما وبيــن حمل الرســالة وأداء األمانة 

والتذكيــر بأمــر اهلل ســبحانه وتعالــى ونهيــه وبنــداء الفطــرة والضميــر والوجــدان، 

كل مــن يؤمــن بــأن اهلل؟زع؟ قريــب  وهــذا التحذيــر منطقــي للغايــة ومقبــول عنــد 

كل شــيء يريــد والقاهــر فــوق عبــاده والغالــب علــى  مجيــب، وأنــه القــادر علــى 

أمــره، وألن أي تهــاون أو ضعــف ســيؤدي إلــى فشــل المهمــة ويذهب بكل الجهود 

والمســاعي أدراج الريــاح، يتنافــى مــع روح اإليمــان.

والتقصيــر  التهــاون  مــن  وهــارون؟امهع؟  الكليــم  موســى  اهلل؟زع؟  حــذر  كمــا 
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والتخــاذل فــي الدعــوة إلــى اإليمــان والتوحيــد والديــن اإللهــي الحــق وفــي تبليــغ 

الرســالة والنهــوض بمســؤولية تحريــر بنــي إســرائيل، تحــت تأثيــر التعلــق بعالــم 

ــا والمــادة أو الخــوف والطمــع ونحــو ذلــك. الدني

فلفــظ الذكــر يقــع علــى جميــع العبــادات والطاعــات، والدعــوة إلــى اإليمــان 

والتوحيــد واتبــاع الديــن اإللهــي الحــق واالســتقامة علــى الصــراط المســتقيم 

والنهــج القويــم والطريقــة الوســطى وتبليــغ الرســالة اإللهيــة ونصــرة المؤمنيــن 

 ِ
ّ

َجــل
َ
والمســتضعفين والقيــام بخدمتهــم والســعي فــي قضــاء حوائجهــم مــن أ

العبــادات والطاعــات وأعظمهــا، وهــذا التحذيــر منطقــي للغايــة ومقبــول عنــد 

كل مؤمــن يؤمــن بــأن الدنيــا إلــى فنــاء وزوال واآلخــرة باقيــة بــا زوال أو فنــاء، 

وأن مــا عنــد اهلل تبــارك وتعالــى مــن النعيــم المقيــم والرحمــة الواســعة والزلفــى 

والرضــوان، خيــر وأبقــى.

وألن التهــاون والتقصيــر والتخــاذل يتنافــى مع روح اإليمان وحقيقته وكماله، 

وال يليــق بالمؤمنيــن فضــًا عــن األنبيــاء الكــرام والمرســلين؟مهع؟ الذيــن هــم أمنــاء 

.(((> ِر�ي
ْ
ك ِ�ي دنِ

ا �ن �يَ �نِ
ا �قَ

َ
علــى الوحــي بالرســالة ومصالــح األمــة، قولــه تعالــى: >َول

وقيــل: إن اهلل ؟ج؟ قــد حــذر موســى الكليــم وهــارون؟امهع؟ مــن الكســل والفتــور 

عــن ذكــره ســبحانه وتعالــى بتســبيح وتحميــد وتهليــل وتكبيــر ونحــو ذلــك، 

ــر اهلل ذي الجــال  ــى المداومــة علــى ذك ــه، أي: حثهمــا عل ــر في وعــدم التقصي

ــرام والتزامــه واالســتمرار فيــه. واإلك
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بــا، 
ّ
كانــا، وحيثمــا تقل فــا يــزال اهلل ســبحانه وتعالــى علــى ذكــر منهمــا حيثمــا 

كمــا وعــداه بذلــك فــي  كل حــال وفــي مختلــف الظــروف واألوقــات  وعلــى 

كل  <)))، أي: قــد يحصــل منــك النســيان فــي  �قَ ِس�ي
� �نَ دنَ َك �إِ ُكْر َر�ب قولهمــا: >َو�دنْ

شــيء، ولكــن ال يحصــل منــك النســيان لذكــر اهلل ذي الجــال واإلكــرام؛ ألن 

بذكــره تحيــى القلــوب واألرواح، وبــه تقــوم إنســانية اإلنســان وتحفــظ وتنمــو 

وتتكامــل وتصــان حرمتــه وكرامتــه، وبــه يــزول عــن اإلنســان النســيان، وبــه يوفــق 

إلــى معرفــة الحــق والعــدل والخيــر والفضيلــة والصــواب، وفيــه معونــة إلــى 

، يســهلها ويخّفــف حملهــا. كــر علــى جميــع األمــور الذا

وكل مــن ينســى اهلل ســبحانه وتعالــى يمــوت قلبــه وضميــره ووجدانه، وتظلم 

ــر نســيانه  ــه، ويكث كرامت ــع  روحــه، ويضــل فكــره، وينســلخ مــن إنســانيته وتضي

كمالــه وخيــره وصاحــه ومصلحتــه وســعادته الحقيقيــة  وغفلتــه ممــا فيــه 

الكاملــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، ويكثــر خطــؤه وَزللـــه فــي أقوالــه وأفعالــه 

ومواقفــه وعاقاتــه.

وألن ذكــر اهلل ذي الجــال واإلكــرام يوثــق العاقــة بيــن اإلنســان وربــه ويعززهــا 

كــر صفــات اهلل ذي الجــال واإلكــرام  ويرســخها، ويكســب اإلنســان المؤمــن الذا

وســلوك  عنــه  وينهــى  بــه  يأمــر  فيمــا  لــزوم طاعتــه  علــى  ويحثــه  وأخاقــه، 

طريــق رضوانــه، ويســمو بنفســه ويرفعهــا فــي مــدارج الكمــال إلــى منــازل القــرب 

الصــدق  ويمنحــه  والطهــارة،  والنــور  القــدس  فــي حظيــرة  ويســكنه  والزلفــى، 

واليقيــن والوفــاء واإلخــاص فــي العمــل، والقــوة والثبــات فــي المواقــف والجهــاد 

1. الكهف: 24
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، والدعــوة إلــى الحــق واالســتقامة والعمــل  واألمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر

الصالــح، والتحمــل والصمــود فــي القبــول بالــذل والهــوان والخضــوع المــذل 

إلرادة الطواغيــت الضاليــن والفراعنــة المتجبريــن والحــكام المســتبدين الظلمــة 

االنتهازييــن  مــن  المجرميــن  ســيل  وراء  واالنحــراف  المســتغلين،  والمترفيــن 

ــر الخــوف أو الطمــع أو  ــن الفاســدين ونحوهــم، تحــت تأثي ــن والنفعيي األنانيي

الترهيــب أو الترغيــب أو نحــو ذلــك.

وعليــه: فــإن ذكــر اهلل ذي الجــال واإلكــرام فيــه التوفيــق والتســديد والتأييــد، 

الصعبــة  بالمهــام  وللقيــام   ، األمــور علــى جميــع  وأفضلهــا  المعونــة  وأحســن 

والنهــوض بالمســؤوليات الضخمــة الثقيلــة الدينيــة والدنيويــة، وأدائهــا علــى 

كمــل وجــه وأتمــه، ويســهلها ويخفــف حملهــا علــى اإلنســان، يقــول  أحســن وأ

( أن مــن ذكــر جــالل اهلل اســتحقر  الفخــر الــرازي: »والحكمــة فيــه )يعنــي الذكــر

 ، ، وألن مــن ذكــر جــالل اهلل تقــوى روحــه بذلــك الذكــر
ً
غيــره فــال يخــاف أحــدا

كــر   إلحســانه وذا
ً
كــرا كــر اهلل ال بــد أن يكــون ذا فــال يضعــف فــي المقصــود، وألن ذا

إحســانه ال يفتــر فــي أداء أوامــره«))).

ا 
َ
فكأن اهلل ؟ج؟ قال لموســى الكليم وهارون؟امهع؟ حين خاطبهما بقوله: >َول

 تعرجــان بــه فــي مــدارج معالــي الكمــال 
ً
<))) أن اتخــذا ذكــري براقــا ِر�ي

ْ
ك ِ�ي دنِ

ا �ن �يَ �نِ
�قَ

وتحلقــان بــه فــي ســماء عالــم النــور والطهــارة والملكــوت والمعرفــة، وتســتمدان 

بــه منــي النــور والتأييــد والتوفيــق والتســديد، والثبــات والقــوة والصمــود والقــدرة 
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علــى التحمــل، ولقضــاء الحوائــج فــي جميــع األمــور بــأن ال أمــر مــن األمــور 

إرادتــي ومشــيئتي وتدبيــري وحــدي، ال يشــاركني  يحــدث أو يجــري إال بـــأمري و

فــي ذلــك أحــد غيــري.

، فعّرفــاه  <)))، أي: عنــد فرعــون الطاغيــة المتجبــر ِر�ي
ْ
ك �نِ�ي دنِ ا 

�يَ �نِ
�قَ ا 

َ
>ل وقيــل 

فــي نفســه،  وأنــه فقيــر  العالميــن،  لــرب  بأنــه عبــد مخلــوق  حقيقــة نفســه 

، غنــي فــي نفســه، غيــر  ضعيــف عاجــز محتــاج، وأن رب العالميــن عزيــز جبــار

ــه علــى مجابهتــه، وعرفــاه بآالئــي ونعمائــي  ــره، وأن ال طاقــة ل ــى غي ــاج إل محت

وأنــواع إحســاني وثوابــي وعقابــي، وأنــي ال أرضــى منــه الكفــر والضــال والظلــم 

والطغيــان والعــدوان واالســتكبار علــى الحــق واإلفســاد فــي األرض بغيــر الحــق 

واإلضــال للعبــاد، ونحــو ذلــك.

القوة والضعف يدوران مدار العلم واإلخالص

: أن الضعــف والقــوة فــي ذات اهلل ؟ج؟ والقيــام بالواجبــات  الجديــر بالذكــر

والصــدق  العلــم  مــدار  تــدور  العامــة،  بالمســؤوليات  والنهــوض  الدينيــة، 

الجــال  ذي  بــاهلل  ومعرفــة   
ً
يقينــا كثــر  أ اإلنســان  كان  فكلمــا  واإلخــاص، 

 فــي إيمانــه، والمعرفــة اليقينيــة تولــد بالطبــع 
ً
إخاصــا  و

ً
كثــر صدقــا واإلكــرام، وأ

كثــر قــوًة فــي ذات اهلل  كان أ كلمــا  الصــدق واإلخــاص، وهــي ســابقة عليهمــا، 

 فــي مواقفــه التــي يتخذهــا علــى طريــق الحــق والعــدل 
ً
ســبحانه وتعالــى وثباتــا

والخيــر والفضيلــة واإلصــاح والصــاح والمصلحــة العامــة، وأمــام التحديــات 

1. نفس املصدر



  50   الالمنطق في الفكر والسلوك - الجزء الثاني

كثــر  والعقبــات والصعوبــات والمشــكات والترغيــب والترهيــب ونحــو ذلــك، وأ

 للتحمــل والصبــر والتضحيــة والبــذل والفــداء فــي ســبيل مــا يؤمــن بــه 
ً
اســتعدادا

ويدافــع عنــه ويطالــب بــه، ولتحصيــل النعيــم اإللهــي المقيــم الــذي ال زوال لــه 

وال اضمحــال والرضــوان العظيــم، والدخــول إلــى ســاحة القــدس اإللهــي والنــور 

والطهــارة التــي ال يدخلهــا إال الطاهــرون مــن أرجــاس المعاصــي والذنوب واآلثام 

والشــهوات الحيوانيــة واألهــواء الشــيطانية، المطيعــون هلل ؟ج؟ فيمــا يأمرهــم 

بــه وينهاهــم عنــه فــي جميــع شــؤونهم العامــة والخاصــة وفــي جميــع الظــروف 

كذلــك لرســوله الكريــم الناصــح األمين، وألئمة  واألحــوال واألوضــاع، والمطيعــون 

الهــدى الطاهريــن المهدييــن؟مهع؟ وللفقهــاء المؤتمنيــن علــى الشــريعة اإللهيــة، 

ُم�� 
َ
ْسل

أَ
� �نَ  �ي ِ �ل�ن ��نَ  �ي �بِ �ل�ن َها  �بِ ُم 

ُ
ْحك َ �ي �ٌر  َو�نُ َها ُهً�ى  �ي �نِ ْ�َر�هقَ  �ل�ق ا  �نَ

ْ
ل رنَ �نْ

أَ
� ا  �ن >�إِ قــول اهلل تعالــى: 

ا 
َ
ل َهَ��َء �نَ ُ ِه سث �يْ

َ
�� َعل ا�بِ �هلِل َوَك��نُ �� ِم�نْ ِك�قَ �نُ ْ��نِ َما �ْس�قُ اُر �بِ ْح�بَ

اأَ
ْ
��نَ َو�ل �ي ا�نِ �نَ َهاُدو� َو�لر�ب �ي ِلل�نِ

َك  �أِ
َٰ
ول

أُ
ا َل �هلُل �نَ رنَ �نْ

أَ
َما � ْم �بِ

ُ
ْحك َ ْم �ي

َ
لًا َوَم�نْ ل ِل�ي ا �قَ َم�نً

َ ِ�ي �ث
ا�ق �يَ

آ
ا ُرو� �بِ �قَ ْ سث

ا �قَ
َ
ِ َول ْ��ن َ سث اَس َو�حنْ ُ�� �ل�ن َ سث حنْ

�قَ

<)))، فاآليــة الشــريفة المباركــة تحــدد ثــاث مرجعيــات مؤتمنــة  ُرو�نَ كَ��نِ
ْ
ُهُم �ل

علــى الديــن والشــريعة ومصالــح األمــة، وتتحمــل مســؤولية الدعــوة إلــى الديــن 

الحــق وتبليغــه وبيانــه للنــاس، وحمايتــه مــن التحريــف والتبديــل، واإلشــراف 

علــى تطبيقــه بشــكل صحيــح فــي واقــع الحيــاة، والمرجعيــات هــم: األنبيــاء 

الكــرام؟مهع؟، والربانيــون وهــم األوصيــاء المحدثــون الطاهــرون المهديــون؟مهع؟، 

ــم 
ّ
واألحبــار وهــم الفقهــاء العــدول العاملــون بالديــن والشــريعة عــن طريــق التعل

واالكتســاب، وهــذا يــدل علــى أن الدعــوة والعمــل يجــب أن تســتند إلــى العلــم 

الصحيــح والحجــة وليــس إلــى الظــن والتخميــن والخيــاالت الباطلــة.
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 ومعرفة باهلل ذي 
ً
كثــر جهــًا، وأقــل يقينــا كان اإلنســان أ كلمــا  وفــي المقابــل، 

كان أقــل   عنــه، وكلمــا 
ً
 لــه وبعــدا

ً
كثــر غفلــة عنــه ونســيانا الجــال واإلكــرام، وأ

 بــه، - وقلــة المعرفة وضعــف اليقين، 
ً
 لربــه وتعلقــا

ً
إخاصــا  فــي إيمانــه و

ً
صدقــا

 فــي 
ً
كثــر ضعفــا كان أ كلمــا  يترتــب عليهمــا قلــة الصــدق واإلخــاص بالطبــع -، 

 فــي مواقفــه التــي يتخذهــا فــي الحياة 
ً
ذات اهلل ذي الجــال واإلكــرام وأقــل ثباتــا

علــى طريــق الحــق والعــدل والخيــر والفضيلــة والصــاح واإلصــاح والمصلحــة 

 في مواجهــة التحديات والصعوبات والمشــاكل 
ً
العامــة، وأقــل تحمــًا وصمــودا

 للبــذل والتضحيــة والفــداء فــي ســبيل 
ً
والمغريــات والمرهبــات، وأقــل اســتعدادا

مــا يؤمــن بــه ويدافــع عنــه ويطالــب بــه، ويحركــه فــي العــادة المجاملــة والتملق، 

والخــوف والطمــع والترهيــب والترغيــب، والتعصــب والتقليــد األعمــى، وذلــك 

مــن الجاهليــة الجهــاء، وبعيــد عــن الفضيلــة ونــور اإليمــان وحقيقتــه وكمالــه.

اهلل  قــول  والمشــاهدة،  والرؤيــا  الكشــف  مــدار  تــدور  اليقينيــة  والمعرفــة 

 (((> �ن �ي �نِ ُم��قِ
ْ
��نَ ِم�نَ �ل

ُ
ك ر�ن َوِل�يَ ��قَ �لسَماَو��قِ َو�لاأ

ُ
ك

َ
م َمل ر�ه�ي �ب ِر�ي �إ ِلَك �نُ

�نَٰ
َ
تعالــى: >َوك

أي: أدى اهلل تبــارك وتعالــى بنبيــه الكريــم وخليلــه إبراهيــم؟ع؟ وكشــف لقلبــه 

كمــال الــذات اإللهيــة المقدســة،  وبصيرتــه الحقائــق العينيــة التــي تــدل علــى 

وصفاتهــا صفــات الجمــال وصفــات الجــال، وتنزههــا عــن العيــوب والنقائــص، 

ــم  ــع األشــياء والموجــودات فــي عال وجهــة انتســاب الســماوات واألرض وجمي

الممكنــات إلــى اهلل ذي الجــال واإلكــرام ســبحانه وتعالــى.

بــه  كونهــا مخلوقــة هلل؟زع؟ وقائمــة  كشــف لقلبــه وبصيرتــه حقيقــة  أي: 
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إرادتــه وتدبيــره، ومــا فيهــا مــن عجائــب الخلــق والقــدرة  وخاضعــة لربوبيتــه و

لــة الســاطعة القاطعــة علــى التوحيــد؛ لمعرفــة مقامــي األلوهيــة والربوبيــة  والدال

بالشــهود والرؤيــا القلبيــة، وهدايتــه لمعرفــة طــرق النظــر واالســتدالل الصحيــح.

البرهانــي  القلبــي والعلــم الكســبي  اللدنــي والشــهود  العلــم  لــه  أي: جمــع 

كاملــي اليقيــن فــي  والتجريبــي؛ ليكــون فــي جميــع األحــوال مــن الموقنيــن، 

الكمــال،  مراتــب  أعلــى  البالغيــن  اإليمــان  فــي  الراســخين  التوحيــد،  حقائــق 

العامليــن الصالحيــن، الناهضيــن بجميــع التكاليــف والمســؤوليات الدينيــة، 

الذيــن ال يخالــط إيمانهــم ويقينهــم الشــك والريــب والتــردد.

واآليــة الشــريفة المباركــة تــدل علــى أن نــور اهلل ذي الجــال واإلكــرام ظاهــر 

األرواح  وأن   ،(((> ر�ن َو�لاأ �لسَماَو��قِ  �ُر  �نُ >�هلُل  تعالــى:  اهلل  قــول  الــدوام،  علــى 

البشــرية الشــريفة الطاهــرة النقيــة النظيفــة مؤهلــة لرؤيــة هــذا النــور ومشــاهدته 

بطبيعتهــا، وال تكــون البشــرية محرومــة منــه إال ألجــل حجــاب منهــا يحجبهــا 

والمقاصــد  والمصالــح  والمــادة  الدنيــا  بعالــم  التعلــق  حجــاب  مثــل:  عنــه، 

والتأثــر  الحســية  والملــذات  الحيوانيــة  الشــهوات  فــي  واالســتغراق  الفاســدة، 

باألهــواء الشــيطانية ونحــو ذلــك.

وعليــه: فبقــدر مــا يــزول مــن ذلــك الحجــاب تتأهــل النفــس ويحصــل 

التجلــي اإللهــي ويســتطيع ذلــك النــور الملكوتــي اإللهــي فــي قلــب اإلنســان، 

العينــي فــي  التوحيــد  لــه  ويضــيء روحــه وكامــل وجــوده وكيانــه، ويحصــل 

األشــياء واإليمــان الراســخ، وهــذا يــدل علــى أن حقيقــة العلــم اليقينــي هــي 
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انكشــاف مــا وراء الحــس مــن حقائــق الكــون العينيــة.

مــدار حســن  واليقيــن  المعرفــة  بعــد  فيــدوران  واإلخــاص  الصــدق  وأمــا 

الطبــع، ونقــاء الفطــرة وصفــاء الســريرة، واإلدراك الواضــح للعاقــة الوجوديــة 

ــه وســعادته  ــره وصاحــه ومصلحت كمــال اإلنســان وخي ــن  ــة بي الوثيقــة والثابت

الحقيقيــة الكاملــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وبيــن معرفــة الحقائــق اإللهيــة 

والكونيــة والعمــل بمقتضاهــا، فقــد يكــون اإلنســان أو غيــره علــى علــم ويقيــن تام 

بالحقائــق، ولكنــه لخســته وســوء طبعــه وفســاد ســريرته وتلــوث فطرتــه يعمــل 

علــى خــاف مقتضــى الحقائــق الوجوديــة اإللهيــة والكونيــة التــي عرفهــا وتيقــن 

منهــا، مثــل: إبليــس اللعيــن، وبلعــم بــن باعــوراء الــذي قــال اهلل تعالــى عنــه: 

�نَ  اِو�ي �نَ
ْ
كَ��نَ ِم�نَ �ل َ�ا�نُ �نَ �يْ َ�ُه �لسث �بَ

�قْ
أَ
ا َها �نَ �نَ ِم�نْ

َ
َسل

ا�نْ ا �نَ �نَ ا�قِ �يَ
آ
اُه � �نَ �يْ

�قَ
آ
�ي � ِ  �ل�ن

أَ
ا �بَ

ِهْم �نَ �يْ
َ
ُل َعل >َو��قْ

�نْ  �إِ �بِ 
ْ
كَل

ْ
�ل ِل  َ ُه َكَم�ث

ُ
ل َ َم�ث �نَ َع َهَ��ُه  �بَ َو��ق ر�ن  � �لاأ

َ
ل �إِ  �َ

َ
ل �نْ

أَ
� ُه  ِك�ن

َٰ
َول َها  �بِ اُه  ْ��نَ َر�نَ

َ
ل ا  �نَ �أْ ْ� سثِ

َ
َول  175

ُصِص  ا�قْ �نَ ا  �نَ ا�قِ �يَ
آ
ا �بِ  �� ُ �ب َك�ن �نَ  �ي ِ �ل�ن ْ�ِم  �قَ

ْ
�ل ُل  َ َم�ث ِلَك 

دنَٰ  ْ َه�ث
ْ
ل �يَ ُه 

ْ
ُرك �قْ �قَ ْو 

أَ
�  ْ َه�ث

ْ
ل �يَ ِه  �يْ

َ
َعل ْحِمْل 

�قَ

.(((> كُرو�ن �نَ �قَ َ �ي َ�لُهْم 
َ
ل َصَص  �قَ

ْ
�ل

 مــن علمــاء بنــي 
ً
 ومشــهورا

ً
 بــارزا

ً
 ربانيــا

ً
كان عالمــا روي أن بلعــم بــن باعــوراء 

ــرة  ــم االســم األعظــم، وعــرف بكث ِ
ّ
إســرائيل المعاصريــن لموســى الكليــم؟ع؟، ُعل

موســى  نــزل  فلمــا  الدعــاء،  مســتجاب  وكان  الباطنيــة،  الخاصــة  الكرامــات 

الكليــم؟ع؟ فــي المدينــة التــي يســكنها، جــاء بنــو عــم بلعــم بــن باعــوراء وقومــه 

إليــه، وكانــوا ال يريــدون التســليم واالنقيــاد لموســى الكليــم؟ع؟، فقالــو لبلعــم 

إنــه إن يظهــر علينــا  ، و كثيــر بــن باعــوراء: إن موســى رجــل حديــد ومعــه جنــد 
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يهلكنــا، فــادع اهلل أن يــرده ومــن معــه عنــا، وكان بلعــم بــن باعــوراء يشــاركهم 

كان يخــاف   منــه لولــي اهلل األعظــم ورســوله الكريــم؟ع؟، لكنــه 
ً
الرغبــة حســدا

ــا واآلخــرة، فقــال لهــم: إنــي إن دعــوت اهلل أن  ســوء العاقبــة فــي الداريــن الدني

ــي. ــاي وآخرت ــرد موســى ومــن معــه، مضــت أو خســرت دني ي

فلــم يتركــه بنــو عمــه وقومــه وحاولــوا معــه، ولــم يزالــوا يحاولــون معــه حتــى 

 مــن نفســه علــى ولــي اهلل األعظــم موســى 
ً
دعــا اهلل ســبحانه وتعالــى حســدا

الكليــم؟ع؟، ونــزوالً عنــد رغبــات قومــه الضاليــن عــن جــادة الحــق والعــدل 

 منــه ألهــواء النفــس الشــيطانية 
ً
والخيــر والفضيلــة والصــاح والصــواب، واتباعــا

 
ً
 فــي حطــام الدنيــا الفانيــة وزينتهــا وزخرفهــا، وحبــا

ً
وشــهواتها الحيوانيــة، وطمعــا

منــه للرئاســة والزعامــة واالمتيــازات الماديــة والمعنويــة والصاحيــات الواســعة 

 بذلــك العقــل والمنطــق والفطــرة والطبــع الســليم والديــن 
ً
بــدون حــق، مخالفــا

كان يعلمــه عــن يقيــن من الحقائق والســنن اإللهيــة، فظهر بذلك  الحنيــف ومــا 

الخبــث الكامــن مــن نفســه وســوء طبعــه وفســاد ســريرته، وانســلخ بالكليــة مــن 

كان عليــه مــن العلــم بآيــات ربــه الكريمــة وبيناتــه الواضحــة،  إنســانيته ومــا 

كما  كمــا تنســلخ الشــاة أو الحيــة مــن جلدهــا، فطــرد مــن ســاحة القــدس اإللهــي 

َك 
َ
��نُ ل

ُ
ك َ َما �ي َها �نَ ْط ِم�نْ اْه�بِ

اَل �نَ
طــرد إبليــس اللعيــن مــن قبلــه، قــول اهلل تعالــى: >�قَ

 
ً
<)))، فصــار مــن األشــقياء التعســاء، وقرينــا �ن ِر�ي َك ِم�نَ �لصاعنِ �ن ْ �إِ ُر�ب احنْ َها �نَ �ي َر �نِ �ب

َ
ك �قَ �نْ �قَ

أَ
�

للشــيطان الرجيــم، ومثلــه فــي الطبــاع والخصــال والســلوك والمنهــج، وأصبــح 

مــن الغاويــن المتمكنيــن مــن الغوايــة والكفــر والضــال، والبعيديــن عــن الرشــد 

والهــدى والحكمــة والصــواب.
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كل مــن يعلــم يعمــل بمقتضــى علمــه، والعلــم وحــده ليــس  وعليــه: ليــس 

بضمانــة للنجــاة وتحصيــل الســعادة، بــل يجــب أن يقتــرن العلــم بالعمــل.

كل الضاليــن والظالميــن جاهليــن بحقيقــة أعمالهــم وســوء عاقبتهــم  وليــس 

فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، فقــد يضــل البعــض ويعمــل علــى إضــال غيــره عــن 

. علــم ويقيــن بحقيقــة ضالــه وســوء عملــه، ولكنــه يعانــد ويكابــر

كثــر النــاس ســوًء وشــقاء فــي الداريــن، ويعانــون مــن  وهــذان الفريقــان مــن أ

، قــول اهلل تعالــى: 
ً
 وال يشــعرون بالراحــة أبــدا

ً
العــذاب النفســي والروحــي دائمــا

ْعَمٰى<))).
أَ
� اَمهقِ  �يَ �قِ

ْ
ْ�َم �ل َ �ي ُرُه  ُ ْحسث

كً� َو�نَ �نْ هقً صنَ َ سث ُه َمِ��ي
َ
ل �ن  اإِ

ِر�ي �نَ
ْ
ك ْعَر�نَ َع�نْ دنِ

أَ
� >َوَم�نْ 

وهــذه حقائــق قيمــة يجــب أن يعيهــا المؤمنــون؛ ليقفــوا علــى حقيقــة مــن 

 لســلوكهم وتصرفاتهــم 
ً
ــن منهــم، وفهمــا ــى يقي ــوا عل ــاة، ويكون يواجهــون فــي الحي

ومقاصدهم الفاســدة في الحياة، وســوء عاقبتهم والذين يتبعونهم ويتأثرون بهم.

والخاصــة: ال تكفــي المعرفــة لتحصيــل االنقيــاد والتســليم للحــق والثبــات 

إنمــا يجــب أن يقتــرن بالمعرفــة الصــدق واإلخــاص،  والقــوة فــي المواقــف، و

ــع والفطــرة ونقــاء الســريرة، وبهــذا نســتطيع أن  ــى ســامة الطب ــاج إل وهــذا يحت

نفهــم حقيقــة العصمــة والتقــوى، وتعنــي العصمــة: توفــر المعصــوم علــى ملكــة 

نفســانية قويــة تمنعــه مــن ارتــكاب المعصيــة فــي جميــع الظــروف واألحــوال، 

وهــي تــدور مــدار العلــم اليقينــي التــام الكامــل وســامة الطبــع ونقــاء الســريرة 

والصــدق فــي اإليمــان واإلخــاص الكامــل فــي نيــة العمــل، وهــي ال تعنــي الجبــر 
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 . وال تتنافــى مــع االختيــار

وأمــا التقــوى فهــي الخشــية والهيبــة، وجعــل النفــس فــي وقايــة ممــا يخــاف 

، وتنزيــه القلــوب مــن الذنــوب، وهــي تجمــع الشــروط الثــاث:  منــه ويحــذر

ــاء الســريرة. ــم واإلخــاص ونق العل

ويمكــن فــي هــذا الصــدد اإلشــارة اإلجماليــة وباختصــار شــديد إلــى العوامــل 

الرئيســية التــي تحــدد أنمــاط الشــخصية ومــا تتمتــع بــه مــن قــوة وضعــف 

وثبــات وتراجــع فــي المواقــف، وهــي:

الوراثة.  .(

التربية الذاتية واألسرية والمجتمعية.  .(

المعرفة والتجارب الروحية والعملية.  .(

الملكات األخاقية والخصال التي يتمتع بها.  .4

الظروف والتحديات واإلغراءات.  .5

األرباح والخسائر المادية والمعنوية، الماثلة والمتوقعة.  .6

وغير ذلك.
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علة الرسالة اإللهية لفرعون

ٰى< ُه َط�نَ �ن  �إِ
ْرَعْ��نَ ٰ� �نِ

َ
ل ا �إِ

َه�بَ >�دنْ

إلــى  إرســالهما  العلــة وراء  الكليــم وهــارون؟امهع؟  بيــن اهلل ؟ج؟ لموســى  ثــم 

ٰى<)))، أي: إن فرعــون بغــى وطغــى  ُه َط�نَ �ن  �إِ
ْرَعْ��نَ ٰ� �نِ

َ
ل ا �إِ

َه�بَ فرعــون، قولــه تعالــى: >�دنْ

 وبغيــر حــق وال دليــل وال 
ً
 وزورا

ً
كذبــا وتعالــى وتكبــر وتجبــر علــى النــاس، وادّعــى 

برهــان األلوهيــة والربوبيــة، وكفــر بــاهلل رب العالميــن ســبحانه وتعالــى، وتجــاوز 

كفــره وضالــه وطغيانــه وعدوانــه وتمــرده علــى اهلل؟زع؟ وعلــى الحــق  الحــد فــي 

إلــى الباطــل والظلــم  والعــدل والخيــر والفضيلــة، ومــال إلــى الشــيطان الرجيــم و

والشــر والرذيلــة وتخلــق بأخــاق الشــيطان وعمــل مثــل أعمالــه، وأســرف فــي 

الظلــم والبطــش والعنــاد واإلضــال واإلفســاد فــي األرض بغيــر الحــق ونحــو 

كل شــقاء وتعاســة تصيــب أبنــاء األمــة علــى صعيــد  ذلــك، وكان الســبب وراء 

إعادته  األمــن والسياســة واالقتصــاد والمعيشــة ونحوهــا، ومــا لم يتم إصاحــه و

ــة لإلصــاح واجتثــاث  ــاك فرصــة حقيقي ــن تكــون هن ــه، فل ــى رشــده وصواب إل

إســعاد األمــة وتحســين أوضاعهــا األمنيــة والسياســية واالقتصاديــة  الفســاد و

واالجتماعيــة والثقافيــة وغيرهــا؛ ألن عنــوان تقــدم األمــة وتخلفهــا، ســعادتها 

أو شــقائها، رخائهــا أو بؤســها، هــم حكامهــا وقادتهــا ونظــام حكمهــا وأســلوب 

والدســتور  الحكــم  نظــام  يكــون  أن  يجــب  وعليــه:  شــؤونها،  وتدبــر  إدارتهــا 

كل حركــة إصاحيــة أو ثوريــة  ، هــدف  والحــكام والقــادة، قبــل أي شــيء آخــر

جــادة، ولهــذا وجــب عليكمــا أن تقصــدا فرعــون بالــذات وتســتهدفانه مــع 
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ــل غيرهــم. ــه قب ملئ

وهنا تنبغي اإلشارة إلى ضرورة التمييز بين ثاث حاالت رئيسية، وهي:

مــن يكفــر بــاهلل ســبحانه وتعالــى ويضــل عــن الديــن اإللهي الحــق لقناعة  أ. 

حصلــت لــه بســبب شــبهات عرضــت لــه أو منطــق أو منهــج خاطــئ، أو 

تقليــد لآلبــاء واألجــداد أو نحــو ذلك، لكنــه ال يتعمد اإلضال لآلخرين 

وال يســعى إليــه، وال يمــارس الظلــم والفســاد واإلفســاد فــي األرض بغيــر 

الحــق، فهــذا ُيحــاَور وُينَصــح وُيدعــى إلــى الحــق والتوحيــد بالتــي هــي 

إال تــرك  ، فــإن اســتجاب و أحســن، ويؤمــر بالمعــروف وينهــى عــن المنكــر

لخيــار نفســه.

مــن يكفــر بســبب العنــاد والتكبــر علــى الحــق وأهلــه، ويدعــو إلــى الكفــر  ب. 

والضــال، ويمــارس الفســاد واإلفســاد فــي األرض بغيــر الحــق، ويحــارب 

والفعــل،  بالقــول  وســيلة،  بــكل  ويناهضهــم  ويعارضهــم  الحــق  أهــل 

وال يتــرك وســيلة ممكنــة أو متاحــة إلــى ذلــك إال أخــذ بهــا، فهــذا ال 

إنمــا يدافــع ويجابــه باألســاليب الحضاريــة والوســائل  يتــرك وشــأنه، و

اَس  ُع �هلِل �ل�ن ا َد�نْ
َ
ْ�ل

َ
المشــروعة الرادعــة لدفــع فســاده، قــول اهلل تعالــى: >َول

أي:   ،(((> �ن ِم�ي
َ
َ�ال

ْ
�ل  �

َ
َعل ٍل  صنْ �نَ و 

دنُ �هلَل  ِك�ن 
َٰ
َول ر�ن 

أ
�لا َسَ��قِ  �نَ

َ
ل ْ�صنٍ  �بَ �بِ ُهْم  ْ��نَ َ �ب

لــوال دفــع اهلل ســبحانه وتعالــى النــاس الفاســدين الذيــن يباشــرون الشــرور 

والفســاد والطغيــان والعــدوان واألعمــال الســيئة بأنــاس آخريــن صالحين 

يكفونهــم عــن أعمالهــم الشــريرة وفســادهم، ويمنعونهــم بالجهــاد فــي 
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، لتغلــب  ســبيل اهلل؟زع؟ والحــق، وباألمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر

المفســدون وكثــروا واشــتدت قوتهــم وقويــت شــوكتهم وعمــت شــرورهم 

األرض بأســرها، وبطلــت منافــع الحيــاة، وتعطلــت المصالــح الحقيقيــة 

للنــاس، ونزلــت الســخطة فاســتؤصل أهــل األرض ولكــن اهلل ســبحانه 

وتعالــى ذو فضــل عظيــم علــى النــاس فــي دينهــم وديناهــم بتشــريعه 

للفســاد  للتصــدي  ؛  المنكــر عــن  والنهــي  بالمعــروف  واألمــر  للجهــاد 

والمفســدين لئا يعم الفســاد األرض ويســتأصل أهلها، ومنتهى المســيرة 

التاريخيــة التكامليــة لإلنســان بظهــور الديــن اإللهــي الحــق، ويعــم الحق 

 
ً
كلهــا ويســعد النــاس جميعا والعــدل والخيــر والصــاح والفضيلــة األرض 

ــى عليهــم. ــارك وتعال بنعمــة اهلل تب

ــه، وهــو يشــغل  ــاد واالســتكبار علــى الحــق وأهل مــن يكفــر بســبب العن ج. 

إمكانياتــه  مناصــب قياديــة فــي الدولــة والمجتمــع، ويوظــف ســلطته و

الماديــة والبشــرية والمعنويــة فــي الدعــوة إلــى الكفــر والضــال والظلــم 

والطغيــان والعــدوان واإلفســاد فــي األرض ومحاربــة األوليــاء الصالحيــن 

الطواغيــت  مثــل:  بالحقــوق،  والمطالبيــن  الحــق  وأهــل  والمصلحيــن 

والفراعنــة والحــكام المســتبدين والمترفيــن الفاســدين ونحوهــم فهــؤالء 

، ويســتهدفوهم بشــكل  يجــب أن يقصدهــم الدعــاة والمصلحــون والثــوار

علــى  جــدي  مــن خطــر  يمثلونــه  لمــا  وشــأنهم  يتركوهــم  وال   ، مباشــر

اإلنســانية جمعــاء ومســيرتها التاريخيــة التكامليــة.

وقــد ثبــت بالتجربــة التاريخيــة والمعاصــرة: أن تقــدم األمــة وازدهارهــا أو 
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إلــى  يتوقــف  والحضــاري،  والتربــوي  والروحــي  الفكــري  وانحطاطهــا  تخلفهــا 

كبيــر وفــي المقــام األول علــى قادتهــا وحكامهــا وزعمائهــا، وفــي الحديــث  حــد 

الشــريف: »النــاس علــى ديــن ملوكهــم«، وفــي الحديــث عــن أميــر المؤمنيــن علي 

ابــن أبــي طالــب؟ع؟ أنــه قــال: »إنّمــا النــاس مــع الملــوك والدنيــا، إال مــن عصــم 

اهلل«))).

هــؤالء  يســتهدفوا  أن  والثــوار  والمصلحيــن  الدعــاة  علــى  ينبغــي  وعليــه: 

كانــوا جاديــن فــي حركتهــم  ويقصدوهــم بشــكل مباشــر وال يتركوهــم وشــأنهم إذا 

الثوريــة واإلصاحيــة بحــق وحقيقــة ومــا لــم يفعلــوا، فلــن يكــون هنــاك إصــاح 

حقيقــي أو تغيــر جــذري.

التوصية اإللهية لموسى وهارون بالرفق واللين مع فرعون

ٰى< سثَ حنْ َ ْو �ي
أَ
كُر �

�نَ �قَ َ َ�لُه �ي
َ
ا ل �نً �ي

َ
ْ�لًا ل ُه �قَ

َ
ا ل

َ
�ل �قُ >�نَ

ــق  ــي تتعل ــى بعــض التعليمــات األساســية الت ــم أســدى اهلل ســبحانه وتعال ث

يقبــل  وال  أو غمــوض  لبــس  كل  مــن  الرســالة بشــكل واضــح وخــاٍل  بإيصــال 

اهلل  فقــال  للنجــاح،  الفــرص  أفضــل  إيجــاد  أجــل  ومــن  والتأويــل،  االجتهــاد 

ٰى<)))، أي: عليكما بمراعاة مكانته  سثَ حنْ َ ْو �ي
أَ
ُر �

َ
ّك

�نَ �قَ َ ُه �ي
َّ
َ�ل

َّ
ا ل �نً ِ

�يّ
َّ
ْ�لًا ل

ُه �قَ
َ
ا ل

َ
�ل �قُ

تعالى: >�نَ

 مــن ذلــك، فــا 
ً
ومقامــه ونفســيته ونمــط شــخصيته وتفكيــره وال تتجاهلــوا شــيئا

، وبــأدب 
ً
 لينــا

ً
تجابهــاه بمــا يكــره، وخاطبــاه بالرفــق وقــوال لــه قــوالً ســهًا لطيفــا
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 عــن الصلــف والخشــونة والتعنيــف والغلظــة والفحــش والفظاظــة 
ً
بالــغ، بعيــدا

والقســوة، وكنيــاه، أي: خاطبــاه بكنيتــه.

كان فرعــون يكنــى بكنــى عديــدة مثــل أبــي الوليــد وأبــي مصعــب  وقيــل 

وغيرهمــا.

وباشــرا إيصــال الرســالة مباشــرَة مــن يرجــو ويطمــع فــي أن يثمــر عملــه وال 

 أو مســعًى فــي ذلــك، أي: 
ً
يخيــب ســعيه ويصــل إلــى مــراده، وال تدخــرا جهــدا

 مــن ذلــك 
ً
إبــذال أقصــى مــا لديكمــا مــن الجهــد والوســع والطاقــة، وال تدخــرا شــيئا

إقامــة الحجــة، ولكــن بــدون مداهنــة أو تملــق  مــن أجــل الوصــول إلــى الهــدف و

أو تلبيــس للحقائــق أو أي شــيء مــن نحــو ذلــك؛ ألنــه مخالــف للصــدق ولــروح 

الرســالة وحقيقتهــا ويبطــل الحكمــة منهــا وال يحقــق غايتهــا.

فــإن فعلتمــا ذلــك فهــو ســلوك حكيــم ومن شــعارات الدين اإللهــي الحنيف، 

ُهْم<)))، وهــو مــن أوجــب واجبــات 
َ
�قَ ل َما َرْحَمهقٍ ِم�نَ �للـِه ِل�ن �بِ

قــول اهلل تعالــى: >�نَ

ى بفرعــون أن يمعن النظــر فيما تبلغانه،  الشــريعة وألــزم آدابهــا وأخاقهــا، وأحــر

وال تســتفزان لديــه آليــات المقاومــة النفســية والدفــاع عــن الــذات التــي تحجبه 

عــن رؤيــة الحــق واالســتماع إليــه وتعّقــل آياتــه وبيناتــه، فتكــون لــه الحجــة 

عليكمــا بــدل أن تكــون لكمــا الحجــة عليــه.

وقيــل بحــق: إن مــن عــادة الجبابــرة إذا غلــظ لهــم فــي الوعــظ، أن يــزدادوا 

 علــى الحــق وأهلــه، وهــذا مــا ثبــت بالتجربــة الواســعة 
ً
 وتكبــرا

ً
 ونفــورا

ً
عتــوا
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التاريخيــة والمعاصــرة، وهــو مخالــف للحكمــة والمــراد.

ومــن شــأن المخاطبــة باللطــف والليــن والمنطــق المائــم، وبيــان المطالــب 

بصــدق وصراحــة ووضــوح وحــزم، أن يســاعد علــى العــودة إلــى الرشــد والعقــل 

والوجــدان والفطــرة والضميــر ومــا ترشــد إليــه مــن قيــم إنســانية ومنطــق ســليم، 

فيســتمع إلــى األدلــة الواضحــة الســاطعة القاطعــة، ويتأمــل فــي المعجــزات 

واآليــات والبينــات بموضوعيــة ونزاهــة فيعقلهــا ويســتيقظ قلبــه وضميــره علــى 

اإلنصــاف مــن نفســه، ويذعــن  وقعهــا، فيتعــظ ويقبلهــا ويأخذهــا، فيعطــي 

للحــق ويســلم لــه ويرجــع عــن إنــكاره، فيؤمــن ويعمــل بمقتضــى إيمانــه برجــاء 

جلــب الخيــر والمنفعــة لنفســه فينفــع نفســه وتحســن عاقبتــه ويكــون مــن 

ــا واآلخــرة، وهــذا هــو مقصــد  الســعداء الفائزيــن المفلحيــن فــي الداريــن الدني

ــادة  الرســاالت الســماوية فــي األســاس والمقــام األول، وليــس المقصــود منهــا زي

ــاد. ــاد، فــإن اهلل واســع الرحمــة رؤوف بالعب إهــاك العب الضــرر و

إن لــم يفكــر فــي الخيــر والمنفعــة لنفســه، فإنــه قــد يفكــر فــي دفــع الضــرر  و

ــا واآلخــرة، ويحــرص علــى ذلــك تمــام الحــرص،  عــن نفســه فــي الداريــن الدني

ــا  فيخــاف مــن العقــاب اإللهــي وعاقبــة الســوء علــى نفســه فــي الداريــن الدني

إليــه، أي: يخــاف أن  واآلخــرة، وزوال ملكــه إن هــو خالــف مــا جئتمــا بــه 

كمــا تصفــان بعــد أن يكــون قــد رأى اآليــات الكريمــات والبينــات  يكــون األمــر 

الواضحــات والمعجــزات النيــرات الباهــرات القاهــرات الدالــة علــى صــدق 

نبوتكمــا ورســالتكما، واســتمع إلــى أدلتكمــا المنطقيــة التامــة المحكمــة، فيجــره 

كل أو بعــض  ذلــك إلــى اإلذعــان للحــق والتســليم بــه، فيؤمــن ويجيبكمــا إلــى 
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مــا جئتمــا بــه إليــه ومــا تطلبانــه منــه، مــن اإلصاحــات الدينيــة والسياســية 

والحقوقيــة الواقعيــة المشــروعة، وال يخالفكمــا لكــي ال يجره إنــكاره ومخالفتكما 

إلــى الهلكــة، فالعقــل والمنطــق والطبــع الســليم تدفــع صاحبهــا إلــى التحــرز 

والحــذر الشــديد مــن المهالــك واألخطــار العظيمــة حتــى مــع االحتمــاالت 

الضئيلــة لوقوعهــا، فــإن شــدة الحــذر والتحــرز مــن المخاطــر والمهالــك تتأثــر 

 ، كثــر كان اليقيــن أ ، وبدرجــة خطورتــه، فكلمــا  بدرجــة اليقيــن بوقــوع الخطــر

كان الحــذر أشــد حتــى  كبيــرة،  كانــت درجــة الخطــورة  كان الحــذر أشــد، وكلمــا 

ــًا. ــن بوقوعــه ضئي كان اليقي ــو  ل

الليــن  القــول  النفــس واألخــاق: أن  كــد علمــاء  وأ بالتجربــة،  ثبــت  وقــد 

إنجــاح  مشــّوق عــادة، وتحبــه النفــس وتميــل إليــه، ويــؤدي إلــى إمضــاء األمــور و

المقاصــد. والقــول العنيــف منّفــر وتكرهــه النفــس عــادة وتنفــر منــه، ويــؤدي إلــى 

إفشــال المقاصــد. اختــال األمــور و

كــرم؟ص؟: »إن الرفــق لــم يوضــع علــى شــيء إال زانــه،  يقــول الرســول األعظــم األ

وال نــزع مــن شــيء إال شــانه«)))، ويقــول أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟: 

»عليــك بالرفــق فإنــه مفتــاح الصــواب وســجية أولــي األلبــاب«)))، وفــي حديــث 

؟ع؟: »إن اهلل؟زع؟ رفيــق  ــاح النجــاح«)))، ويقــول اإلمــام الباقــر : »الرفــق مفت آخــر

يحــب الرفــق ويعطــي علــى الرفــق مــا ال يعطــي علــى العنــف«)4)، ويقــول النراقــي: 

1. الكايف، جزء 2، صفحة 119
2. غرر الكم 614

3. غرر الكم 294
4. الكايف، جزء 2، صفحة 119
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ــى الرفــق  إنجــاح المقاصــد موقــوف عل ــأن إمضــاء األمــور و ــة شــاهدة ب »التجرب

 بجنــده ورعيتــه انتظــم أمــره ودام 
ً
كان رفيقــا والليــن مــع الخالئــق، فــكل ملــك 

 اختــل أمــره وانفــض النــاس مــن حولــه وزال ملكــه 
ً
 غليظــا

ً
كان فظــا إن  ملكــه، و

وســلطانه فــي أســرع زمــان. وقــس عليــه غيــره مــن طبقــات النــاس مــن العلمــاء 

ــة والمكاســبة  ــة وأربــاب المعامل واألمــراء وغيرهمــا مــن ذوي المناصــب الجليل

ــع والحــرف«))). فاإلنســان بطبيعتــه مجبــول أو مفطــور علــى  وأصحــاب الصناي

دفــع الضــرر عــن نفســه، وجلــب النفــع إليهــا.

ويختلــف تأثيــر هــذا مــن العامليــن فــي النــاس، فمنهــم مــن يتأثــر بالحــرص 

كثــر مــن تأثــره بالحــرص علــى جلــب المنفعــة  علــى دفــع الضــرر عــن نفســه أ

، فإنــه قــد ال يســتجيب  كانــت هنــاك منفعــة ولــم يكــن هنــاك ضــرر إليهــا، فــإذا 

إن لــم تكــن هنــاك  كان هنــاك ضــرر و إذا  وال يتحــرك، أي: ال تحركــه المنفعــة، و

 . منفعــة فإنــه يســتجيب ويتحــرك، أي: يحركــه الخــوف مــن الضــرر

كثــر مــن تأثــره  ومنهــم مــن يتأثــر بالحــرص عــل جلــب المنفعــة لنفســه أ

كان هنــاك ضــرر ولــم تكــن هنــاك منفعــة  بالحــرص علــى دفــع الضــرر عنهــا، فــإذا 

إن  ، و فإنــه قــد ال يســتجيب وال يتحــرك، أي: ال يحركــه الخــوف مــن وقــوع الضــرر

، فإنــه يســتجيب ويتحــرك،  إن لــم يكــن هنــاك ضــرر كانــت هنــاك مصلحــة و

أي: تحركــه المنفعــة، وهــذا يتوقــف علــى غلبــة قــوة الشــهوة أو الغضــب لــدى 

الفــرد.

ى  البشــر والترغيــب،  الترهيــب  بيــن  وتعالــى  ســبحانه  اهلل  وعليــه: جمــع 

1. جامع السعادات، النراقي، جزء 1، صفحة 201
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واإلنــذار فــي دعــوات الرســل الكــرام؟مهع؟ إلــى اإليمــان والتوحيــد، قــول اهلل تعالــى: 

�للـُه  َوَك��نَ  �لرُسِل   �َ�ْ َ �ب هقٌ  ُح�ب �للـِه   �
َ
َعل اِس  ِلل�ن ��نَ 

ُ
ك َ �ي لا  ِل�أَ �نَ  ِر�ي �نِ َوُم�ن �نَ  ِر�ي سثِ م�بَ >رُسلًا 

َم�ن  �نَ �نَ ر�ي �نِ �نَ َوُم�ن ر�ي سثِ لا ُم�بَ �نَ �إِ رِسُل �لُمرَسل�ي >َوما �نُ تعالــى:  وقــول اهلل  ًما<)))،  � َحِك�ي رنً �ي ِ َعرن

ما  ��بُ �بِ َمسُهُم �لَ��ن َ ا �ي �ن ا�قِ �ي
آ
ا �� �بِ �ب �نَ َك�ن �ي ��نَ ٤٨ َو�ل�ن �ن حرنَ َ ِهم َولا ُهم �ي �ي

َ
��نٌ َعل لا حنَ َ� �نَ

َ
صل

أَ
َم�نَ َو�

آ
�

.(((> ��نَ ُس�ق �ن َ �ي  �� ك��ن

الفراعنــة  والمعاصــرة أن ميــول  التاريخيــة  الواســعة  بالتجربــة  ثبــت  وقــد 

المتجبريــن والحــكام الطغــاة المســتبدين الظالميــن إلــى التحــرك واالســتجابة 

، ولهــذا فهــم يأخــذون بالتهمــة والظنــة،  تحــت تأثيــر الحــرص علــى دفــع الضــرر

 مــن أن يتقــووا 
ً
ويوجهــون الضربــات االســتباقية لخصومهــم ومعارضيهــم؛ خوفــا

مــن  ويقلصــوا  إرادتهــم  يقيــدوا  أو  منهــم  الســلطة  ويأخــذوا  عليهــم  ويظهــروا 

صاحيتهــم أو يقللــوا مــن امتيازاتهــم أو نحــو ذلــك، وال يتحرجــون مــن ارتــكاب 

أشــد الجرائــم وحشــية وأشــنعها همجيــة، مثــل: القتــل والســجن والتعذيــب 

القــوة الغضبيــة  والتنكيــل والتضييــق والطــرد والتشــريد ونحــو ذلــك؛ لغلبــة 

لديهــم.

وعليــه: فقــد لجــأ فرعــون الطاغيــة إلــى ذبــح األطفــال الذكــور مــن بنــي 

 مــن أن تصــدق نبــوءة 
ً
 مــن تكاثرهــم وتقويهــم عليــه؛ وخوفــا

ً
إســرائيل؛ خوفــا

الكاهــن بــأن يولــد منهــم مولــود تكــون علــى يديــه نهايتــه ونهايــة ملكــه ونظامــه 

الفاســد.

1. النساء: 165
2. األنعام: 49-48
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الظلمــة  المســتبدون  والحــكام  المتجبــرون  الفراعنــة  يفعلــه  مــا  وهــذا 

والمترفــون المســتعلون والمســتكبرون الطغــاة فــي العالــم علــى طــول التاريــخ 

الجغرافيــا. وعــرض 

وقــد اتخــذ الفراعنــة والحــكام المســتبدون فــي الوقــت الحاضــر أســاليب 

جديــدة عصريــة تتناســب مــع روح العصــر وأدواتــه وآلياتــه وأســاليبه ووســائله؛ 

لحماية عروشهم؛ والستمرار بقائهم في السلطة ودوام مصالحهم وصاحياتهم 

وامتيازاتهــم بغيــر رضــا أبنــاء الشــعب وعلــى خــاف إرادتهم ومصالحهــم، منها: 

توظيــف المؤسســات الصوريــة التشــريعية والقضائيــة ومؤسســات المجتمــع 

المدنــي؛ لتحقيــق أهدافهــم غيــر المشــروعة وغاياتهــم الخبيثــة، وقــد تنبــه 

ــرأي العــام العالمــي ومؤسســات حقــوق اإلنســان، لذلــك  ــي وال المجتمــع الدول

كــدوا علــى عدالــة القانــون وتوافقــه مــع المواثيــق الدوليــة وحقــوق اإلنســان،  فأ

وأن يكــون الدســتور والقوانيــن والمؤسســات تعبــر عــن اإلرادة الشــعبية، وعــدم 

 
ً

كثــر دول العالــم دكتاتوريــة االكتفــاء بشــعار دولــة المؤسســات والقانــون، فــإن أ

، يوجــد بهــا   لحقــوق اإلنســان فــي الوقــت الحاضــر
ً
كا  وانتهــا

ً
 ودمويــة

ً
واســتبدادا

دســتور وقوانيــن ومؤسســات.

وقيــل: إن القــول الليــن الــذي أمــر اهلل ؟ج؟ بــه موســى الكليــم وهــارون؟امهع؟ 

ى<)))، ففــي هــذا 
سثَ �نْ �قَ

�نَ َك  َر�بِ ل�  �إ َك  ْهِ��يَ
أَ
َو� ك� 18  رنَ �قَ �ن 

أَ
� ل�  �إ لَك  ْل َهل  �قُ >�نَ قولــه: 

القــول: لطــف وســهولة وعذوبــة للنفــس، ولفــظ >َهل<))): يــدل علــى التضامــن 

1. النازعات: 19-18
2. نفس املصدر
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ــي والتطّهــر مــن األدنــاس والذنــوب 
ّ
والتبــادل والمشــاورة، ثــم دعــاه إلــى التزك

والموبقــات والســير فــي طريــق الحــق والعــدل والخيــر والفضيلــة والصــاح 

عقــل  كل  ويقبلــه  القلــوب  بمجامــع  يأخــذ  ممــا  وهــذا  اإلنســاني،  والكمــال 

ــو الرشــد  ــه أول كل إنســان ســوي لنفســه، ويبحــث عنــه ويطلب ســليم ويرتضيــه 

ك�<))): يعنــي أن تقــوم أنــت  رنَ واأللبــاب، ويتنافســون فيــه، الســيما أن لفظــة >�قَ

 
ً
كأنــه يجعــل نفســه فوقــه ورقيبــا بتزكيــة نفســك وتطهيرهــا، ولــم يقــل: أزكيــك، 

 
ً
 عليــه وهــو تابــع وخاضــع لــه، فيحملــه ذلــك علــى البغــي ويــزداد عتــوا

ً
ووصيــا

.
ً
 وكفــرا

ً
وعنــادا

ودعــاه إلــى ســبيل ربــه الرحيــم القهــار القائــم علــى التدبيــر ألمــره وشــأنه 

مرجعــه  إليــه  والــذي  والباطنــة،  الظاهــرة  بالنعــم  عليــه  والمنعــم  وأحوالــه 

ــه ورجــاء  ــه وحب ــد مــن معرفت ــى المزي ــره، وهــذا مــن شــأنه أن يدفعــه إل ومصي

رحمتــه الواســعة والخشــية مــن غضبــه وعقابــه، والقبــول بهــذا األمــر بعــد ثبوتــه 

وقيــام الدليــل عليــه مــن موجبــات الفطــرة والطبــع الســليم والعقــل والمنطــق.

ٰى<))) 
سثَ حنْ َ ْو �ي

أَ
ُر �

َ
ّك

�نَ �قَ َ ُه �ي
َّ
َ�ل

َّ
ه< فــي قولــه >ل

َّ
َ�ل

َّ
وتنبغــي اإلشــارة إلــى أن لفظــة >ل

يــدل علــى حالتيــن:

أن يقبــل الدعــوة ويؤمــن عــن قناعــة تحــت تأثيــر الرغبــة فــي الخيــر  أ. 

وجلــب المنفعــة لنفســه، أو تحــت تأثيــر الرهبــة والخــوف مــن ســوء 

العاقبــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وهــو المطلــوب فــي المقــام األول.

1. نفس املصدر
2. طه: 44
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إنــكار الحــق ومجابهتــه، وتكــون  أن يســتمر فــي العنــاد واالســتكبار و ب. 

إظهــار اآليــات والمعجــزات واألدلــة  الفائــدة مــن دعوتــه إلــى الحــق و

 لمؤاخذتــه وعقابــه.
ً
القاطعــة، هــي إقامــة الحجــة التامــة عليــه تمهيــدا

ٰى<))) تحمل روح الرجاء لاستجابة للدعوة،  سثَ حنْ َ ْو �ي
أَ
ُر �

َ
ّك

�نَ �قَ َ ُه �ي
َّ
َ�ل

َّ
فالعبارة: >ل

وهــذا مــن شــأنه أن يرفــع معنويــات الداعيــة، وهما: موســى الكليــم وهارون؟ع؟، 

ــذل أقصــى الوســع  ــرة وب ــاد والمثاب ــى االجته ــد فــي رغبتهمــا وحرصهمــا عل ويزي

والطاقــة، ويمنــع مــن اليــأس والقنــوط، وهمــا ممــا يهبــط بالمعنويــات ويدفــع 

، وعليــه: فــإن هــذا التعليــم اإللهــي ينســجم  إلــى الكســل والخمــول والتقصيــر

ا �نِ�ي 
�يَ �نِ

ا �قَ
َ
ــى: >َول ــه تعال ــم وهــارون؟امهع؟ فــي قول ــر لموســى الكلي  مــع التحذي

ً
ــا كلي

ــر  ــر مــن التقصي ــة مــن التحذي <)))، فبــدون الرجــاء ال توجــد قيمــة واقعي ِر�ي
ْ
ك دنِ

. والكســل والفتــور

وفــي الحديــث الشــريف عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟ أنــه 

قــال: »واعلــم أن اهلل جــل ثنــاؤه قــال لموســى؟ع؟ حيــن أرســله إلــى فرعــون: 

ٰى<)))، وقــد علــم أنــه ال يتذكــر وال يخشــى، 
سثَ حنْ َ ْو �ي

أَ
ُر �

َ
ّك

�نَ �قَ َ ُه �ي
َّ
َ�ل

َّ
ا ل �نً ِ

�يّ
َّ
ْ�لًا ل

ُه �قَ
َ
ا ل

َ
�ل �قُ >�نَ

ولكــن ليكــون ذلــك أحــرص لموســى؟ع؟ علــى الذهــاب«)4)، وذلــك لكــي تقــوم 

ــه علــى  الحجــة البالغــة التامــة هلل ســبحانه وتعالــى علــى فرعــون، وال تكــون ل

اهلل ؟ج؟ حجــة وال عــذر إذ يهلكــه فــي الدنيــا أو يعذبــه فــي اآلخــرة، قــول اهلل 

1. نفس املصدر
2. طه: 42
3. طه: 44

4. الكايف، جزء 7، صفحة 46
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َع  �بِ
�ق �نَ ا َرس�لًا �نَ �ن �ي

َ
ل  �إِ

رَسل�قَ
أَ
�لا �

َ
ا ل �ن ال�� َر�ب �ق

َ
ِلِه ل �ب

��بٍ ِم�ن �قَ َ��ن اُهم �بِ ك�ن
َ
هل

أَ
ا � �ن

أَ
� �

َ
تعالــى: >َول

كفرهــم بعــذاب  ى<))) أي: لــو أنــا أهلكناهــم بســبب  رن حن
ل َو�نَ �نِ �ن �نَ

أَ
ِل � �ب

َك ِم�ن �قَ ا�قِ �ي
آ
�

مــن قبــل أن نبعــث إليهــم رســوالً ونقيــم الحجــة عليهــم، لقالــوا يــوم القيامــة 

ــع آياتــك التــي يأتــي  ــا فنتب ــا رســوالً مــن عنــدك فــي الدني ــوال أرســلت إلين ــا ل ربن

ى  بهــا الرســول، قبــل أن نــذل بعقوبــة الهــاك واالســتئصال فــي الدنيــا، ونخــز

بعــذاب نــار جهنــم وفضيحــة العــار فــي يــوم القيامــة، فهــذا مــا يلــزم بــه العقــل 

 وقطعنــا عليهــم 
ً
والمنطــق، ولكانــت الحجــة لهــم علينــا، لكنــا ألقمناهــم نــارا

كل عــذر علــى أيــدي الرســل والذيــن جاؤوهــم باآليــات والبينــات والمعجــزات 

النيــرات القاهــرات، وأقمنــا عليهــم الحجــة التامــة البالغــة، ومــع ذلــك عانــدوا 

ليــم وكانــت لنــا  وجحــدوا الحــق وأنكــروه ولــم يؤمنــوا حتــى رأوا العــذاب األ

ــاد. الحجــة عليهــم، وهــذا يــدل علــى وجــوب اللطــف اإللهــي بالعب

إقامــة الحجــة ممــا ينبغــي أن يلتفــت إليــه الدعــاة والمصلحــون، ويأخذوا  و

إلــى الديــن الحــق أو فــي المطالبــة  بــه فــي الدعــوة إلــى اهلل ســبحانه وتعالــى و

تكــون  وأن  القضيــة عادلــة،  تكــون  أن  يتطلــب  وهــذا  والحقــوق،  باإلصــاح 

المطالــب واألهــداف واقعيــة وقابلــة للتحقيــق، واألســاليب والوســائل مشــروعة 

والخطــوط،  المعالــم  واضحــة  اســتراتيجية  ذلــك  وراء  وتقــف  ومناســبة، 

ــرة، والتحلــي بالجــرأة والشــجاعة الكافيــة  وخطــط وبرامــج عمــل فاعلــة ومؤث

ــة، وتفعلهــا وال  ــة والبشــرية والمعنوي التــي تامــس اإلمكانيــات المتوفــرة المادي

تقصــر عنهــا فــي الحركــة والمقاومــة ونحــو ذلــك.

1. طه: 134
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يعطــي  الليــن  أن  والمعاصــرة،  التاريخيــة  الواســعة  بالتجربــة  ثبــت  وقــد 

كثــر وأفضــل ممــا يعطــي العنــف والخشــونة، ولكــن الذيــن يتأثــرون   أ
ً
غالبــا

 هــم العامــة مــن النــاس، أمــا الخاصــة مــن الطواغيــت الضاليــن 
ً
ــا بالليــن غالب

ــن المســتغلين  ــن والمترفي ــن والحــكام المســتبدين الظالمي ــة المتجبري والفراعن

والمســتكبرين الطغــاة واالنتهازييــن األنانييــن ســيئي الخلــق والطبــع والنفعييــن 

واإلحســان،  والليــن  بالرفــق   
ً
تأثــرا أقــل  فإنهــم  الســاقطين ونحوهــم،  الخبثــاء 

وقــد يســعون إلــى قلــب الحقائــق وتضليــل الــرأي العــام وتهييجــه علــى األوليــاء 

واالســتفادة  المخلصيــن  بالحقــوق  والمطالبيــن  األوفيــاء  الشــرفاء  الصالحيــن 

 
ً
كل الفــرص، حتــى روحهــم الطيبــة لإلضــرار بهــم، ألنهــم ال يقيمــون وزنــا مــن 

للحقائــق والحقــوق والمنطــق والقيــم والمبــادئ والديــن والمصلحــة العامــة 

إنمــا يقيمــون  اإلنســانية والدينيــة والقوميــة والوطنيــة والجماعيــة، وال تهمهــم، و

الــوزن واالهتمــام لذواتهــم ولرغباتهــم وشــهواتهم وملذاتهــم ومصالحهــم وآرائهــم 

ــة علــى معارضيهــم بــأي وســيلة، ومــع ذلــك  وأهوائهــم، وهدفهــم قلــب الطاول

ال ينبغــي للدعــاة والمصلحيــن والمطالبيــن بالحقــوق أن يبدؤوهــم بالخشــونة 

 وعلــى خــاف 
ً
ــه عقــًا وشــرعا ــه منهــي عن والعنــف فــي األقــوال واألفعــال، ألن

الخلــق الحميــد والفطــرة والطبــع اإلنســاني الســليم.

ألنهــم إن فعلــوا ذلــك معهــم، فإنهــم يســتفزون دفاعاتهــم النفســية، فيلجــأوا 

 عــن العقــل والمنطــق 
ً
إلــى المقاومــة والدفــاع عــن الــذات بشــكل انفعالــي بعيــدا

 يحجبهــم عــن رؤيــة الحــق 
ً
 غليظــا

ً
 إضافيــا

ً
والواقعيــة والرشــد، فيشــكل حجابــا

والمصلحــة الحقيقيــة ألنفســهم وغيرهــم، وال يســمعون إلــى األمنــاء الناصحيــن، 

فتكــون الحجــة لهــم وليســت عليهــم، ولكــن ليــس بشــكل تــام وتكثــر الخســائر 
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كلــه خــاف المــراد والمطلــوب، وخــاف  الماديــة والبشــرية والمعنويــة، وهــذا 

الحكمــة والمصلحــة، والحكيــم ال ينقــض غايتــه.

ــم وهــارون؟امهع؟ أن  ــه وولييــه موســى الكلي ــم عبدي ولهــذا أمــر اهلل ؟ج؟ الكري

تكــون مخاطبتهــا لفرعــون الطاغيــة الــذي اّدعــى األلوهيــة والربوبيــة، وقــال 

ٰ�<))) بالليــن والرفــق، وليــس بالقســوة والخشــونة والعنف 
َ
ْعل

اأَ
ْ
ُم �ل

ُ
ك ُّ ا َر�ب �نَ

أَ
للنــاس: >�

والفظاظــة؛ لكــي ال تكــون لــه حجــة علــى اهلل ســبحانه وتعالــى، قــول اهلل تعالــى: 

 � رنً �ي ِ ْ�َ� �لرُسِل َوَك��نَ �للـُه َعرن َ  �ب
هقٌ � �للـِه ُح�ب

َ
اِس َعل ��نَ ِلل�ن

ُ
ك َ لا �ي �نَ ِل�أَ ِر�ي �نِ �نَ َوُم�ن ِر�ي سثِ >رُسلًا م�بَ

ًما<))). َحِك�ي

، هنــاك مــن يتشــدق بالديــن واإليمــان 
ً
ولكــن مــع األســف الشــديد جــدا

والزهــد والصــاح والفضيلــة، ويلجــأ إلــى إظهــار الغضــب والتشــنج بغيــر مبــرر 

إلــى أقســى العبــارات، والفظاظة  إلــى العنــف فــي الــكام، و وبــدون مقدمــات، و

، حتــى فــي  فــي الســلوك والتصرفــات فــي األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر

األمــر بالمســتحبات والنهــي عــن المكروهــات، بــل فــي النهــي عــن المباحــات 

 بذلــك األحــكام الشــرعية الصريحــة الواضحــة والعقل 
ً
بدعــاوى باطلــة مخالفــا

والمنطــق واألخــاق الحميــدة والفطــرة والطبــع الســليم.

الــذات  تضخــم  عــن  ويكشــف  الشــديد،  الحمــق  مــن  التصــرف  وهــذا 

وال  البصيــرة،  وضعــف  والســنن،  بالحقائــق  والجهــل  والعدوانيــة،  واألنانيــة 

عاقــة لــه بالديــن والزهــد والفضيلــة والصــاح، ويــدل علــى قلــة الصــدق وعــدم 

1. النازعات: 24
2. النساء: 165
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اإلخــاص، أي: إنــه يكشــف عــن رغبــة الشــخص النفســية الدفينــة فــي البــروز 

إثبــات الــذات، وتزكيــة النفــس المنهــي عنهــا فــي القــرآن الكريــم، قــول اهلل  و

ا 
َ
ل ْم �نَ

ُ
ك مَها�قِ

أُ
� ِ ُ���ن ُ  �نِ�ي �ب

هقٌ �ن حبِ
أَ
ْم � �قُ �ن

أَ
ر�ن إَِودنْ � ُكم ِم�نَ �لاأ

أَ
ا َ �نسث

أَ
دنْ � ْم �إِ

ُ
ك ُم �بِ

َ
ْعل

أَ
تعالى: >ُهَ� �

ك��نَ  رنَ ُ �نَ �ي �ي ِ ل� �ل�ن َر �إ ْم �قَ
َ
ل

أَ
ى<)))، وقول اهلل تعالى: >� �قَ َم�نِ ��ق ُم �بِ

َ
ْعل

أَ
ْم ُهَ� �

ُ
َسك �نُ �ن

أَ
ك�� � رنَ �قُ

لًا<)))، وهــم يفعلــون ذلــك علــى  �ي �قِ
ُم��نَ �نَ

َ
ل �نْ ُ ا �ي

َ
اُء َول َ َسث ِك�ي َم�ن �ي رنَ ُ ِل �للـُه �ي َ َسُهم �ب �نُ �ن

أَ
�

كرامــة اآلخريــن وحقوقهــم، ويأخــذون مــن التظاهــر بالديــن والزهــد  حســاب 

 يســتترون بــه، واهلل؟زع؟ فاضحهــم ومخزيهــم، فعلــى المؤمنيــن 
ً
والصــاح ســاترا

الصالحيــن األعــزاء التطهــر مــن هــذه األرجــاس والرذائــل القبيحــة، ويحــذروا 

، ويتمســكوا بقــول اهلل  ــر  مــن المطــب والــدرك الشــيطاني الخطي
ً
 شــديدا

ً
حــذرا

�ن  حَس�نُ �إِ
أَ
� َ ال�قىي ِه�ي اِدلُهم �بِ هقِ َو�ب هقِ �لَحَس�نَ

الِحكَمهقِ َو�لَم�ِع�نَ َك �بِ ِل َر�بِ �ي ل� َس�ب تعالــى: >�دُع �إ

.(((> �نَ ��ي
الُمه�قَ �بِ ُم 

َ
عل

أَ
� َوُهَ�  ِلِه  �ي َس�ب ل َع�ن  َم�ن صنَ �بِ ُم 

َ
عل

أَ
� ُهَ�  َك  َر�ب

: أن الموعظــة الحســنة تقتضــي أن ال يريد الواعظ بموعظته  الجديــر بالذكــر

إال الخيــر الحقيقــي والصــاح لمــن توجــه إليــه الموعظــة، وأن يشــعر بأنهــا فــي 

إرشــاده إلــى الخيــر والصــاح والفــاح، وليــس  مصلحتــه ومــن أجــل هدايتــه و

ــن الليــن والرفــق  ــز بي ــه، ولكــن يجــب التميي فيهــا أي خــدش إلنســانتيه وكرامت

واالحتــرام ومراعــاة المقــام وأدب الخطــاب والــكام، وبيــن المداهنــة والتملــق 

والتســاهل فــي توضيــح الحقائــق وتحديــد المطالــب والكشــف عنهــا بصراحــة 

كل باطــل وظلــم. ووضــوح وتمييزهــا عــن 

1. النجم: 32
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: هنــاك مــن يتســاهل فــي بيــان الحقائــق والمطالــب 
ً
ولألســف الشــديد جــدا

 أو تحــت تأثيــر الخــوف أو الطمــع أو نحــو ذلــك، ولكــن بحجــة مراعــاة 
ً
تملقــا

مثــل:  عناويــن مضللــة،  وتحــت  المقــام،  ومراعــاة  والــكام  الخطــاب  أدب 

المرونــة والتســامح والواقعيــة والوســطية واالعتــدال ونحــو ذلــك، وهــي عناويــن 

صحيحــة ولكــن الخطــأ فــي التطبيــق والمصاديــق، ومــا يقــوم بــه هــؤالء هــو 

تصــرف فيمــا ال يملكــون، وهــو خــاف الصــدق واإلخــاص والوفــاء واألمانــة، 

ــف للحكمــة. ومــن الحمــق ومخال

الصالحــون  واألوليــاء  المهديــون  المطهــرون  واألوصيــاء  الكــرام  واألنبيــاء 

الشــرفاء  الحقيقيــون  والمصلحــون  المتقــون  والمؤمنــون  العــدول  والعلمــاء 

كمالهــم وصاحهــم  بعيــدون عــن هــذا التصــرف األخــرق األحمــق، وهــو مــن 

<)))، ويقــع  ِر�ي
ْ
ك ا �نِ�ي دنِ

�يَ �نِ
ا �قَ

َ
وقوتهــم وثباتهــم وأحــد مصاديــق قــول اهلل تعالــى: >َول

فــي هــذه الرذيلــة والتصــرف األخــرق األحمــق الضعفــاء واالنتهازيــون والنفعيــون 

الفاســدون، وينبغــي للمؤمنيــن األعــزاء أن يقتــدوا بســاداتهم أئمــة الهــدى والدين 

مــن األنبيــاء واألوصيــاء واألوليــاء الصالحيــن؟مهع؟، لكــي يحصلــوا علــى نفــس 

النتائــج التــي حصــل عليهــا ســادتهم فــي دعوتهــم إلــى اهلل ســبحانه وتعالــى 

وجهادهــم فــي ســبيله، مثــل: التأييــد والتســديد والتوفيــق والنصر علــى األعداء، 

ويصلــوا إلــى نفــس األهــداف والغايــات العظيمــة التــي جاهــدوا مــن أجلهــا، 

مثــل: الكمــال الروحــي والقــرب مــن ســاحة القــدس والزلفــى والنعيــم المقيــم 

والرضــوان اإللهــي العظيــم.
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بعــض  فــي  تقتضــي  قــد  والمصلحــة  الحكمــة  أن  هنــا:  اإلشــارة  وتجــدر 

الحــاالت، مثــل: اإلصــرار علــى العنــاد والمكابــرة واالســتمرار في الظلــم والطغيان 

والعــدوان واإلضــال واإلفســاد فــي األرض بغيــر الحــق، وعــدم جــدوى الرفــق 

، تقتضــي اللجــوء إلــى الشــدة والخشــونة والعنــف  والليــن واللطــف والحــوار

�نَ  �ي ِ لا �ل�ن ْحَس�نُ �إِ
أَ
� َ ىي ِه�ي ال�قِ لا �بِ ا�بِ �إِ ِك�قَ

ْ
ْهَل �ل

أَ
� ��

ُ
اِدل َ حب

ا �قُ
َ
والغلظــة، قــول اهلل تعالــى: >َول

ْعِر�نْ 
أَ
ا ِهْم �نَ ��بِ

ُ
ل �نِ�ي �قُ ُم �هلُل َما 

َ
ْ�ل َ �نَ �ي �ي ِ َك �ل�ن �أِ

َ
ول

أُ
ُهْم<)))، وقــول اهلل تعالــى: >� ُم�� ِم�نْ

َ
ل طنَ

ا<)))، ولكن ينبغي تشخيص الحاالت  �نً ِل�ي ْ�لًا �بَ ِسِهْم �قَ �نُ �نْ
أَ
ُهْم �نِ�ي �

َ
ْل ل ُهْم َو�قُ ُهْم َوِع�نْ َع�نْ

بدقــة وتمييزهــا، وعــدم الخلــط فيهــا، وفرزهــا بموضوعيــة تامــة وعنايــة فائقــة 

كامــل، ومراقبــة شــديدة ومحاســبة للنفــس حتــى ال تخــون  إخــاص شــديد  و

وال تفــرط فــي الحقيقــة والنصيحــة والمصلحــة.

وقيــل: إن اهلل تبــارك وتعالــى أمــر موســى الكليــم؟ع؟ بالرفــق والليــن مــع 

فرعــون؛ ألن لفرعــون علــى موســى الكليــم؟ع؟ حــق الحضانــة والتربيــة والرعايــة، 

الحقــوق،  لتلــك   
ً

رعايــة وليــن  برفــق  يخاطبــه  أن  وتعالــى  تبــارك  اهلل  فأمــره 

 علــى تعظيــم حــق األبويــن والمحســنين ومقابلــة 
ً
وفــي ذلــك تنبيــه بليــغ جــدا

اإلحســان بمثلــه، وأن مقابلــة اإلحســان باإلســاءة مخالــف للديــن الحنيــف 

والعقــل والمنطــق والفطــرة والطبــع الســليم واألخــاق الحميــدة، فهــو مــن ســوء 

الطبــع وقبيــح األخــاق ومذمــوم الخصــال.

وعليــه: ينبغــي علــى المؤمنيــن األعــزاء أن يتنزهــوا عنــه ويتطهــروا منــه، وهــو 
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 مــن حيــث هــي اتصــال بــاهلل ســبحانه وتعالــى وتلقــي 
ً
غيــر الئــق بالنبــوة قطعــا

منــه وســفارة عنــه، ومــن حيــث مبادئهــا وقيمهــا وأحكامهــا وأهدافهــا وغاياتهــا، 

ــوة مــن األســاس ويهــدم قواعــد الديــن  ــة اإلحســان باإلســاءة يهــدم النب فمقابل

الحنيــف، وال يمكــن أن يحصــل مــن األنبيــاء الكــرام المطهريــن المعصومين؟مهع؟ 

.
ً
ــا مطلق

مخاوف موسى وهارون

ٰى< ْ��نَ َ �نْ �ي
أَ
ْو �

أَ
ا � �نَ �يْ

َ
ُرَط َعل �نْ َ �نْ �ي

أَ
ا�نُ � حنَ

ا �نَ �نَ �ن ا �إِ
�نَ ا َر�ب

َ
ال >�قَ

بعــد أن أمــر اهلل ؟ج؟ موســى الكليــم؟ع؟ وأخــاه ووزيــره وشــريكه فــي الرســالة 

هــارون؟ع؟ بالذهــاب إلــى فرعــون الطاغيــة إلباغــه بالرســالة الربانيــة، وأعطــى 

لهمــا التعليمــات الازمــة بشــكل واضــح ومحدد ودقيــق ال لبس فيه وال غموض، 

ى<)))، أي:  ْ��نَ َ �ن �ي
أَ
ْو �

أَ
ا � �نَ �يْ

َ
ُرَط َعل �نْ َ �ن �ي

أَ
ا�نُ � حنَ

ا �نَ �نَ
�نَّ ا �إِ

�نَ َّ ا َر�ب
َ
ال أعربــا لــه عــن مخاوفهمــا: >�قَ

أقــرا هلل ســبحانه وتعالــى بالربوبيــة، وأنــه وحــده المالــك ألمرهمــا والمدبــر لهمــا، 

وأعربــا لــه؟زع؟ عــن اثنيــن مــن المخــاوف، وهمــا:

ا<)))، أي: يعجل ويبادر إلى عقوبتنا وال يمهلنا  �نَ �يْ
َ
ُرَط َعل �نْ َ �ن �ي

أَ
ا�نُ � حنَ

ا �نَ �نَ
�نَّ >�إِ أ. 

بإظهــار  الحجــة  ونقيــم عليــه  الرســالة  نبلغــه  أو يصبــر علينــا حتــى 

المعجــزات التــي أيدتنــا بهــا، فإنــه طاغيــة متجبــر وال رادع يردعــه عــن 

ــر  ــا أو غي ــا أو التنكيــل بن الشــر والغــدر والبطــش وارتــكاب جريمــة قتلن
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ذلــك مــن الجرائــم البشــعة والجنايــات الفظيعــة واألعمــال الشــنيعة 

التــي يرتكبهــا الفراعنــة فــي العالــم علــى طــول التاريــخ وعــرض الجغرافيــا 

عــادة وبســهولة تحــت غــرور الســلطة والقــوة والنفــوذ، ومــن أجــل حماية 

عروشــهم.

فهمــا لــم يخافــا فــي الحقيقــة علــى نفســيهما فــي بطشــه بهمــا، فاألنبيــاء 

علــى  يخافــون  ال  الصالحــون  واألوليــاء  المطهــرون  واألوصيــاء  الكــرام 

أنفســهم مــن األذى فــي جنــب اهلل ذي الجــال واإلكــرام وفــي ســبيله، 

الوجــوه، ولســان  كــرم  أ الكريــم  نــذروا أنفســهم خالصــة لوجهــه  فقــد 

كربــاء فــي اليــوم العاشــر مــن  كاإلمــام الحســين؟ع؟ فــي   
ً
حالهــم جميعــا

كل جانــب، فقــال:  المحــرم حيــن تكالــب عليــه القتلــة مــن 

إلهي تركت الخلق طرا في هواك     وأيــتمت العيال لكي أراك

فلـــو قـطعـتـنــــي بالحـــــب إربـــــا     لـما حان الفؤاد إلى سواك

كان خوفهمــا فــي الحقيقــة مــن مبادرتــه لمعاقبتهمــا والبطــش  ولكــن 

ــة التــي  ــه وأداء األمان ــغ رســالة ربهمــا إلي ــا مــن تبلي بهمــا قبــل أن يتمكن

إقامــة الحجــة اإللهيــة عليــه. حملهمــا اهلل ســبحانه وتعالــى إياهــا و

وهــذا يعبــر عــن الصــدق واإلخــاص والوفــاء والتفانــي فــي ذات اهلل 

ســبحانه وتعالــى، وهــي الصفــات التــي ينبغــي أن يتحلــى بهــا المؤمنــون 

إنمــا يخافــون  الدعــاة والمصلحــون، أي: أن ال يخافــوا علــى أنفســهم، و

علــى رســالتهم وقضيتهــم ومطالبهــم المشــروعة الازمــة للحيــاة الكريمــة 
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الطيبــة، وأنهــم يفــدون الرســالة والقضيــة والمطالــب بأرواحهــم ونحوها، 

 .
ً
وال يّدخــرون فــي ســبيلها شــيئا

ونفــوذه،  وســلطانه  بملكــه  يطغــى  أن  نخــاف  أي:  ى<)))،  ْ��نَ َ �ي �ن 
أَ
� ْو 

أَ
�< ب. 

ويأخــذه الزهــو والغــرور بالذيــن هــم حولــه مــن الجنــد واألتبــاع واألنصار 

واألعــوان ومــا تحــت يديــه مــن المــال والثــروة والعســكر والســاح ونحــو 

الحــق   مــن 
ً
 ونفــورا

ً
 وعتــوا

ً
كفــرا ثــم، فيــزداد  باإل العــزة  ذلــك، وتأخــذه 

، ويجتــرئ علــى ســاحة قدســك بمــا لــم يجتــرئ عليــه 
ً
 واســتكبارا

ً
وعنــادا

إيــاه لإليمــان بــك والتســليم لربوبيتــك، حيــث  قبــل ســماع دعوتنــا 

تأتــي دعوتنــا لتوحيــدك علــى خــاف مــا يزعمــه لنفســه مــن األلوهيــة 

والربوبيــة، ويتخــوف مــن دعوتنــا للتوحيــد علــى نظامــه ودولتــه وملكــه، 

وألنهــا تفســد صفــو عيشــه وملكــه، وتجــرئ الرعيــة عليــه وتحرضهــم 

علــى اختــاف الكلمــة حولــه ومخالفتــه فيمــا يدعوهــم إليــه ومــا يدبــره 

ويرســمه فــي دولتــه ونحــو ذلــك.

الكونيــة  والســنن  اإللهيــة  وبالحقائــق  بــك  لجهلــه  منــه  متوقــع  وذلــك 

والتاريخيــة، ولقســوة قلبــه وتلــوث فطرتــه وســوء طبعــه وخلــوه مــن حســن 

ى المعجزات، ولكن يعاند ويكابر وال يســتجيب  األدب، أي: يســمع الدعوة وير

للحــق ويســلم بــه، بــل يتجــاوز ذلــك لإلســاءة إلــى ســاحة قدســك وجالــك 

 ، ســبحانك وتعاليــت عمــا يصــف الظالمــون، فهــو بحســب التجربــة: جبــار

عنيــد، متكبــر ومتغطــرس علــى الحــق، مدعــي األلوهيــة والربوبيــة بغيــر حــق، 

1. نفس املصدر
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وال دليــل وال برهــان، بــل علــى خــاف الحقيقــة والدليــل والبرهــان، وال يراعــي 

 وحشــمة.
ً
ــا  وال حرمــة، وال يراعــي مــع أحــد أدب

ً
ــا ألحــد حق

وقيــل: أنهمــا خافــا أن يطغــى ويتجاوز الحد في اإلســراف في القتل والبطش 

والتنكيــل ببنــي إســرائيل المســتضعفين، الذيــن هــم قــوم موســى وهــارون؟امهع؟، 

وهــذا تخــوف واقعــي ومشــروع، ويــدل علــى الرحمــة والشــفقة والحــرص علــى 

ســامة ومصلحــة األتبــاع، وهــو األمــر الــذي يحــرص عليــه ويظهــره جميــع 

أن  إذ  وأتباعهــم،  قومهــم  تجــاه  المطهريــن؟مهع؟  واألوصيــاء  الكــرام  األنبيــاء 

التضحيــة فــي ســبيل اهلل بالنفــس والنفيــس مطلوبــة، وهــي فضيلــة عظيمــة، 

ولكــن فــي حينهــا ومكانهــا المناســبين، والتضحيــة بالنفــس والنفيــس بغيــر لــزوم 

أو فــي غيــر الوقــت والمــكان المناســبين وبــدون حســاب مرفــوض، وهــو مــن 

ــل ومــن الحمــق والتهــور وخــاف الحكمــة والشــجاعة. الرذائ

فاألنبيــاء الكــرام واألوصيــاء المطهــرون المهديــون واألوليــاء الصالحــون؟مهع؟ 

والقيــادات الربانيــة الصالحــة، تكــون شــديدة الرحمــة علــى األتبــاع، وحريصــة 

علــى أن ال يصيبهــم أذى أو مكــروه بــدون موجــب أو الزم أو حاجــة تســتحق، 

كبــر مــن المثمــن، وكلما زاد الفــارق زاد القبح والمنع. فالثمــن ال ينبغــي أن يكــون أ

فاألتبــاع أمانــة عظيمــة فــي أعنــاق القــادة، والمحافظــة علــى ســامتهم 

ومصلحتهــم واســتخدامهم فــي المــكان والزمــان المناســبين والمهــام الصحيحــة 

 مــن المســؤوليات الكبيــرة الرئيســية 
ً
 والمشــروعة عقــًا وشــرعا

ً
والنظيفــة أخاقيــا

الملقــاة علــى عواتــق القيــادات بمختلــف درجاتهــا ومســتوياتها، فــا يفرطــوا 

فــي ســامتهم والمحافظــة علــى أرواحهــم ومصالحهــم قيــد شــعرة، وال يهملــون 
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أو يتســاهلون أو يتســامحون فــي أخــذ الحيطــة واتخــاذ االجــراءات والتحرزات 

الازمــة لســامتهم وصيانــة مصالحهــم والمحافظــة عليهــا، فــا تكــون هنــاك 

تضحيــة غيــر الزمــة أو فــي غيــر وقتهــا أو فــي غيــر مكانهــا أو تحــدث بســبب 

التســاهل والتســامح واإلهمــال فــي اتخــاذ االجــراءات واالحتياطــات الازمــة 

للمحافظــة علــى أرواحهــم وســامتهم مــن األذى، والمحافظــة علــى أموالهــم 

وكافــة مصالحهــم.

ومــا نجــده لــدى الطواغيــت والفراعنــة والحــكام المســتبدين والقيــادات 

الحزبيــة أو القبليــة أو العشــائرية المتعجرفــة ونحوهــا مــن التضحيــة باألتبــاع 

والجنــود فــي ســبيل أمجــاد أو نــزوات شــخصية أو فــي نزاعات عبثيــة أو إلرضاء 

قــوى االســتكبار العالمــي أو مــن أجــل مصالــح ضيقــة ونحــو ذلــك، هــي جرائــم 

كبيــرة وخيانــات عظيمــة لألمانــة والمســؤولية والرعايــة، ورذائــل ينــدى لهــا 

جبيــن اإلنســانية، يجــب أن يحاســبوا عليهــا.

وقيــل: خافــا أن يبطــش بهمــا بعــد ســماعه الرســالة مباشــرة وال يمهلهمــا، 

، ألن بقــاء الرســالة وتحقيــق أهدافهــا يتوقــف علــى  ممــا يهــدد الرســالة بالخطــر

ــا. ــاء عليه بقائهمــا؛ ألنهمــا حاماهــا واألمن

وهــذا القــول ال يخالــف فــي الجوهــر والنتيجــة القــول األول، واالختــاف 

بيــن القوليــن فــي توقيــت القتــل، المبــادرة إلــى قتلهمــا قبــل تبليــغ الرســالة أو 

 منهمــا.
ً
المعاجلــة بقتلهمــا بعــد ســماع الرســالة انتقامــا
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التطمين اإللهي لموسى وهارون

َرٰى<
أَ
ْسَمُع َو�

أَ
َما �

ُ
ىي َمَ�ك �نِ �ن اۖ  �إِ

ا�نَ حنَ
ا �قَ

َ
اَل ل >�قَ

بعــد أن ســمع اهلل ســبحانه وتعالــى مخــاوف موســى الكليــم وهــارون؟امهع؟ 

وهــو العالــم بمــا فــي نفســيهما، طمأنهمــا رب العــزة والجــال وســكن خوفهمــا 

كيــد  َرٰى<)))، ففــي هــذا القــول تأ
أَ
ْسَمُع َو�

أَ
َما �

ُ
ىي َمَ�ك �نِ

�نَّ اۖ  �إِ
ا�نَ حنَ

ا �قَ
َ
وقلقهمــا، فقــال: >ل

علــى الحضــور المطلــق التــام للحــق ســبحانه وتعالــى فــي المشــهد وســاحة 

المواجهــة، والمراقبــة والمتابعــة التامــة المباشــرة، وليــس االعتمــاد علــى التقاريــر 

 عنــد الحاجــة، وتقديــم الدعــم والمســاندة 
ً
التــي تــرده فقــط، والتدخــل فــورا

ــي: ــة أو الازمــة، وهــذا يعن المطلوب

ا<))) أنهمــا  �نَ �يْ
َ
ُرَط َعل �نْ َ �ن �ي

أَ
ا�نُ � حنَ

ا �نَ �نَ
�نَّ بخصــوص التخــوف األول، قولهمــا: >�إِ  .(

بحفظه ورعايته لهما، وأنه سيدافع عنهما وسيدفع شر فرعون الطاغية 

عنهمــا، ويضمــن حمايتهمــا وســامتهما مــن بطشــه وغــدره وغوائلــه، 

 ،
ً
، وأنــه ينصرهمــا عليــه وال يخذلهمــا أبــدا فــا يصــل إليهمــا بســوء أو شــر

فليــس مــن شــأنه ســبحانه وتعالــى أن يخــذل رســله وعبــاده المؤمنيــن 

ا  �يَ
اهقِ �ل��نْ َح�يَ

ْ
ِ�ي �ل

�� �ن َم�نُ
آَ
�نَ � �ي ِ ا َو�ل�ن �نَ

َ
ُصُر ُرُسل �نْ �نَ

َ
ا ل �ن المخلصيــن، قــول اهلل تعالــى: >�إِ

َهاُد<)))، ويضمــن لهمــا أن يتمكنــا بإذنــه وتوفيقــه وتأييــده 
ْ سث

أَ
ا

ْ
�ُم �ل �قُ َ ْ�َم �ي َ َو�ي

ــه المســتكبرين  ــة وملئ ــى فرعــون الطاغي ــة إل مــن إيصــال الرســالة اإللهي

1. طه: 46
2. طه: 45

51 : 3. غافر
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كاملــة، بــدون نقــص أو لبــس  وقومــه الفاســقين تامــة واضحــة صريحــة 

نظــام  فــي  رئيســية  عقائديــة  ضــرورة  وهــذه  غمــوض،  أو  تشــويش  أو 

اإللهــي، فهــو  اللطــف  والهدايــة، محكومــة بقاعــدة  والتدبيــر  الخلــق 

الرفيــق بعبــاده الــذي يوصــل إليهــم مــا ينتفعــون بــه فــي الداريــن الدنيــا 

واآلخــرة، ويهيــئ لهــم مــا يتســببون بــه إلــى المصالــح العامــة والخاصــة 

مــن حيــث يعلمــون ومــن حيــث ال يعلمــون، ومنــه أن يضمــن وصــول 

الرســالة اإللهيــة إليهــم بشــكل تــام وواضــح وكامــل فــي دورتهــا الرســالية 

أو فــي المــدى الزمنــي المقــدر لهــا، ويضمــن قيــام الحجــة والدليــل النيــر 

الســاطع علــى صــدق الرســول أو الوصــي وصحــة الرســالة.

كيــد علــى أن  ى<)))، التأ ْ��نَ َ �ن �ي
أَ
ْو �

أَ
بخصــوص التخــوف الثانــي، قولهمــا: >�  .(

التكليــف اإللهــي الواجــب عليهمــا هــو الصــدق واإلخــاص وبذل الوســع 

إقامــة الحجــة، وليــس مــن مســؤوليتهما  والطاقــة فــي إيصــال الرســالة و

أو تكليفهمــا أن يســتجيب فرعــون لهمــا، فاســتجابته أو عــدم اســتجابته 

َ�لْ��  خارجتــان عــن التكليــف وعــن مســؤوليتهما، قــول اهلل تعالــى: >إَِو�نْ �قَ

َك  �يْ
َ
َما َعل �ن اإِ

اِد<)))، وقــول اهلل تعالــى: >�نَ ِ��بَ
ْ
ال ٌر �بِ ِص�ي َ  َو�هلُل �ب

اعنُ
َ
ل �بَ

ْ
َك �ل �يْ

َ
َما َعل �ن اإِ

�نَ

<)))، فأمــر االســتجابة أو عــدم االســتجابة بيــد اهلل  ِحَسا�بُ
ْ
ا �ل �نَ �يْ

َ
 َوَعل

اعنُ
َ
ل �بَ

ْ
�ل

ســبحانه وتعالــى وحــده، وهــو الكفيــل بهــا والمحاســب عليهــا، وهــو 

ى  ، وهــو يســمع ويــر
ً
 مطلقــا

ً
 تامــا

ً
حاضــر بذاتــه ســبحانه وتعالــى حضــورا

1. طه: 45
2. آل عمران: 20

3. الرعد: 40
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مــا يــدور بينهمــا وبيــن فرعــون وملئــه مــن األقــوال واألفعــال بشــكل تــام 

ــق  ــه شــيء مــن ذلــك، وهــو يعلــم حقائ وواضــح، وليــس بغافــل أو يفوت

األمــور ويعلــم حقيقــة مــا عليــه أحوالهمــا وأحــوال فرعــون وملئــه، فــا 

، وهــو يعلــم الســر وأخفــى،  تخفــى عليــه خافيــة وهــو اللطيــف الخبيــر

، أي: يعلــم مــا هــو داخــل  ويعلــم خائنــة األعيــن ومــا تخفــي الصــدور

النفــوس ومــا هــو خارجهــا.

كيــدة أن يطمئنــا بشــكل  وعليــه: فعليهمــا مــع هــذه الضمانــات الربانيــة األ

كل شــيء وهــو نعــم المولــى  تــام ومطلــق وال يقلقــا وال يخافــا فــاهلل؟زع؟ قــادر علــى 

. ونعــم النصير

ومما سبق نخلص إلى النتائج المهمة التالية:

إنــه ينبغــي علــى الدعــاة والعامليــن المجاهديــن فــي ســبيل اهلل؟زع؟ أن  أ. 

يبينــوا بشــكل تــام وواضــح للقيــادة مــا يحتاجونــه ومــا يلزمهــم لنجــاح 

ــم مــن شــروط النجــاح فــي  ــا، وهــذا شــرط مه ــون به ــي يكلف ــام الت المه

العمــل وتحقيــق التقــدم فيــه. 

يجــب علــى القيــادة أن تلبــي احتياجاتهــم وتوفيــر مــا يلزمهــم لنجــاح  ب. 

إال أصبــح التكليــف غيــر مناســب وغيــر  المهــام التــي يكلفــون بهــا، و

منطقــي وتكليــف بمــا ال يطــاق.

 وبمــا يطــاق بمقــدار مــا 
ً
 وســليما

ً
بالمهــام يكــون منطقيــا فالتكليــف 

ومختلــف  الشــروط  ومراعــاة  الازمــة  اإلمكانيــات  مــن  توفيــره  يتــم 
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إخــاص  الظــروف، باإلضافــة إلــى عزائــم الرجــال وصــدق إيمانهــم و

اهلل  قــول  والعطــاء،  والفــداء  والتضحيــة  للبــذل  واســتعدادهم  نيتهــم 
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ُ
ك
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َ
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ْ
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ا �بِ ِلَك  دنَ ا�نٍ 12  �نَ َ �ب ُهْم ُكل  ِم�نْ  �� ُ ِر�ب
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َو� �ُه  و�قُ
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ــر والثبــات  يجــب علــى الدعــاة والمجاهديــن فــي ســبيل اهلل؟زع؟ الصب ج. 

والفراعنــة  الطواغيــت  وجبــروت  طغيــان  أمــام  والصمــود  والتحمــل 

والحــكام المســتبدين والمترفيــن المســتغلين، وأن ال يهنــوا وال يضعفــوا 

وال يخضعــوا إلرادتهــم الشــيطانية الضالــة عــن جــادة الحــق والعــدل 

والخيــر والفضيلــة والرشــد والصــاح والصــواب، وال يتأثــروا بأراجيــف 

يتوكلــوا  وأن  ونحوهــم،  المتســلقين  والنفعييــن  المبطليــن  االنتهازييــن 

علــى اهلل؟زع؟ ويســتعينوا بــه ويثقــوا بوعــده لهــم بالنصــر علــى األعــداء إن 

1. األنفال: 14-7
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هــم وفــوا بالشــروط فــي عالــم الدنيــا، وبالجــزاء اإللهــي بالنعيــم المقيــم 

فــي الدرجــات العليــا فــي جنــات الخلــد وبالرضــوان اإللهــي فــي عالــم 

اآلخــرة.

إنمــا تتعــزز وترســخ بحســب مــا  القيــادة ومكانتهــا وطاعتهــا  إن دور  أ. 

فــي يديهــا مــن القــدرات واالمتيــازات الماديــة والبشــرية والمعنويــة، 

وبمقــدار مــا تتمتــع بــه مــن الصــدق واإلخــاص والوفــاء، وبمقــدار مــا 

تعطــي وتبــذل وتقــدم مــن نفســها ممــا تحــب، وبمقــدار مــا لهــا مــن 

الحضــور والمراقبــة والمحاســبة، وممــا لهــا مــن الرحمــة والرفــق والشــفقة 

والتضامــن والتكافــل مــع األتبــاع والمواســاة لهــم فــي المحــن والشــدائد 

ومشــاركتهم فــي األفــراح واألحــزان، والوقــوف إلــى صفهــم وعــدم التخلــي 

عنهــم فــي أوقــات المحــن والمصائــب والشــدائد ونحــو ذلــك. 

بنود الرسالة اإللهية إلى فرعون
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ْ
َع �ل �بَ ٰ� َم�نِ ��ق

َ
اُم َعل

َ
َك َو�لسل ِم�نْ َر�ب

َ�لٰ�< َو�قَ

بعــد أن طمــأن اهلل؟زع؟ موســى الكليــم وهــارون؟امهع؟ مــن مخاوفهمــا، أوضــح 

لهمــا بدقــة بالغــة ووضــوح تــام، تمــام مضمــون الرســالة اإللهيــة التــي يحمانهــا 

إلــى فرعــون الطاغيــة، وتتضمــن النقــاط الرئيســية التاليــة:
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وتعالــى،  ســبحانه  اهلل  عبــاد  مــن  عبــد  إنــك  أي:  َك<)))،  ِ
َر�بّ ا 

َ
َرُس�ل ا 

�نَّ >�إِ  .(

كلهــا، بيــده حياتــك  هــو الــذي خلقــك ويملــك أمــرك ويدبــر شــؤونك 

وموتــك، وأن يعطيــك أو يمنعــك، فرزقــك ومعاشــك بيــده ال بيــدك وال 

بيــد غيــرك ســواه، وأنــت لســت بإلــه أو ابــن آلهــة، ولســت بــرب للنــاس، 

وال يصــح منــك بحكــم العقــل وال يجــوز لــك بحكــم الشــرع اإللهــي ادعاء 

إنــا نحمــل إليــك رســالة مــن ربــك الــذي هــو رب العالميــن، وأن  ذلــك، و

ــه  ــع الســليم أن تؤمــن ب عليــك بحكــم العقــل والمنطــق والفطــرة والطب

وتســلم إليــه وتخضــع إلرادتــه فيمــا تفعــل وفيمــا تتــرك؛ ألنــه الخالــق لــك 

والمالــك ألمــرك والمدبــر لــك والمنعــم وصاحــب الحــق والفضــل عليك 

مــن جميــع الوجــوه وجميــع الجوانــب، وأن تكــف عمــا تزعــم مــن صفتــي 

األلوهيــة والربوبيــة التــي تنســبها لنفســك بغيــر حــق وال حجــة وال دليــل 

وال برهــان.

كمالــك اإلنســاني، وخيــرك  وأن فــي طاعتــك لــه والتســليم ألمــره ونهيــه 

الدنيــا  الداريــن  فــي  الحقيقيــة  وســعادتك  ومصلحتــك  وصاحــك 

إصــرارك علــى العنــاد واالســتكبار  واآلخــرة، وفــي تكذيبــك بالرســالة و

والبقــاء علــى دعــوى األلوهيــة والربوبيــة هــاكك وشــقاؤك فــي الداريــن 

الدنيــا واآلخــرة، أي: دعــوة إلــى اإلســام الحنيــف والتوحيــد والفضيلــة 

واألعمــال الصالحــة، بغيــة نجاتــه مــن الهــاك والشــقاء وتحصيــل الخيــر 

والســامة والســعادة الحقيقيــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، يقــول آيــة 

اهلل الشــيخ ناصــر مــكارم الشــيرازي: »والجميــل هنــا أنهمــا بــدل أن يقــوال 
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إحساســه تجــاه  )ربنــا( فإنهمــا يقــوالن )ربــك(؛ ليثيــر عواطــف فرعــون و

ــان قــد أفهمــاه بصــورة  ، وأنهمــا رســواله، ويكون
ً
ــا ــه رب ــأن ل هــذه النقطــة، ب

بوبيــة ال يصــح مــن أي أحــد فهــي مختصــة بــاهلل«))). ضمنيــة أن ادعــاء الر

اســتعبادهم  فــي  الحــق  لــك  ليــس  أي:  َل<)))،  �ي ْسَر��أِ �إِ ىي  �نِ
َ �ب ا  َمَ��نَ ْرِسْل 

أَ
ا

>�نَ  .(

وفــرض ســلطتك عليهــم بغيــر رضاهــم وعلــى خــاف مــا يأمــرك بــه اهلل 

إن  ســبحانه وتعالــى ربــك وربهــم وينهــاك عنــه، فأنــت عبــداهلل مثلهــم، و

الحكومــة والســلطة ال تفــرض علــى النــاس بالقــوة واإلكــراه وبحكــم األمــر 

الواقــع، بــل يجــب أن تنبــع مــن إرادتهــم واختيارهــم وتجــري وفــق أوامــر 

اهلل ســبحانه وتعالــى ونواهيــه، وليــس وفــق أمــر غيــره ونهيــه، فالشــرعية 

ــاس  ــى، ورضــا الن للحكومــة تســتمد مــن مصدريــن: اهلل ســبحانه وتعال

إرادتهــم واختيارهــم. و

فالحكومــة الشــرعية ال تكــون إال حكومــة إلهيــة إال أنهــا ال تفــرض علــى 

إنمــا برضاهــم واختيارهــم، فــإن قبلــوا مــا  ، و النــاس بالحديــد والنــار

إن لــم يقبلــوا مــا رضيــه اهلل لهــم لــم  رضيــه اهلل رضــي عنهــم وأثابهــم، و

يــرَض عنهــم وعاقبهــم، وعليــه: فــإن فــرض حكومتــك وســلطتك عليهــم 

يــا فرعــون بغيــر رضاهــم وعلــى خــاف إرادتهــم ومصلحتهــم، والحكــم 

إذاللهم وتعذيبهم وذبح أبنائهم الذكور واســتحياء  فيهم واســتضعافهم و

واســتخدامهم  وتســخيرهم  الجنســية،  والمتعــة  للخدمــة  نســائهم؛ 

1. تفسير األمثل، ناصر مكارم الشيرازي، جزء 10، صفحة 6
2. طه: 47
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ــن  ــز بينهــم وبي فــي األعمــال الشــاقة، وتكليفهــم مــا ال يطيقــون، والتميي

المواطنيــن األقبــاط فــي الحقــوق والواجبــات وأمــام القضــاء، وفــرض 

، ونحــو  اإلقامــة عليهــم فــي مصــر وحرمانهــم مــن حــق الهجــرة والســفر

ذلــك مــن صنــوف الظلــم والتعذيــب واالســتضعاف واإلذالل وانتهــاك 

حقــوق اإلنســان، ليــس لــك فيــه أدنــى حــق، وليــس مــن صاحيــات 

الدولــة،  الحكــم والســلطة، وليــس فــي مصلحتــك وال فــي مصلحــة 

ويجــر عليــك أو علــى نظامــك وحكومتــك وملــكك الدمــار والهــاك 

.
ً
 وتمامــا

ً
والــزوال، فيجــب عليــك أن تتوقــف عنــه فــورا

وعليــك أن تحــرر بنــي إســرائيل وتخلــي ســبيلهم وترفــع يــدك عنهــم 

وترفــع عنهــم حظــر الســفر والهجــرة، وتتــرك لهــم أن يقــرروا ألنفســهم 

ــاروا دينهــم وعقيدتهــم  بأنفســهم وبحســب اختيارهــم مصيرهــم، ويخت

فيــه  ويــرون  الحقيقيــة  الداخليــة  قناعتهــم  يعكــس  بمــا  وحكومتهــم 

كمالهــم اإلنســاني، وخيرهــم وصاحهــم ومصلحتهــم وســعادتهم فــي 

الداريــن الدنيــا واآلخــرة.

األرض  إلــى  منهــا  والهجــرة  مصــر  فــي  اإلقامــة  حــق  لهــم  يكــون  وأن 

المقدســة فلســطين، التــي هــي موطــن جدهــم إســرائيل »يعقــوب«؟ع؟ 

قبــل هجرتــه إلــى مصــر فــي عهــد حكومــة ولــده يوســف الصديــق؟ع؟ 

كثــر مــن أربعمائة  فــي القــرن الثامــن عشــر »8)« قبــل الميــاد. أي: قبــل أ

، والتــي أمرهــم اهلل ؟ج؟ بالهجــرة إليهــا مــن جديــد والســكن 
ً
ســنة تقريبــا

فيهــا.
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أي: طالبــه بالحريــة والعدالــة والحيــاة الطيبــة الكريمــة وحــق تقريــر 

الرســالة  فــي  العملــي  البعــد  يمثــل  وهــذا  إســرائيل،  لبنــي  المصيــر 

فــي  النظــري  البعــد  تمثــل  التوحيــد  إلــى  الدعــوة  أن  كمــا  اإللهيــة، 

فــي  والعملــي  االجتماعــي  البعــد  أهميــة  علــى  يــدل  وهــو  الرســالة، 

الرســاالت الســماوية حيــث يضفــى عليهــا الواقعيــة ويربــط الرســاالت 

إصاحهــا وتنميتهــا وتطويرهــا، فــا يكفــي أن يهتــم  بواقــع الحيــاة و

الرســل الكــرام؟مهع؟ والدعــاة بالجوانــب الفكريــة والروحيــة واألخاقيــة، 

 بالجوانــب العمليــة فــي الحيــاة، 
ً
بــل يجــب عليهــم أن يهتمــوا أيضــا

، واألمــن  اإلصــاح الشــامل لجوانــب الحيــاة، وتحقيــق الرخــاء واالزدهــار

والســامة، وتحريــر اإلنســان مــن العبوديــة لغيــر اهلل ســبحانه وتعالــى، 

كافــة حقوقــه الطبيعيــة والمكتســبة، ورفــع صنــوف الظلــم  وضمــان 

واالســتضعاف واإلذالل والطغيــان والعدوانيــة عنــه، وأن يكــون لــه حــق 

إقامــة  اختيــار العقيــدة والنظــام السياســي والحكومــة، وحــق العبــادة و

��نَ 
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 علــى ســلمية المنهــج الــذي ســلكه موســى الكليــم 
ً
والطــرح يــدل أيضــا

وهــارون؟امهع؟ وســارا عليــه واتبعــاه فــي الدعــوة إلــى التوحيــد والمطالبــة 

والفطــرة  العقــل  بمنطــق   
ً
مدعومــا المشــروعة،  الواقعيــة  بالحقــوق 
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إنمــا  والوجــدان اإلنســاني الســليم، فلــم يســتخدما العنــف والقــوة، و

اســتخدما الحــوار والدليــل والحجــة والبرهــان علــى صحــة الدعــوة 

كــذب دعــوى النظــام  وواقعيــة المطالــب وشــرعيتها، ممــا يــدل علــى 

هــي  إســرائيل  بنــي  ومعهمــا  وهــارون؟امهع؟  الكليــم  موســى  غايــة  بــأن 

إقصــاء  إســقاط النظــام الفرعونــي بهــدف االســتياء علــى الســلطة و

أنصــار فرعــون عــن المناصــب والوظائــف العامــة الرئيســية فــي الدولــة، 

وطــرد األقبــاط مــن أرضهــم وديارهــم ووطنهــم بغيــة االســتئثار بالســلطة 

إلــى موســى الكليــم  والثــروة والمقــدرات دونهــم، وذلــك ألنهــم نظــروا 

وهــارون؟امهع؟ بعيــن طبعهــم، وأســقطوا عليهــم أخاقهــم وأســلوبهم فــي 

الحيــاة والحكــم وغاياتهــم وأهدافهــم منهمــا »الحيــاة والحكــم«، ولــو 

كان موســى الكليــم؟ع؟ يريــد إســقاط النظــام الفرعونــي والســيطرة علــى 

كمــا يزعمــون، لمــا  الحكــم واالســتئثار بالســلطة والثــروة والمقــدرات 

ــى أرض فلســطين، فقــد أراد  رغــب فــي الهجــرة مــع قومــه مــن مصــر إل

الهجــرة مــع قومــه إلــى أرض فلســطين، وأراد فرعــون أن يمنعهــم ويحــول 

علــى  إرغامهــم  بغيــة  ضخــم  بجيــش  وتبعهــم  الهجــرة،  وبيــن  بينهــم 

العــودة إلــى مصــر واالســتمرار فــي إخضاعهــم إلى ســلطته، واســتخدامهم 

فــي األعمــال الشــاقة والوضيعــة التــي يســتنكف عنهــا األقبــاط ويرفضون 

القيــام بهــا؛ ألنهــم يعتقــدون فــي أنفســهم بأنهــم أشــرف وأســمى مــن أن 

يعملــوا فيهــا، فــإن فشــل فــي إجبارهــم علــى العــودة قــام بتصفيتهــم 

والقضــاء المبــرم عليهــم ومحوهــم مــن صفحــة الوجــود.

وزعــم أن موســى الكليــم وهــارون؟امهع؟ وبنــي إســرائيل يريــدون الهجــرة 
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إلــى أرض فلســطين مــن أجــل إعــادة بنــاء صفوفهــم وقومهــم، وتشــكيل 

المصريــة  األرض  يهاجمــون  ثــم  بهــا،  يتقــوون  مــع غيرهــم  تحالفــات 

 ألنفســهم ممــا ســبق أن 
ً
ــأرا ــه ث ــي والقضــاء علي إلســقاط النظــام الفرعون

لحقهــم مــن الظلــم واالســتضعاف واإلذالل مــن فرعــون ونظامــه ودولتــه 

وحكومتــه وقومــه األقبــاط.

وهــذا النمــط مــن التفكيــر المريــض يــدل علــى تعجــرف فرعــون وحزبــه 

ــروة والنفــوذ،  المجرميــن وغرورهــم بمــا لديهــم مــن الســلطة والقــوة والث

ومــا يتمتعــون بــه مــن ظلــم وطغيــان وفســاد يكشــف عــن روح عدوانيــة 

شــريرة، ويكشــف عــن الهواجــس والهــوس والعقــد النفســية التــي تعيشــها 

األنظمــة الدكتاتوريــة والحكومــات المســتبدة والقائمــون عليهــا ضــد 

ــر واألخــاق والسياســة  ــن لهــم، ويكشــف عــن طبيعــة التفكي المعارضي

كلــه علــى  إســقاط ذلــك  الفرعونيــة فــي التمييــز واإلقصــاء وغيرهــا، و

غيرهــم والنظــر إليهــم بعيــن طبعهــم.

 أو 
ً
 أو جزافــا

ً
ال نتكلــم اعتباطــا إننــا  َك<)))، أي:  ِ

�بّ ّرَ �ن  ّمِ هقٍ  �يَ
آ
ا �بِ اَك  �نَ �أْ ْ� حبِ

>�قَ  .(

 ال حقيقــة لــه وال دليــل عليــه، بــل جئنــاك 
ً
مــن فــراغ أو ندعــي شــيئا

كافيــة،  بمعجــزات نيــرات باهــرات قاهــرات عظيمــات، وحجــة بالغــة 

ودليــل ســاطع قاطــع، تــدل علــى أنهــا مــن رب العالميــن الــذي هــو ربــك 

صــدق  وتثبــت  كلهــا،  أمــورك  تدبيــر  وبيــده  خلقــك،  الــذي  األعلــى 

دعوانــا النبــوة وصــدق الرســالة التــي نحملهــا إليــك مــن ربــك األعلــى 

1. طه: 47
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كاذبــة، وليســت  رب العالميــن ســبحانه وتعالــى، فليســت دعوانــا النبــوة 

كاذبة، وليســت مطالبنا  دعوانا بحملنا الرســالة إليك من رب العالمين 

اإلصاحيــة الدينيــة والسياســية والحقوقيــة باطلــة أو غيــر واقعيــة أو 

غيــر مشــروعة أو غيــر منطقيــة، بــل هــي صادقــة ومشــروعة ومنطقيــة 

ــل القاطــع علــى صدقهــا وحقانيتهــا،  ــة، ونملــك الحجــة والدلي وواقعي

وأنــه بحســب العقــل والمنطــق والفطــرة والطبــع الســليم يجــب عليــك 

 فيمــا جئنــاك بــه وتمعــن النظــر فيــه وتطيــل التفكيــر وال 
ً
كثيــرا أن تتأمــل 

تتعجــل بإنــكاره ورفضــه، وعــدم قبولهــا قبــل أن تتثبــت وتتبيــن مــا فيــه 

مــن الحــق أو الباطــل، الصــواب أو الخطــأ، بدليــل وحجــة وبرهان، فهذا 

مــا يفرضــه عليــك العقــل والمنطــق والفطــرة والطبــع اإلنســاني الســليم. 

وهــذا يــدل علــى ضــرورة امتــاك الدعــاة والمصلحيــن الحجــة البالغــة 

والدليــل الصحيــح والبرهــان الســاطع علــى صحــة رســالتهم وعدالــة 

علــى  فيهــا  يعتمــدون  وال  وواقعيتهــا،  مطالبهــم  وشــرعية  قضيتهــم 

فتكــون  وعدالــة،  ومشــروعية  واقعيــة  بــدون  والخصومــة  كفــة  المنا

الحجــة لخصمهــم عليهــم بــدل أن تكــون الحجــة لهــم علــى خصمهــم، 

فيخالفــون بذلــك العقــل والمنطــق والفطــرة والضميــر والوجــدان والطبع 

ويكــون  اآلثميــن،  الضاليــن  الشــياطين  إخــوان  مــن  ويكونــون  الســليم 

 أمــام الــرأي العــام الداخلــي والخارجــي، ويتحملــون 
ً
موقفهــم ضعيفــا

والبشــرية  الماديــة  الخســائر  عــن  واإلنســانية  الدينيــة  المســؤولية 

واآلخــرة. الدنيــا  الداريــن  فــي  أوزارهــا  ويتحملــون  والمعنويــة، 
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 بــأن ضعــف الحجــة والبيــان الناتــج عــن قلــة الكفــاءة واإلهمــال 
ً
علمــا

والتقصير في الواجبات يترتب عليه إضعاف القضية العادلة والفشــل 

فــي الوصــول إلــى تحقيــق المطالــب المشــروعة الواقعيــة، ويــؤدي إلــى 

المســؤولية  القائمــون عليهــا  ويتحمــل  والتضحيــات،  الجهــود  ضيــاع 

الكاملــة عــن ذلــك.

فــا ينبغــي لمــن ال يتوفــر علــى الكفــاءة والكســول أن يتصــدى وينافــس 

تأثيــر حــب  تحــت  عليهــم  ويشــوش  والناشــطين  الكفــاءة  أصحــاب 

 مــن بعــض العوامــل الغريبــة لصالحــه، مثــل: 
ً
البــروز والزعامــة، مســتفيدا

التعصــب القبلــي أو المذهبــي أو التقليــد األعمــى أو الجــاه أو المكانــة 

ــة لطائفــة مــن النــاس أو ألفــراد ونحــو ذلــك علــى  ــة الموروث االجتماعي

للعقــل  مخالــف  ذلــك  فــإن  العامــة،  والمصلحــة  القضيــة  حســاب 

الرذائــل المخالفــة لألخــاق الحميــدة واألمانــة  والمنطــق وهــو مــن 

والصــدق واإلخــاص والوفــاء والفطــرة والطبــع الســليم وفيــه متــاع قليــل 

ــم شــديد. ــم يتبعــه أل ث

والخاصــة: إن أهميــة الحجــة والبيــان ال تقــل عــن أهميــة الحركــة 

إن الحركــة والتضحيــات بــدون حجــة  علــى األرض والتضحيــات، و

قويــة وبيــان واضــح بليــغ يجعــل الحركــة والتضحيــات العظيمــة عرضــة 

للفشــل والضيــاع.

آمنــت بــاهلل ســبحانه  ُهَ�ٰى<)))، أي: إنــك إن 
ْ
َع �ل �بَ

ٰ� َم�نِ ��قَّ
َ
اُم َعل

َ
ل >َو�لّسَ  .4

1. نفس املصدر
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الحــق،  اإللهــي  الديــن  واتبعــت  إليــه،  وســلمت  ووحدتــه  وتعالــى 

وســلكت الصــراط المســتقيم والنهــج القويــم والطريقــة الوســطى وعملــت 

بالشــرع المبيــن، واســتجبت لمطالــب بنــي إســرائيل العادلــة المشــروعة 

حقوقهــم  كافــة  وأعطيتهــم  والمنطــق  بالعقــل  المدعومــة  الواقعيــة 

المشــروعة الطبيعيــة والمكتســبة، فأنــت ســالم وآمــن علــى نفســك مــن 

ليــم والشــقاء الكامــل فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة،  الهــاك والعــذاب األ

 فــي الداريــن 
ً
ى مكروهــا ومحفــوظ لــك ملــكك وســلطانك، أي: ال تــر

والواقعيــة بحســب  الحقيقيــة  والســامة  األمــن  ألن  واآلخــرة؛  الدنيــا 

ــدور  ــة ت ــة والتاريخي ــة والســنن الكوني ــق اإللهي العقــل والمنطــق والحقائ

مــدار الهدايــة، أي: تــدور مــدار معرفــة الحــق والعمــل بمقتضــاه.

وترغيــب   ، اآلخــر العالــم  فــي  الحيــاة  علــى  كيــد  تأ القــول  هــذا  وفــي 

بــه. والعمــل  بالحــق  لإليمــان  فرعــون  واســتمالة 

أمــا إذا عانــدت وكابــرت وأصريــت علــى الكفــر والضــال وعلــى مــا تزعــم 

مــن صفتــي األلوهيــة والربوبيــة والتجبــر والبغــي والطغيــان والعــدوان 

واإلضــال بغيــر الحــق واإلفســاد فــي األرض، ولــم تؤمــن بالحــق ولــم 

تذعــن لــه ولــم تســلم بــه، فإنــك ســوف تخســر الداريــن الدنيــا واآلخــرة، 

وتصيــر إلــى الهــاك والشــقاء فيهمــا؛ ألنــك خالفــت العقــل والمنطــق 

والفطــرة والوجــدان والطبــع الســليم والحقائــق اإللهيــة والســنن الكونيــة 

وعــزم  الوعــي،  فيــه  ى  ســر قــد  اإلســرائيلي  الشــعب  وألن  والتاريخيــة، 

، وهــو مســتعد إلــى البــذل وتقديــم  علــى الرفــض والمقاومــة والتحــرر
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التضحيــات الازمــة مــن أجــل تحــرره وتحصيــل حقوقــه وامتــاك 

حــق تقريــر مصيــره بنفســه وبإرادتــه التامــة واختيــاره، وأن اهلل؟زع؟ قــد 

ــاد  ــد والنصــر عليــك، وهــاكك واســتخافهم فــي الب وعدهــم بالتأيي

بــدالً عنــك وعــن قومــك الذيــن يقفــون إلــى صفــك ويســاندونك فــي 

واســتعبادهم  إســرائيل  لبنــي  وظلمــك  وعدوانــك  وطغيانــك  بغيــك 

إذاللهــم وتســخيرهم واســتخدامهم فــي األعمــال الشــاقة  واســتضعافهم و

كل  والوضيعــة، واهلل ســبحانه وتعالــى ال يخلــف وعــده، وهــو قــادر علــى 

ــة، وفــي ذلــك  كائــن ال محال شــيء، فمــا وعــد اهلل؟زع؟ بــه بنــي إســرائيل 

إنــذار واقعــي ومنطقــي مــن مغبــة العنــاد  تحذيــر واضــح وترهيــب و

والمكابــرة واالســتهانة بشــأن موســى الكليــم وهــارون؟امهع؟ ومــا جــاءا بــه 

مــن الحجــة والمعجــزات والبراهيــن مــن عنــد رب العالميــن واالســتهانة 

بقضيتهــم العادلــة ومطالبهــم الواقعيــة المشــروعة.

�<))) أي: إن جميــع مــا 
َّ
َ�ل �بَ َو�قَ

ٰ� َم�ن َك�نَّ
َ
��بَ َعل

َ��نَ
ْ
�نَّ �ل

أَ
ا � �نَ �يْ

َ
ل َ �إِ وِح�ي

أُ
� �ْ ا �قَ

�نَّ >�إِ  .5

جئنــاك بــه ليــس مــن عنــد أنفســنا، بــل هــو وحــي مقــدس مــن عنــد 

كيــد  اهلل رب العالميــن ســبحانه وتعالــى أوحــى إلينــا بــه، وفــي ذلــك تأ

ــد والبعــث  ــدة التوحي ــى عقي ــوة باإلضافــة إل ــدة الوحــي والنب علــى عقي

: أن ســنة اهلل؟زع؟ فــي الخلــق والتدبيــر للمســيرة 
ً
والحســاب، وفيــه أيضــا

التكامليــة لإلنســان، بــأن عــذاب الهــاك واالســتئصال في الحيــاة الدنيا 

واقــع ال محالــة علــى القــوم الذيــن يعانــدون ويســتكبرون علــى الحــق 

بــون بآيــات اهلل ؟ج؟ ومعجزاتــه النيــرة الباهــرة ويعرضــون 
ّ

وأهلــه ويكذ

1. طه: 48
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عنهــا وكأنهــا لــم تكــن بعــد أن تأتيهــم وتقــام بهــا الحجــة البالغــة عليهــم، 

فــي  المؤمنيــن  حــق  وضمــان  المجرميــن  مــن  األرض  لتطهيــر  وذلــك 

كونهــم مجرميــن،   بهــم، فقــد ثبــت بالدليــل حقيقــة 
ً

الهدايــة رحمــة

والمســيرة  اإلنســانية  علــى   
ً
وجديــا  

ً
حقيقيــا  

ً
خطــرا يشــكلون  وأنهــم 

التاريخيــة التكامليــة لإلنســان، واســتحقاقهم العــذاب.

وفــي المقابــل: حــق الصالحيــن فــي الهدايــة والرحمــة، فوجــب علــى 

اهلل إهاكهــم وتطهيــر األرض مــن رجســهم، لكــي تتحقــق غايــة الخلــق، 

المعرفــي  لــه،  المقــدر  اإلنســاني  كمالــه  إلــى  اإلنســان  وصــول  وهــي: 

والروحــي والتربــوي والحضــاري، أي: إيجــاد الفــرد الكامــل والمجتمــع 

<))) أي:  ُ�و�نِ ْ��بُ لا ِل�يَ َس �إِ
�نْ اإِ

ْ
�ن َو�ل حبِ

ْ
�قُ �ل �قْ

َ
ل الكامــل، قــول اهلل تعالــى: >َوَما �نَ

إن الغايــة مــن خلــق اإلنســان هــي العبــادة، والمــراد العبــادة الكاملــة، 

عبــادة الفــرد الكامــل والمجتمــع الكامــل، وفــي ذلــك دليــل علــى أن 

الملــك  فــي  الدنيــا ليســت  الحيــاة  فــي  النعيــم والســعادة الحقيقيــة 

وزينتهــا،  الدنيــا  الحيــاة  وزخــارف  والثــروة  والقــوة  والنفــوذ  والســلطة 

 مــا يعيشــون الضيــق، 
ً
كثيــرا بدليــل أن الذيــن يتمتعــون بهــذه األشــياء 

ِر�ي 
ْ
ك ْعَر�نَ َع�نْ دنِ

أَ
� ، قــول اهلل تعالــى: >َوَم�نْ  وقــد يلجــأون إلــى االنتحــار

كً�<)))، وأن النعيــم الحقيقــي والفــرح الروحــي الغامــر  �نْ هقً صنَ
َ سث ُه َمِ��ي

َ
�ن ل اإِ

�نَ

والســعادة الحقيقــة إنمــا تحصــل باإليمــان واليقيــن حتــى مــع ضيــق 

المعيشــة وســوء األوضــاع، فاإلنســان يشــعر بالقلــق والضيــق مــع وجــود 

1. الذاريات: 56
2. طه: 124
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الســلطة والثــروة، وقــد يقــوده الشــعور بالضيــق إلــى االنتحــار والتخلــص 

مــن الحيــاة؛ ألنــه فاقــد لإليمــان واليقيــن.

بينما يشــعر اإلنســان باألمن والطمأنينة والســكينة وهو في أشــد أوقات 

كل الجمــة،  المحنــة والنكبــة ويواجــه الصعوبــات والعقبــات والمشــا

اإليمــان  يمتلــك  ألنــه  كل ســاعة؛  فــي  الفــرج  ويتوقــع  األمــل  ويعيــش 

واليقيــن.

إلــى عــذاب الهــاك واالســتئصال فــي عالــم الدنيــا، فــإن  وباإلضافــة 

المعانديــن الذيــن يســتكبرون علــى الحــق وأهلــه، ويكذبــون بآيــات اهلل 

ويعرضــون عنهــا، فإنهــم يدخلــون إلــى أشــد العــذاب فــي الــدرك األســفل 

.
ً
فــي نــار جهنــم خالديــن فيهــا أبــدا

كيــد علــى البعــث والنشــور والحيــاة الخالــدة بعــد المــوت،  وفــي ذلــك تأ

، يقومــان  وأن الســعادة والشــقاء والنعيــم والعــذاب فــي العالــم اآلخــر

علــى مــا يعتقــده اإلنســان، وعلــى أخاقــه وخصالــه، وعلــى أعمالــه 

التــي يعملهــا فــي الحيــاة الدنيــا، وأن األمــن والســامة والنعيــم والســعادة 

، الســالكين  هــي مــن نصيــب المؤمنيــن بالتوحيــد والنبــوة واليــوم اآلخــر

لطريــق الهدايــة والصــراط المســتقيم والنهــج القويــم والطريقــة الوســطى، 

الذيــن يتبعــون أئمــة الحــق والهــدى، ويتبــرؤون مــن الطواغيــت والفراعنة 

والحــكام المســتبدين وأئمــة الضــال، ويتحلــون باألخــاق والخصــال 

ــرات والصالحــات. ــون الخي ــدة، ويعمل الحمي
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وأن الخــوف والهــاك والعــذاب والشــقاء، هــي مــن نصيــب الكافريــن 

، الســالكين طريــق الضــال المنحرفيــن  بالتوحيــد والنبــوة واليــوم اآلخــر

عــن الصــراط المســتقيم والنهــج القويــم والطريقــة الوســطى إلــى التطــرف 

الجــور  وأئمــة  الطواغيــت  يتبعــون  والذيــن  واإلرهــاب،  والجريمــة 

والضــال، ويتحلــون باألخــاق الســيئة والخصــال المذمومــة، ويعملــون 

األعمــال الشــريرة ويرتكبــون الجرائــم والجنايــات بحــق األبريــاء؛ بســبب 

ذلــك،  ونحــو  العاجلــة  الدنيويــة  المصالــح  أجــل  مــن  أو  التعصــب 

وعليــه: فاألمــن والســامة والنعيــم والســعادة هــي ألهــل اإليمــان واليقين، 

وليســت ألصحــاب الســلطة والثــروة والجــاه والمناصــب ونحــو ذلــك 

المســتبدون  والحــكام  المتجبــرون  والفراعنــة  الطواغيــت  توّهــم  كمــا 

والمترفــون المســتغلون واالنتهازيــون األنانيــون والنفعيــون المتســلقون 

َ�ِدِهَما 
ِلاأَ ا  �نَ

ْ
َ�ل َ حب �نِ  ْ �ي

َ
ل َر�بُ لًا  َ َم�ث ُهْم 

َ
ل ِر�بْ  >َو�صنْ تعالــى:  اهلل  قــول  ونحوهــم، 

�نِ  ْ �ي
�قَ �ن َ حب

ْ
�ل ا  �قَ

ْ
ْرًعا 32 ِكل رنَ ُهَما  �نَ �يْ َ �ب ا  �نَ

ْ
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َ �ث ُه 

َ
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َ
ال

َ
ل �نِ ا  ْر�نَ حب
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اِلٌم  ُه َوُهَ� طنَ �قَ �ن َ َل حب ًر� 34 َوَد�نَ �نَ َعرن �نَ
أَ
َك َمالًا َو� ُر ِم�نْ َ ْك�ث

أَ
ا � �نَ
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َحاِوُرُه � ُ ِه َوُهَ� �ي ِلَصاِح�بِ

�نْ ُرِدْد�قُ  �أِ
َ
َمهقً َول ا�أِ

 �قَ
�ن �لساَعهقَ طنُ

أَ
ً�� 35 َوَما � �بَ

أَ
ِه � َ� َه�نِ �ي �بِ

�نْ �قَ
أَ
�ن � طنُ

أَ
اَل َما �

ِسِه �قَ �نْ ِل�نَ

ا<)))، فهــذا الجاهــل المغــرور الطائــش، لــم  �بً
َ
ل �قَ َها ُم�نْ ًر� ِم�نْ �يْ

َد�ن حنَ �بِ
أَ
ا

َ
ل� َر�ب�ي ل �إ

كفــر بــاهلل ســبحانه  يشــكر نعمــة اهلل تبــارك وتعالــى الســابغة عليــه، بــل 

كانــت هنــاك حيــاة ثانيــة وعــاد  ، وزعــم أنــه لــو  وتعالــى وباليــوم اآلخــر

ــا  ــه ســوف يكــون فــي حــال أفضــل ويحصــل فيه ــى اهلل؟زع؟، فإن ــا إل فيه

1. الكهف: 36-32
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 فــي ذلــك ليــس علــى إيمانــه وعملــه 
ً
علــى الكثيــر مــن النعــم، مســتندا

ــروة والســلطة والقــوة  ــح، بــل علــى مكانتــه ومــا فــي يديــه مــن الث الصال

حقيقــة   
ً

متجاهــا ًر�<)))،  �نَ �نَ َعرنُّ 
أَ
َو� َمالًا  َك  ِم�ن ُر  َ ْك�ث

أَ
� ا  �نَ

أَ
�< قولــه:  والنفــوذ، 

كــون الدنيــا دار ابتــاء وامتحــان يمتحــن فيهــا بمــا ُيعطــى فــي يــده مــن 

األمــوال والثــروة والســلطة والجــاه والمكانــة االجتماعيــة، واآلخــرة دار 

.  فشــر
ً
إن شــرا  فخيــر و

ً
ــرا الجــزاء علــى عملــه، إن خي

كل  فمــا عليــه هــؤالء الضالــون هــو الجهــل والغــرور بعينــه، وهــو بعيــد 

البعــد عــن العقــل والمنطــق والحقائــق والســنن اإللهيــة فــي الخلــق، 

البعيــدة عــن  الباطلــة والخرافــات  وتقــوم علــى األوهــام والتخيــات 

والمغربيــن. المشــرقين  بعــد  الواقــع 

وعليــه: فــإن موســى الكليــم وهــارون؟امهع؟ قــد أوصــا إلى فرعــون الطاغية 

مــا يلــي: 

الســامة  وأن  والمعــاد،  النبــوة  التوحيــد  كاملــة:  العقيــدة  أصــول   -

والســعادة الحقيقيــة تــدوران مــدار اإليمــان بالديــن اإللهــي واألعمال 

الصالحــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وليــس مــدار الســلطة والثروة 

والجــاه والمناصــب ونحوهــا.

، التبشــير  إلــى قومــه علــى التبشــير واإلنــذار كامهمــا إليــه و اشــتمل   -

واإلنــذار  وأطــاع،  آمــن  مــن  لــكل  الداريــن  فــي  والســامة  باألمــن 

1. الكهف: 34
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بالهــاك والشــقاء فــي الداريــن لــكل مــن عانــد واســتكبر وأصــر علــى 

الكفــر واألعمــال الســيئة ومخالفــة الحــق.

الجوفــاء  االســتعراضية  والزخــارف  الماديــة  بالمظاهــر  االســتهانة   -

الفارغــة، والعــزة الكاذبــة بالســلطة والثــروة والقــوة والجنــد وكثــرة 

األتبــاع واألنصــار ونحــو ذلــك، والهيبــة الموهومــة للنظــام الفرعونــي 

والبســاط الملكــي ومــا فيــه مــن الزخــارف والبهرجــة والزينــة ونحــو 

ذلــك، فــي مقابــل نعيــم اآلخــرة وجــال وجمــال وزينــة عالــم الــروح 

والقيــم واألخــاق.

التقليــل مــن خطــر وقيمــة مــا يمتلكــه فرعــون الطاغيــة وحزبــه   -

المجرمــون مــن القــوة الماليــة، والعســكرية، والبشــرية، والخطــط 

الجهنميــة والتكتيــكات المتقنــة، العســكرية واألمنيــة والسياســية 

وغيرهــا، فــي مقابــل قــدرة اهلل؟زع؟ المطلقــة وكيــده الخفــي ولطفــه 

فــي مكــره وجنــوده فــي األرض والســماء، مثــل: المائكــة، والطوفــان، 

كيــن، وجميــع الكائنــات الحيــة، وجميــع  والعواصــف، والــزالزل والبرا

ى ومــا ال  الموجــودات الكبيــرة والصغيــرة، القريبــة والبعيــدة، مــا تــر

ــر ذلــك. ى، وغي ــر ت

: أن مــا صــدر عــن موســى الكليــم وهــارون؟امهع؟ مــن التبشــير  الجديــر بالذكــر

ــه مــن مراعــاة  ــذار والترهيــب، ال ينافــي مــا أمرهمــا اهلل ؟ج؟ ب والترغيــب، واإلن

مقــام فرعــون الملكــي، ومخاطبتــه برفــق وليــن، ومراعــاة أدب الخطــاب معــه؛ 

إخفاء الحقائق  ألن مراعــاة المقــام ومراعــاة أدب الخطــاب ال تعنــي المداهنة و
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إعماءهــا بمــا يوقــع فــي الوهــم واللبــس، فهــذا مــن الخيانــة ألمانــة الكلمــة  و

والصــدق واإلخــاص، وهــو مخالــف للحكمــة ولمقتضــى الهدايــة للحــق التــي 

كل باطــل. تقــوم علــى بيــان الحقائــق وتمييزهــا عــن 

واألوصيــاء  الكــرام  األنبيــاء  عليهــا  يقــوم  التــي  الوظيفــة  هــي  والهدايــة 

الطاهــرون الراشــدون واألوليــاء الصالحــون؟مهع؟، والتــي بعــث ألجلهــا موســى 

كمــا  رســا إلــى فرعــون وملئــه، ومقتضاهــا بيــان الحقائــق 
ُ
الكليــم وهــارون؟امهع؟ وأ

ــة اهلل  كل لبــس أو غمــوض، يقــول آي  عــن 
ً
ــدا هــي بــكل وضــوح وصراحــة، وبعي

الشــيخ ناصــر مــكارم الشــيرازي: »مــن الممكــن أن يتوهــم متوهــم عــدم تناســب 

ٰ�<))) والحــوار 
َّ
َ�ل �بَ َو�قَ

ٰ� َم�ن َك�نَّ
َ
��بَ َعل

َ��نَ
ْ
�نَّ �ل

أَ
ا � �نَ �يْ

َ
ل َ �إِ وِح�ي

أُ
� �ْ ا �قَ

�نَّ هــذه العبــارة، يعنــي >�إِ

ــع مــن  ــا قــد أمــرا بهمــا، إال أن هــذا خطــأ محــض، فــأي مان كان ــم اللذيــن  المالئ

كل مــن يســتعمل هــذا  أن يقــول طبيــب حريــص بأســلوب مناســب لمريضــه: 

الــدواء سيشــفى وينجــو وكل مــن يتركــه فســينزل بــه المــوت. إن هذا بيــان لنتيجة 

التعامــل غيــر المناســب مــع واقــع مــا، وال يوجــد فيــه تهديــد خــاص، وال شــدة فــي 

: فــإن هــذه حقيقــة يجــب أن تقــال لفرعــون بــدون لــف  التعامــل، وبتعبيــر آخــر

ودوران، وبــدون أي تغطيــة وتوريــة«))).

وعليــه: فــإن مراعــاة المقــام ومراعــاة أدب الخطــاب والحــوار فضيلــة، وبيان 

ى، ويجــب إيجاد  كمــا هــي عليــه بــدون لبــس أو غمــوض فضيلــة أخــر الحقائــق 

، أي: بــدون اإلخــال بــأي منهما. التــوازن بينهمــا فــي الخطــاب والحــوار

1. طه: 48
2. تفسير األمثل، ناصر مكارم الشيرازي، جزء 10، صفحة 7 
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ومــن المؤســف: فــإن مثــل هــذا الوعــظ والتنبيــه والتذكيــر الصــادق، إنمــا 

ينفــع العقــاء الكــرام، وليــس الحمقــى والجهلــة والمغروريــن اللئام، المســتغرقين 

الــذات المتضخمــة العفنــة واألنانيــة النكــراء، والمفصوليــن عــن  فــي حــب 

الواقــع والحقائــق، المعطليــن للعقــل والمنطــق، المنحرفيــن عــن الفطــرة والطبــع 

اإلنســاني الســليم، الذيــن ال تنفــع معهــم آيــة أو معجــزة أو بيــان أو حجــة أو 

دليــل أو برهــان، وال يســمعون موعظــة بالغــة مؤثــرة أو تذكيــر أو نصيحة صادقة 

َها<)))،  �� �بِ ِم�نُ �أْ ُ هقٍ لا �ي �يَ
آ
َرْو� ُكل � َ مــن أحــد، الذيــن قــال اهلل تعالــى عنهــم: >إَِو�ن �ي

ِر  ْصَحا�بِ �لسِ��ي
أَ
ا �نِ�ي � ُل َما ُك�ن ْ��قِ ْو �نَ
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ا �نَ ْ� ُك�ن
َ
�� ل

ُ
ال وقــال اهلل تعالــى عنهــم: >َو�قَ

ِر<))). �لسِ��ي ْصَحا�بِ 
ِلاأَ ا  ُسْ��قً �نَ ِهْم  �بِ

�ن
�نَ �بِ  �� َر�نُ اْع�قَ �نَ  10

1. األنعام: 25
2. امللك: 11-10
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َ� َر�ب ُمَها ِع�ن

ْ
اَل ِعل ٰ� 51 �قَ

َ
ول

اأُ
ْ
ِ �ل ُرو�ن �قُ

ْ
اُل �ل َما �بَ اَل �نَ �قَ

ا  �نَ ْ َرحب حنْ
أَ
ا َماِء َماًء �نَ َل ِم�نَ �لّسَ رنَ �ن

أَ
لًا َو� َها ُس�بُ �ي ْم �نِ

ُ
ك

َ
َك ل

َ
ْر�نَ َمْهً�� َوَسل

اأَ
ْ
ُم �ل

ُ
ك

َ
َ�َل ل َ �ي حب ِ �ن

َّ
�ل

َهٰ� 54 
ولِ�ي �ل�نُّ

اأُ ِ
ّ
ا�قٍ ل �يَ

اآ
َ
ِلَك ل

 �نِ�ي دنَٰ
�نَّ ْمۗ  �إِ

ُ
َ�اَمك �نْ

أَ
�� َو�ْرَعْ�� �

ُ
�قَّٰى 53 ُكل َ ا�قٍ سث �بَ

�ن �نَّ ا ّمِ َو��بً رنْ
أَ
ِه � �بِ

َها 
َّ
ا ُكل �نَ ا�قِ �يَ

آ
اُه � �نَ ْ َر�ي

أَ
� �ْ �قَ

َ
َرٰى 55 َول حنْ

أُ
اَرهقً � ْم �قَ

ُ
ك ُ ِرحب حنْ

َها �نُ ْم َوِم�نْ
ُ
ُ�ك ِ��ي َها �نُ �ي اُكْم َو�نِ �نَ �قْ

َ
ل َها �نَ ِم�نْ

ِسْ�ٍر  َك �بِ
�نَّ �يَ �قِ

أْ
ا �نَ

َ
ل ا ُم�َسٰى 57 �نَ ِسْ�ِرَك �يَ ا �بِ

�نَ ْرصنِ
أَ
ا ِم�نْ � �نَ َ ِرحب �نْ ا ِل�قُ �نَ �قَ �أْ حبِ

أَ
اَل � َٰ� 56 �قَ

�ب
أَ
�بَ َو�

�نَّ
َ
ك �نَ

ْم 
ُ
اَل َمْ�ِعُدك �قَ ا ُسً�ى 58  �ن�قَ َمكَ��نً

أَ
� ا 

َ
َول ْح�نُ 

ُه �نَ ِل�نُ حنْ
ا �نُ

َّ
ل َك َمْ�ِعًد�  �نَ �يْ َ َو�ب ا  �نَ �نَ �يْ َ �ب َ�ْل  ْ احب �نَ ِلِه  ْ �ث ّمِ

حً�<))) اُس صنُ
َر �ل�نَّ

َ ْحسث ُ �ن �ي
أَ
هقِ َو� �نَ �ي ِ

ْ�ُم �لرنّ َ �ي

يف برب العالمين التعر

ا ُم�َسٰى< َما �يَ
ُ
ك ُّ �ب

َم�ن ّرَ اَل �نَ >�قَ

أذن فرعــون الطاغيــة لموســى الكليــم وأخيــه هــارون؟امهع؟ بالدخــول عليه في 

قصــره وباطــه الملكــي، وســمع منهمــا بحضــور ملئــه مقالتهمــا والرســالة اإللهيــة 

1. طه: 59-49
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التــي يدعيــان أنهمــا يحمانهــا إليــه، فقــاال مــا أمرهمــا اهلل ســبحانه وتعالــى 

َك<)))، وقــد جئنــاك بالحجــة البالغــة والبرهــان القاطــع علــى  ِ
ا َر�بّ

َ
ا َرُس�ل

�نَّ بــه: >�إِ

صــدق نبوتنــا ورســالتنا اإللهيــة إليــك، فــإن صدقــت واتبعــت مــا تأمــر بــه فلــك 

إن  األمــان، ويحفــظ لــك ملــكك وســلطانك، وتصبــح مــن الناجيــن الســعداء، و

كذبــت وعصيــت، فســوف تكــون مــن الهالكيــن األشــقياء فــي الداريــن الدنيــا 

واآلخــرة.

وكانــت هــذه هــي المــرة األولــى التــي يســمع فيهــا فرعــون مثــل هــذا الــكام 

الخطيــر فــي نفســه وأبعــاده العمليــة ومــا يترتــب عليــه مــن نتائــج فــي واقــع 

كام مغايــر للمألــوف وللديــن الرســمي للدولــة. الحيــاة والنظــام والدولــة، وهــو 

كان شــديد االســتعاء والتكبــر واالعتــزاز بنفســه، ويملــك من  ومــع أن فرعــون 

الســلطة والقــوة العســكرية واألمنيــة والثــروة والنفــوذ مــا ال يملكــه غيــره مــن ملوك 

األرض آنــذاك، إال أنــه لــم يبــادر إلــى البطــش بموســى الكليــم وهــارون؟امهع؟، بــل 

ســمع قولهمــا ولجــأ إلــى الحــوار والمناظــرة معهمــا.

وهــذا ممــا وعدهمــا اهلل؟زع؟ بــه، وهــو يــدل بحكــم العقــل والمنطــق والعــرف 

علــى أن المبــادرة إلــى البطــش بالمعارضيــن قبــل ســماع حجتهــم رذيلــة ومــن 

، وال يليــق بســمعة  الحمــق وعلــى خــاف الحكمــة والرشــد وحســن التدبيــر

الحــكام والملــوك، ويســيء إلــى ســمعتهم ودولتهــم وحكومتهــم لــدى الــرأي العــام 

الداخلــي والخارجــي المنصــف، ويهــدد األمــن واالســتقرار فــي الدولــة.

1. طه: 47
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 : فقــال فرعــون الطاغيــة لموســى الكليــم؟ع؟ فــي اســتعاء وعلى وجــه اإلنكار

هــي  ومــا  باســمه  تتكلمــان  الــذي  ربكمــا  مــن  أي:  ُم�َسٰى<)))،  ا  �يَ َما 
ُ
ك ُّ �ب ّرَ َم�ن  >�نَ

ماهيتــه؟ فقــد أضــاف الــرب إليهمــا ولــم يضفــه إلــى نفســه، رغــم أنهمــا قــاال لــه: 

َك<)))، ممــا يعنــي أنــه ينكــر أن يكــون لــه رٌب؛ ألنــه يزعــم أنــه الــرب  ِ
ا َر�بّ

َ
ا َرُس�ل

�نَّ >�إِ

َك<)))، ولكنــه ســايرهما فيمــا  ِ
 قولهمــا >َر�بّ

ً
األعلــى للنــاس، فقــد تجاهــل تمامــا

 غيــره، وطلــب مــن موســى الكليــم؟ع؟ التعريــف بمجــال 
ً
يدعيانــه بــأن لهمــا ربــا

 لهمــا غيــره، ويزعمــان أنهمــا رســوالن منــه إليــه.
ً
وشــأن وماهيــة مــن ِاتخــذاه ربــا

 جوهريــة ورئيســية عديــدة، 
ً
ويــدل قــول فرعــون علــى أنــه فهــم منهمــا أمــورا

منهــا: 

إن فرعــون الطاغيــة قــد فهــم أن موســى الكليــم وهــارون؟امهع؟ شــريكان   .(

َما<)4)، ولكــن الزعامــة 
ُ
ك ُّ �ب

ّرَ َم�ن  >�نَ فــي النبــوة والرســالة، ولهــذا ســألهما: 

فموســى  هــارون؟ع؟،  علــى  الكليــم  لموســى  هــي  واإلمامــة  والقيــادة 

الكليــم؟ع؟ هــو المقــدم وهــارون؟ع؟ تابــع لــه ووزيــره وعضيــده فــي 

الدعــوة وحمــل الرســالة والنهــوض بمســؤولية القيــادة، ولهــذا خصــه 

ُم�َسى<)5). ا  >�يَ بالقــول 

1. طه: 49
2. طه: 47

3. نفس املصدر
4. طه: 49

5. نفس املصدر
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وربوبيتــه،  فرعــون  ألوهيــة  ينكــران  وهــارون؟امهع؟  الكليــم  موســى  إن   .(

 غيــره ويتكلمــان عنــه، وهــذا األمــر يجــري علــى 
ً
إلهــا  و

ً
ويتخــذان ربــا

خــاف المألــوف والديــن الرســمي للدولــة وعلــى خــاف مــا يدعيــه 

ــون، ولهــذا  ــا القان فرعــون ويزعمــه لنفســه، ويعــد جريمــة يعاقــب عليه

َما<)))؟ 
ُ
ك ُّ �ب

ّرَ َم�ن  >�نَ ســألهما: 

إن موســى الكليــم وهــارون؟امهع؟ يحمــان رســالة مــن ربهمــا إلــى فرعــون   .(

ذات مضاميــن محــددة، ويدعيــان أن ربهمــا رب الخائــق أجمعيــن 

 ورب جميــع الملــوك والعظمــاء غيــره.
ً
ورب فرعــون أيضــا

وهنا أسجل بعض النقاط لصالح فرعون، وهي:

إنــه ســمح لموســى الكليــم وهــارون؟امهع؟ بالنــزول عليــه فــي داخــل قصــره  أ. 

الملكــي ومقابلتــه بحضــور ملئــه واالســتماع إلــى رســالتهما ومطالبهمــا 

ومحاورتهمــا، وهــذا ممــا يســتحيل حــدوث مثلــه فــي قصــور فراعنــة 

 مــن الزمــن، إذ 
ً
ــا القــرن الواحــد والعشــرين، أي: بعــد ثاثــة وثاثيــن قرن

يفتــرض أن التقــدم العلمــي والحضــاري قــد هــذب أفكارهــم وأخاقهــم 

كثــر جافــة  وســلوكهم، ولكــن العكــس هــو الصحيــح فقــد أصبحــوا أ

 علــى الــرأي اآلخــر والضيــق بــه، وأن 
ً
 وانغاقــا

ً
 وطيشــا

ً
وعنجهيــة وغــرورا

فرعــون موســى الــذي عــاش فــي القــرن الثالــث عشــر »))« قبــل الميــاد، 

 
ً
كثــر ملــوك زمانــه تجبــرا وعــرف عنــه الطيــش والغــرور والقســوة، ويعــد أ

، فلــم تزدهــم علــوم 
ً
كثــر منهــم شــفافية وانفتاحــا واســتعاًء، يعتبــر أ

1. نفس املصدر
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جهــًا  إال  والعشــرين  الواحــد  القــرن  وحضــارة  وأدب  وفنــون  وثقافــة 

قصورهــم  فأســوار  شــعوبهم،  عــن   
ً

وعزلــة  
ً

وعدوانيــة  
ً
وطغيانــا  

ً
وحمقــا

، والبهارج 
ً
 وتعقيــدا

ً
كثــر صرامــة  والحــرس والبروتوكــوالت أ

ً
كثــر تحصينــا أ

الزائفــة واالســتعراضات التــي تــدل علــى الفــراغ الفكــري والخــواء الروحــي 

المتضخمــة  الــذات  فــي  واالســتغراق   ،
ً

رقعــة وأوســع   
ً
رســوخا كثــر  أ

واألنانيــة المذمومــة واالنفصــال عــن الواقــع والحقائــق والســنن الكونيــة 

.
ً
 وبــروزا

ً
كثــر تجليــا والتاريخيــة أ

وكل تلــك الحواجــز واألوضــاع واألحــوال تجعــل مــن غيــر الممكــن لغيــر 

المواليــن ووعــاظ الســاطين الوصــول إليهــم، أي: ال يمكــن للمعارضيــن 

والمصلحيــن والمطالبيــن بالحقــوق تخطيهــا والوصــول إلــى أصحــاب 

الجالــة والعظمــة والفخامــة والســمو والســعادة فــي ســاحات وقاعــات 

قصورهــم المحرمــة عليهــم دخولهــا ومخاطبتهــم بشــفافية وحريــة.

لقــد ســمع فرعــون مــن موســى الكليــم وهــارون؟امهع؟ مقالتهمــا وعــرف  ب. 

قضيتهمــا ومطالبهمــا بــكل وضــوح ودقــة، وحاورهمــا فيمــا يدعــون إليــه، 

ــة قضيتهمــا  ــى صــدق نبوتهمــا ورســالتهما وعدال ــل عل وطالبهمــا بالدلي

وشــرعية مطالبهمــا، ودعاهمــا إلــى المبــارزة العلميــة مــع الســحرة، وهــم 

أمــام  المدعــاة  إلثبــات الحقيقــة  أصحــاب االختصــاص المحترفيــن 

فرصــة  منحهــم  أي:  العيــد«،  يــوم  »أي:  الزينــة،  يــوم  فــي  الجماهيــر 

الدفــاع عــن نفســيهما وقضيتهمــا، ولــم يعاجلهمــا بالعقوبــة قبــل أن 

كذبهمــا فيمــا يدعيانــه. ى شــواهد صدقهمــا أو  يســمع حجتهمــا ويــر
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، إال أن فراعنة القرن  كان بدافع الثقة في النفس واليقين بالفوز إن  هذا و

الواحــد والعشــرين ال يســمحون بمثلــه، وتضيــق صدورهــم بكلمــة قصيــرة 

يعبــر فيهــا معــارض أو مصلــح أو مطالــب بالحقــوق عــن رأيــه فــي محفــل 

عــام، فيحولــون الكلمــة إلــى تهمــة جنائيــة، ويرمــى صاحبهــا فــي الســجن 

لعقــود مــن الزمــن بــدون محاكمــة أو بمحاكمة صوريــة، وربما حكم عليه 

باإلعــدام باســم العدالــة والقانــون والقضــاء النزيــه، ومــن أجــل المحافظــة 

علــى األمــن والنظــام وســامة المواطنيــن ومصالحهــم، والمحافظــة علــى 

المكتســبات ونحــو ذلــك مــن النغمــات، وربمــا قتــل خــارج القانــون وبغير 

محاكمــة، أي الطريقتيــن أســهل علــى النظــام وأفضــل لــه.

وهــذا يــدل علــى فقــدان أنظمتهــم الدكتاتوريــة وحكوماتهــم المســتبدة 

للشــرعية والثقــة فــي النفــس ووضــوح البطــان، فرغــم وضــوح بطــان 

الدكتاتوريــة  األنظمــة  بطــان  أن  إال  وفســاده،  الفرعونــي  النظــام 

 فــي هــذا القــرن، وأنهــا 
ً
كثــر وضوحــا والحكومــات المســتبدة وفســادها أ

، أي:  تعيــش بفكرهــا وواقعهــا وممارســاتها خــارج روح وثقافــة العصــر

، فلــم تعــد مقبولــة لــدى أي شــعب مــن 
ً
خــارج التاريــخ والجغرافيــا معــا

، وأنهــا تعتمــد علــى القــوة والعنــف  شــعوب العالــم فــي الوقــت الحاضــر

بغيــر  الشــعوب  علــى  وجودهــا  وفــرض  لبقائهــا  والتضليــل  واإلرهــاب 

رضاهــا، وعلــى خــاف إرادتهــا ومصلحتهــا.

كمــا يــدل علــى ضعــف بنيــة هــذه األنظمــة والحكومــات بســبب الظلــم 

والتحلــل  واإلداري،  السياســي  الفســاد  وانتشــار  والعــدوان  والطغيــان 
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والخــوف  والتربــوي،  الحضــاري  واالنحطــاط  األخاقــي،  واالنحــال 

الشــديد إلــى درجــة الهــوس المرضــي لــدى القائميــن عليهــا مــن غضــب 

الشــعوب، وفقدانهــم الســلطة والنفــوذ والصاحيــات واالمتيــازات، ممــا 

، ويعطــل عجلــة التنميــة واالزدهــار فــي البــاد،  يهــدد األمــن واالســتقرار

الجســام،  بالتضحيــات  إال  منــه  ال مخــرج  نفــق  فــي  البــاد  ويدخــل 

ممــا يجعــل الســلطة والشــعب فــي اتجاهيــن متعارضيــن متناحريــن ال 

يلتقيــان.

وكلما زادت المواجهات بين السلطات والشعوب، وكثرت التضحيات 

كلمــا زادت الفجــوة والتعــارض  والخســائر الماديــة والبشــرية والمعنويــة، 

بيــن الطرفيــن، أي: إن العنــف يدخــل الطرفيــن فــي طريــق المفاصلــة 

والمفارقــة وعــدم الرجعــة.

الشــعب  أبنــاء  إرادة  بــدون  لســلطة  شــرعية  ال  المنطقيــة:  والحقيقــة 

ورضاهــم، وقــد ثبــت بالتجربــة التاريخيــة والمعاصــرة وبالمنطــق، أن 

ال حكومــة فــي العالــم تســتطيع أن تقضــي علــى إرادة شــعب أو تهزمــه، 

إن قهرتــه فإلــى حيــن، وأن الســلطة ال تســتغني عــن الشــعب، ولكــن  و

الشــعب يســتطيع أن يســتبدل النظــام السياســي بنظــام آخــر وســلطة 

كان والبــد أن يذهــب أحــد الطرفيــن، الســلطة أو الشــعب  بغيرهــا، فــإذا 

 هــي الســلطة 
ً
ويخــرج مــن المســرح، فــإن الــذي ســيذهب ويخــرج حتمــا

إلــى أن يشــاء اهلل؟زع؟  أو  إلــى األبــد  وليــس الشــعب، ويبقــى الشــعب 

اختيــار نظامــه السياســي وحكومتــه بنفســه.
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جواب موسى على سؤال فرعون

ّمَ َهَ�ٰى<
ُ ُه �ث �قَ

ْ
ل ٍء �نَ ْ ىي

َ ْعَطٰى ُكّلَ سث
أَ
�ي � ِ �ن

َّ
ا �ل �نَ ُّ اَل َر�ب >�قَ

وقــد قبــل موســى الكليــم؟ع؟ مناظرة فرعون واشــتغل بتعريــف رب العالمين، 

إقامــة الدليــل الســاطع القاطــع علــى وجــوده وتوحيــده، فأجــاب علــى ســؤال  و

، ولكنــه جامــع مانــع، وفــي غايــة  فرعــون بإعطــاء تعريــف مختصــر وقصيــر

ْعَطٰى ُكّلَ 
أَ
�ي � ِ �ن

َّ
ا �ل �نَ ُّ الحســم والوضــوح، ويضــع النقــاط علــى الحــروف، فقــال: >َر�ب

ّمَ َهَ�ٰى<)))، أي: ربنــا الــذي نعتقــد بربوبيتــه، هــو رب العالميــن 
ُ ُه �ث �قَ

ْ
ل ٍء �نَ ْ ىي

َ سث

كل وجــود، مــن الــذرة الصغيــرة إلــى المجــرة  الــذي وهــب الوجــود وأفاضــه علــى 

الكبيــرة، ومــن الكائنــات الحيــة ذات الخليــة الواحــدة إلــى الفيــل والحــوت 

كل شــيء خلقــه، صورتــه وشــكله المناســب  الديناصــور ونحــو ذلــك، وأعطــى 

لــه والائــق بــه، وزوده بــكل مــا يحتاجــه فــي حياتــه وتحقيــق غايــة وجــوده، 

كل جــزء مــن أجزائــه  كبــر الجســم وصغــره، وطولــه وقصــره، وطبيعــة  مثــل: 

كلهــا بمقــدار فــي  أو عضــو مــن أعضائــه، وجميــع خصالــه وصفاتــه، وجعلهــا 

منتهــى الدقــة والحســاب، وأحكــم خلقهــا وتصويرهــا وتقديرهــا، وأودع فيهــا 

كيانهــا وبقاءهــا  الت مــا يحفــظ  مــن القــوى والقابليــات واالســتعدادات واآل

ــى حيــن أجلهــا المســمى أو المقــدر لهــا، ويضمــن ســامتها وتكاثرهــا ونحــو  إل

 فــي 
ً
ذلــك، يقــول آيــة اهلل الشــيخ ناصــر مــكارم الشــيرازي: »إننــا إذا دققنــا قليــال

كل منطقــة، ســواء الطيــور أو الحيوانــات  النباتــات والحيوانــات التــي تعيــش فــي 

 
ً
 تاما

ً
البحريــة أو البريــة أو الحشــرات والزواحــف، فســنرى أن لــكل منهــا انســجاما

1. طه: 50
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مــع محيطهــا الــذي تعيــش فيــه، وكل مــا تحتاجــه فهــو موجــود تحــت تصرفهــا، 

فــإن هيــكل الطيــور قــد هيئهــا للطيــران مــن ناحيــة شــكلها وحواســها المختلفــة، 

.(((» وكذلــك تكويــن وبنــاء الحيوانــات التــي تعيــش فــي أعمــاق البحــار

ثــم جعــل فــي تقديــر خلقهــا ومــا تــم تجهيزهــا بــه مــن القــوى والقابليــات 

الت، األســاس الذي تقوم عليه في تماســكها وتكاثرها وأداء  واالســتعدادات واآل

كمالهــا الائــق بهــا والمقــدر لهــا وتحقيــق  وظيفتهــا وهدايتهــا وتســييرها إلــى 

غايــة وجودهــا ضمــن النظــام الكونــي والحيــوي العــام الشــامل المحكــم، الــذي 

ــى  ــدي إل ــه، فــكل شــيء يهت ــن أجزائ ــى أســاس التعاضــد والتكامــل بي يقــوم عل

ــه مــن  ــز ب ــة وجــوده بمــا جه ــه ويســير نحــو غاي ــه المقــدر ل ــه الخــاص ب كمال

ــه والكامنــة  الت المتوفــرة ل القــوى والقابليــات والمواهــب واالســتعدادات واآل

ــى. ــارك وتعال فيــه، والمعطــي والهــادي هــو اهلل تب

فالحيوانــات والطيــور والحشــرات وغيرهــا، تعــرف بنــاء بيتهــا المناســب 

لحياتهــا، وكيــف تتكاثــر وتحافــظ علــى بقائهــا، وكيــف تربــي أوالدهــا وتحافــظ 

عليهــم وتدافــع عنهــم وتبعدهــم عــن متنــاول األعــداء، بــل تعــرف أعداءهــا 

كافــة المهــارات الخاصــة التــي يحتاجونهــا  وأعداءهــم بالفطــرة، وتدربهــم علــى 

لبقائهــم وحمايــة أنفســهم ونحــو ذلــك.

 
ً
أساســا فيهــا  الكامنــة  والقــوى  ومقاديــر خلقهــا  وشــكلها  البــذرة  وتكويــن 

كمالهــا وتحقيــق غايــة وجودهــا، بــأن تتحــول إلــى شــجرة مثمــرة  لوصولهــا إلــى 

كغذاء ودواء لإلنسان أو الحيوان أو غير ذلك من الوظائف والغايات  ومفيدة 
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للشــجرة فــي نفســها أو مــا يحتاجــه اإلنســان أو الحيــوان منهــا فــي حياتــه.

والنطفــة تتحــول بمــا ركــب فيهــا مــن القــوى والقابليــات واالســتعدادات 

كامــل الخلقــة، مثــل:  كائــن حــي  الت المتوفــرة لهــا والكامنــة فيهــا إلــى  واآل

اليــد  مثــل:  واألعضــاء  وغيرهــم،  والفيــل  والجمــل  والخيــل  والقــرد  اإلنســان 

كل منهــا خلــق وصــور  والرجــل والعنــق والعيــن واألنــف واألذن واللســان وغيرهــا، 

بشــكل وبطريقــة وبمقاديــر وأجــزاء فــي منتهــى الدقــة والحســاب بحيــث تــؤدي 

كمــل وأفضــل وجــه، وتســاهم فــي  جميــع وظائفهــا فــي يســر وعلــى أحســن وأ

المحافظــة علــى وجــود الكائــن الحــي وتمكنــه مــن القيــام بوظائفــه والوصــول 

كمالــه الائــق بــه والمقــدر لــه وتحقيــق غايــة وجــوده فــي النظــام الكونــي  إلــى 

ــة. ــة اإلحــكام والدق ــق غاي ــوي المحكــم والدقي والحي

كل منهــا  والشــمس والقمــر والمــاء والنــار والهــواء والتــراب والمعــادن وغيرهــا، 

خلــق بشــكل وبطريقــة وبأجــزاء وبمقاديــر فــي غايــة اإلحــكام والدقــة، تتيــح لهــا 

كمــل  ــوي علــى أحســن وأ ــي والحي ــا فــي النظــام الكون ــام بدورهــا ووظيفته القي

وأفضــل وجــه.

 بيــن مــا 
ً
وغيــر ذلــك، أي: إن اهلل؟زع؟ قــد جعــل الرابطــة وثيقــة وقائمــة تكوينــا

يتــم تجهيــز األشــياء بــه فــي أصــل الخلقــة مــن القــوى والقابليــات والمواهــب 

كمالهــا الائــق بهــا  ــار التــي تنتهــي بهــا إلــى  ث الت، وبيــن اآل واالســتعدادات واآل

لهــا وتحقيــق غايــة وجودهــا، ولــم يســتعن اهلل؟زع؟ فــي شــيء مــن  والمقــدر 

ذلــك بغيــره؛ ألنــه الغنــي بالــذات، والعالــم بالــذات، والقــادر بالــذات قــدرة 

مطلقــة، فــا يجهــل بشــيء، وال يخفــى عليــه شــيء، وال يعجــزه فعــل شــيء 
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كل شــيء، وال يحتــاج إلــى غيــره فــي شــيء،  أو خلــق شــيء، وهــو الغنــي عــن 

يقــول العامــة الطباطبائــي: »النظــام الخــاص بــكل شــيء والنظــام العــام الجامــع 

لجميــع األنظمــة الجزئيــة مــن حيــث ارتبــاط أجزائهــا وانتقــال األشــياء مــن جــزء 

ــا إلــى جــزء، مصــداق هدايتــه تعالــى«))). منه

 
ً
، فــإن لــه حقوقــا كائــن عاقــل يمتلــك حريــة اإلرادة واالختيــار وألن اإلنســان 

وعليــه واجبــات ومســؤوليات جســيمة ليســت لغيــره وال علــى غيــره، ولــه مناهــج 

تربويــة وحضاريــة وتنمويــة خاصــة بــه تناســبه مــن أجــل تكميلــه، أي: مــن أجــل 

كمالــه الخــاص، المعرفــي والروحــي والتربــوي والحضــاري الائــق  الوصــول بــه إلــى 

بــه والمقــدر لــه وتحقيــق غايــة وجــوده، ولــه نوعيــن مــن الهدايــة اإللهيــة الربانيــة:

الهدايــة التكوينيــة العامــة: وهــي الهدايــة التــي نشــاهدها فــي جميــع  أ. 

الموجــودات، أي: يشــترك فيهــا اإلنســان مــع غيــره مــن الموجــودات، 

وبهــا يدفــع الضــرر عــن نفســه، ويســعى لمــا خلــق لــه مــن منافــع وأغراض، 

كغيــره مــن الموجــودات وفــق النظــام  ويصــل إلــى تحقيــق غايــة وجــوده 

ــة العامــة.  ــة والحيوي والســنن الكوني

الهدايــة التشــريعية الخاصــة: وهــي الهدايــة التــي يختــص بهــا اإلنســان  ب. 

كائــن عاقــل يمتلــك حريــة اإلرادة  بيــن جميــع الموجــودات بمــا هــو 

ــا:  ــة، وركنيه ــة التكاملي ــه مســيرته التاريخي ، وتختــص بتوجي ــار واالختي

، ويحتــاج فيهــا اإلنســان إلــى معرفــة  العقــل، وحريــة اإلرادة واالختيــار

، والفضيلــة والرذيلــة، والصــاح والفســاد،  الحــق والباطــل، والخيــر والشــر
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والصــواب والخطــأ، والتمييــز بينهــا، ليتميــز بمعرفتهــا والعمل بمقتضاها 

ــواب  ــح، ومــن يســتحق الث ــح مــن الطال المحســن مــن المســيء، والصال

ومــن يســتحق العقــاب علــى أعمالــه االختياريــة فــي الداريــن الدنيــا 

واآلخــرة.

إنزال الكتب الســماوية؛  وهــذه الهدايــة تقتضــي بعــث األنبيــاء الكــرام؟مهع؟، و

لهدايــة النــاس وتعليمهــم، وفــرض التشــريعات اإللهيــة والمحاســبة على األعمال 

الباطنيــة والظاهريــة، أي: العقيــدة، واألخــاق، والســلوك، ولهــذا قيــل: اإلنســان 

هــو الكائــن الوحيــد الــذي يصنــع ماهيتــه بنفســه عــن طريــق مــا يختــاره لنفســه 

بنفســه مــن المناهــج اإللهيــة والوضعيــة، ومــا يقــوم بــه مــن األعمــال الصالحــة 

والســيئة.

كــرم المخلوقــات  وليــس مــن الحكمــة فــي شــيء، أن يحتــاج اإلنســان وهــو أ

وأفضلهــا إلــى الهدايــة التشــريعية التــي تمثــل الجانــب األهــم فــي الهدايــة، و 

تتوقــف عليهــا ماهيتــه وحقيقتــه، ويقــوم عليهــا جوهــر وجــوده، ويتوقف عليها 

كرامتــه فــي الحيــاة  كمالــه الخــاص المقــدر لــه وتحقيــق غايــة وجــوده، أي: 

وتحصيــل الســعادة الحقيقيــة الكاملــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، ثــم تتوجــه 

العنايــة اإللهيــة الكاملــة إلــى الهدايــة التكوينيــة التــي نشــاهدها ونعلــم وجودها 

كثــر  بالحســن والضــرورة، وتوليهــا األهميــة الكبيــرة، وتهمــل الهدايــة التشــريعية األ

ــزه بيــن الموجــودات، وتتوقــف  أهميــة فــي وجــود اإلنســان، وتمثــل أســاس تمّي

عليهــا ماهيتــه وكمالــه، أي: تمثــل الجوهــر فــي خلــق اإلنســان وكينونتــه.

ومــا ســبق يــدل: علــى أن الربوبيــة الحقيقــة تقــوم علــى أســاس واقعــي منطقي 



الفف  الثانيه لواح فرفلا م  موسا    115 

متيــن، تدركــه العقــول وتقــر بــه، وليســت مجــرد ِادعــاء فــارغ ال يقــوم علــى أســاس 

كل مــن هــب ودب بــدون حجــة أو دليــل أو برهــان  وال يخضــع لمنطــق يدعيــه 

ــى  ــدل عل ــع والمنطــق والحقــوق ت ــل الوقائ ــن، ب أو أســاس واقعــي ومنطقــي مبي

خافــه، ال ســيما إذا أخذنــا مــا يترتــب علــى اإلقــرار بالربوبيــة علــى المربــوب من 

حقــوق وواجبــات، يقــول العامــة الطباطبائــي: »فقــد تبيــن أن الــكالم، أعنــي 

ّمَ َهَ�ٰى<))) مشــتمل علــى البرهــان علــى 
ُ ُه �ث �قَ

ْ
ل ٍء �نَ ْ ىي

َ ْعَطٰى ُكّلَ سث
أَ
�ي � ِ �ن

َّ
قولــه: >�ل

إيجــاده لهــا، يســتلزم  كل شــيء وال رب غيــره، فــإن خلقــه األشــياء و كونــه رب 

ملكــه لوجوداتهــا - لقيامهــا بــه - وملــك تدبيــر أمرهــا«)))، وعليــه: فــإن ربوبيــة 

فرعــون الطاغيــة، ربوبيــة وهميــة مزعومــة زائفــة ال تســتند إلــى واقــع وال منطــق 

اإلنســانية  والكرامــة  والوجــدان  الســليم  والطبــع  الفطــرة  وتخالــف  يؤيدهــا، 

والتســاوي بيــن النــاس فــي الحقــوق والواجبــات، وليــس ألحــد أن يفــرض إرادتــه 

علــى اآلخريــن بغيــر رضاهــم واختيارهــم وعلــى خــاف مصلحتهــم وكرامتهــم.

كشــفت عنه  وألن فرعون الطاغية يعلم، وكل الناس يعلمون بالوجدان وما 

العلــوم المختلفــة، الرياضيــات والفيزيــاء والكيميــاء واألحيــاء والفلــك وغيرهــا، 

كونــي دقيق ومحكم وقوانين وســنن  كلهــا مخلوقــة وفــق نظــام  بــأن الموجــودات 

صارمــة، وأن األشــياء واألجــزاء فــي النظــام الكونــي والحيــوي تتعاضــد ويكمــل 

كل شــيء قــد تمــت تســويته بمقاديــر فــي منتهــى الدقــة  ، وأن 
ً
بعضهــا بعضــا

الت  ــات واالســتعدادات واآل والحســاب، بحيــث يســتفيد مــن القــوى والقابلي

ــه فــي  ــه وأداء دوره ووظيفت ــى بقائ ــه؛ للمحافظــة عل ــة في ــه والكامن ــرة ل المتوف
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ــة  ــن صارمــة ويســير بخطــى ثابت ــوي، ويعمــل وفــق قواني ــي والحي النظــام الكون

كمالــه الائــق بــه والمقــدر لــه ولتحقيــق غايــة وجــوده، وهــذا يــدل  واثقــة نحــو 

 يتمتــع بالعلــم المطلــق 
ً
 ومدبــرا

ً
كامــل علــى أن للعالــم خالقــا بوضــوح تــام ويقيــن 

والحكمــة البالغــة التامــة والقــدرة المطلقــة، وأنــه غنــي بذاتــه ووجــوده مطلــق 

غيــر محــدود وال متنــاٍه فــي الزمــان والمــكان.

يخلــق  لــم  أنــه  عنــه،   
ً
جميعــا النــاس  ويعلــم  نفســه  مــن  يعلــم  وفرعــون 

، وأنــه يخضــع فــي حركاتــه وســكناته وجميــع أفعالــه  الوجــود، ضعيــف وعاجــز

إلــى النظــام العــام الكونــي والحيــوي ولقوانينــه الصارمــة، وال يســتطيع أن يغيــر 

، ومحكــوم وليــس 
ً
 علــى أنــه مربــوب وليــس ربــا

ً
، وهــذا يــدل قطعــا

ً
فــي ذلــك شــيئا

، وأن مثلــه فــي ذلــك مثــل غيــره مــن النــاس، ال يختلــف عنهــم وال يتميــز 
ً
كمــا حا

عليهــم فــي ذلــك بشــيء، فهــو وُهــْم فــي ذلــك علــى قــدم المســاواة.

وال ينبغــي لــه وال يصــح منــه أن يتقــدم عليهــم، ويتحكــم فيهــم، ويخضعهــم 

إلرادتــه فــي التشــريع والتدبيــر بغيــر رضاهــم وعلــى خاف إرادتهــم ومصلحتهم، 

وصاحــب الحــق الوحيــد فــي التشــريع والتدبيــر هــو ربهــم بحــق وحقيقــة، وهــو 

رب العالميــن.

ــكل  ــة الوضــوح والتجلــي والظهــور ل ــة تامــة فــي غاي وهــذه حقيقــة وجودي

إنكارهــا ال يكــون إال عــن  عاقــل منصــف وصاحــب بصيــرة وذي منطــق ســليم، و

 للعقــل والوجــدان، 
ً
 وظهــورا

ً
عنــاد ومكابــرة، ألنــه إنــكار ألعظــم األشــياء وضوحــا

 ، حتــى قيــل بحــق: »فلــو قــدر أن اإلنســان أنكــر مــن األمــور المعلومــة مــا أنكــر
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كبــر مــن ذلــك«))). كان إنــكاره لــرب العالميــن أ

ومــن نتائــج التأســيس الســابق: بطــان النظــام الفرعونــي وكل نظــام ملكــي أو 

جمهــوري مفــروض بالقــوة والعنــف واإلرهــاب وبحكــم األمــر الواقــع، وال ينســجم 

مــع اإلرادة الربانيــة فــي التشــريع والهدايــة، وال ينبــع مــن إرادة الشــعب واختيــاره 

ورضــاه، وال يصــب فــي مصلحتــه الحقيقيــة فــي دورة الحيــاة الكاملــة وفــي 

الداريــن الدنيــا واآلخــرة.

كان يعتقــد بــأن خالــق العالــم موجــود أعلــى،  وقيــل: إن فرعــون الطاغيــة 

، وال يمكــن أن  وهــو واجــب الوجــود، وهــو أعظــم مــن أن يحيــط بــه عقــل بشــر

، أو يتقربــون إليــه  يتوجــه إليــه عامــة النــاس بالعبــادة والطاعــة بشــكل مباشــر

إنمــا هــو رب األربــاب   لعامــة النــاس، و
ً
 أو ربــا

ً
بالقرابيــن، وعليــه: ال يتخــذ إلهــا

لهــة، والواجــب علــى عامــة النــاس التوجــه إلــى بعــض المقربيــن مــن  إلــه اآل و

كــب واألصنــام؛ مــن أجــل  خلقــه، مثــل: المائكــة والملــوك والعظمــاء والكوا

ألنهــم مظاهــر عظمتــه، ويعتقــد فرعــون والقائلــون بألوهيتــه  إليــه،  التقــرب 

لهــة واألربــاب، وفوقــه إلــه يعبــده، وأن ســؤاله  وربوبيتــه بأنــه واحــد مــن هــؤالء اآل

َما<)))، إنمــا أراد بــه مــن يكــون مــن هــذه األربــاب 
ُ
ك ُّ �ب َم�ن ّرَ

لموســى الكليــم؟ع؟ >�نَ

المتفرقــة؟، إذ يفتــرض أنــه واحــد منهــا ولكنــه غيــره، ويســتبعد أن يكــون هــو 

، أو يمكن  خالــق العالــم؛ ألنــه يعتقــد بأنــه أعظــم مــن أن تحيــط بــه عقول البشــر

التوجــه إليــه مباشــرة بالطاعــة والعبــادة وبــدون واســطة، وأن جــواب موســى 

1. تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم املنان، عبد الرحمن السعدي، صفحة 698
2. طه: 49
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الكليــم؟ع؟ علــى ســؤاله، فيــه بيــان بــأن المقصــود مــن رب العالميــن هــو خالــق 

العالــم نفســه، وأن المطلــوب هــو التوجــه إليــه مباشــرة بالطاعــة والعبــادة، 

وفــي ذلــك إبطــال لعقيــدة فرعــون وعقيــدة الوثنييــن، وأن لــرب العالميــن ســفراء 

كمالهــم وخيرهــم  إرشــادهم لمــا فيــه  إلــى النــاس يقومــون علــى هدايتهــم و

وصاحهــم ومصلحتهــم وســعادتهم فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وهــم األنبيــاء 

ى بعــد هــذه الحيــاة يبعــث  الكــرام واألوصيــاء الطاهــرون؟مهع؟، وأن حيــاة أخــر

 
ً
إليهــا النــاس بعــد المــوت مــن أجــل الحســاب والجــزاء علــى أعمالهــم، إن خيــرا

.  فشــر
ً
إن شــرا فخيــر و

وتــدل اســتجابة موســى الكليــم؟ع؟ لطلــب فرعــون بالمناظــرة علــى أمــور 

عديــدة مهمــة، منهــا:

فســاد التقليــد ووجــوب تحصيــل العلــم اليقيــن فــي أصــول العقيــدة   -

الصحيــح.  والبرهــان  والدليــل  بالحجــة 

عنــد  والحشــوية  المســيحيين  عنــد  التعليميــة  المدرســة  رأي  فســاد   -

المســلمين، الذيــن يقولــون باســتفادة معرفــة اهلل ذي الجــال واإلكــرام 

ســبحانه وتعالــى مــن أقــوال الرســول والكتــاب؛ ألن معرفــة اهلل ســبحانه 

وتعالــى ســابقة علــى معرفــة الرســول والزمــة لهــا؛ فــا يعــرف الرســول وال 

يصــدق وال يؤخــذ منــه قبــل معرفــة اهلل ســبحانه وتعالــى، وقيــام الدليــل 

الصحيــح الناهــض علــى إثبــات نبوتــه ورســالته مــن عنــده، ومــن ذلــك 

اإلعجــاز الــذي ال يمكــن أن يثبــت قبــل الفــراغ مــن معرفــة اهلل ســبحانه 

وتعالــى.
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كام المبطليــن وأقوالهــم بغيــة نقضهــا والــرد  جــواز حكايــة ونقــل وبيــان   -

كامل إلى  إصغــاء  عليهــا، وجــواز اســتماع العلمــاء والدعــاة بــأدب جــم و

كام المبطليــن؛ بهــدف مناقشــتهم والحــوار معهــم بالتــي هــي أحســن 

والــرد علــى أقوالهــم بحجــج قويــة ومنطــق ســليم مــع مراعــاة األدب فــي 

 عــن اإليــذاء والغلطــة والقســوة وااليحــاش.
ً
الخطــاب وبعيــدا

مغالطة فرعون وحرفه مجرى الحوار

>�ٰ
َ
ول

اأُ
ْ
ِ �ل ُرو�ن �قُ

ْ
اُل �ل َما �بَ اَل �نَ >�قَ

 
ً
 األبعــاد المعرفيــة والعمليــة الخطيــرة جــدا

ً
كان يــدرك تمامــا وألن فرعــون 

كام موســى الكليــم؟ع؟ ولســامة  علــى مســتقبل نظامــه الفرعونــي الملكــي فــي 

المنطــق الرصيــن الــذي يقــوم عليــه بحيــث ال يمكــن نقضــه بالدليــل والبرهــان، 

فحــاد عــن الطريــق الســوي فــي الحــوار الــذي يكشــف عــن الحقيقــة للبحــث 

السياســيون  إليهــا  يلجــأ  التــي  المشــاغبة  إلــى  وعمــد  إليهــا،  ويوصلــه  عنهــا، 

 منهــم علــى مصالحهــم 
ً
الدنيويــون والمجادلــون فــي الحــق بالباطــل، حرصــا

الدنيويــة العاجلــة الفانيــة، وللبقــاء فــي الســلطة واالســتمرار فيهــا والعلــو فــي 

، فقــد حــاول أن يغيــر  ى الحــوار األرض بغيــر الحــق، فحــاول أن يغيــر مجــر

.(((>�
َ
ول

أُ
ا

ْ
ِ �ل ُرو�ن �قُ

ْ
اُل �ل َما �بَ ى الحــوار مــن حيث الموضــوع والمنهج، فقــال: >�نَ مجــر

إلــى  الربوبيــة  مــن موضــوع  الحــوار  نقــل  الموضــوع: حــاول  فمــن حيــث 

موضــوع مصيــر األمــم البائــدة واألجيــال الماضيــة، اآلبــاء واألجــداد الذيــن ماتــوا 
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وانتقلــوا مــن هــذه الحيــاة، ولــم يقــروا بــرب موســى وهــارون؟امهع؟ الــذي يتحدثــان 

ــم  باســمه ويزعمــان أنهمــا يحمــان رســالة منــه إلــى فرعــون وملئــه وقومــه، ول

، وكانــوا علــى نفــس الديــن والحــال الــذي عليــه فرعــون 
ً
يكونــوا يعرفــون عنــه شــيئا

وملــؤه وقومــه؟ أي: مــا هــو مصيرهــم و مــا هــو حالهــم بالنســبة إلــى الســعادة 

والشــقاء والنجــاة والهــاك؟

ومــن حيــث المنهــج: حــاول نقــل الحــوار مــن األســلوب العقلــي االســتداللي 

 : المنطقــي الهــادئ الرصيــن إلــى األســلوب العاطفــي االنفعالــي، والهــدف هــو

تهييــج العاطفــة لــدى ملئــه وقومــه عــن طريــق إثــارة التعصــب األعمــى للتــراب 

إثــارة الحميــة الجاهليــة لديهــم؛ لتعطيــل عمليــة التفكيــر  واآلبــاء واألجــداد، و

وهــارون  الكليــم  موســى  مــن  يقبلــوا  ال  لكــي  لديهــم؛  المنطقــي  واالســتدالل 

دعوتهمــا ورســالتهما؛ وليتمكــن مــن اســتخفافهم وتحريضهــم علــى موســى الكليم 

وهــارون؟امهع؟ ورســالتهما وقومهمــا وكل مــن يتعاطــف معهمــا ومــع دعوتهمــا 

ورســالتهما.

وهــذا يــدل علــى ذكاء فرعــون وحذاقتــه في الفهــم واإلدراك العلمي والعملي، 

وأنــه محــاور قــوي وداهيــة فــي إدارة أطــراف الحــوار وتوجيههــا بمــا يخــدم 

؛  أغراضــه الخاصــة، علــى خــاف مــا عليــه الكثيــر مــن ملــوك وفراعنــة العصــر

ألنهــم بقايــا عصــر مضــى حيــث ســيطر أجدادهــم علــى الملــك بالقــوة وفرضــوا 

حكــم األمــر الواقــع علــى النــاس، ثــم ورثــوه ألبنائهــم جيــًا بعــد جيــل، بعــد أن 

كفــاءة وقــدرات ومواهــب  ، وليــس بالضــرورة أن يمتلــك األبنــاء  وطــؤوا لهــم األمــر

المؤسســين، وكان اســتمرار النظــام الملكــي وبقــاء األبنــاء فــي الســلطة، فــي زمــان 
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ً
 فــي نفســه وغريبــا

ً
 ســخيفا

ً
يحمــل ثقافــة مغايــرة، ويعتبــر النظــام الملكــي نظامــا

 ،
ً
، ولكنهــا إلــى زوال حتمــا ، وبفضــل عوامــل قاومــت التغييــر علــى ثقافــة العصــر

فــا يمكــن أن تؤســس أنظمــة ملكيــة جديــدة، والباقــي منهــا ســيقاوم إلــى حيــن، 

، وبعضها ســيتحول إلى وجود  أي: حتــى تتكامــل العوامــل التــي قاومــت التغييــر

.
ً
صــوري قبــل أن يــزول، ثــم يــزول نهائيــا

ى الحــوار مــن حيــث  كمــا يكشــف أســلوب فرعــون ومحاولتــه تغييــر مجــر

ــة  ــة الحــق وتكريــس األناني الموضــوع والمنهــج، عــن خبــث شــديد فــي محارب

والمصالــح الخاصــة علــى حســاب العــدل والمصالــح العامــة للنــاس، وتضليــل 

الــرأي وجعــل النــاس يقفــون المواقــف التــي يظهــرون فيهــا وكأنهــم فــي الحقيقــة 

وأعــداء  والحقيقيــة،  الجوهريــة  لمصالحهــم  ومناهضــون  ألنفســهم  أعــداء 

شرســين لألوليــاء الصالحيــن والمصلحيــن الشــرفاء الذيــن يســعون ويضحــون 

مــن أجــل الصــاح العــام وراحــة النــاس وازدهارهــم وســعادتهم، وهــي مــن 

األســاليب التــي يعمــل بهــا الفراعنــة الخبثــاء المجرمــون فــي طــول التاريــخ 

وعــرض الجغرافيــا؛ للحفــاظ علــى مصالحهــم األنانيــة الخاصــة؛ والســتمرار 

بقائهــم فــي الســلطة وحصولهــم علــى المزيــد مــن المصالــح واالمتيــازات، حيث 

 فــي إضــال النــاس، فإنهــم يأتــون 
ً
كمــا يعمــل الشــيطان تمامــا إنهــم يعملــون 

للتأثيــر علــى العالــم عــن طريــق العلــم والمنطــق، وللعابــد عــن طريــق الطاعــة 

والعبــادة، وللمتديــن عــن طريــق الديــن والبــدع واألخــاق، وللطامــع واالنتهــازي 

عــن طريــق الجــاه والمنصــب، وللتاجــر عــن طريــق المــال والثــروة، وللمتعصــب 

عــن الطريــق التــراث، ونحــو ذلــك، وال ينجــو مــن إضالهــم إال الواعــي البصيــر 

الخبيــر بأســاليبهم الخبيثــة ومكرهــم ودسائســهم، عصمنــا اهلل ؟ج؟ منهــم ومــن 

مكرهــم وحبائلهــم وخدعهــم.
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رد موسى على مغالطة فرعون

َسى< �ن َ ا �ي
َ
ِ�ي َول

ّ
ّلُ َر�ب صنِ ا �يَ

َّ
ا�بٍ ل ِ�ي �نِ�ي ِك�قَ

ّ
َ� َر�ب ُمَها ِع�ن

ْ
>ِعل

وقــد فطــن موســى الكليــم؟ع؟ إلــى خطــة فرعــون الخبيثــة، فأجابــه إجابــة 

صاعقــة، حافــظ فيهــا علــى ذات الموضــوع والمنهــج، وأخــرس لســان فرعــون 

التفاصيــل  مــن  المزيــد  وأعطــى  الســليم،  والمنطــق  العقــل  بحســب  وملئــه 

الدقيقــة المنطقيــة التــي تســتثير دفائــن الفكــر والعقــول، وتدعــو إلــى المزيــد مــن 

َسى<))) أي:  �ن َ ا �ي
َ
ِ�ي َول

ّ
ّلُ َر�ب صنِ ا �يَ

َّ
ا�بٍ ل ِ�ي �نِ�ي ِك�قَ

ّ
َ� َر�ب ُمَها ِع�ن

ْ
التأمل والتحقيق، فقال: >ِعل

علــم أشــخاصهم وأحوالهــم وجزائهــم عنــد ربــي وليــس عنــدي؛ ألنــه مــن علــم 

الغيــب ال يعلمــه إال اهلل ســبحانه وتعالــى، وأنــا عبــد مثلكــم ال أعلــم الغيــب، 

إنمــا مجــرد رســول أحمــل لكــم رســالة محــددة منــه، وكل علمــي هــو ممــا  و

كل إنســان، فكــره وســلوكه ومواقفــه وعاقاتــه،  علمنــي، وقــد علمنــي: أن حــال 

ــه أو ســكنة مــن ســكناته، محفوظــة عنــد اهلل ســبحانه  وكل حركــة مــن حركات

 ال يقبــل الخطــأ أو التبديــل أو الــزوال فــي 
ً
وتعالــى، ومثبتــة بشــكل دقيــق جــدا

كتاب األعمال. كبيــرة إال أحصاهــا، ويســمى  كتــاب محكــم، ال يغــادر صغيــرة وال 

واهلل ســبحانه وتعالــى شــهيد وحافــظ ألحــوال وأعمــال العبــاد فــوق هــذا 

َسى<))) أي: ال يخطــئ فــي علــم شــيء  �ن َ ا �ي
َ
ِ�ي َول

ّ
ّلُ َر�ب صنِ ا �يَ

َّ
الكتــاب، ومــن صفاتــه: >ل

مــن األشــياء، وهــو يعلــم حقائــق األمــور وبواطنهــا، وليــس يعلــم الظواهــر فقــط، 

وهــو ال ينســى شــيئا ممــا علمــه.

1. طه: 52
2. نفس املصدر
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فقــد نفــى عــن اهلل ســبحانه وتعالــى الجهــل االبتدائــي، ونفــى عنــه الجهــل 

بعــد العلــم، أي: النســيان، فأثبــت لــه بذلــك العلــم المطلــق غيــر المتناهــي، 

، وعليــه: فهــو ال يضيــع عمــل عامــل مــن ذكــر أو أنثــى، 
ً
فــا يفوتــه علــم شــيء أبــدا

، وأثبــت أن الكتــاب هــو لمزيــد مــن إقامــة الحجــة 
ً
كثيــرا كان العمــل أو  قليــًا 

 مــن 
ً
علــى العبــاد، وليــس لكــي يحفــظ اهلل ســبحانه وتعالــى عمــل العبــاد خوفــا

النســيان أو لكــي ال يضيــع، يقــول العامــة الطباطبائــي: »وأثبــت العلــم ونفــى 

الجهــل عنــه بعنــوان أنــه رب لتكــون فيــه إشــارة إلــى برهــان المدعــي، وذلــك: أن 

بــوب، إذ فــرض ربوبيتــه المطلقــة  بوبيــة ال يجامــع فــرض الجهــل بالمر فــرض الر

كــون األشــياء  لــكل شــيء - والــرب هــو المالــك للشــيء المدبــر ألمــره - يســتلزم 

كيفمــا فرضــت  كل جهــة، وكونهــا مدبــرة لــه  مملوكــة لــه قائمــة الوجــود بــه مــن 

 مــن عبــاده فــي الجــزاء، فــا ينقــص 
ً
فهــي معلومــة لــه«)))، وهــو ال يظلــم أحــدا

كثــر ممــا يســتحق مــن العقــاب   أ
ً
 مــن ثوابــه المســتحق لــه، وال يزيــد شــيئا

ً
شــيئا

 بــدون حجــة وبرهــان قاطــع.
ً
علــى أعمالــه الســيئة، وال يعاقــب أحــدا

وعليــه: فــإن األمــم الخاليــة واألجيــال الماضيــة قــد قدمــوا علــى رب عليــم 

ــا بالعــدل  ــوا أعمالهــم، وســيجازون عليه ــاده، وقــد الق ــم بعب ــم، عــادل ورحي كري

واإلحســان، فــإن أقيمــت عليهــم الحجــة مــن اهلل ســبحانه وتعالــى ولكنهــم 

عانــدوا واســتكبروا علــى الحــق وأهلــه فســوف يكونــون مــن المعذبيــن الهالكيــن، 

إن  إن لــم ُتَقــم عليهــم الحجــة فهــم معــذورون ولــن يظلمهــم ربهــم ســبحانه، و و

أقيمــت عليهــم الحجــة وأطاعــوا فســوف يكونــون مــن الناجيــن الســعداء، وهــذا 

 ويتســاوى فيــه جميــع النــاس واألمــم الماضيــن 
ً
أمــر منطقــي وعقانــي جــدا
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والمعاصريــن ومــن يأتــي منهــم في المســتقبل، فعليكم بحســب العقــل والمنطق 

أن تفكــروا فــي أنفســكم وتحســنوا الخيــار إليها، فقد جاءتكــم البينات، وأقيمت 

عليكــم الحجــة البالغــة، ومصيركــم بأيديكــم، فــإن أطعتــم فســوف تكونــون مــن 

إن عاندتــم واســتكبرتم وعصيتــم فســوف تكونــون مــن  الناجيــن الســعداء، و

ــدون  ــن األشــقياء، وليــس مــن الحكمــة والمنطــق أن تشــغلوا أنفســكم ب الهالكي

ــم وتنســوا أنفســكم وتوردوهــا  ــر مــن ســبق مــن آبائكــم وأجدادك جــدوى بمصي

كســبتم. كســبت ولكــم مــا  مــوارد المهالــك، فتلــك أمــم قــد لهــا مــا 

 ،
ً
وتعقلــوه جيــدا وتتأملــوه  بــه  فيمــا جئتكــم  تنظــروا  أن  بكــم:  والجديــر 

العنــاد  عنكــم  تتركــوا  وأن  بالدليــل،  والدليــل  بالبرهــان،  البرهــان  وتقابلــوا 

والمشــاغبة والجــدل العقيــم، الــذي ال يفيدكــم بشــيء، ويقودكــم إلــى الهــاك 

والشــقاء األبــدي الكامــل، ويحــول بينكــم وبيــن الوصــول إلــى الكمــال والحصــول 

علــى النجــاة والســعادة الحقيقيــة األبديــة الكاملــة.

االستدالل باآليات اإللهية

َماًء  َماِء  �لّسَ ِم�نَ  َل  رنَ �ن
أَ
َو� لًا  ُس�بُ َها  �ي �نِ ْم 

ُ
ك

َ
ل َك 

َ
َوَسل َمْهً��  ْر�نَ 

أَ
ا

ْ
�ل ُم 

ُ
ك

َ
ل َ�َل  َ حب �ي  ِ �ن

َّ
>�ل

ى<
�قَّ

َ سث ا�قٍ  �بَ
�نَّ �ن  ّمِ ا  َو��بً رنْ

أَ
� ِه  �بِ ا  �نَ ْ َرحب حنْ

أَ
ا

�نَ

 للتعــرف علــى رب العالميــن؛ 
ً
ثــم أعطــى موســى الكليــم؟ع؟ تفصيــًا إضافيــا

لكــي يميــز بيــن الــرب الحقيقــي الــذي تقــوم ربوبيتــه علــى أســس فعليــة واقعيــة 

كرامــة اإلنســان، وبيــن الربوبيــة الوهميــة  موافقــة للعقــل والمنطــق، وتحفــظ 

المزعومــة بغيــر حــق وال منطــق، وال تقــوم علــى أســس واقعيــة، واألخــذ بهــا فيــه 
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مخالفــة للطبــع اإلنســاني والفطــرة الســليمة وهــدر لكرامــة اإلنســان، فقــال: 

ا  �نَ ْ َرحب حنْ
أَ
ا َماِء َماًء �نَ َل ِم�نَ �لّسَ رنَ �ن

أَ
لًا َو� َها ُس�بُ �ي ْم �نِ

ُ
ك

َ
َك ل

َ
ْر�نَ َمْهً�� َوَسل

اأَ
ْ
ُم �ل

ُ
ك

َ
َ�َل ل َ �ي حب ِ �ن

َّ
>�ل

�قَّى<)))، أي: َ ا�قٍ سث �بَ
�نَّ �ن  ا ّمِ َو��بً رنْ

أَ
� ِه  �بِ

 تحصنكــم للعيــش عليهــا 
ً
 ومســتقرا

ً
 ممهــدا

ً
الــذي جعــل األرض فراشــا أ. 

 
ً
والبنــاء والغــرس فــي يســر وســهولة، وتتخــذون مــن العيــش عليهــا زادا

الصبــي  المهــد  يحتضــن  كمــا  الكريمــة،  الخالــدة  العلويــة  لحياتكــم 

كمــل وأشــرف، وقــد تــم تدبيــر أحوالهــا الطبيعيــة  ليربــى فيــه لحيــاة أ

كل  ومحيطهــا بحيــث تكــون صالحــة لحياتكــم عليهــا، وتوفــر لكــم فيهــا 

مــا تحتاجونــه مــن الوســائل والمرافــق التــي تمكنكــم مــن العيــش الكريــم 

وتمنحــه الحيــاة عليهــا وصناعــة حضــارة إنســانية راقيــة ومتميــزة، ولــم 

يجعلهــا ممتنعــة عــن مصلحــة مــن مصالحكــم، وأن حركــة األرض حول 

، وحركــة األرض حــول الشــمس  نفســها التــي تكــون ظاهــرة الليــل والنهــار

التــي تكــون ظاهــرة الفصــول األربعــة، وحركتهــا مــع المجموعــة الشمســية 

كلهــا  حــول مركــز المجــرة، ونحــو ذلــك مــن الحــركات الفلكيــة العديــدة، 

ال تضــر بعيشــكم بــل تعــود بالنفــع عليكــم، وســخرت لخدمــة غايــة 

ــاة. وجودكــم فــي الحي

، وســهلها  ــر والبحــر والجــو « تســلكونها فــي الب
ً
جعــل لكــم ســبًا »طرقــا ب. 

مقاصدكــم  إلــى  وتصلــوا  مآربكــم  لتبلغــوا  فيهــا؛  تســيروا  لكــي  لكــم؛ 

وتحصلــوا علــى منافعكــم فــي الســفر التــي ال تقــل أهميــة أو قيمــة عــن 
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تلــك التــي تحصلــون عليهــا فــي إقامتكــم فــي أوطانكــم، فرغــم وجــود 

 
ً
ــة والبحــار والعقــار الواســعة والمســافات البعيــدة جــدا ــال العالي الجب

كم إال أن التواصــل بيــن المناطــق المتفرقــة والبعيــدة  بيــن مناطــق ســكنا

، فــا تنفصــل مناطــق األرض والشــعوب 
ً
 وجــوا

ً
 وبحــرا

ً
ــرا متاحــة لكــم ب

واألمــم والحضــارات عــن بعضهــا البعــض، بــل تتصــل وتتواصــل، ممــا 

يتيــح لكــم فرصــة الســفر والتواصــل؛ لمــا فــي ذلــك مــن األهميــة والقيمــة 

إتاحــة فرصــة  العاليــة فــي التقــدم المعرفــي والتربــوي والحضــاري، و

التواصــل والتاقــي والتاقــح المعرفــي والحضــاري، وحصــول التنميــة 

إتاحــة الفرصــة لقيــام  المشــتركة بيــن الشــعوب واألمــم والحضــارات، و

نظــام عالمــي ودولــة عالميــة واحــدة فــي المســتقبل، يقــوم علــى المنهــج 

الربانــي العــادل المنــزل مــن عنــد اهلل ســبحانه وتعالــى، والــذي يوافــق 

العقــل والمنطــق والطبيعــة والفطــرة اإلنســانية الســليمة، ويقــوم علــى 

اإلنســاني، ويحقــق  كمالــه  إلــى  اإلنســان  التــوازن واالعتــدال، ويوصــل 

لــه الســعادة الحقيقيــة األبديــة الكاملــة فــي جنــة الخلــد والفــردوس 

األعلــى.

كمــا أتيحــت لكــم فرصــة التواصــل مــع العالــم الخارجــي »غــزو الفضاء«، 

ــزًة إضافيــة معرفيــة وتربويــة   ومي
ً
ممــا يعطــي الحضــارة اإلنســانية بعــدا

كانــت حركــة اإلنســان ونشــاطه   عمــا لــو 
ً
كثيــرا وحضاريــة، تختلــف 

محصوريــن علــى وجــه األرض.

كثيــر الخير والبركــة، ويعد بحق   ،
ً
 فراتا

ً
الــذي أنــزل مــن الســماء مــاًء عذبــا ج. 
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وحقيقــة: أســاس الحيــاة علــى وجــه األرض، إذ بدونــه ال تكــون الحيــاة 

 
ً
ــا ــه ُيخــرج اهلل؟زع؟ أصناف ــه تشــربون وتشــرب أنعامكــم، وب ــة، فمن ممكن

شــتى مــن النباتــات التــي تختلــف فــي الشــكل واللــون والطعــم والمنافــع، 

فبعضهــا يســتخدم غــذاء لإلنســان واألنعــام، وبعضهــا يســتخدم للــدواء، 

وبعضهــا يســتخدم لصناعــة المابــس والبيــوت والســفن ونحوهــا، وغيــر 

ــي ال تعــد وال تحصــى والمقومــة لحيــاة اإلنســان  ــع الت ــك مــن المناف ذل

وتنميتهــا وازدهارهــا. 

وكل هــذه الظواهــر الطبيعيــة: مــن تدبيــر اهلل رب العالميــن، وتــدل علــى 

عظيــم علمــه وحكمتــه وقدرتــه وحســن تدبيــره ورحمتــه بعبــاده، وأنــه جديــر 

ــة. ــر والمعصي ــادة، وليــس بالكف بالطاعــة والعب

كمــا يــدل علــى عــدم صحــة ادعــاء غيــره لأللوهيــة والربوبيــة، وعــدم صحــة 

مجــاراة مــن يدعــي ذلــك والقبــول منــه؛ ألنــه مخالــف للعقــل والمنطــق والطبــع 

الســليم والفطــرة، ويهــدر الكرامــة اإلنســانية؛ ألن فيــه طاعــة وخضــوع للمســاوي 

بــدون حــق وعلــى غيــر أســاس ســليم.

التفكر في اآليات اإللهية

َماًء  َماِء  �لّسَ ِم�نَ  َل  رنَ �ن
أَ
َو� لًا  ُس�بُ َها  �ي �نِ ْم 

ُ
ك

َ
ل َك 

َ
َوَسل َمْهً��  ْر�نَ 

اأَ
ْ
�ل ُم 

ُ
ك

َ
ل َ�َل  َ حب �ي  ِ �ن

َّ
>�ل

�قَّى< َ سث ا�قٍ  �بَ
�نَّ �ن  ّمِ ا  َو��بً رنْ

أَ
� ِه  �بِ ا  �نَ ْ َرحب حنْ

أَ
ا �نَ

ثــم أشــار موســى الكليــم؟ع؟ إلــى نعمــة إضافيــة امتــن بهــا علــى عبــاده، فقال: 
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َهٰ�<)))، أي: إن اهلل تبــارك وتعالــى 
ولِ�ي �ل�نُّ

اأُ ِ
ّ
ا�قٍ ل �يَ

اآ
َ
ِلَك ل

 �نِ�ي دنَٰ
�نَّ ْم �إِ

ُ
َ�اَمك �نْ

أَ
�� َو�ْرَعْ�� �

ُ
>ُكل

إطعــام  قــد امتــن عليكــم بــأن جعــل لكــم صنــوف النبــات الصالــح إلطعامكــم و

أنعامكــم التــي ســخرها اهلل تبــارك وتعالــى لكــم التــي تمثــل جــزًء مــن ثروتكــم، 

 لقيــام جوانــب عديــدة رئيســية فــي الحيــاة، مثــل: النقــل والغــذاء 
ً
ومصــدرا

المصــادر  بهــذه  وأقيمــوا  ونحوهــا،  والخيــام  والمابــس  األغذيــة  وصناعــة 

المجتمعــات  وتعالــى  تبــارك  اهلل  هّيأهــا  التــي  الحيــاة  ومقومــات  والثــروات 

والــدول والحضــارات العريقــة الواســعة، وكلهــا بفضــل اهلل تبــارك وتعالــى عليكــم 

وحســن تدبيــره لشــؤونكم، وليــس مــن فضــل أو نعــم غيــره أو تدبيــره، فــاهلل 

كل شــيء، والمنعــم علــى االطــاق، وكل  ــذات والقــادر علــى  وحــده الغنــي بال

مــن ســواه مخلــوق لــه مثلكــم، ومفتقــر إليــه فــي وجــوده وصفاتــه وأفعالــه، 

لــه الحــق  وخاضــع إلرادتــه ومشــيئته وتدبيــره، فهــو وحــده ســبحانه وتعالــى اإل

ــه وال رب يســتحق الطاعــة  ــادة، وال إل ــر بالطاعــة والعب ــرب بصــدق، الجدي وال

، آيــات  والعبــادة والحمــد والثنــاء غيــره، فــكل هــذه الظواهــر وجوانــب التدبيــر

بينــات ظاهــرة الحجــة، لــكل ذي عقــل وبصيــرة ومنطــق ســليم، الذيــن يبحثــون 

عــن الســنن والحقائــق ويعملــون بمقتضاهــا مجرديــن عــن األهــواء الشــيطانية 

واألغــراض الدنيويــة الدنيئــة والشــهوات الحيوانيــة، فالواجــب عليكــم: بحكــم 

والمســاوئ  الباطــل  عــن  وينهــى  والمحاســن  الحــق  إلــى  يقــود  الــذي  العقــل 

والقبائــح، وبحكــم المنطــق الســليم واالســتدالل الرزيــن المحكــم، أن تطيعــوه 

إحســانه  وحــده ال شــريك لــه، وتشــكروا لــه نعمــه العظيمــة المتتابعــة عليكــم، و

إليكــم، وســعة رحمتــه بكــم، وتمــام وحســن تدبيــره لشــؤونكم وأحوالكــم، يقــول 

1. طه: 54
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عبــد الرحمــن الســعدي: »وخــص اهلل أولــي النهــى بذلــك، ألنهــم المنتفعــون بهــا، 

, وأمــا مــن عداهــم، فإنهــم بمنزلــة البهائــم الســارحة،  الناظــرون إليهــا نظــر اعتبــار

، وال تنفذ بصائرهــم إلى المقصود  واألنعــام الســائمة، ال ينظــرون إليهــا نظــر اعتبــار

ــون ويشــربون، وقلوبهــم الهيــة«))). كل ــم، يأ ــا، بــل حظهــم حــظ البهائ منه

بداية ونهاية اإلنسان

َرٰى< حنْ
أُ
اَرهقً � ْم �قَ

ُ
ك ُ ِرحب حنْ

َها �نُ ْم َوِم�نْ
ُ
ُ�ك ِ��ي َها �نُ �ي اُكْم َو�نِ �نَ �قْ

َ
ل َها �نَ >ِم�نْ

ى، فقــال:  ثــم أشــار موســى الكليــم؟ع؟ إلــى حقيقــة وجوديــة رئيســيه أخــر

تــراب  مــن  أي:  َرٰى<)))،  حنْ
أُ
� اَرهقً  �قَ ْم 

ُ
ك ُ ِرحب حنْ

�نُ َها  َوِم�نْ ْم 
ُ
ُ�ك ِ��ي �نُ َها  �ي َو�نِ اُكْم  �نَ �قْ

َ
ل �نَ َها  >ِم�نْ

 وصعاليــك أغنيــاء وفقــراء، نســاًء 
ً
هــذه األرض خلقتــم، أوليــاء وأشــقياء، ملــوكا

، ونحــو ذلــك. ورجــاالً

آدم وحــواء؟امهع؟ خلقــا مــن تــراب األرض، والنطفــة التــي  فاإلنســان األول 

ــا تتكــون مــن الغــذاء  ــراب؛ ألنه ــزاوج مخلوقــة مــن ت ــا اإلنســان بالت ــق منه يخل

التــي  أو مــن الحيوانــات  التــراب،  الــذي خلــق مــن  النبــات  الــذي هــو مــن 

تتغــذى علــى النبــات، فاإلنســان مخلــوق مــن التــراب ويتغــذى مــن التــراب، 

وفــي الحديــث الشــريف: »األرض أمكــم وهــي بــرة بكــم«، ويقــول الشــيخ جــواد 

مغنيــة فــي شــرحه: »أجــل، هــي أمنــا ألنــا منهــا ولدنــا، وهــي بــرة بنــا ألنهــا تغذينــا 

1. تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم املنان، عبدالرحمن السعدي، صفحة 699
2. طه: 55
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ى، حيــن نمــوت وندفــن فــي  كمــا ترضــع األم وليدهــا«)))، ثــم إليهــا نعــود تــارة أخــر

، فتعــود جــزء مــن األرض 
ً
األرض، فتتفــرق أجــزاء بدننــا وتتحلــل وتصيــر ترابــا

كنــا مــن قبــل، ثــم نخــرج مــن األرض مــرة ثانيــة عنــد البعــث والنشــور  كمــا 

بتألــف أجــزاء الجســم مــن جديــد علــى الصــورة الســابقة قبــل المــوت، وترجــع 

الــروح إلــى الجســد، فتعــود إلــى اهلل رب العالميــن ســبحانه وتعالــى؛ مــن أجــل 

الحســاب والجــزاء علــى األعمــال خيرهــا وشــرها، بالثــواب والعقــاب.

فالنظــام الكونــي المحكــم، يــدل علــى الحكمــة اإللهيــة البالغــة، والقــدرة 

ــك: أن تكــون  ــق، ومقتضــى ذل ــة التامــة فــي الخل العظيمــة المطلقــة، والهدفي

ى بعــد المــوت، وحســاب وجــزاء علــى األعمــال، وانقســام  هنــاك حيــاة أخــر

، قــول  النــاس إلــى فريقيــن: فريــق الســعداء فــي الجنــة، وفريــق األشــقياء فــي النــار

.(((> ُ���نَ َ ْرحب ا �قُ
َ
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َ
ل ْم �إِ

ُ
ك �ن

أَ
ا َو� ً �ث اُكْم َع�بَ �نَ �قْ

َ
ل َما �نَ �ن

أَ
ْم � �قُ َحِس�بْ

�نَ
أَ
اهلل تعالى: >�

: واآلية موضوع البحث: تحمل دليلين عقليين على البعث والنشور

الدليــل األول: أننــا خلقنــا مــن التــراب أول مــرة، وخلقــت النطفــة التــي تكونــا 

 مــن 
ً
ــذي هــو أيضــا ــا مــن النبــات ال ، وتغذيتن

ً
ــراب أيضــا ــزاوج مــن الت ــا بالت منه

كلــه معلــوم لدينــا بالحــس والمشــاهدة. وعليــه: فإعــادة الخلــق  التــراب، وهــذا 

مــن أجــل الحســاب والجــزاء فــي يــوم القيامــة فــي غايــة اإلمــكان بحســب 

العقــل والمنطــق الســليم.

1. تفسير الكاشف، محمد جواد مغنية، جزء 5، صفحة 223
2. املؤمنون: 115
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النبــات الحــي مــن األرض بعــد موتهــا، دليــل  الثانــي: أن إخــراج  الدليــل 

واضــح علــى إمــكان إخــراج الحــي مــن الميــت، أي: دليــل علــى إمــكان إحيــاء 

وغــذاء  لألجســام،  غــذاء  النبــات  ففــي  وعليــه:  القيامــة.  يــوم  فــي  الموتــى 

للعقــول واألرواح، إذ يســتدل بهــا علــى وحدانيــة اهلل ســبحانه وتعالــى وحكمتــه 

وعظمتــه وحســن تدبيــره واآلخــرة.

واآليــة الشــريفة المباركــة تبيــن لنــا دورة الحيــاة الكاملــة لإلنســان التــي تبــدأ 

وتنطلــق مــن األرض، حيــث يخلــق اإلنســان مــن التــراب، ثــم يعيــش ويتربــى 

ــم يمــوت ويدفــن فــي األرض، فتتفــرق  ــى األرض، ث  عل
ً
ــا  وروحي

ً
ــا  وعقلي

ً
جســميا

 مــن األرض ال يتميــز 
ً
أجــزاء جســمه وتتحلــل وتتحــول إلــى التــراب، فيعــود جــزءا

عنهــا فــي شــيء، ثــم يبعــث يــوم الحشــر والنشــور للحســاب والجــزاء فــي يــوم 

ــر النهائــي: فريــق الســعداء فــي الجنــة، وفريــق  القيامــة، والصيــرورة إلــى المصي

. األشــقياء فــي الســعير

المعــاد،  إلــى  المبــدأ  مــن  الحيــاة  فــي  لإلنســان  الكاملــة  الــدورة  وهــذه 

تكشــف بــكل تجلــي ووضــوح عــن عظمــة الخالــق المدبــر الرحيــم الحكيــم، 

ــر  ــر فيهــا عــن التكب وتقنــع اإلنســان بالتواضــع هلل؟ج؟، وتبعــده فــي حــال التفكي

والطغيــان؛ ألنــه مصنــوع مــن التــراب الــذي يوطــأ باألقــدام، وعائــد إلــى التــراب 

 يدبــر أمــره، وســوف يحاســبه 
ً
كريمــا  

ً
 عظيمــا

ً
حيــث يوطــأ باألقــدام، وأن لــه ربــا

ويجازيــه علــى أعمالــه الحســنة بالثــواب إلــى أعلــى علييــن، وعلــى أعمالــه 

الســيئة بالعقــاب وينحــدر إلــى أســفل ســافلين فــي ســجيل.

وليــس  والروحــي،  العقلــي  كمالــه  فــي  وســعادته  اإلنســان  كرامــة  إن  أي: 
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فــي المــال والثــروة والجــاه والســلطة ونحــو ذلــك، فإنهــا تنتهــي بــه إلــى أســفل 

ســافلين فــي نــار جهنــم، حيــث يتمنــى حينهــا لــو أنــه بقــي علــى حالــه األول 

 يختــار المعصيــة لجبــار الســماوات واألرض، قــول اهلل 
ً
، ولــم يخلــق إنســانا

ً
ترابــا

ىي  �نِ
�قَ �يْ

َ
ا ل ُر �يَ كَ��نِ

ْ
�ُل �ل �قُ َ َ��ُه َو�ي �َم�قْ �يَ َمْرُء َما �قَ

ْ
ُر �ل �نُ �ن َ ْ�َم �ي َ ا �ي �بً ِر�ي

ا �قَ ��بً
اُكْم َعدنَ ْر�نَ

�نَ �ن
أَ
ا � �ن تعالى: >�إِ

ا<))). َر��بً
�قُ �قُ  �ن

ُ
ك

وعليــه: ال يصــح منــك يــا فرعــون بحكــم العقــل والمنطــق والحقائــق الكونيــة 

ــر  ــاء واألجــداد والمــوروث الثقافــي، وتكاب ــة أن تتعصــب لآلب والســنن التاريخي

الحــق وتهمــل مــا جئنــاك بــه مــن الحجــج الباهــرات والبراهيــن القاطعــة ومــا 

بينــاه لــك ولملئــك مــن الحقائــق الســاطعة، بــل يجــب عليــك بحســب العقــل 

كــم بــه مــن البينــات،  والمنطــق أنــت وقومــك أن تنظــروا وتدققــوا فيمــا جئنا

وفيمــا بينــاه لكــم مــن الحقائــق والســنن اإللهيــة العظيمــة، وأن تحســنوا االختيــار 

والرضــوان  الكاملــة  األبديــة  بالســعادة  لتفــوزوا  األوان؛  فــوات  قبــل  ألنفســكم 

اإللهــي العظيــم والنعيــم المقيــم، وال تتعصبــوا لمــا ال ينبغــي لكــم التعصــب 

إليــه، وتنســوا أنفســكم مخالفيــن فــي ذلــك العقــل والمنطــق والفطــرة، فتخســروا 

أنفســكم وتكونــوا مــن الهالكيــن واألشــقياء فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة. 

عناد فرعون وعرضه المبارزة مع السحرة

ِسْ�ِرَك  ا �بِ
�نَ ْرصنِ

أَ
ا ِم�نْ � �نَ َ ِرحب �نْ ا ِل�قُ �نَ �قَ �أْ حبِ

أَ
اَل � َٰ� 56 �قَ

�ب
أَ
�بَ َو�

�نَّ
َ
ك

َها �نَ
َّ
ا ُكل �نَ ا�قِ �يَ

آ
اُه � �نَ ْ َر�ي

أَ
� �ْ �قَ

َ
>َول

�ن�قَ 
أَ
ا �

َ
ْح�نُ َول

ُه �نَ ِل�نُ حنْ
ا �نُ

َّ
َك َمْ�ِعًد� ل �نَ �يْ َ ا َو�ب �نَ �نَ �يْ َ َ�ْل �ب ْ احب ِلِه �نَ ْ �ث ِسْ�ٍر ّمِ َك �بِ

�نَّ �يَ �قِ
أْ
ا �نَ

َ
ل ا ُم�َسٰى 57 �نَ �يَ

1. النبأ: 40
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حً�<))). اُس صنُ
َر �ل�نَّ َ ْحسث ُ �ن �ي

أَ
هقِ َو� �نَ �ي ِ

ْ�ُم �لرنّ َ ْم �ي
ُ
اَل َمْ�ِعُدك ا ُسً�ى 58 �قَ َمكَ��نً

>�َٰ
�ب
أَ
�بَ َو�

�نَّ
َ
ك َها �نَ

َّ
ا ُكل �نَ ا�قِ �يَ

آ
اُه � �نَ ْ َر�ي

أَ
� �ْ �قَ

َ
>َول

ى فرعــون آياتــه  الخطــاب بلســان القــدرة جــل وعــا، بأنــه ســبحانه تعالــى أر

كلهــا: اليــد البيضــاء، والعصــا وغيرهمــا مــن اآليــات اآلفاقيــة واألنفســية  التســع 

والمعجــزات التــي أظهرهــا اهلل تبــارك وتعالــى وبّينهــا علــى لســان نبيــه الكريــم 

موســى الكليــم؟ع؟، باإلضافــة إلــى محتــوى الرســالة الســماوية التــي بلّغهــا  بــه 

موســى الكليــم وأخــاه ووزيــره هــارون؟ع؟، وعّرفــه حقيقتهــا وداللتهــا القاطعــة 

ب بهــا وتولــى؛ 
ّ

كــذ إنمــا  علــى صــدق النبــوة والرســالة، فمــا ارعــوى وال اســتقام، و

، وامتنــع عــن قبولهــا واالنصيــاع إلــى الحــق واتباعــه، وجــادل بالباطــل 
ً
عنــادا

ليدحــض بــه الحــق ويضــل النــاس عــن الهــدى واالســتقامة، وذلــك مــن أجــل 

البقــاء فــي الســلطة، والهيمنــة علــى الثــروة، وفــرض الســيطرة علــى مقــدرات 

ــة والســلطانية. ــازات الملكي ــع باالمتي ــة، والتمت الشــعب والدول

ســبحانه  اهلل  ونســبة  اإللهيــة،  القــدرة  بلســان  الخطــاب  يكــون  وحينمــا 

وتعالــى اآليــات إلــى نفســه، فهــذا يعنــي: باغــة البيــان وتمــام حجيــة اآليــات، 

كمــا هــي عليــه فــي نفســها،  ى فرعــون اآليــات  وأن اهلل تبــارك وتعالــى قــد أر

وكشــف لــه عــن حقيقتهــا وداللتهــا.

ومــع ذلــك: فقــد رفضهــا ولــم يقبلهــا وكــذب بهــا، ورفــض اإليمــان والطاعــة 

واالنصيــاع إلــى الحــق الــذي عرفــه واتباعــه والعمــل بمقتضــاه، وأصــّر علــى 

1. طه: 59-56
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لــة علــى  كانــت فــي غايــة الوضــوح ومنتهــى الدال الكفــر لعتــوه، أي: إن اآليــات 

ــم يكــن فــي وســعه  ــى فرعــون فل ــاق عل ــوة والرســالة، وضيقــت الخن صــدق النب

رد الدليــل بالدليــل والبرهــان بالبرهــان، فلجــأ إلــى الغــدر واالفتــراء بهــدف 

المعجــزات  فوصــف  واتباعــه،  الحــق  رؤيــة  عــن  النــاس  وصــرف  التضليــل 

، وذلــك: بهــدف مامســة تأثيرهــا البالــغ  الباهــرات واآليــات البينــات بالســحر

فــي النفــوس، والتشــكيك فيهــا، علــى غــرار مــا يفعلــه المبطلــون فــي مواجهــة 

الكــرام؟مهع؟ وبيانهــم فــي جميــع األمــم، قــول اهلل تعالــى:  معجــزات األنبيــاء 

ْل  َ ِه �ب َ��َصْ�� �بِ �قَ
أَ
��نٌ 52 � �نُ ْ ْو َم�ب

أَ
�� َساِحٌر �

ُ
ال لا �قَ ِلِهم ِم�ن رُس�ٍل �إِ �بْ

�نَ ِم�ن �قَ �ي ِ �قَ� �ل�ن
أَ
ِلَك َما �

�نَ
َ
>ك

<)))، ال ســيما وقــد شــاع الســحر وبــرز وانتشــر فــي مصــر فــي ذلــك  ��نَ ْ�ٌم َطاعنُ ُهْم �قَ

 فــي الحيــاة العامــة والخاصــة للمصرييــن، 
ً
 وسياســيا

ً
 دينيــا

ً
الوقــت، واتخــذ بعــدا

ــا موســى الكليــم؟ع؟ اإليمــان  ــي جــاء به ــات الت ــات والبين ــزم عــن اآلي ــا يل ولئ

بنبوتــه وفــرض طاعتــه علــى فرعــون وملئــه وقومــه.

أمــا صفــة الجنــون التــي جــاء بهــا المبطلــون فــي وصــف األنبيــاء الكــرام؟مهع؟ 

رغــم أنهــم ســادة العقــاء فــي أممهــم، فذلــك: ألنهــم خالفــوا المألــوف، واعتبــر 

المبطلــون المألــوف الــذي يحفــظ لهــم الســلطة ويؤمــن مصالحهــم هــو العقــل 

والرشــد، ومخالفتــه جنــون وســفاهة.

وموقــف فرعــون مــن اآليــات والبينــات والرســالة، يــدل علــى فــرط عتــوه 

ذاتــه  فــي  اســتغراقه  نفســه، وعظيــم  علــى  إســرافه  وشــديد  وعنــاده،  وغــروره 

وأنانيتــه، وفــي عالــم المــادة والحيــاة الدنيــا، وحرصــه غيــر المتناهــي علــى 

1. الذاريات: 53-52
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الســلطة والمصالــح الدنيويــة العاجلــة، ممــا يجعــل منــه صــورة بشــرية جليلــة 

، وفــي عتــوه وعنــاده واســتكباره  مماثلــة للشــيطان الرجيــم فــي رؤيتــه لألمــور

علــى الحــق وأهلــه ومحاربتــه لألوليــاء الصالحيــن.

كان إبليــس الرجيــم فــي صفوف المائكة في عالم القدس، وكان يبدو  فقــد 

 بالحقائــق الملكوتيــة عــن 
ً
وكأنــه واحــٌد منهــم فــي طهارتــه وعبادتــه، وكان عالمــا

طريــق المعاينــة والمشــاهدة، ومنكشــفة لــه علــى مــا هــي عليــه فــي نفســها، وقــد 

ــى مباشــرة وبــدون واســطة، ومــع ذلــك: حيــن أمــر  خاطبــه اهلل ســبحانه وتعال

كفــره بأنعــم اهلل تبــارك وتعالــى  ، وأصــر علــى  بالســجود آلدم؟ع؟ رفــض واســتكبر

عليــه وعنــاده، وصمــم علــى مبــارزة اهلل ؟ج؟ ومحاربــة أوليائــه الصالحيــن؟مهع؟ 

، وذلك بســبب االســتغراق في الذات  إضــال عبــاده؛ ليكونــوا شــركاءه فــي النار و

واألنانيــة والحســد ألوليــاء اهلل الصالحيــن؟مهع؟، ممــا يكشــف عــن مــدى خطــورة 

هــذا الــداء الروحــي واألخاقــي، حــب الــذات واألنانيــة والحســد، وفتكــه البالغ 

باإلنســان، وخطــورة آثــاره المدمــرة علــى النفــس وعلــى غيرهــا.

فجديــر بــكل عاقــل بصيــر باألمــور والعواقــب: أن يحــذر مــن هــذه األمــراض 

الهــاك  مــن  خوفــه  منهــا  يخــاف  وأن   ، الحــذر أشــد  واألخاقيــة  الروحيــة 

كل  والشــقاء، ويفــر منهــا بمقــدار حبــه لنفســه وحرصــه عليهــا، وأن يحــرص 

الحــرص وتمامــه علــى تطهيــر نفســه وشــفائها التــام منــه.

ا ُم�َسٰى< ِسْ�ِرَك �يَ ا �بِ
�نَ ْرصنِ

أَ
ا ِم�نْ � �نَ َ ِرحب �نْ ا ِل�قُ �نَ �قَ �أْ حبِ

أَ
اَل � >�قَ

أي: لــم يكتــف فرعــون بعــدم قبولــه اآليــات والبينــات التــي جــاء بهــا موســى 
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إلــى الحــق  الكليــم؟ع؟ مــن عنــد رب العالميــن، ورفــض اإليمــان واالنصيــاع 

كشــف عمــا هــو دفيــن فــي داخــل نفســه، مــن أن  إنمــا  والعمــل بمقتضــاه، و

األنانيــة  هــو  والطاعــة،  اإليمــان  ورفــض  والبينــات  اآليــات  لتكذيــب  دافعــه 

والتعلــق الشــديد بالســلطة، والخــوف الشــديد مــن ضياعهــا وضيــاع المصالــح 

واالمتيــازات الملكيــة والســلطوية القائمــة عليهــا، وليــس لشــك حقيقــي وعــدم 

قناعــة بالمعجــزات والبينــات فــي نفســها وفــي داللتهــا علــى صــدق النبــوة 

والرســالة، فاتهــم موســى الكليــم؟ع؟ وهــو النبــي الكريــم والولــي الصالــح بالتســتر 

بالديــن، واللجــوء إلــى الســحر والتمويــه تحــت عنــوان »المعجــزات«؛ ألغــراض 

سياســة تنافســية، وهــي: االســتياء علــى الســلطة والثــروة ومقــدرات الدولــة، 

إخــراج األقبــاط مــن أرضهــم ووطنهــم، بهــدف االســتئثار مــع بنــي إســرائيل  و

بالســلطة والثــروة والمقــدرات، وذلــك: وفــق خطــة منســقة ومتكاملــة، تتضمــن 

كل  آليــات لقلــب النظــام والســيطرة علــى الحكــم فــي البــاد، علــى قاعــدة: »

ى النــاس بعيــن طبعــه«، والهــدف مــن توجيــه تلــك االتهامــات لموســى  مــن يــر

إلــى  قــرب  عــن  واإليحــاء  وقدســيته  نزاهتــه  فــي  التشــكيك  هــو  الكليــم؟ع؟ 

أنــه يعمــل ألغــراض دنيويــة تنافســية، وهــي: الســيطرة علــى الحكــم والثــروة 

والمقــدرات، واالســتئثار بهــا مــع بنــي إســرائيل، وحرمــان األقبــاط منهــا والعمــل 

إخراجهــم مــن أرضهــم ووطنهــم الــذي ولــدوا فيــه  علــى اقصائهــم وتشــريدهم و

وتربــوا وترعرعــوا فيــه وأحبــوه وارتبطــوا بــه، وذلــك: ألســباب عرقيــة، فهــو يلجــأ 

كل السياســيين  إلــى األســاليب القــذرة؛ لتحقيــق أهدافــه مثلــه فــي ذلــك مثــل 

الذيــن يعملــون مــن أجــل الســلطة والثــروة واالمتيــازات ويتنافســون عليهــا علــى 

ــرر الوســيلة«. قاعــدة »الغايــة تب
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وفــي ذلــك مــا يكفــي الســتفزاز األقبــاط واســتثارة مشــاعرهم، وتحريضهــم 

ضــد موســى الكليــم؟ع؟ ودعوتــه، وضــد قومــه بنــي إســرائيل الذيــن هــم خصــوم 

فرعــون وأتبــاع موســى، وتنفيــر األقبــاط مــن رســالته ومقاومتهــا ومحاربتهــا، 

فــي  والثقافــي وللعــرق، والشــك  الدينــي  للتــراث  التعصــب  بدوافــع عديــدة: 

اآليــات وفــي نزاهــة موســى الكليــم؟ع؟ ودوافعــه وأهدافــه، واالنجــراف وراء 

المشــاعر الوطنيــة والقوميــة، والخــوف مــن الحرمــان والتشــرد ومفارقــة الوطــن 

إلــى األبــد، والخــوف مــن ضيــاع مجدهــم ومجــد آبائهــم وأجدادهــم وضيــاع 

كثرها  مســتقبل أبنائهــم وأحفادهــم مــن بعدهــم، وهــذه من أعظم المخــاوف وأ

؛ ألن اإلنســان يميــل بطبعــه إلــى وطنــه وأبنائــه  حساســية واســتثارة للمشــاعر

كمــا يحــب نفســه، ويصعــب عليــه فــراق وطنــه والخــروج  وتراثــه، ويحبهــم 

منــه والتفريــط فــي تراثــه ومســتقبل أبنائــه، وهــذا ممــا يظهــر موســى الكليــم؟ع؟ 

 شــامًا لهــم، 
ً
 وجوديــا

ً
علــى أنــه عــدو حقيقــي لــدود لألقبــاط ويشــكل تهديــدا

فيدفعهــم إلــى بغضــه ومحاربتــه ورفــض دعوتــه، ممــا يــدل علــى ذكاء فرعــون 

وخطــر مكــره.

وهــذا األســلوب الخبيــث الــذي لجــأ إليــه فرعــون فــي التعامــل مــع موســى 

الكليــم؟ع؟ ورســالته ومــا جــاء بــه مــن اآليــات والبينــات مــن عنــد رب العالميــن 

هــو نفــس األســلوب الــذي يلجــأ إليــه الفراعنــة والحــكام المســتبدون علــى طــول 

ــن  ــن والمصلحي ــاء الصالحي ــا فــي التعامــل مــع األولي ــخ وعــرض الجغرافي التاري

إثــارة الفوضــى  المخلصيــن الشــرفاء، مــن االتهــام لهــم بالعنــف واإلرهــاب و

وتعريــض مصالــح البــاد والعبــاد وأمنهــم إلى الخطر ونحــو ذلك من االتهامات 

الجزافيــة الباطلــة، واختــاف التبريــرات الوهميــة الباطلــة؛ لتشــويه ســمعتهم 
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والحــكام  الفراعنــة  بقــاء  أجــل  مــن  ذلــك:  وكل  وتصفيتهــم،  بهــم  والتنكيــل 

المســتبدين فــي الســلطة والتمتــع باالمتيــازات الســلطوية والتشــريفات الملكية، 

ونحــو ذلــك.
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كان فرعــون فــي غايــة الثقــة بقوتــه وبــوالء قومــه األقبــاط وتبعيتهــم  أي: 

التامــة لــه، وثقتــه بالظفــر والنصــر علــى موســى الكليــم؟ع؟ وقومــه بني إســرائيل، 

كذلــك، وألنــه وصــف اآليــات والبينــات التــي جــاء بهــا موســى الكليــم؟ع؟  وألنــه 

، فقــد أقســم: لنأتينــك يــا موســى بســحر يماثــل ســحرك، فــا يغرّنــك  بالســحر

 
ً
كمــا ، فــإن عندنــا مثــل مــا عنــدك منــه، ومــا يزيــد عليــه  مــا عنــدك مــن الســحر

إبطــال دعوتــك، ولنواجهــك ونبــارزك  ، مــا نســتطيع بــه قطــع حجتــك و
ً
ونوعــا

بــه؛ إلفشــال مؤامراتــك ضــد الشــرعية والنظــام الملكي الفرعونــي القائم ومصالح 

 
ً
 وزمانــا

ً
، مكانــا

ً
الشــعب، فأمهلنــا بعــض الوقــت، واجعــل بيننــا وبينــك موعــدا

معلوميــن للمبــارزة ال تخلفــه نحــن وال أنــت، علــى أن تكــون الدعــوة مفتوحــة 

 وبشــكل حر في أمرنــا واالختاف الواقع 
ً
؛ لينظــروا جميعا لــكل النــاس للحضــور

بيننــا وبينــك؛ ليفتضــح أمــرك علــى رؤوس األشــهاد، ويصــدروا حكمهــم العــادل 

فيمــا نختلــف فيــه، ويحــددوا خياراتهــم بأنفســهم بحريــة، وأن يكــون مــكان 

 تســتوي فيــه المســافة بيننــا وبينــك، وال يشــق 
ً
االجتمــاع والمبــارزة متوســطا

 أو 
ً
علــى النــاس مــن أي طــرف الوصــول إليــه بيســر وســهولة، وأن يكــون مفتوحــا

 ال يوجــد فيــه مــا يحجــب أعيــن الحضــور عــن مشــاهدة ومتابعــة مــا 
ً
منبســطا
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يجــري بدقــة حتــى يظهــر لهــم الحــق فيمــا نختلــف فيــه نحــن وأنــت.

والماحــظ: أن فرعــون قــد تــرك تعييــن الموعــد -المــكان والزمــان- إلــى 

موســى الكليــم؟ع؟، وفــي ذلــك: إظهــار منــه لكمــال اقتــداره وثقتــه مــن نفســه 

بالظفــر والفــوز فــي المبــارزة، فــي ســبيل الرفــع مــن معنويــات ملئــه وقومــه، 

وشــحذ هممهــم فــي مقاومــة دعــوة موســى الكليــم؟ع؟ وعــدم االنحــراف وراءها.

 ، وهــذا ال يعنــي صــدق فرعــون مــع نفســه وأتباعــه فــي وصفــه اآليات بالســحر

كمــا هــي عليــه وأقيمــت عليــه الحجــة  فقــد فهــم حقيقــة اآليــات واســتوعبها 

أبعــد  وأنهــا  وتعالــى،  مــن عنــد اهلل ســبحانه  بأنهــا  اليقيــن  ــَم 
ْ
ِعل وَعِلــَم  بهــا، 

مــا تكــون فــي حقيقتهــا عــن الســحر والتمويــه والخــداع، وأن موســى الكليــم 

كــرم مــن أن يكونــا من الســحرة والمشــعوذين، وأن الســحرة  وهــارون؟امهع؟ أجــل وأ

أضعــف مــن أن يســتطيعوا تهديــد نظامــه ودولتــه، أو يخرجــوه وقومــه مــن 

أرضهــم ووطنهــم، ولكنــه بســبب عتــوه وفــرط عنــاده واســتكباره وجهالتــه، أراد 

كان يعلــم بأنــه لــن يســتطيع أن  إن  أن يقاتــل ويقــاوم إلــى آخــر لحظــة، وأنــه و

يتغلــب علــى موســى الكليــم؟ع؟ نفســه، ولكنــه يعمــل ويقاتــل مــن أجــل إلبــاس 

الحــق بالباطــل، وتضليــل الــرأي العــام، وقطــع الطريــق علــى النــاس، والحيلولــة 

بينهــم وبيــن اإليمــان بنبــوة موســى الكليــم؟ع؟ والتصديــق برســالته، ممــا يهــدد 

نظامــه وبقــاءه فــي الســلطة، وهــو شــديد التعلــق بالســلطة ومــا يرجــع إليهــا مــن 

ــازات والتشــريفات، وال يريــد أن يضحــي بشــيء مــن ذلــك أو  المصالــح واالمتي

يتخلــى عنــه تحــت أي ظــرف مــن الظــروف أو ألي ســبب مــن األســباب.

 فــي طــول 
ً
وهــذا مــا يفعلــه الفراعنــة المتســلطون والحــكام والمتعنتــون دائمــا
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التاريــخ وعــرض الجغرافيــا، حيــث يصفــون المصلحيــن األحــرار والمطالبيــن 

البــاد  بمصالــح  واإلضــرار  الفوضــى،  إثــارة  و واإلرهــاب،  بالعنــف،  بالحقــوق 

الوهميــة  التبريــرات  إيجــاد  و ســمعتهم،  تشــويه  أجــل  مــن  وأمنهــم؛  والعبــاد 

الباطلــة؛ لقمعهــم وقهرهــم والتنكيــل بهــم وتصفيتهــم؛ إلســكاتهم والتخلــص 

منهــم ومــن مطالبهــم باإلصــاح ونحــو ذلــك، فالفراعنــة المتســلطون ال يؤمنــون 

إنمــا يفكــرون فقــط  بحــق وال حقيقــة، وال بمصالــح الشــعوب وأمــن األوطــان، و

فــي أنفســهم واســتمرار بقائهــم فــي الســلطة واســتمرار حصولهــم علــى مصالحهم 

كل شــيء: الديــن والشــعب  واالمتيــازات الســلطوية ونحــو ذلــك، ويتخــذون مــن 

والوطــن وغيرهــا وســيلة مــن أجــل ذلــك، ويكفــرون بــكل شــيء يحــول بينهــم 

كامــل االســتعداد  وبيــن الســلطة واالمتيــازات والتشــريفات والمصالــح، ولديهــم 

كل جريمــة مــن أجــل مــا يطلبــون ويرومــون مــن البقــاء فــي الســلطة،  الرتــكاب 

إلــى حيــن اســتطاعتهم  وال يتنازلــون عــن شــيء إال بمقــدار مــا يجبــرون عليــه و

فيقتلــون وال يراعــون فــي ذلــك ذمــة وال عهــد وال ميثــاق، وعليــه: فقــد لجــأ 

ــراء. ــال والكــذب واالفت ــى المراوغــة واالحتي فرعــون إل

كل ما سبق: أسجل نقطتين لصالح فرعون، وهما: ومع 

َك َمْ�ِعًد�  �نَ �يْ َ ا َو�ب �نَ �نَ �يْ َ َ�ْل �ب ْ احب
كيــده علــى الوفــاء بالوعــد مــن الطرفيــن >�نَ تأ  .

أ
�

<))) وهــذه خصلــة حميــدة ال تــكاد تجدهــا عنــد  �ن�ق
أَ
ا �

َ
ْح�نُ َول

ُه �نَ ِل�نُ حنْ
ا �نُ

َّ
ل

فراعنــة القــرن الواحــد والعشــرين، الذيــن طبعــوا علــى الغــدر ونقــض 

كانــوا فــي  العهــود والمواثيــق، فــا تجــد منهــم الوفــاء بشــيء منهــا مــا 

. ســعة مــن األمــر

1. طه: 58
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الحيــاد فــي اختيــار المــكان مــن جهــة الموقــع: متوســط بيــن الطرفيــن  ب. 

ويســمح لــكل النــاس بالحضــور فــي يســر وبســولة، ومــن جهــة الكيــف 

الحضــور  يســتطيع جميــع  بحيــث  منبســط  أو  مكشــوف  والطبيعــة: 

ا  رؤيــة المبــارزة وجميــع فصولهــا ومشــاهدتها بوضــوح تــام، قولــه: >َمكَ��نً

ُسً�ى<))).

كانتــا نتيجــة لثقــة فرعــون بنفســه وقوتــه ووالء  إن  وهاتــان الخصلتــان و

؛ ألنهــم  األقبــاط التــام إليــه، إال أنــك ال تجــد مثــل ذلــك لــدى فراعنــة العصــر

مجــرد بقايــا عهــد مضــى، وهــم يفتقــرون إلــى الثقــة بالنفــس، وألنهــم محكومــون 

لــه بســبب أو  إذال بعقــدة االســتعاء والحــرص التــام علــى اســتصغار اآلخــر و

بــدون ســبب، وذلــك للتعويــض عــن عقــدة الشــعور بالنقــص، وبســبب الخــواء 

الفكــري والغيــظ واالنتقــام مــن المعارضيــن الذيــن يجــدون فيهــم مــن خصــال 

الكمــال والثقــة ومحبــة النــاس لهــم مــا ال يجدونــه فــي أنفســهم.

َر  َ ْحسث ُ �ن �ي
أَ
هقِ َو� �نَ �ي ِ

ْ�ُم �لرنّ َ ْم �ي
ُ
فأجــاب موســى الكليــم؟ع؟ فرعــون بقولــه: >َمْ�ِعُدك

ًح�<))) أي: أن يكــون موعــد المبــارزة هــو يــوم الزينــة، وهــو يــوم عيــد  اُس صنُ
�ل�نَّ

كل عــام، وفيــه: يعطــل النــاس أعمالهم ويقطعون شــواغلهم،  لهــم يحتفلــون فيــه 

الناحيــة:  مــن  تهيئــة  كثــر  أ بذلــك  فيكونــون  ويجتمعــون،  فيــه،  ويتزينــون 

االجتمــاع  يكــون  وأن  والتفاعــل،  للحضــور  والعمليــة  والنفســية  الذهنيــة 

والمبــارزة فــي وقــت الضحــى، حيــن تطلــع الشــمس وتبســط ضوءهــا، وقبــل أن 

1. نفس املصدر
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كبــر عــدد ممكــن مــن النــاس، وضمــان  يشــتد حرهــا، وذلــك: لضمــان حضــور أ

عــدم أذيتهــم مــن حــر الشــمس، أي: ضمــان ســامتهم، وضمــان وضــوح الرؤيــة 

لفصــول ومشــاهد المبــارزة، فقــد قابــل موســى الكليــم؟ع؟ ثقــة فرعــون في نفســه 

كبــر  كبــر منهــا، وأدخــل حيثيــات جديــدة علــى الزمــان تضمــن أ وقوتــه بثقــة أ

عــدد مــن الحضــور وســامتهم ووضــوح الرؤيــة لمشــاهد المبــارزة، ممــا يكشــف 

عــن ثقتــه بربــه رب العالميــن، ويقينــه بصــدق مــا جــاء بــه مــن عنــده، وأنــه 

ناصــره علــى عــدوه ال محالــة، وذلــك: ليعلــو الحــق علــى الباطــل علــى رؤوس 

 فــي تلــك المبــارزة التاريخية 
ً
كثــر ظهــورا ، ويكــون أ األشــهاد، وينتشــر فــي األقطــار

الفاصلــة.
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حضور السحرة وحوار موسى معهم في الميدان

بعــد أن رأى فرعــون مــا جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟ مــن معجــزات باهــرات 

وآيــات بينــات واضحــات، وعــرف تأثيراتهــا العظيمــة فــي النفــس، وخطرهــا 

علــى نظامــه وملكــه، وقــرر المواجهــة بالمثــل مــع موســى الكليــم؟ع؟ وعقــد 

 حــول زمــان ومــكان المبــارزة مــع الســحرة، انصــرف إلــى حاشــيته 
ً
معــه اتفاقــا

وكبــار عمالــه ومعاونيــه، وتشــاور معهــم للتهــيء بجــد واجتهــاد ووضــع الخطــط 

إحكامهــا واتخــاذ التدابيــر الازمــة لخــوض المعركــة التاريخيــة الفاصلــة  و

بالنســبة إلــى مصــر والنظــام السياســي واالجتماعــي والدينــي فيهــا، وتحديــد 

مصيــر القائميــن علــى الحكــم ومســتقبلهم، ولضمــان تحقيــق النصــر فيهــا، 

كل مــا يقــدرون عليــه مــن أســباب المواجهــة ومــا يكيــدون بــه  وذلــك: بجمــع 

موســى الكليم؟ع؟ ويفتنون الناس ويخدعونهم ويلبســون عليهم الحق بالباطل 

ــوة موســى الكليــم؟ع؟ والتصديــق برســالته،  ــون بينهــم وبيــن اإليمــان بنب ويحول

ليحافظــوا بذلــك علــى نظامهــم السياســي واالجتماعــي والدينــي القائــم، وعلــى 

ــى إرســال الرســل  ــوا عل ــازات الحكــم، واتفق ــع بامتي بقائهــم فــي الســلطة والتمت

إلــى جميــع المدائــن فــي جميــع أنحــاء مصــر للبحــث عــن الســحرة الماهريــن 

المتمكنيــن منــه والمتدربيــن علــى مختلــف فنونــه والعارفيــن لكافــة أســراره، 

واإلتيــان بهــم إلــى العاصمــة السياســية ومقــر الحكــم فــي البــاد ومــكان المبــارزة 

 
ً
 وجنــودا

ً
التاريخيــة الفاصلــة مــع موســى الكليــم؟ع؟، فأرســل فرعــون ضباطــا

كافــة أنحــاء البــاد لجلــب الســحرة المطلوبيــن للمبــارزة، وكان  مــن جيشــه إلــى 

 فــي مصــر آنــذاك، وعلمــه مرغــوب فيــه، ويحتــل الســحرة مكانــة 
ً
الســحر شــائعا

كان الســحر يخدم  مرموقــة فــي النظــام السياســي واالجتماعــي والدينــي، حيث 
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 عديــدة: دينيــة وسياســية واجتماعيــة، ويمثــل الســحرة طبقــة مهمــة 
ً
أهدافــا

وفاعلــة فــي الحيــاة العامــة، وقــد نجــح المبعوثــون مــن فرعــون فــي جمــع عــدد 

، وقيــل: أربعمائــة 
ً
ضخــم مــن الســحرة يقــدر عددهــم بـــ: اثنيــن وســبعين ســاحرا

. كثــر مــن ذلــك بكثيــر ، وقيــل: أ ســاحر

كمــا لجــأ فرعــون ومعاونــوه إلــى التعبئــة اإلعاميــة والسياســية ضــد موســى 

الكليــم وأخيــه ووزيــره وشــريكه فــي الرســالة هــارون؟ع؟ وضــد قومهــم بنــي 

إســرائيل، والحــث علــى الحضــور إلــى ميــدان المبــارزة فــي الوقــت المعيــن 

ــرة، وتشــجيع  ــة المثي ــارزة التاريخي ــوم، مــن أجــل مشــاهدة المب والمــكان المعل

الســحرة ومناصرتهــم، أي: عمــل فرعــون ومعاونــوه علــى التحضيــر الشــامل مــن 

جميــع النواحــي: العمليــة والسياســية واإلعاميــة لســاعة المواجهــة بين موســى 

الكليــم؟ع؟ والســحرة فــي يــوم عيــد مصــر وزينتهــا، وذلــك: لعلــم فرعــون وملئــه 

بضــرورة المواجهــة وعــدم الفــكاك منهــا أو التهــرب عنهــا، ولعلمهــم بخطورتهــا 

التاريخيــة الفاصلــة علــى النظــام والقائميــن علــى الحكــم وتجديــد مســتقبلهم 

السياســي والوجــودي الفرعونــي القائــم فيهــا.

ثــم أتــى الموعــد المعيــن وحضــر فرعــون وملــؤه مــن األعيــان واألشــراف وكبــار 

عمالــه ومعاونيــه وأنصــاره مــع الســحرة إلــى مــكان المبــارزة المحــدد فــي موكــب 

فخــم مهيــب يســتولي علــى القلــوب، وحضــر فــي المقابــل موســى وهــارون؟ع؟ 

، واحتشــدت الجماهيــر من الرجال 
ً
وحيديــن فــي موكــب بســيط متواضــع جدا

والســواح  المقيميــن  ومــن  إســرائيل،  وبنــي  األقبــاط  مــن  واألطفــال،  والنســاء 

ى اختيــاره وفــق الشــروط المتوافــق  وغيرهــم فــي المــكان المعيــن الــذي جــر
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ً
عليهــا بيــن الطرفيــن: موســى؟ع؟ وفرعــون، وكان الجمــع حافــًا، والمشــهد مثيــرا

، فتوجــه موســى الكليــم؟ع؟ لفرعــون وملئــه 
ً
 جــدا

ً
للفكــر والمشــاعر وحماســيا

كثــر ألنهــم المعنيــون المباشــرون فــي  والســحرة وخــص الســحرة باالهتمــام أ

، وليهيئهــم ويقيــم عليهــم الحجــة 
ً
 ومحــذرا

ً
 وناصحــا

ً
المبــارزة، فقــال لهــم واعظــا

قبــل أن يباشــروا أي عمــل مــن أعمــال الســحر فيتحجــروا ويتعصبــوا لمــا عملــوا، 

والخــداع  الكــذاب  إلــى  باللجــوء  ا<)))  �بً ِه َك�نِ
َ
�لّل  �

َ
َعل ُرو�  �قَ �نْ �قَ ا 

َ
ل ْم 

ُ
ك

َ
ل >َو�يْ فقــال: 

والتمويــه علــى النــاس وتضليلهــم بإظهــار األوهــام واألباطيــل فــي لبــاس الحــق 

 وتعــدد 
ً
كذبــا ، وبادعــاء الربوبيــة  والحقائــق فــي أعيــن النــاس عــن طريــق الســحر

لهــة واألربــاب بــدون دليــل أو برهــان، وتناصــرون مــا عليــه مجتمعكــم مــن  اآل

كــم  الباطــل وتغالبــون الحــق بســحركم ومــا مكنكــم اهلل تبــارك وتعالــى فيــه وأعطا

 ، إيــاه مــن العلــم والفــن والمهــارة، وتزعمــون أن آيــات اهلل؟زع؟ ومعجزاتــه ســحر

وأن الدعــوة إلــى الحــق والعــدل والتوحيــد مؤامــرة سياســية خبيثــة تهــدف 

إلــى قلــب النظــام السياســي القائــم والســيطرة علــى الحكــم والثــروة ومقــدرات 

الدولــة واالســتئثار بهــا مــع بنــي إســرائيل واإلضــرار بمصالــح الوطــن والشــعب 

وحرمــان األقبــاط وطردهــم مــن وطنهــم وأرضهــم، ونحــو ذلــك مــن االفتــراءات 

 عليكــم 
ً
كلــه: ال أســاس لــه مــن الصحــة، وعاقبتــه وخيمــة جــدا فــإن ذلــك 

<))) أي: يهلككــم اهلل؟زع؟ ويســتأصلكم عــن آخركــم بعــذاب  ��بٍ
َ��نَ ْم �بِ

ُ
ك ْسِ��قَ �يُ

>�نَ

ــه،  ــم ل ــم بالحــق وعنادك كفرك ــده، بســبب  ــم يرســله عليكــم مــن عن ــم مؤل عظي

كمــا حــدث ذلــك للعديــد مــن  ــاة،   فــي الحي
ً
وبســبب أعمالكــم الســيئة جــدا

1. طه: 61
2. نفس املصدر
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لــوط  نــوح وقــوم عــاد وقــوم ثمــود وقــوم  األمــم واألقــوام قبلكــم، مثــل: قــوم 

وغيرهــم، وأن فرعــون ومــأله وجنــوده مهمــا بلغــوا مــن القــوة والثــروة والســلطة 

فــي األرض، فإنهــم أضعــف وأحقــر وأعجــز مــن أن يقفــوا أمــام جبــار الســماوات 

واألرض ورب العالميــن والخلــق أجمعيــن علــى الحقيقــة وهــم أضعــف وأعجــز 

وأحقــر مــن أن يملكــوا أنفســهم وغيرهــم أو يســتقلوا بنفــع أو ضــر لكــم أو لغيركم.

كونيــة وتاريخيــة  ثــم أشــار موســى الكليــم؟ع؟ إلــى قاعــدة حضاريــة وســنة 

َرٰى<))) أي: أن الكــذب واالفتــراء  �قَ ا�بَ َم�نِ ��نْ ْ� �نَ عامــة، وهــي قــول اهلل تعالــى: >َو�قَ

 لقيــام دولــة أو حضــارة أو موقــف 
ً
 صحيحــا

ً
ال يمكــن أن يفلــح ويؤســس تأسيســا

، والبــد أن تظهــر الحقيقــة  تاريخــي عــام، فــإن حبــل الكــذب علــى النــاس قصيــر

وتكشــف للنــاس، والحقيقــة تدافــع عــن نفســها وهــي ظاهــرة بذاتهــا وطابهــا 

كثيــرون، وأن األســباب الوهميــة والوســائل الخادعــة ال  مــن الحكمــاء وغيرهــم 

 ، تهتــدي إلــى مســببات ونتائــج حقــة ثابتــة لهــا صاحيــات البقــاء واالســتمرار

الكــذب والباطــل واالفتــراء والخــداع والتمويــه  وعليــه: فــكل مــا بنــي علــى 

خاســر والبــد أن ينهــار وينتهــي ويــزول إلــى األبــد، وال يمكــن أن يســوق اإلنســان 

إلــى العــزة والكرامــة والحيــاة المســتقرة الهنيئــة ويحقــق لــه الســعادة الحقيقيــة 

الكاملــة بــل يقــوده إلــى الخســران والــذل والهــوان والشــقاء الحقيقــي فــي الدارين 

كان الكــذب واالفتــراء علــى اهلل؟ج؟ ومــن أجــل  الدنيــا واآلخــرة، ال ســيما إذا 

محاربتــه، فمــن الحتمــي وبحكــم العقــل والمنطــق والســنن الكونيــة والتاريخيــة 

العامــة وبحكــم التجربــة التاريخيــة والمعاصــرة، لــن يــدع اهلل؟زع؟ يكذبــون عليــه 

كاذيــب إليــه، ويســعون بــكل قــوة ووســيلة إلطفــاء نــور الحــق  أو ينســبون األ

1. نفس املصدر
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إظهــار الباطــل ونشــر الظلــم والفســاد فــي األرض بــدون عقــاب، بــل ســينتقم  و

منهــم، وعليــه: ســيخيب ســعيكم، ولــن تدركــوا مرامكــم ومــا تطلبــون، ولــن تبلغــوا 

النتيجــة التــي تأملــون مــن النصــر والحصــول علــى الثــروة والجــاه والمنزلــة التــي 

 مــن العــذاب والشــقاء فــي الداريــن 
ً
وعدكــم بهــا فرعــون وملــؤه، ولــن تســلموا أبــدا

ــا واآلخــرة. الدني

وبهــذا: فقــد قــام موســى الكليــم؟ع؟ وعمــل علــى تهيئــة الســحرة خاصــة 

األطــراف  الجميــع:  ووضــع  وبينهــم،  بينــه  المبــارزة  لنتائــج   
ً
ونفســيا  

ً
فكريــا

المتنازعــة والمتفرجيــن فــي الســياق المنطقــي للفهــم الصحيــح لنتائــج المبــارزة 

التــي يعلــم بهــا عــن يقيــن قبــل أن تبــدأ، فهــو يعلــم عــن يقيــن: بــأن مــا عنــده 

حقيقــة فعليــة يقــف وراءهــا رب العالميــن صاحــب القــدرة المطلقــة، ومــا 

عنــد الســحرة مجــرد تمويــه وتضليــل وخــداع وال حقيقــة لــه وراء مــا يظهــر فــي 

أعيــن النــاس مــن الخــداع والتمويــه.

ر السحرة بكالم موسى وتدخل فرعون
ّ
تأث

البنيــان والمنطــق،  كام موســى الكليــم؟ع؟ المتيــن والمحكــم  تــرك  وقــد 

والمحبــة  بالصــدق  والمنعــم  ســريرته،  وصفــاء  الطاهــر  قلبــه  عــن  والصــادر 

 
ً
واإلخــاص إلــى النــاس والحــرص الكامــل علــى هدايتهــم ومصالحهــم تأثيــرا

 فــي معســكر فرعــون ال ســيما الســحرة، وظهر ذلك فيهــم بوضوح ال تخطئه 
ً
بالغــا

أعيــن الحاضريــن؛ ألن مــا صــدر عــن القلــب المخلــص يصــل إلــى القلب الســوي 

 
ً
كان بليغــا ، فكيــف إذا 

ً
كان الــكام بســيطا إن  ويتــرك تأثيــره البالــغ فيــه حتــى و
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ككام موســى الكليــم؟ع؟ وألنهــم رأوا الهيئــة المرعبــة البســيطة علــى   
ً
ومحكمــا

موســى الكليــم وهــارون؟ع؟ ورأوا مــع ذلــك القــوة والثبــات الكامــل لديهمــا فــي 

المشــهد العظيــم وأمــام جبــروت فرعــون وكبريائــه وطغيانــه، وألنهــم أدركــوا أن 

 عمــا ألفــوه، 
ً
كليــا اللغــة والمنطــق اللذيــن يســتخدمانهما جديــدان ومختلفــان 

وأنهما ليســا بلغة ومنطق ســاحر أو مجنون أو ســفيه أو طالب حكم وســلطان 

كونهمــا نبييــن إلهييــن، ويثبــت  وثــروة وجــاه ونحــو ذلــك، ممــا يؤثــر بحــق علــى 

كل ما نســب  طهــارة ســريرتهما وحســن نواياهمــا وصــدق دعوتهمــا وينفــي عنهما 

ُهْم<))). �نَ �يْ َ ْمَرُهْم �ب
أَ
ُع�� � ارنَ �نَ �قَ إليهمــا مــن وهــم وأباطيــل، فكانــت النتيجــة: >�نَ

أي: ظهــر االختــاف بيــن الســحرة بشــأن موســى الكليــم؟ع؟: هــل هــو علــى 

؟ وارتبكــوا أو تــرددوا فــي المواجهــة معــه وتخاصمــوا وتنازعــوا: هــل  الحــق أم ال

يمضــون فــي تحديــه، أم ينســحبون ويتركــون ســاحة المبــارزة؟ وقــد تحدثــوا 

كذلــك،   عــن فرعــون وملئــه، وعــن موســى وهــارون؟ع؟ 
ً
 بينهــم بعيــدا

ً
بذلــك ســرا

لكــي ال يظهــر اختافهــم أمــام موســى الكليــم؟ع؟ وأمــام فرعــون وأمــام الجماهير 

المحتشــدة، ولكــي يعطــوا أنفســهم فرصــة التفكيــر والمراجعــة ويتدبــروا األمــر 

بينهــم ويحســنوا التصــرف ويتخــذوا الموقــف الســليم الــذي يفرضــه عليهــم 

الضميــر والعقــل والمنطــق والمســؤولية التاريخية اإلنســانية والقومية والوطنية، 

ومــا فيــه مصلحتهــم الحقيقيــة ومصلحــة قومهــم فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة. 

 عــن االرتجــال واالســتعجال، فقــد أدركــوا بوضــوح تــام: 
ً
بعــد رويــة وبعيــدا

أنهــم أمــام موقــف تاريخــي مصيــري حاســم وبشــكل اســتثنائي مختلــف عــن 
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كل المواقــف التــي وقفوهــا بشــأن الحيــاة العامــة فــي الماضــي، وأن حــدود 

موقفهــم ونتائجــه وحــدود أشــخاصهم وزمانهــم، لتشــمل األمــة بكافــة طبقاتهــا 

وانتماءاتهــا، ولتشــمل التاريــخ بعدهــم بأســره، بــل تمتــد آثــاره لتشــمل المصيــر 

فيمــا بعــد المــوت واالنتقــال مــن هــذه الحيــاة الفانيــة إلــى الحيــاة اآلخــرة 

تغلــب  إن هــو  الكليــم؟ع؟  اتبــاع موســى  إنهــم عزمــوا علــى  وقيــل:  الباقيــة، 

عليهــم؛ ألنــه ســيثبت بذلــك أنــه ليــس بســاحر مثلهــم؛ ألنهــم يعلمــون بــأن 

ال أحــد يتفــوق عليهــم فــي فنــون الســحر والمعرفــة بأســراره، وهــو واحــد وهــم 

كان علمــه  كثيــر مــن الســحرة الماهريــن، وال يمكــن لســاحر واحــد مهمــا  خلــق 

، أن يتغلــب علــى هــذا الخلــق الكثيــر والعدد  وفنــه ومهارتــه وقدرتــه فــي الســحر

الضخــم المتناصريــن مــن الســحرة المهــرة، فضــًا عــن أن موســى الكليــم؟ع؟ 

 فــي أهــل هــذا الفــن، ولــم يتلــق العلــم والخبــرة والتدريــب علــى 
ً
لــم يكــن معروفــا

يــد واحــد منهــم أو مــن أســاتذتهم المعروفيــن بقــدم الســبق فــي فــن الســحر 

إن  و  ،
ً
فســيتغلبون عليــه حتمــا  

ً
ســاحرا كان  فــإن  وعليــه:  وأســراره،  وعلومــه 

كمــا يدعــي، فســوف يهزمهــم وينتصــر   مــن اهلل؟زع؟ والســماء 
ً
 ومدعومــا

ً
كان نبيــا

عليهــم ويظهــر بذلــك الحــق وينكشــف؛ ألنــه ال قــدرة ألحــد بــأن يتغلــب علــى 

 وعــن 
ً
ــا الســماء وعلــى القــدرة المطلقــة، ويكــون اإليمــان بــه بعــد ذلــك منطقي

حجــة ظاهــرة واضحــة، وال شــك: فــإن هــذا التدبيــر موافــق للحكمــة والمنطــق 

.
ً
والسياســة أيضــا

ولمــا رأى فرعــون وكبــار معاونيــه اختــاف الســحرة وترددهــم، ومــا فــي ذلــك 

مــن خزيهــم وخذالنهــم وفقــدان دولتهــم وضيــاع مجدهــم وعزهــم، تدخلــوا 

واجتهــدوا لرفــع االختــاف والتــردد الحاصــل بيــن الســحرة ولتثبيتهــم وتقويــة 
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عزيمتهــم علــى المواجهــة واإلصــرار علــى تحقيــق النصــر والغلبــة علــى موســى 

 
ً
الكليــم وهــارون؟امهع؟ وقــد عدلــوا بــكل دهــاء ومكــر عــن مناقشــة الســحرة فكريــا

فيمــا ســمعوه مــن موســى الكليم؟ع؟ مــن حكمة وعقائد وأفــكار ومبادئ وأصول 

، وعمــدوا إلــى أمــور عمليــة وركــزوا عليهــا،  أخاقيــة ومواعــظ ونصــح وتحذيــر

بحيــث يســتثيرون فيهــم العواطــف والمشــاعر الوطنيــة والقوميــة وتعصبهــم 

للتــراث وألمجــاد اآلبــاء واألجــداد، ويخوفونهــم بالفنــاء والضيــاع والحرمــان، 

ا  َه�بَ
�نْ ِسْ�ِرِهَما َو�يَ ْم �بِ

ُ
ك ْرصنِ

أَ
اُكْم ِم�نْ � ِر�بَ حنْ ُ �نْ �ي

أَ
� ِ َ���ن ِر�ي ُ ِ �ي َساِحَر��ن

َ
��نِ ل

�نَ
ٰ

�نْ َه فقالوا لهم: >�إِ

ٰ�<))) أي: ال تنخدعــوا بمــا ســمعتم مــن موســى وهــارون؟ع؟ فقــد 
َ
ل ْ ُم�ث

ْ
ُم �ل

ُ
ك �قِ

�قَ َ�ِر�ي �بِ

ــا وتبيــن أنهمــا  ــا مــا عندهــم، وقــد ظهــر لن ســمعنا منهمــا مثلمــا ســمعتم، ورأين

كمــا يزعمــان، وال يمتلــكان أي إســناد غيبــي غيــر محــدود، فمــا  ليســا بنبييــن 

كبــار هــذا الفــن  كالــذي هــو عندكــم، وأنتــم  عندهمــا هــو مجــرد ســحر وتمويــه 

كبــر بكثيــر منهمــا، ونحــن نقــف إلــى  ورواده وأســاتذته، وقوتكــم وقدراتكــم فيــه أ

صفكــم، والجماهيــر محتشــدة لتأييدكــم ومناصرتكــم، فــا تخافــوا مواجهتهما.

ومــن جهــة ثانيــة: نحــن خبيــرون بأالعيــب السياســة والسياســيين وطــاب 

الســلطة والمتنافســين عليهــا، ونحــن نعتقــد بــأن موســى وهــارون؟ع؟ ســاحران 

 فــي فــن الســحر وفي التمثيل والسياســة، وقد تســترا بالدين لتنفيذ 
ً
بارعــان جــدا

 ضــد النظــام والدولــة ومصالــح الشــعب، 
ً
مؤامــرة سياســية خبيثــة وخطيــرة جــدا

فهمــا يريــدان إســقاط النظــام الملكــي الفرعونــي، والســيطرة علــى الحكــم والثــروة 

ومقــدرات الدولــة، ويســتأثرون بهــا مــع بنــي إســرائيل، ويذيقون األقبــاط اإلقصاء 

رمزيــة عظيمــة ومقدســة  لهمــا حالــة  تكــون  أن  ويعمــان علــى  والحرمــان، 

1. طه: 63
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بيــن النــاس، تحــت عنــوان النبــوة والســفارة عمــا يزعمــان أنــه رب العالميــن، 

ولتكــون لهمــا بذلــك الشــهرة والصيــت والمجــد والفخــر والرئاســة عليكــم وعلــى 

األمــة بأســرها، وتكــون أزمــة الســحر وفنــه بيدهمــا دونكــم، ليتغلبــا عليكــم 

بالحيلــة والمكــر والخديعــة ويقومــا بإقصائكــم عــن الفــن أو تهميشــه فــي الشــأن 

والحيــاة العامــة، فــا يبقــى لكــم ســبيل إلــى الــرزق والديــن والدولــة، فتضيــع 

بذلــك منزلتكــم عنــد النــاس وســلطتكم عليهــم، بينمــا همــا فــي الحقيقــة مــن 

طبقــة مســحوقة أســفل منكــم، ولكــم المكانــة والمنزلــة الرفيعــة عليهمــا، وأنتــم 

أصحــاب الفخــر والمجــد بمــا لديكم من العلم والخبرة بفنون الســحر وتقنياته 

وبمــا لكــم مــن دور فعــال ومهــام عظيمــة فــي المجتمــع والحيــاة العامــة.

يخرجــا  أن  يريــدان  بــل  بذلــك،  يكتفيــا  لــن  وهــارون؟ع؟  موســى  إن  ثــم 

 على قلوبهــم؛ ألنهم 
ً
 مــن أرضهــم وديارهــم ووطنهــم العزيــز جــدا

ً
األقبــاط جميعــا

كلــوا مــن خيــره، وهــو مصــدر عزهــم وفخرهــم  ولــدوا وتربــوا وترعرعــوا فيــه وأ

ومجدهــم فــي الحيــاة وبيــن الشــعوب واألمــم، وســوف يــؤول وجودهــم إلــى 

الفنــاء، ومجدهــم وعزهــم إلــى الضيــاع، وينتهــي أمرهــم إلــى الخيبــة والحرمــان 

والشــقاء فــي الحيــاة، وهــذه نتائــج ال يمكــن القبــول بهــا والتســليم ألمرهــا، فقــد 

عمــل فرعــون وكبــار معاونيــه علــى تحريــك الميــل الطبيعــي إلــى األرض والوطــن 

لــدى الســحرة، وأثــاروا فيهــم المشــاعر الوطنيــة والقوميــة مــن أجــل تثبيتهــم 

وتعزيــز موقفهــم فــي مواجهــة موســى الكليــم وهــارون؟امهع؟ وتحريضهــم ضدهمــا 

وتحفيزهــم علــى االجتهــاد واإلصــرار علــى محاربتهمــا وتحقيــق النصــر والغلبــة 

عليهمــا بــكل حيلــة أو وســيلة.
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ثــم لجــأ فرعــون وكبــار معاونيــه إلــى تحريــك الميــل الطبيعــي لــدى الســحرة 

 مــن الزمــن، وقــد توارثــوه جيــًا بعــد 
ً
كــم فيهــم قرونــا إلــى التــراث المــوروث الحا

إلــى تقديــر أمجــاد اآلبــاء واألجداد التي يقدمونها لســائر أبناء الشــعب  جيــل، و

ومخوفيــن:  محذريــن  لهــم  فقالــوا  بهــا،  ويتغنــون  لســماعها   
ً
كثيــرا ويطربــون 

ٰ�<))) أي: لــن تقــف أهــداف موســى وهــارون؟ع؟ عنــد 
َ
ل ْ ُم�ث

ْ
ُم �ل

ُ
ك �قِ

�قَ َ�ِر�ي ا �بِ
َه�بَ

�نْ >َو�يَ

حــدود األهــداف السياســية المذكــورة ونحوهــا، بــل ســتتعداها إلــى تحقيــق 

أهــداف ثقافيــة ودينيــة واجتماعيــة وحضاريــة، فهمــا يســعيان إلــى القضــاء 

إلــى تغييــر دينكــم وديــن آبائكــم وأجدادكــم الــذي افتخــروا  علــى مقدســاتكم، و

بــه، وعاشــوا وماتــوا عليــه، ويجــب عليكــم أن تفخــروا بــه، وتعيشــوا وتموتوا عليه 

كمــا فعــل آباؤكــم وأجدادكــم؛ ألنــه األفضــل بيــن األديــان علــى وجــه األرض، ال أن 

تســمحوا بضياعــه وجعلــه أضحوكــة بيــن النــاس ومحــًا لســخريتهم.

كمــا أن موســى وهــارون؟ع؟ يســعيان للقضــاء علــى حضارتكــم الفرعونيــة 

العريقــة الضاربــة بجذورهــا فــي أعمــاق التاريــخ، وقــد بناهــا آباؤكــم وأجدادكــم 

وتشــييدها،  بنائهــا  ســبيل  فــي  عديــدة  لقــرون  ودماءهــم  أرواحهــم  وبذلــوا 

فالواجــب عليكــم أن تكافحــوا وتناضلــوا وتضحــوا مــن أجــل بقائهــا واســتمرار 

وجودهــا، وتعملــوا علــى تنميتهــا وتطويرهــا، ال أن تتنكــروا لهــا وتفرطــوا فيهــا 

ــة وكأنهــا ال تعنيكــم بشــيء، فيذهــب بذلــك تاريخكــم  وتســلموها وقــت الوثب

العريــق ومجدكــم العظيــم وعزكــم وكبرياؤكــم، وتنتهــي ســنتكم وفلســفتكم فــي 

الحيــاة وكأنهــا لــم تكــن فــي يــوم مــن األيــام، وهــي أرقــى الســنن والفلســفات التــي 

عرفتهــا األمــم فــي تاريخهــا الطويــل.

1. نفس املصدر
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 حضارتهــم وتاريخهم وتراثهم 
ً
كثيرا ومــن المعــروف أن عامــة النــاس يقدمــون 

والعبــادات والتقاليــد والســنن القوميــة التــي ورثوهــا مــن آبائهــم وأجدادهــم 

وتربــوا ونشــأوا عليهــا جيــًا بعــد جيــل لقــرون عديــدة ولفتــرة طويلــة مــن الزمــن، 

ــل  ال ألنهــا حــق فــي نفســها، وقــد قــام عليهــا الدليــل والبرهــان الصحيحــان، ب

ألنهــم ألفوهــا وأنســوا بهــا وأصبحــت جــزء مــن شــخصيتهم وكيانهــم المعنــوي في 

الحيــاة ومنهــا يســتمدون قوتهــم وشــوكتهم، وعليهــا يقــوم مجدهــم وكبرياؤهــم، 

وهــي عنوانهــم فــي الحيــاة بيــن الشــعوب واألمــم. 

وعليــه: فقــد وضــع فرعــون وكبــار معاونيــه الديــن والحضــارة والتاريــخ واألمــة 

التاريخيــة  المبــارزة  بنتائــج  بــأن ذلــك ســيتحدد  لهــم  وبينــوا  الســحرة،  بيــد 

الكليــم وأخيــه ووزيــره هــارون؟امهع؟ وبطبيعــة  العظيمــة بينهــم وبيــن موســى 

الحــال فهــي مســؤولية عظيمــة بــدون شــك، وال يمكــن ألي عاقــل مخلــص لدينه 

وحضارتــه ووطنــه وشــعبه أن يفــرط أو يقبــل التفريــط فــي شــيء مــن ذلــك، 

والمطلــوب مــن أجــل مقدســاتكم: الديــن والتــراث والحضــارة والتاريــخ والوطــن 

واألمــة، عليكــم أن تتركــوا الخــوف والشــك والتــردد واالختــاف والتنــازع، فــا 

 تصــل منــه إلــى نفوســكم، واحكمــوا أمركــم بينكــم وأتقنــوه، 
ً
تجعلــوا لهــا طريقــا

فــي  والحاســمة  الفاصلــة  العظيمــة  التاريخيــة  للمعركــة   
ً
جيــدا وخططــوا 

ــون الســحر  كل مــا لديكــم مــن فن ــروا  ــوا وأظه تاريخكــم، وشــدوا عزمكــم وال تهن

 مــن ذلــك، 
ً
ومهارتــه، وكل مــا لديكــم مــن المكــر والدهــاء وال تّدخــروا شــيئا

، وأقبلــوا علــى المعركــة إقبالــة واحــدة، بعــزم 
ً
 متراصــا

ً
 واحــدة وصفــا

ً
وكونــوا يــدا

وثبــات وقــوة إرادة وتصميــم، وواجهــوا موســى وهــارون؟ع؟ متحديــن مجتمعيــن 

عليهمــا، متســاعدين متناصريــن متوافقيــن غيــر مختلفيــن فيهمــا وفــي أمرهمــا، 
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ــن،  ــر لقوتكــم فــي قلــوب الرائي ــم، وأشــد لهيبتكــم وأظه فــإن ذلــك؛ أنظــم ألمرك

وأمكــن لعلمكــم، وأمضــى لســعيكم، وهــو الســبيل الوحيــد لفوزكــم علــى موســى 

ولقومنــا  ولكــم  لنــا  ولتكــون  المشــهود،  العظيــم  اليــوم  فــي هــذا  وهــارون؟ع؟ 

الغلبــة والرفعــة والمكانــة العاليــة عليهمــا وعلــى قومهمــا إلــى أبــد اآلبديــن، 

واعلمــوا أن هــذا اليــوم هــو يــوم عظيــم وفاصــل فــي تاريــخ بلدنــا وحضارتنــا 

كمــا قبلــه، وأن المســتقبل: الســيطرة علــى الحكــم  وديننــا، ولــن يكــون مــا بعــده 

ــم اإلرادة والثقافــة والديــن والفــوز  ــة والشــعب، وتحكي ــروة ومقــدرات الدول والث

بالمطلــوب، ســيكون مــن نصيــب مــن يحظــى بالغلبــة واالنتصــار علــى الطــرف 

: نحــن وأنتــم واألقبــاط، أو موســى وهــارون؟ع؟ وبنــو إســرائيل، فلــن تقــوم  اآلخــر

ــا أو لكــم أو لألقبــاط قائمــة إن تراجعتــم أو هزمتــم.  لن

وضيــاع  ووطنهــم  ديارهــم  مــن  والطــرد  والتهميــش  بالفنــاء  خّوفهــم  فقــد 

مجدهــم إن ُغلبــوا، وقــد وعدهــم باألجــر العظيــم وتعديــل الميــزان الطبقــي 

إعطائهــم المكانــة والمنزلــة الرفيعــة وتنزيلهــم مــن العــرش الملكــي إن َغلبــوا. و

ثــم لمــاذا االختــاف والتنــازع ورمــي األوراق قبــل أن تبــدأ المبــارزة وتظهــر 

النتائــج، فعليكــم باالجتهــاد فــي األمــر وبذل الوســع والطاقة والتعــاون والتعاضد 

، وخــوض المعركــة  والتناصــر بينكــم مــن أجــل الفــوز والغلبــة وتحقــق النصــر

كام وتدبيــر سياســي  كلــه  وانتظــار النتائــج وتقييمهــا والحكــم عليهــا، وهــذا 

ــة بــدون شــك أو ريــب. محكــم، يكشــف عــن دهــاء وفطن

وبذلــك فقــد جمــع فرعــون بيــن التضليــل والترغيــب والترهيــب فــي تثبيــت 

الســحرة وتحريضهــم ضــد موســى الكليــم؟ع؟ وتوحيــد صفوفهــم وتحفيزهــم 
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وبــكل خبــث  متاحــة  ووســيلة  ســبب  بــكل  وأتــى  وســيلة،  بــكل  لمحاربتــه 

ومكيــدة ســيواجه بهــا الحــق ويطفــئ نــوره، وهــو عيــن األســلوب والمنطــق الــذي 

تلجــأ إليــه األنظمــة الدكتاتوريــة المســتبدة فــي التحريــض ضــد المعارضيــن 

ومواجهتهــم، إذ تتهمهــم بالعمــل علــى قلب النظام السياســي بالقوة واألســاليب 

غيــر المشــروعة، والتآمــر لإلضــرار بالمصالــح الشــعبية والوطنيــة والقوميــة، 

والخــروج علــى العــادات والتقاليــد والتــراث، واعتبــار المألــوف والتــراث والنظام 

الرســمي هــو العقــل والرشــاد والصــواب، والخــروج عليهــا جنــون وســفاهة وخطــأ 

كبــراء األمــم وســادتها ومترفيهــا علــى وصــف األنبيــاء  فــادح، وهــو مــا حمــل 

الراشــدين  المصلحيــن  ووصــف  وكبارهــم،  العقــاء  ســادة  وهــم  الكــرام؟ع؟ 

وأتباعهــم بالمجانيــن والســفهاء، ال لشــيء إال ألنهــم خالفــوا المألــوف والتــراث 

المــوروث والنظــام الرســمي وطالبــوا بتغييــره أو إصاحــه، وهــذا الوصــف منهــم 

لألنبيــاء الكــرام وقــادة اإلصــاح، هــو فــي الحقيقــة والواقــع عيــن الســفاهة 

والحماقــة، وأســاس التخلــف والتحجــر فــي المجتمعــات واألمــم فــي منطــق 

العقــاء والحكمــاء.

 فــي التحــدي واالشــتراك 
ً
كل حــال: فقــد قــرر الســحرة المضــي قدمــا وعلــى 

ــارزة، وفــي ذلــك حكمــة ربانيــة ومصلحــة عظيمــة للرســالة والنــاس،  فــي المب

حيــث أن حــدوث المبــارزة ســمح لظهــور الحقيقــة وانكشــافها بشــكل تــام 

 ليهلــك مــن 
ً
، وأقــام الحجــة علــى النــاس جميعــا وواضــح أمــام أعيــن الجماهيــر

كمــا حمــل الســحرة علــى اإليمــان  هلــك عــن بينــة ويحيــى مــن حــّي عــن بينــة، 

بالتوحيــد والنبــوة والقيامــة، والتصديــق برســالة موســى الكليــم وهــارون؟امهع؟ 

الدينيــة والفكريــة والسياســية واالجتماعيــة فــي الحيــاة، وكفــروا بألوهيــة فرعــون 
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لــه  الفاســد، وأعلنــوا عصيانهــم  الملكــي  الزائفــة ونظامــه  الوهميــة  وربوبيتــه 

كان ذلــك ليحــدث وتحصــل آثارهــا ونتائجهــا  وتحديــه وتمردهــم عليــه، ومــا 

العظيمــة لــو أن الســحرة انســحبوا مــن المبــارزة وتركــوا الســاحة ولــم يمضــوا 

 فــي التحــدي.
ً
قدمــا

المبارزة التاريخية الفاصلة بين موسى والسحرة

ٰى< �قَ
ْ
ل

أَ
َل َم�نْ � ّوَ

أَ
��نَ �

ُ
ك

�ن �نَّ
أَ
ا � َ إَِوّمَ ىي �قِ

ْ
ل �ن �قُ

أَ
ا � ّمَ ا ُم�َسٰى �إِ �� �يَ

ُ
ال >�قَ

كمــا أمرهــم زعيمهــم وولــي  اتحــد الســحرة وأتــوا متضامنيــن فــي الموقــف 

نعمتهــم فرعــون وعزمــوا مــن أجــل إرضــاء فرعــون وكســب تأييــده وجائزتــه علــى 

مبــارزة موســى الكليــم؟ع؟ وهزيمتــه بــكل وســيلة، فتقدمــوا لموســى الكليــم؟ع؟ 

كفاءتهــم ومهارتهــم وقدراتهــم فــي الســحر وتمكنهــم  بــكل ثقــة واطمئنــان إلــى 

مــن فنونــه ومعرفــة خفايــاه وأســراره وجازميــن بتفوقهــم علــى موســى الكليــم؟ع؟ 

كانــت المســألة تتعلــق بالســحر وحــده وال عاقــة  وظهورهــم عليــه وغلبتــه، إذا 

�ن 
أَ
ا � َ إَِوّمَ ىي �قِ

ْ
ل �ن �قُ

أَ
ا � ّمَ كما يدعي موســى الكليــم؟ع؟ فقالــوا: >�إِ لهــا بمــا فــوق الطبيعــة 

، حيــث 
ً

 لــك: إلقــاءك أو إلقاءنــا أوال
ً
ى<))) فاختــر مــا تــراه مناســبا �قَ

ْ
ل

أَ
َل َم�نْ � ّوَ

أَ
��نَ �

ُ
ك

�نَّ

ال يغيــر فــي النتيجــة عندنــا بتقدمنــا نحــن أو تقدمــك أنــت فــي اإللقــاء، فــإذا 

إذا  كانــت المســألة تتعلــق بالســحر فنحــن الفائــزون عليــك فــي الحالتيــن، و

كمــا تدعــي،  كانــت المســألة تتعلــق بقــوة مطلقــة فــوق الطبيعــة وفــوق البشــر 

كان هــذا التخييــر منهــم لموســى   فــي الحالتيــن، وقيــل: 
ً
فأنــت الفائــز حتمــا

1. طه: 65
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 منهــم معــه، ولوقوعهــم تحــت تأثيــر نصائحــه ومواعظــه 
ً
الكليــم؟ع؟ تؤدبــا

وتحذيــره لهــم، ومــا ظهــر منهــم مــن التنــازع فــي أمــره.

اطمئنان موسى

ْسَ�ٰى<
َها �قَ

�نَّ
أَ
ِه ِم�ن ِسْ�ِرِهْم � �يْ

َ
ل ُل �إِ

�يَّ
حنَ ُ ُهْم �ي ُهْم َوِعِص�يُّ

ُ
ال � ِح�بَ دنَ اإِ

��ۖ  �نَ �قُ
ْ
ل

أَ
ْل � َ اَل �ب >�قَ

ْل  َ فقــال لهــم موســى الكليــم؟ع؟ مــن غيــر تــردد أو اضطــراب أو قلــق: >�ب

��<))) أي: أخلــى لهــم الظــرف وأعطاهــم الفرصــة الذهبيــة بالبــدء، وهــي  �قُ
ْ
ل

أَ
�

بــدون شــك تعمــل لصالحهــم فــي المبــارزة وكســب رأي المشــاهدين؛ ألن الــذي 

، عليه 
ً
يبــدأ يمــأل الــكأس ويكســب الــرأي ويوجهــه لصالحــه، والــذي يأتي الحقــا

 فــي الــرأي والتوجــه الــذي خلقتــه الفرصــة األولــى ويهــدم 
ً
أن يحــدث تغييــرا

 بالمخاطــر والصعــاب، 
ً
 مصحوبــا

ً
 إضافيــا

ً
، ممــا يتطلــب جهــدا

ً
 قائمــا

ً
بنيانــا

وكان ذلــك الموقــف مــن موســى الكليــم؟ع؟ مقابلــة ألدبهــم معــه بالحســنى 

 عليهــم بمــا مالــوا إليــه وبمــا هــو فــي مصلحتــم مــن البــدء 
ً
وأدب مثلــه، وجــودا

كل مــا لديهــم مــن المهــارة  ــرزوا  إخــاء الظــرف لهــم ليب بإلقــاء مــا عندهــم، و

والفــن والكيــد ويأتــوا بأقصــى مــا فــي وســعهم مــن األســباب، ليأتــي الحــق بعدهــم 

، ولتكــون معجزتــه  فيبطــل بــكل مــا جــاءوا بــه فــا تكــون لهــم حجــة وال عــذر

 منــه لعــدم المبــارزة واالحتفــال بكيدهــم 
ً
إظهــارا ، و وســلطان اهلل؟زع؟ فيهــا أظهــر

 إلــى 
ً
 بمــا جــاء بــه مــن عنــده، ومطمئنــا

ً
 علــى ربــه، وواثقــا

ً
وبســحرهم، معتمــدا

ى فــا يصلــون  وعــده إيــاه بالنصــر والغلبــة علــى عــدوه وأنــه معهمــا يســمع ويــر
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إليــه أو إلــى أخيــه ووزيــره هــارون؟ع؟ بســوء.

كان  كل مــا  فاســتجاب الســحرة إلــى مــا أمرهــم بــه موســى الكليــم؟ع؟ فألقــوا 

كل ما أعدوه  فــي أيديهــم فــي وســط ســاحة المبــارزة دفعة واحدة، واســتخدموا 

للمبــارزة مــن أســباب ووســائل ومكائــد يكيــدون بها الحق ويبطلونــه ويغلبون به 

 تظهــر فجــأة 
ً
موســى الكليــم؟ع؟ ويقهرونــه، فــإذا حبالهــم وعصيهــم وكانــت ألوفــا

وبــدون مهلــة تذكــر مــن ســحرهم البليــغ، فــي خيــال موســى الكليــم؟ع؟ وغيــره 

كأنهــا قــد ولجتهــا الــروح وأصبحــت  مــن الناظريــن الحاضريــن فــي المشــهد 

كبيــرة وصغيــرة ومختلفــة األشــكال واألنــواع، تمشــي  حيــات وثعابيــن حقيقيــة 

كانــت فــي  إن  كان يظهــر مــن عصــا موســى الكليــم؟ع؟ و بســرعة، أمثــال مــا 

 
ً
 ومخيفــا

ً
 ممــا جعــل المشــهد عظيمــا

ً
ــا ــاالً وعصي ــزال حب الحقيقــة والواقــع ال ت

ِسْ�ٍر  اُءو� �بِ �ُهْم َو�بَ ْرَه�بُ اِس َو�ْس�قَ
�نَ �ل�نَّ ُ ْع�ي

أَ
ْ�� َسَ�ُرو� � �قَ

ْ
ل

أَ
ا � ّمَ

َ
ل للغايــة، قــول اهلل تعالــى: >�نَ

وملئــه،  فرعــون  مــن  والســرور  والفــرح  التأييــد  فتعالــت صرخــات  ٍم<)))  �ي ِ َع�ن

وتعالــت صرخــات الخــوف والفــزع مــن الجماهيــر وتراجعــوا إلــى الخلــف، ممــا 

يــدل علــى شــدة براعــة الســحرة ومهارتهــم وتمكنهــم مــن فنــون الســحر وأســراره، 

كمــا أظهــره فــي خيــال  وقــد أظهــر اهلل؟زع؟ األمــر فــي خيــال موســى الكليــم؟ع؟ 

غيــره ليــدرك عظمــة الموقــف وخطورتــه وعظيــم النعمــة اإللهيــة عليــه، وذلــك 

كانــت حركــة حقيقيــة فعليــة، ولكنهــا  يثبــت: أن حركــة الحبــال والعصــي 

حركــة صناعيــة ماديــة بحتــة، فيزيائيــة وكيمائيــة ورياضيــة، وليســت حركــة 

كمــا هــي عنــد الحيــات والثعابيــن الحقيقيــة. حيويــة وبــإرادة حــرة 
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كالزئبــق وغيــره، تتأثــر وتمتــد  كيميائيــة   
ً
وقيــل: إن الســحرة اســتخدموا مــوادا

بأشــعة الشــمس، وتتولــد عنهــا حــركات ســريعة ومختلفــة فــي الحبــال والعصــي 

كانــت  تشــبه فــي ظاهرهــا حــركات الحيــات والثعابيــن الحقيقيــة، حيــث 

 فــي علــوم الكيميــاء والرياضيــات والهندســة 
ً
الحضــارة الفرعونيــة متقدمــة جــدا

كان مــن نتاجهــا فــي الحضــارة الفرعونيــة: تحنيــط الجثــث  وغيرهــا، التــي 

كمــا يثبــت براعــة الســحرة ومهارتهــم الفائقــة وشــدة تمكنهــم  وبنــاء األهرامــات، 

مــن فنــون الســحر وأســراره وخفايــاه، وعميــق تأثيرهــم علــى خيــال وعقــول 

المشــاهدين.

خوف موسى من انخداع الناس

�َسٰى< هقً ّمُ �نَ �ي ِسِه حنِ �نْ َس �نِ�ي �نَ
َ ْوحب

أَ
ا >�نَ

كان  ــره فــي المشــاهدين  ، وتأثي
ً
كان فــي الواقــع عظيمــا وألن ســحر الســحرة 

، فقــد أحــس موســى الكليــم؟ع؟ بخــوف خفيــف غيــر ظاهــر 
ً
 وعميقــا

ً
بالغــا

ــر علــى ظاهــر البشــرة ومامــح  ــه أي أث ــم يظهــر ل يســري فــي داخــل نفســه، ول

وجهــه الشــريف، فضــًا عــن تصرفاتــه وعملــه وأفعالــه، وكان ذلــك الخــوف فــي 

نفســه مــن أن يلتبــس األمــر علــى النــاس فينخدعــوا بمــا شــاهدوا مــن عظيــم 

، والظاهــر الممــوه، فــا يميــزوا بينــه وبيــن آيــة اهلل ســبحانه وتعالــى  الســحر

ومعجزتــه للتشــابه الظاهــر بينهمــا، ويرســخ تأثيــر الســحر فــي أعمــاق أنفســهم 

فيصعــب بعــد ذلــك إزالتــه منهــا، فيصيبهــم الشــك فــي أمرهــم فــا يؤمنــوا وال 

كمــا ينبغــي، أو أن يتــرك بعضهــم الميــدان وينســحبوا تحــت  يســتجيبوا للحــق 
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ــه  ــأ ل ــر الخــوف والرعــب الــذي أحدثــه الســحر فــي أنفســهم قبــل أن يتهي تأثي

الظــرف ويتمكــن مــن إظهــار معجزتــه فــا يتضــح لهــم الحــق، ونحــو ذلــك، 

 لعمــل الســحرة، 
ً
كبيــرا  

ً
 علــى نفســه أو أنــه أولــى اهتمامــا

ً
ولــم يكــن خوفــه أبــدا

أو أنــه خــاف مــن أن يغلــب الســحرة بســحرهم مــا جــاء بــه مــن الحــق مــن 

 بالنصــر والغلبــة مــن هــذه الجهــة، 
ً
 وجازمــا

ً
كان واثقــا عنــد ربــه جــل ؟ج؟، فقــد 

يقــول أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟: »لــم يوجــس موســى خيفــة على 

نفســه بــل أشــفق مــن غلبــة الجهــال ودول الضــالل«))).

وكان فرعــون فــي الحقيقــة يراهــن علــى أن تنخــدع الجماهيــر بمــا يأتــي 

 أو 
ً
كا كان شــا كان طالــب حقيقــة، أو  بــه الســحرة مــن الســحر العظيــم، ال أنــه 

جاهــًا بحقيقــة مــا جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟ مــن عنــد ربــه، فقــد أراه اهلل؟زع؟ 

لــة،  آياتــه ومعجزاتــه وحقيقتهــا وعرفهــا بمــا هــي عليــه مــن الحقيقــة والدال

ولكنــه وقــف موقــف الحــكام والسياســيين المكابريــن، الذيــن يعرفــون مــا يأتــي 

كمــا هــي، ولكنهــم يكابــرون  المطالــب والحقائــق  لهــم مــن  المعارضــون  بــه 

ويعانــدون ويســعون إلــى لبــس تلــك المطالــب والحقائــق وخلطهــا ومغالبــة 

ــرأي العــام بشــأنها، وتحريــض النــاس عليهــم  ــل ال معارضيهــم بالباطــل، وتضلي

بغيــر حــق، مــن أجــل أهــداف سياســية بحتــة، تتعلــق ببقائهــم فــي الســلطة أو 

الوصــول إليهــا ونحــو ذلــك مــن المصالــح، فــإذا تحقــق لــه ذلــك، بطلــت حجــة 

، ممــا يهــيء األجــواء وتتــاح الفرصــة لفرعــون 
ً
موســى الكليــم؟ع؟ وفشــل سياســيا

 ويســمح لــه بتصفيتــه والذين آمنوا 
ً
 وعســكريا

ً
بمواجهــة موســى الكليــم؟ع؟ أمنيــا

، والتخلــص منهــم إلــى األبــد بــدون أن يحصــل علــى أي تعاطــف شــعبي، 
ً
ماديــا

طبة 4 1. نهج البالغة، الن
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أو تحــدث ردود فعــل شــعبية واســعة تهــدد أمــن واســتقرار نظامــه ودولتــه.

وذلــك التخــوف مــن موســى الكليــم؟ع؟ يكشــف الطبيعــة البشــرية لألنبيــاء 

كغيرهــم من البشــر عندما يشــاهد أو يعرض  الكــرام؟ع؟ فهــم يخافــون ويحزنــون 

 عــن الطاعــة 
ً
لهــم مــا يوجــب الخــوف أو الحــزن، إال أن ذلــك ال يخرجهــم أبــدا

إلــى المعصيــة، وال يحملهــم علــى التقصيــر والتــردد أو الضعــف فــي تحمــل 

ــة الرفيعــة عنــد اهلل  المســؤوليات، وبذلــك يســتحقون الثــواب العظيــم والمنزل

كمــا يكشــف عــن عظيــم رحمتهــم  تبــارك وتعالــى بمــا صبــروا وتحملــوا وعملــوا، 

إســعادهم  وتعاطفهــم مــع النــاس وشــديد حرصهــم علــى هدايتهــم وتكميلهــم و

فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، والتضحيــة مــن أجلهــم بالنفــس والنفيــس.

المدد اإللهي العظيم

>�ٰ
َ
ْعل

اأَ
ْ
�ن�قَ �ل

أَ
َك �

�نَّ  �إِ
�نْ حنَ

ا �قَ
َ
ا ل �نَ

ْ
ل >�قُ

ى فــي نفــس موســى الكليــم؟ع؟ رغــم أنــه  وأمــام هــذا التخــوف الــذي ســر

 ال يعبــأ بــه، فقــد جــاءه المــدد اإللهــي العظيــم، 
ً
 وســطحيا

ً
 وخفيفــا

ً
كان آنيــا

َك 
�نَّ  �إِ

�نْ حنَ
ا �قَ

َ
: >ل

ً
 وتأييــدا

ً
 لــه وتطمينــا

ً
وخاطبــه رب العــزة والجــال، فقــال تثبيتــا

ٰ�<))) أي: ال تخــف وال تســتعظم مــا جــاء بــه الســحرة، فــإن مــا معــك 
َ
ْعل

اأَ
ْ
�نْ�قَ �ل

أَ
�

 للناظريــن بيــن مــا جــاءوا بــه مــن الســحر 
ً
أجــل وأعظــم، وســيظهر الفــرق جليــا

ومــا جئــت بــه مــن الحقيقــة، فــا تخــف مــن أن يلتبــس األمــر علــى النــاس، 

 للعيــان وتدركــه عقــول جميــع الناظريــن، وســتكون 
ً
فســوف يظهــر الحــق جليــا
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أنــت المســتعلي علــى الســحرة والــذي جــاء بهــم لمبارزتــك بالظفــر والغلبــة، 

كيــد فــي حقيقــة األمــر وفي نظر المشــاهدين، وســيعرف الســحرة  وتقهرهــم بالتأ

أنفســهم وهــم أصحــاب الفــن والحجــة فــي المقــام، بأنــك الصــادق األميــن، 

والرســول الكريــم، وســيخضعون لــك ويتبعونــك؛ ألنــك المحــق وهــم المبطلــون، 

وســيعلمون أن مــا عنــدك حقيقــة فعليــة عظيمــة تقــف وراءها قــوة مطلقة فوق 

ــه،  ــه وخــداع وال حقيقــة ل الطبيعــة وفــوق اإلنســان، ومــا عندهــم مجــرد تموي

كرههــم علــى الســحر والكــذب واالفتــراء  وســُيظِهرون أن فرعــون الطاغيــة قــد أ

الخاصــة  وأغراضــه  لســلطته  ومهاراتهــم  علمهــم  وســّخر  وســّخرهم  وابتزهــم 

َرٰى<))) وهــو القــادر علــى 
أَ
ْسَمُع َو�

أَ
َما �

ُ
ىي َمَ�ك �نِ

�نَّ األنانيــة، واعلــم أن معــك اهلل؟زع؟ >�إِ

ــره  كل شــيء، ومعهــم فرعــون الضعيــف العاجــز الــذي ال يملــك لنفســه أو لغي

، أي: أن اهلل؟زع؟ طمــأن نبيــه الكريــم موســى الكليــم؟ع؟ بــأن إعطــاء 
ً
 والضــرا

ً
نفعــا

الســحرة فرصــة البــدء لــن يعيــق إزالــة مــا يعلــق فــي أنفــس الجماهيــر وعمــوم 

ــر مــا جــاء بــه الســحرة مــن عظيــم الفــن والكيــد وتقــدم  المشــاهدين مــن تأثي

الســحر لديهــم، فقــد ضمــن اهلل؟زع؟ لموســى الكليــم؟ع؟ التفــوق علــى الســحرة 

مــن جميــع الجهــات، وطمأنــه بــأن فرعــون ســوف يفشــل فــي تحقيــق أهدافــه 

. ولــن ينــال مــا يريــد وســوف يصــاب بالخيبــة والخســران فــي نهايــة األمــر

القوة المطلقة اإللهية

ُ� َساِحٍر< ُ��� َك�يْ َما َص�نَ
�نَّ ُ���ۖ  �إِ �نْ َما َص�نَ �قَ

ْ
ل َك �قَ ِ �ن ِم�ي َ ِ�ي �ي

ِ َما �ن �ق
ْ
ل

أَ
>َو�
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َما 
�نَّ ُ���ۖ  �إِ �نْ َما َص�نَ �قَ

ْ
ل َك �قَ ِ �ن ِم�ي َ ِ َما �نِ�ي �ي �ق

ْ
ل

أَ
ثــم أمــره بــأن يلقــي مــا فــي يمينــه: >َو�

 بيــن أن 
ً
ُ� َساِحٍر<))) وذكــر اليميــن مــع أن الحــال ال يختلــف عمليــا ُ��� َك�يْ َص�نَ

والجــال  العــزة  للتنبيــه مــن ذي  بالشــمال،  أو  باليميــن  العصــا  إلقــاء  يكــون 

علــى القــدرة والســيطرة والتمكــن مــن جهــة، وعلــى اليمــن والبركــة مــن جهــة 

ثانيــة، وأخبــره ؟ج؟ بــأن عصــاه البســيطة ســوف تبتلــع بأمــر اهلل؟زع؟ وقدرتــه 

غيــر المتناهيــة وبســرعة مذهلــة وبحــذق جميــع مــا صنــع الســحرة ولــن تغــادر 

كثرتهــا وعظمتهــا، وذلــك ألن العصــا التــي فــي يــده، تمثــل   رغــم 
ً
منهــا شــيئا

حقيقــة فعليــة واقعيــة عظيمــة، تقــف وراءهــا قــوة مطلقــة غيــر متناهيــة، فــوق 

الطبيعــة وفــوق قــدرات اإلنســان وطاقتــه، إذ ليــس مــن الحقيقــة إال مــا أراد 

كانــت عصــا  وكيــف أراد ومتــى أراد وكــم أراد، فــإن أراد للعصــا أن تكــون عصــا 

إن أراد لهــا أن  كمــا أراد، و كانــت حيــة  إن أراد لهــا أن تكــون حيــة  كمــا أراد، و

إن أراد لهــا أن تكــون حيــة  كمــا أراد، و كانــت حيــة عاجــزة  تكــون حيــة عاجــزة 

كمــا أراد وبالمقــدار الــذي أراد، ونحــو ذلــك، وعليــه:  كانــت حيــة فاعلــة  فاعلــة 

فالعصــا ليســت هــي المســألة المهمــة فــي المعادلــة القائمــة فــي المبــارزة بيــن 

إنمــا المهــم فــي المعادلــة، هــي إرادة اهلل؟زع؟  الســحرة وبيــن موســى الكليــم؟ع؟ و

 فإنمــا 
ً
ــإذا أراد اهلل؟زع؟ شــيئا ــة، ف ــر المتناهي ــة المطلقــة غي ــه األزلي وأمــره وقدرت

كــن فيكــون، فهــو الغالــب علــى أمــره. والقضــاء علــى مــا صنــع الســحرة  يقــول لــه 

كيدهــم مثلمــا يكــون بالعصــا، يمكــن أن يكــون بغيرهــا مــن األشــياء،  إبطــال  و

كــن »المجــردة«. ، ويمكــن أن يكــون بإرادتــه  وبشــيء أصغــر منهــا وأحقــر

، إال أنــه فــي الحقيقــة  والــذي جــاء بــه الســحرة رغــم عظمتــه بمــا هــو ســحر
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والواقــع أو بمــا هــو فــي نفســه مجــرد تمويــه وخداع، أثروا به فــي خيال الناظرين 

وال حقيقــة لــه وراء ذلــك الظاهــر التمويهــي، والحــق يعلــو فــي نفســه وال ُيعــا 

ــد ربــه؟زع؟ أن  ــه موســى الكليــم؟ع؟ مــن عن ــذي جــاء ب ــد للحــق ال ــه، فاب علي

يعلــو علــى الباطــل والتمويــه والخــداع الــذي جــاء بــه الســحرة وســحروا بــه 

أعيــن النــاس؛ ألن المغالبــة والمبــارزة الجاريــة بيــن موســى الكليــم؟ع؟ وبيــن 

الســحرة وبيــن فرعــون وملئــه، هــي فــي الحقيقــة والواقــع مبــاراة بيــن القــادر 

المطلــق الــذي تســتمد منــه األشــياء وجودهــا وصفاتهــا وحقائقهــا وأفعالهــا وال 

تســتقل عنــه فــي شــيء مــن ذلــك، وبيــن الســحرة الفقــراء العاجزيــن فــي أنفســهم 

والمســتمدين وجودهــم وصفاتهــم وأفعالهــم مــن اهلل ؟ج؟، والممتهنيــن صناعــة 

الســحر القائــم علــى التمويــه والكيــد والخــداع، ويريــدون أن يبــارزوا بــه قــدرة 

، وقــد أدرك الســحرة أنفســهم 
ً
جبــار الســماوات واألرض، وهــذا ال يكــون أبــدا

هــذه الحقيقــة منــذ البدايــة، وأذعنــوا لهــا حينمــا ثبــت لهــم بالدليــل الصحيــح 

والبرهــان المســتقيم.

كلــه تســتطيع أن تناهــض  وفــي جميــع األحــوال، ال توجــد قــوة فــي الوجــود 

قــوة رب العــزة والجــال المطلقــة، ومــا فعلــه فرعــون ومــا يفعلــه أضرابــه مــن 

الفراعنــة فــي مناهضــة رب العــزة والجــال ومحاربــة أوليائــه الصالحيــن، هــو 

مــن الســفاهة والحمــق بمــكان وال يخضــع لمنطــق ســليم.

ا 
َ
كونيــة، فقــال: >َول ثــم أشــار رب العــزة والجــال إلــى قاعــدة عامــة وســنة 

 مهمــا بلــغ مــن المهــارة 
ً
ٰ�<))) أي: ال يصلــح الســحر مطلقــا

�قَ
أَ
� 

ُ �ث اِحُر َح�يْ ِلُ� �لّسَ �نْ ُ �ي

1. نفس املصدر
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والحــذق فــي الفــن واإلتقــان، وال يصلــح الباطــل بمــا هــو باطــل أن يؤســس إلــى 

حالــة تربويــة أو حضاريــة أو موقــف ثابــت يبنــى عليــه فــي أي مــكان أو بقعــة 

فــي األرض وفــي أي زمــن مــن األزمــان؛ ألن الســحر باطــل يقــوم علــى التمويــه 

والتضليــل والخــداع وهــو وهــم ال حقيقــة لــه وال واقــع، وكل باطــل بمــا هــو باطل 

، وال يمكــن أن يفلــح فــي تحقيــق البنــاء الصالــح، والتأســيس لحالــة  غيــر مســتمر

ثابتــة علميــة أو عمليــة، تربويــة أو حضاريــة؛ ألن البناء الصالــح والحالة الثابتة 

العلميــة والعمليــة، التربويــة والحضاريــة، تبنــى علــى الحقائــق وليــس علــى 

األوهــام والتخيــات، فالباطــل وكل بنيانــه المؤســس عليــه زاهــق ال محالــة، وال 

يســتطيع أن يمحــو الحــق ويقضــي عليــه فــي منطــق العقــاء وأصحــاب البصائــر 

النافــذة، نعــم قــد ينجــح أصحــاب الباطــل فــي تزييــن أمــور وهميــة ال حقيقــة 

لهــا، وتشــبيهها بالحــق والتشــويش بذلــك علــى الحــق المبيــن عنــد البســطاء 

الذيــن ال يتوفــرون علــى المنطــق الســليم والبصيــرة الواضحــة، ولكــن ذلــك ال 

 إلــى حيــن مــن الوقــت ثــم يفتضــح أمــر الباطــل وتنكشــف حقيقتــه، 
ّ

يكــون إال

فالحــق يدافــع عــن نفســه بنفســه، ويظهــر للعيــان علــى المــدى البعيــد للجميــع، 

ِر�بُ  صنْ ِلَك �يَ
�نَٰ

َ
ويمحــق الباطــل ويزهقــه ويزيلــه عــن الوجــود، قــول اهلل تعالــى: >ك

 (((> ر�ن
أ
ِ�ي �لا

 �ن
ُ �ث

ُ
ْمك �يَ

اَس �نَ
ُع �ل�نَّ �نَ �نْ َ ا َما �ي ّمَ

أَ
اًءۖ  َو� �نَ ُ َه�بُ حب

�نْ �يَ
ُ� �نَ �بَ ا �لرنَّ ّمَ

أَ
ا

اِطَلۚ  �نَ �بَ
ْ
 َو�ل

َح�قَّ
ْ
ُه �ل

َ
�لّل

أي: شــّبه اهلل ســبحانه وتعالــى الباطــل ومــا يعــرض إلــى قلــوب النــاس وعقولهــم 

مــن الشــبهات عنــد وصــول الحــق إليهــا بالزبــد الــذي يطفــو فــوق ســطح ســيل 

المــاء فيســتره، أو مــا يعلــو مــن الخبــث والتــراب والشــوائب فــوق المعــادن مثــل: 

النحــاس والحديــد والذهــب والفضــة حيــن تــذاب بالنــار مــن أجــل تخليصهــا 
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مــن الشــوائب وســكبها للزينــة أو ألغــراض الحيــاة العمليــة، مثــل: أوانــي الطبــخ 

وأدوات الصناعــة والبنــاء والتعميــر ونحوهــا، فالزبــد يطفــو فــوق ســيل المــاء 

وفــوق المعــادن المذابــة ثــم يذهــب ويتاشــى ويضمحــل مــن تلقــاء نفســه 

ــة،  ــع عــن المعــادن المذاب ــه الصان ــه الســيل علــى وجــه األرض، أو يلقي إذ يلقي

فالزبــد فــي الحالتيــن: حالــة ســيل المــاء، وحالــة المعــادن المذابــة، ظاهــرة 

، يوجــد ثــم  ســطحية عارضــة ال فائــدة فيهــا وال أصــل وال ثبــات لهــا وال اســتمرار

يذهــب ويضمحــل.

وفــي المقابــل ليبقــى مــا ينفــع فــي ظهــور الحيــاة وبقائهــا ونمائهــا وتطورهــا 

 فــي حياتهــم علــى وجــه األرض مــن المــاء والمعــادن، 
ً
ومــا ينفــع النــاس عمومــا

كذلــك الحــال بالنســبة إلــى الباطــل والشــبهات الفائــدة فيهــا، وال أصــل لهــا وال 

كالزبــد، وتســتر الحــق إلــى  ثبــات لهــا أمــام الحــق، فهــي تطفــو فــوق الســطح 

بالبراهيــن  ثــم يذهــب ويضمحــل  والمعــدن،  المــاء  الزبــد  كمــا يســتر  حيــن 

اِطَل َكا�نَ  �بَ
ْ
�نَّ �ل ــة لاســتمرار فــي نفســها >�إِ ــا ال تملــك القابلي الصحيحــة؛ ألنه

ا<))) وألن القلــوب تســتوحش منهــا وتنكرهــا وتجاهدهــا، ويبقــى الحــق ومــا  ُه��قً رنَ

، ويرســخ بالبرهــان الصحيــح فــي العقــول 
ً
ينفــع النــاس مــن العلــم والقيــم قائمــا

 
ً
ــزال الباطــل يزيــن أمــورا والقلــوب والواقــع العملــي للنــاس فــي حياتهــم، فــا ي

ويشــبهها بالحــق فــي أوهــام الناظريــن، وال يــزال الحــق يمحــو الباطــل ويبتلــع مــا 

كيــد وخــداع ومكــر وتمويــه حتــى يحــق اهلل الحــق بكلماتــه ويقطــع  فيــه مــن 

كونيــة تطــرب إليهــا قلــوب عشــاق  دابــر الكافريــن، وهــذه ضمانــة ربانيــة وســنة 

الحقيقــة وتطمئــن إليهــا نفــوس المؤمنيــن الموحديــن.
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وبعــد التطميــن اإللهــي، فعــل موســى الكليــم؟ع؟ مــا أمــره اهلل تعالــى بــه، 

فألقــى عصــاه فتحولــت مــن حينهــا إلــى ثعبــان حقيقــي ضخــم، فطافــت فــي 

حركــة إراديــة حــرة حــول الصفــوف، متميــزة فــي ذلــك عمــا ألقــاه الســحرة مــن 

الحبــال والعصــي، ورآهــا جميــع الحاضريــن فلــم يشــكوا فــي حقيقتهــا وماهيتها، 

كلهــا، وبعــد أن  ثــم قصــدت مــا صنــع الســحرة مــن الحبــال والعصــي فابتلعتهــا 

كمــل وجــه، ولــم يبــق شــيء ممــا صنعــه الســحرة، ورأى  أنهــت مهمتهــا علــى أ

 ذلــك بشــكل واضــح ومذهــل، أخذهــا موســى الكليــم؟ع؟ بيــده 
ً
النــاس جميعــا

؛  ــر هنالــك الحــق وانتصــر كانــت، فظه كمــا  ــة فعــادت عصــا  الشــريفة المبارك

كان  ألنــه ظاهــر فــي نفســه، وزهــق الباطــل واضمحــل وتاشــى؛ ألن الباطــل 

 فــي نفســه، وثبــت بمــا ال يــدع مجــاالً للشــك صــدق نبــوة موســى الكليــم 
ً
زهوقــا

وهــارون؟امهع؟ وصــدق رســالتهما وأمانتهمــا، وقــد تجلــت للناظريــن فــي المشــهد 

ثــال حقائــق رئيســية، وهــي:

تحول العصا إلى ثعبان حقيقي ضخم.  .(

 
ً
ابتــاع العصــا / الثعبــان جميــع مــا صنــع الســحرة ولــم تغــادر منــه شــيئا  .(

كثرتــه. رغــم 

عــودة العصــا إلــى حالتهــا األولــى، أي: تحــول الثعبــان إلــى عصــا فــي يــد   .(

كانــت مــن قبــل. كمــا  موســى الكليــم؟ع؟ 

وهــذه الحقائــق الثــاث المذهلــة، شــاهد علــى صــدق نبــوة موســى الكليــم 

وهــارون؟امهع؟ ورســالتهما وأمانتهمــا.
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االنتصار التاريخي وفلسفة الحياة والصمود
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كل مــا جــاء بــه الســحرة،  لمــا ألقــى موســى الكليــم؟ع؟ عصــاه، وابتلعــت 

كان مــن شــأن العصــا، وهــم أهــل الفــن والعالمــون بأســراره،  ورأى الســحرة مــا 

 بــأن مــا جــاء 
ً
ولــم يــروا مــن قبــل مثــل هــذا المشــهد، تحقــق الحــق وعلمــوا يقينــا

، بــل هــو آيــات ومعجــزات تقــف  بــه موســى الكليــم؟ع؟ ليــس مــن قبيــل الســحر

ــدة  ــه، وبعي ــه وقدرات وراءهــا قــوة مطلقــة فــوق الطبيعــة وفــوق اإلنســان وطاقت

 ،
ً
كل البعــد عــن التمويــه والخــداع والتضليــل الــذي يقــوم عليــه الســحر دائمــا

وأن موســى الكليــم وهــارون؟امهع؟ نبيــان إلهيــان يتحليــان بالصــدق والنزاهــة 

1. طه: 76-70



  170   الالمنطق في الفكر والسلوك - الجزء الثاني

ــن. ــى النــاس أجمعي ــن إل ــة، ويحمــان رســالة صادقــة مــن رب العالمي واألمان

ولــم يتمالــك الســحرة أنفســهم، فقــد غشــيهم الحــق بظهــوره، وبهــرت آياتــه 

كانــوا يحملونــه  عقولهــم، وذللتهــم القــدرة اإللهيــة بتجليهــا، فأطاحــت بــكل مــا 

لفرعــون مــن عــزة وســلطان ومنزلــة، وبــكل مــا عنــده مــن زينــة الحيــاة وزخرفهــا، 

واســتولت علــى قلوبهــم، فأزالــت عنها الخوف والقلــق والملق واألهواء، ومكنت 

فيهــا الحــق والخيــر والصــدق والشــجاعة، فــا يريــدون إال مــا أراد اهلل ســبحانه 

 ســواه، فخــروا بشــكل تلقائي 
ً
وتعالــى، وال يرجــون إال مــا عنــده، وال يخافــون أحــدا

 لمــا رأوا، 
ً
كأنهــم ال إرادة لهــم تعظيمــا  لــرب العالميــن، 

ً
علــى وجوههــم ســجدا

وتائبيــن عمــا صنعــوا، وقيــل: رأوا فــي ســجودهم منازلهــم فــي الجنــة، فقالــوا: 

وبالنبــوة  الربوبيــة،  بتوحيــد  اإليمــان  أظهــروا  أي:  َوُم�َسٰى<)))  َهاُرو�نَ   ِ
َر�بّ �بِ ا 

َم�نَّ
آ
�<

والرســالة، وأعلنــوا صراحــة أمــام الجميــع، وبشــكل واضــح جلــي، وبتعابيــر ال 

كامــل االســتعداد للتضحيــة مــن أجــل  يشــوبها الغمــوض أو اإلبهــام، وكانــوا فــي 

كانــوا  مــا عرفــوه مــن الحــق، وآمنــوا بــه وتيقنــوه عــن علــم ودليــل صحيــح؛ ألنهــم 

، لــن يرضــي فرعــون  إعانــه أمــام الجماهيــر يعلمــون بــأن إظهارهــم لإليمــان و

 عليهــم، ويدفعــه إلنــزال أشــد العقوبــة بهــم، لمــا يمثلــه ذلــك 
ً
كثيــرا وســيغضبه 

مــن تحــٍد لدعاويــه، وخطــر علــى نظامــه وســلطته، ولكنهــم فعلــوا ذلــك، ولــم 

يقنعــوا أو يرضــوا مــن أنفســهم بمجــرد اإليمــان القلبــي، وذلــك لكــي يقتــدي بهــم 

النــاس ويرجعــوا عــن ضالهــم الــذي شــاركوا هــم فــي ترســيخه بســحرهم ويؤمنــوا 

بالحــق، فيخرجــوا بذلــك مــن الواجــب: العقلــي والشــرعي عليهــم، وال تبقــى 

علــى عاتقهــم مســؤولية مــن هــذه الجهــة، وبذلــك: وقــع الحــق وظهــر وأضــاء، 

1. طه: 70
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وبطــل الســحر والمكــر والكيــد والتضليــل والخــداع وســلطان القهــر والقــوة، 

كبريــاء فرعــون وجبروتــه وســلطانه إلــى الحضيــض فــي ذلــك المشــهد  وهــوى 

المتخاصميــن، فكانــت  بيــن  القطعــي  بالدليــل  النتيجــة  العظيــم، وفصلــت 

حجــة ورحمــة للمؤمنيــن، وخــزي وعــار ونقمــة علــى الكافريــن والمعانديــن.

لئــا  العالميــن،  رب  عينــه  وهــو  وموســى؟ع؟  هــارون  إلــى  الــرب  ونســبة 

يحصــل اللبــس ويتوهــم أن مرادهــم فرعــون أو أمثالــه مــن األربــاب الوهمييــن 

ِ َهاُرو�نَ َوُم�َسٰى<))) رغــم 
َر�بّ ا �بِ

َم�نَّ
آ
المزعوميــن، وذكرهــم هــارون قبــل موســى؟ع؟: >�

علمهــم بتقــدم موســى؟ع؟ وزعامتــه لهــارون؟ع؟ ربمــا يؤشــر علــى قيــام الدليــل 

 
ً
كيــد علــى وجــوب اإليمــان بنبوتهمــا معــا المســتقل علــى نبــوة هــارون؟ع؟ وللتأ

.  لنبــوة اآلخر
ً
وشــراكتهما فــي الرســالة، بحيــث يكــون نكــران نبــوة أحدهمــا نكرانا
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وقــد وجــه الســحرة بإظهــار اإليمــان بتوحيــد الربوبيــة وبالنبــوة والتصديــق 

برســالة موســى الكليــم وهــارون؟امهع؟ صفعــة سياســية وفكريــة عقائديــة قويــة 

اإلعــام  ركــز  فقــد  بقواعــده،  وأطاحــوا  أركانــه  وهــزوا  ونظامــه  فرعــون  إلــى 

الفاصلــة،  التاريخيــة  المبــارزة  هــذه  علــى  طويلــة  ولمــدة   
ً
كثيــرا الفرعونــي 

1. نفس املصدر
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ى بــأم عينيــه رأس الحربــة والصــف األول  كل قــواه، وهــا هــو يــر وجمــع لهــا 

ــى  ــون فجــأة أجمعــون إل ، ويتحول فــي المواجهــة وهــم الســحرة يتكســر وينهــار

صــف العــدو ويناصرونــه عليــه، وأيقــن بأنــه مــا لــم يتــدارك األمــر فســوف يخــرج 

مــن ســيطرته ويقتــدي ســائر النــاس بالســحرة ويتحولــون إلــى اإليمــان بديــن 

موســى وهــارون؟ع؟ ويصدقــون برســالتهما، ويتمــردون علــى النظــام الفرعونــي 

كيانــه المعنــوي وهيبتــه وســلطانه  ويعارضونــه، وعليــه: جمــع مــا تبقــى مــن 

كان مــن الســحرة مــن إظهــار اإليمــان بالتوحيــد  وأظهــر اســتغرابه واســتنكاره لمــا 

لمــا يعتقــده فــي  وبنبــوة موســى وهــارون؟ع؟ والتصديــق برســالتهما، وذلــك 

كان قــد عهــده مــن أدب الســحرة معــه، وتملقهــم إليــه وتذللهــم  نفســه، وبمــا 

، وال  بيــن يديــه، وانقيادهــم التــام إلرادتــه ورغباتــه، فــا يتقدمــون عليــه فــي أمــر

يتأخــرون عمــا أمرهــم بــه، وال يخالفونــه فيمــا ينهاهــم عنــه، فهــو إلههــم وربهــم 
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األعلــى، بحســب ثقافــة النظــام وتربيتــه، فقــال: >�

كيــف صدقتــم قولــه واتبعتــم دينــه وأقدمتــم علــى اإليمــان بــه مــن دون  أي: 

إذن منــي إليكــم فــي ذلــك، واالســتفهام منــه: مســوق لإلنــكار  مراجعــة لــي و

ى إال نفســه، وأن لــه ملــك  وتقريــر الجــرم والتهديــد بشــديد العــذاب، فهــو ال يــر

مصــر ومــن عليهــا ولــه فيهــا جنــود مجنــدة، فلــه مــا يريــد ويحكــم مــا يــراه، 

 
ً
 خافــا

ً
فالحــق تابــع لــه، والحقيقــة مطيعــة لهــواه، وليــس ألحــد أن يقــرر شــيئا

ــى أجســاد  ــه الســلطة التامــة المطلقــة عل ــه، فل إجازت ــه و ــدون إذن ــه، وب إلرادت

النــاس وأرواحهــم، وليــس لهــم أن يســتقلوا فــي شــيء عنــه.

فهــو ال يعتــرف بحــق الســحرة وغيرهــم فــي حريــة االعتقــاد والضميــر وتقريــر 

1. طه: 71
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 لقيمــة الحقائــق فــي نفســها، وال يعتــرف بتبعيــة الــرأي 
ً
، ولــم يعــط وزنــا المصيــر

والموقــف إلــى الدليــل، وســعى في قلب انتصار موســى وهــارون؟ع؟ إلى هزيمة، 

، وفــرض حكــم القــوة واألمــر الواقــع، بغــض النظــر عــن قربــه  وهزيمتــه إلــى انتصــار

أو بعــده عــن الحقائــق والحقــوق والعقــل والمنطــق والمصالــح الحيويــة للنــاس، 

لــه المعبــود، والرب المدبر لشــؤون النــاس والمالك  وبحكــم األمــر الواقــع فإنــه اإل

 ألنفســهم علــى خــاف إرادتــه 
ً
لرقابهــم ومصائرهــم، فليــس لهــم أن يقــرروا شــيئا

ــه، ال ســيما فــي المســائل  ــه، أي: بشــكل مســتقل عن ــه والرجــوع إلي ــدون إذن وب

 فيهــا فعليــه 
ً
الجوهريــة والقضايــا العامــة الحيويــة، فــإذا أراد أحــد أن يقــرر شــيئا

كل الفراعنــة المتجبريــن فــي طــول   
ً
ــا أن يســتأذنه، وهــذا مــا يؤكــد عليــه عملي

التاريــخ وعــرض الجغرافيــا.

المؤامــرة  وهــي  بدوافــع سياســية خبيثــة،  الســحرة  موقــف  فّســر  وعليــه: 

والتواطــؤ مــع موســى الكليــم؟ع؟ علــى الخيانــة واالنقــاب ضــد النظــام الملكــي 

الفرعونــي، والدولــة والســنن القوميــة والتــراث الوطنــي ومصالــح الشــعب واألمــة، 

ليــس ألنــه حصــل لديهــم إيمــان حقيقــي لوجــود معجــزة تقــف وراءهــا قــوة 

، فليســوا إال جــزء مــن مؤامــرة، وهــم مجــرد  مطلقــة فــوق الطبيعــة وفــوق البشــر

تابعيــن لموســى الكليــم؟ع؟ فهــو أســحرهم وأعلــى منهــم درجــة فــي صياغــة 

الســحر وفنــه، وهــو زعيمهــم الــذي علمهــم الســحر ودربهــم علــى فنونــه، وقــد 

تواطئــوا معــه ودخلــوا فــي المؤامــرة علــى النظــام والدولــة والشــعب، وقــد أرادوا 

 خــداع النــاس والمكــر بهــم وتضليلهــم بهــدف الســيطرة علــى الحكــم 
ً
جميعــا

والثــروة ومقــدرات الدولــة، والذهــاب بالســنة القوميــة وتضييــع التــراث الوطني، 

 مــن أرضهــم ووطنهــم مــن أجــل االســئثار بالحكــم والثــروة 
ً
وطــرد األقبــاط جميعــا

واألرض. 
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وهــذه المقولــة أراد بهــا فرعــون إدخــال الشــبهة علــى النــاس حتــى ال يؤمنــوا 

بنبــوة موســى وهــارون؟ع؟ ويصدقــوا رســالتهما وليبقــوا علــى الــوالء لــه ولنظامــه 

ــرأي العــام ضــد رســالة موســى الكليــم؟ع؟  ــج ال ــه، ومــن شــأنها أن تهي وحكومت

وتحــرض الجماهيــر علــى محاربتــه، وهــي مقولــة باطلــة ال يمكــن أن يقبــل بهــا 

عقــل أو منطــق؛ ألن موســى الكليــم؟ع؟ لــم يلتــِق بحســب الوقائــع بالســحرة قبل 

موعــد المبــارزة وفــي غيــر ســاحتها، ولــم تكــن لــه أيــة معرفــة ســابقة بهــم، فقــد 

، وتحــت 
ً
كان رضيعــا  بيــن أســوار القصــر الملكــي الفرعونــي منــذ 

ً
كان محصــورا

 مــن النظــام السياســي 
ً
عيــون شــرطته ورجالــه، ثــم خــرج مــن مصــر مطــاردا

 عــن وطنــه 
ً
والدولــة الفرعونيــة بعــد أن قتــل بالخطــِإ أحــد األقبــاط، وبقــي بعيــدا

لمــدة )8 - 0)( ســنوات فــي ضيافــة نبــي اهلل شــعيب؟ع؟ فــي مديــن، ثــم عــاد 

إلــى مصــر ودخــل القصــر الملكــي الفرعونــي حامــًا الرســالة مــن رب العالميــن 

ــم يجتمــع مــن قبــل ذلــك  ــى بنــي إســرائيل، ول ــى فرعــون وقومــه باإلضافــة إل إل

كانــت لموســى الكليــم؟ع؟ صلــة  ، ال الســحرة وال غيرهــم، ولــو  بأحــد فــي مصــر

ســابقة بالســحرة، لعلــم بهــا فرعــون وملــؤه مــن خــال شــرطته وجواسيســه، وال 

يمكــن أن يخفــى ذلــك عليــه، لمــا يتمتــع بــه مــن مركزيــة فــي الســلطة، ولمــا 

 . يمثلــه الســحرة مــن أهميــة ولمــا يقومــون بــه مــن أدوار

، وهــو الــذي  وأن فرعــون الــذي اختــار مبــارزة موســى الكليــم؟ع؟ بالســحر

ــار الســحرة وجمعهــم مــن جميــع مــدن مصــر وأنحائهــا، وذلــك بواســطة  اخت

وربوبيتــه  بألوهيتــه  والمؤمنيــن  لــه،  المخلصيــن  وجنــوده  جيشــه  ضبــاط 

ونظامــه والمروجيــن لهــا، وقــد وعدهــم باألجــر العظيــم والمنزلــة الرفيعــة فــي 

النظــام، إن هــم تمكنــوا مــن غلبــة موســى الكليــم؟ع؟ واالنتصــار عليــه، وقــد 
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كل مــا فــي وســعهم وطاقتهــم، وكادوا أشــد الكيــد  ــوا  كل الحــرص وبذل حرصــوا 

مــن أجــل غلبــة موســى الكليــم؟ع؟ وجــاءوا بســحر عظيــم أذهــل الجميــع، 

.
ً
وهــذا مــا يعلمــه فرعــون علــم اليقيــن وال يشــك فيــه أبــدا

إنمــا يخضــع  العقــل والقيــم والمبــادئ، و ولكــن األمــر ال يخضــع لمنطــق 

ــادئ،  ــم والمب ــة التــي ال تؤمــن بالعقــل والمنطــق والقي لمنطــق السياســة الخبيث

إنمــا تؤمــن فقــط بالغلبــة والمصالــح، وتهتــم بأســاليب ووســائل وأدوات قلــب  و

إرغامــه  أو  عليــه،  والقضــاء  ومحاصرتــه  إحراجــه  و الخصــم  علــى  الطاولــة 

الواقــع،  األمــر  بفــرض  كــم  والحا والســلطة  القــوة  إلرادة صاحــب  إخضاعــه  و

إلصــاق التهــم الجاهــزة والمفبركــة  وقــد دأب الطغــاة والفراعنــة علــى الكــذب و

بالخصــوم والمعارضيــن ألنظمتهــم، عندمــا يشــعرون بالخطــر علــى ســلطتهم 

ومراكزهــم، وعليــه: فقــد لجــأ فرعــون إلــى الصــراخ والتهديــد والوعيــد، وأصــدر 
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ى  بهــم، فيقطــع أيديهــم وأرجلهــم مــن خــاف: اليــد اليمنــى والرجــل اليســر

أو العكــس، وهــو حكــم المحــارب الســاعي بالفســاد، ليحمــل بذلــك رســالة 

 علــى األمــن 
ً
إلــى الــرأي العــام وتضليلــه، بــأن الســحرة مجرمــون خطــرون جــدا

وســامة المجتمــع، وليســوا مجــرد مخالفيــن عادييــن للنظــام والقانــون، ثــم 

، فهــو 
ً
يتركهــم ينزفــون حتــى يموتــوا ببــطء، فذلــك أمثــل فــي الهيئــة وأشــد عذابــا

يجمــع بيــن اإليــذاء الجســمي والنفســي، فيقــوم بعــد قطــع أيديهــم وأرجلهــم 

مــن خــاف بصلبهــم علــى جــذوع النخــل؛ ألنهــا مــن األشــجار العاليــة، ليراهــم 
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ً
 شــديدا

ً
ــا ــون، وأن يكــون الصلــب صلب ــد وهــم معلقــون مصلوب القريــب والبعي

بــدون رحمــة، بحيــث تدخــل نتــوء النخــل فــي أجســادهم مــن شــدة الصلــب، 

وقــد اختــار جــذوع النخــل لصلــب الســحرة لعلمــه بخشــونتها وأذاهــا، وكانــت 

عمليــات الصلــب فــي ذلــك الزمــان، تتــم بــأن يشــدوا جســد المصلــوب علــى 

الصليــب بالحبــال حتــى يمــوت، وقــد أراد فرعــون الطاغيــة إنــزال المزيــد مــن 

إيذاءهــم أبلــغ مــا يكــون  العــذاب الشــديد: الجســمي والنفســي بالســحرة، و

ــع: ــغ فــي القتــل الفجي اإليــذاء، والطريقــة التــي اختارهــا هــي األبل

: حيث النزف والموت ببطء، مع ألم الشد وحرارة الشمس.
ً
جسميا أ. 

: حيــث الهيئــة الشــنيعة )نقصــان مــن البــدن مــن الجانبيــن 
ً
معنويــا ب. 

للقطــع مــن خــاف( فيشــهرون ويخــزون فــي أعيــن النــاس برأيــه، وهــو 

ى نفســه ورفــع شــأنهم. فــي الحقيقــة إنمــا أخــز

كشــف عــن القاعــدة السياســية التــي اســتند إليهــا فــي إصــدار هــذه  ثــم 

فقــال:  نظــام حكمــه،  الحقيقــة  فــي  يقــوم عليهــا  والتــي  القاســية،  األحــكام 

 لكــم وأبقــى فــي 
ً
ٰى<))) أي: لتعلمــون أينــا أشــد عذابــا �قَ ْ �ب

أَ
ا َو� ��بً

 َعدنَ
ُ

�ّ َ سث
أَ
ا � �نَ ُّ �ي

أَ
ُم�نَّ �

َ
ْ�ل �قَ

َ
>َول

ــة، أم  ــا فرعــون الماســك بالحكــم وزمــام األمــور فــي الدول ــاة، أن الســلطة والحي

رب موســى وهــارون؟ وعنــده أنــه هــو المتمكــن والقــادر علــى تعذيبهــم والنيــل 

أحــد  يوجــد  وال  يشــاء،  مــا  بهــم  يفعــل  وأن  بهــم،  والتمثيــل  وقتلهــم  منهــم 

ــه أو يحميهــم مــن  إرادت يســتطيع أن يمنعــه مــن ذلــك أو يحــد مــن ســلطته و

ســطوته وقدرتــه وجبروتــه، والمهــم فــي المقــام ليــس النظــر والبحــث عمــن 
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إنمــا  يمتلــك المنطــق الســليم والحقائــق الدامغــة لتقريــر الــرأي والموقــف، و

النظــر والبحــث عمــن يمتلــك القــوة والســلطة وفــرض حكــم األمــر الواقــع علــى 

النــاس والخضــوع لــه، وذلــك يكشــف منــه عــن صابتــه وعــن غايــة جهلــه 

وغــروره؛ ألنــه بــارز جبــار الســماوات واألرضيــن، وأعلــن الحــرب عليــه، وفــي رأيــه 

وقناعتــه العمليــة أن الوصــول إلــى الســلطة والبقــاء فيهــا ال يعتمــد علــى المنطــق 

إنمــا يعتمــد علــى امتــاك أســباب القــوة وفــرض حكم األمــر الواقع،  والحقائــق، و

وهــي فلســفة الحكــم والسياســة لــدى فرعــون ونظامــه السياســي القائــم آنــذاك، 

وهــي عينهــا الفلســفة والمنطــق اللــذان تعتمدهمــا جميــع األنظمــة الدكتاتوريــة 

ــا. ــخ وعــرض الجغرافي والحكومــات المســتبدة فــي طــوال التاري

الفراعنــة  منطــق  إلــى  الشــرفاء،  والمناضليــن  الثــوار  تنبيــه  ينبغــي  وهنــا 

والحــكام المســتبدين الخبثــاء، وأســاليبهم فــي قلــب الحقائــق وخلــط األوراق 

ال  والثــوار  المناضليــن  إضعــاف معنويــات  العــام و الــرأي  مــن أجــل تضليــل 

البصيــرة، فقــد  الواضحــة وضعــف  والرؤيــة  الوعــي  فــي حالــة غيــاب  ســيما 

تعــرض فرعــون ونظامــه الفاســد إلــى هزيمــة ســاحقة هــزت أركانــه، علــى يــد 

 فــي 
ً
موســى وهــارون؟ع؟ إال أن فرعــون لــم يستســلم، وأصــر علــى المضــي قدمــا

 عــن منطــق العقــل والحقائــق الفعليــة القائمــة علــى األرض، 
ً
المواجهــة بعيــدا

واإلبقــاء   ، انتصــار إلــى  لتحويــل هزيمتــه  واســتخدم خبرتــه وخبثــه، وســعى 

علــى سياســة حكــم األمــر الواقــع وبفــرض منطــق الســلطة والقــوة، بــدل منطــق 

موا 
ّ
العقــل والحكمــة، فقــام بتهديــد الســحرة الذيــن خضعــوا لمنطــق العقــل وســل

للحقائــق المشــهودة بالقتــل الفجيــع، ونّفــذ فيهــم التهديــد لكــي يكونــوا عبــرة 

لغيرهــم فــا يفكــرون مثــل تفكيرهــم ويتصرفــون مثــل تصرفهــم، وال شــك فــإن 
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كبيــرة فــي النــاس  هــذه األســاليب اإلرهابيــة والتضليليــة القــذرة تتــرك تأثيــرات 

كمــا هــي   الظاهــر وال ينفــذون إلــى األعمــاق ليــروا الحقائــق 
ّ

الذيــن ال يــرون إال

 بالحقائــق الكونيــة والســنن 
ً
 وال وعيــا

ً
 ســليما

ً
 إنســانيا

ً
عليــه، وال يمتلكــون منطقــا

التاريخيــة ذات الصلــة الوثيقــة والقيمــة العظيمــة إلنســانية اإلنســان وحقيقتــه 

ــورة ضــد  ــى الث ــوي عل ــز ق ــى محف ــا تنقلــب إل ــة، إال أنه ــه الطيب ــه وحيات وكرامت

األنظمــه الفاســدة والحكومــات الجائــرة، والتضحيــة بالنفــس والنفيــس مــن 

أجــل اإلصــاح والتطويــر لــدى أصحــاب المنطــق الســليم والبصائــر النافــذة 

والضمائــر الحيــة اليقظــة، علــى قاعــدة: »حيــن يكــون الظلــم قانــون، فالمقاومة 

واجــب«.

انتصاراتهــم  علــى  يحافظــوا  أن  والمناضليــن  الثــوار  علــى  ينبغــي  وعليــه: 

والطغــاة  الفراعنــة  بتهديــدات  يتأثــرون  فــا  الضيــاع،  مــن  عليهــا  ويحرصــوا 

ودعاياتهــم، فيخســروا انتصاراتهــم تحــت تأثيــر الدعايــات والتضليــل، ويظنــوا 

ــوا  بأنهــم خســروا المعركــة لمجــرد أن المناضليــن استشــهدوا أو شــّردوا أو ادخل

إلــى الســجون، فقــد تكــون هــذه النتائــج دليــل االنتصــار وليــس الهزيمــة، فقــد 

الحــق  ولكــن  وأصحابــه،  الحســين؟ع؟  اإلمــام  واستشــهد  الســحرة  استشــهد 

انتصــر علــى الباطــل وانهــزم فرعــون ونظامــه وانهــزم النظــام األمــوي، وكانــت 

شــهادة الســحرة وشــهادة اإلمــام الحســين؟ع؟ التفجيــر الــذي أطــاح بالنظاميــن 

الفرعونــي واألمــوي، ولكــن الذيــن ينظــرون فقــط إلــى الظاهــر ال يفقهــون وال 

كمــا هــي، ويتوهمــون خــاف ذلــك، يقــول الشــيخ محمــد  يدركــون الحقائــق 

، وبيــن حــزب  كانــت المبــارزة بيــن موســى والســحرة فــي الظاهــر جــواد مغنيــة: »

كل مــن شــاهد  اهلل وحــزب الشــيطان فــي واقعهــا، ومــن الشــوط األول أيقــن 
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 بــأن حــزب اهلل هــم 
ً
المبــارزة حتــى فرعــون والســحرة أنفســهم أيقنــوا جميعــا

ــوا  كان ــم ال يقبــل الشــك، وأنهــم  ــن الســحرة يقينهــم هــذا عــن عل ــون، وأعل الغالب

علــى ضــالل فــي تحديهــم لموســى«))).

فلسفة الصمود والحياة

ىي  �نِ �قْ َما �قَ
�نَّ ا�نٍ �إِ �نْ�قَ �قَ

أَ
صنِ َما � ا�قْ ا �نَ َ�َر�نَ �ي �نَ ِ �ن

َّ
ا�قِ َو�ل �نَ ِ

�يّ �بَ
ْ
ا ِم�نَ �ل اَء�نَ ٰ� َما �بَ

َ
َرَك َعل �ثِ �أْ �نْ �نُ

َ
>ل

ا< �يَ
�نْ

ُ
اهقَ �لّ� َح�يَ

ْ
ِه �ل �نِ

ٰ
َه

وأمــام التهديــد الفرعونــي الظالــم والبالــغ القــوة، لــم يضطــرب الســحرة ولــم 

كالجبــال  إنمــا ثبتــوا  يخافــوا ولــم يســعوا إلــى الفــرار مــن ســاحة المواجهــة، و

�نْ 
َ
ــوا: >ل ، فقال ــر الشــاهقة، وواجهــوا فرعــون الطاغيــة بشــجاعة منقطعــة النظي

ِه  �نِ
ٰ

َه ىي  �نِ �قْ �قَ َما 
�نَّ �إِ ا�نٍ  �قَ �نْ�قَ 

أَ
� َما  صنِ  ا�قْ �نَ ا  َ�َر�نَ �نَ �ي  ِ �ن

َّ
َو�ل ا�قِ  �نَ ِ

�يّ �بَ
ْ
�ل ِم�نَ  ا  اَء�نَ �بَ َما   �ٰ

َ
َعل َرَك  �ثِ �أْ �نُ

ــوا اهلل  ــن أن يترك ــة مــن الســحرة المؤمني ا<))) أي: أراد فرعــون الطاغي �يَ
�نْ

ُ
اهقَ �لّ� َح�يَ

ْ
�ل

رب العالميــن وموســى الكليــم؟ع؟ ويتراجعــوا عمــا أظهــروا مــن اإليمــان، وأن 

كانــوا عليــه مــن قبــل ويخضعــوا لنظامــه وســلطته، بعــد أن رأوا  يبقــوا علــى مــا 

اآليــات والبينــات الواضحــة الدالــة علــى التوحيــد والنبــوة والمعــاد، واتضــح لهم 

ضــال فرعــون وطغيانــه وبعــده عــن الخيــر والحــق والعــدل؛ ألن المهــم عنــده 

إنمــا الواقعيــة وحكــم األمــر  ليــس المنطــق الســليم والحقائــق فــي نفســها، و

الواقــع، وهددهــم بأشــد العقوبــة إن هــم أصــروا علــى موقفهــم ولــم يتراجعــوا عــن 

اإليمــان.

1. تفسير الكاشف، محمد جواد مغنية، جزء 5، صفحة 230
2. طه: 72
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فــردوا عليــه: رغــم تهديــدك لنــا بالعــذاب الشــديد والقتــل الفجيــع، ونحــن 

علــى يقيــن بأنــك ســوف تنفــذ تهديــدك فينــا إذا ثبتنــا علــى خيــار اإليمــان 

 لنظامــك وملــكك، ومــن مصلحتــك 
ً
ى فــي إيماننــا تهديــدا والتوحيــد؛ ألنــك تــر

كمــا تتوهــم أن تنفــذ فينــا تهديــدك لنكــون عبــرة لغيرنــا فــا  ومصلحــة نظامــك 

يقتــدي أحــد بنــا ويســير بســيرتنا؛ ألنــه ال يوجــد مــا يمنعــك مــن تنفيــذ تهديــدك 

، وال توجــد قــوة خارجيــة تمنعــك مــن ذلــك أو تحــول  فينــا مــن قيــم أو ضميــر

ــار مــا تزعــم  ــن نخت ــارك ونقدمــك، ول ــن نخت ــا مــع ذلــك: ل بينــك وبينــه، ولكن

بغيــر حــق أنــك تملكــه مــن نعيــم الدنيــا وزخرفهــا، ومــن الســلطة وعزهــا، ومــن 

المــال والثــروة واللذائــذ الحيــة وبهجتهــا؛ ألنــه ال يوجــد أســاس عقانــي ومنطــق 

صحيــح وال حتــى واقعــي، ألن نؤثــرك ونختــارك ونقدمــك ونختــار ونؤثــر دنيــاك 

العريقــة علــى مــا جاءنــا بــه موســى الكليــم؟ع؟ وعرفنــاه مــن البينــات الواضحــة 

لــة علــى التوحيــد والنبــوة والمعــاد، فإننــا  والمعجــزات الباهــرة الظاهــرة الدال

نشــاهد أنــوار اإليمــان فــي أعمــاق قلوبنــا وصفحــات أرواحنــا، وأنــت مخلــوق 

، وأن هــذه الدنيــا 
ً
 وال ضــرا

ً
عاجــز ال تملــك حياتــك وال تملــك لنفســك نفعــا

كلهــا ســراب باطــل، وأنهــا إلــى انقضاء وفنــاء وزوال  العريضــة ولذائذهــا وزخرفهــا 

 إلــى الخبــرة، بــأن 
ً
وأنــك تاركهــا وراحــل عنهــا ونحــن نعلــم عــن يقيــن واســتنادا

، بــل هــو معجــزة حقيقيــة  الــذي جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟ ليــس مــن الســحر

كيــد قــوة   وبــكل تأ
ً
تعجــز أي قــوة بشــرية عــن أن تأتــي بمثلهــا، فوراءهــا قطعــا

، وتــدل على أن اهلل ســبحانه وتعالى الجامع  مطلقــة فــوق الطبيعــة وفــوق البشــر

كلهــا، هــو الخالــق المالــك المدبــر للعالــم والنــاس،  لصفــات الجمــال والجــال 

وهــو وحــده المســتحق للعبــادة والطاعــة، والمعّظــم وحــده ال شــريك لــه ومــا 
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ســواه باطــل، فلــن نؤثــرك علــى اهلل الجامــع لصفــات الكمــال المدبــر للعالــم 

والمســتحق وحــده للطاعــة والعبــادة، فهــو الــذي خلقنــا وفطرنــا مــن العــدم، وال 

نملــك فــي وجودنــا وصفاتنــا وأفعالنــا أي اســتقال عنــه، وهــو وحده المســتحق 

منــا للطاعــة والعبــادة.

أي: إن الحقائــق والبينــات والمعجــزات التــي رأيناهــا وأدركنا داللتها، ليســت 

إنمــا  مجــرد أمــور نظريــة تســبح فــي فــراغ وليــس لهــا عاقــة بحياتنــا ومصيرنــا، و

ــا فــي هــذه الحيــاة  هــي حقائــق وجوديــة تكشــف عــن ماهيتنــا ولمــاذا وجدن

إلــى أيــن نحــن ســائرون ومــا يجــب علينــا عملــه، فهــي تــدل علــى وجــود قــوة  و

مطلقــة فاعليــة جامعــة لصفــات الكمــال، وهــو اهلل الحــق المطلــق الــذي تعتبــر 

جميــع الحقائــق مــن تجلياتــه، وال توجــد حقيقــة واحــدة ال واقــع لهــا، فمــا ال 

إن تفاوتــت فــي  ــا و ــرة فــي حياتن ــق مؤث ــه، وهــذه الحقائ ــه ال حقيقــة ل واقــع ل

أهميتهــا وقيمتهــا بالنســبة إلينــا، ونحــن نعلــم بحســب الفطــرة والطبــع والمنطــق 

كمالنــا اإلنســاني وكرامتنــا وســعادتنا الحقيقيــة، فــي أن نقــرر مواقفنــا فــي  أن 

الحيــاة وفــق مقتضــى الحقائــق، وليــس بمســايرة حكــم األمــر الواقــع المفــروض 

، بــل الواجــب علينــا أن نرفــض الواقــع الظالــم  علينــا بالقــوة والغلبــة والقهــر

الفاســد ونقاومــه ونثــور عليــه، ونســعى إليجــاد واقــع جديــد صالــح يقــوم علــى 

العــدل وينجســم مــع الحقائــق الكونيــة والمنطــق الســليم. 

وعليــه: لــن نختــارك ولــن نختــار دنياك الفانيــة وزخارفها ولــن نختار واليتك 

وعزتــك، بــل نختــار اهلل ذا الجــال واإلكــرام ودينــه ورســله وواليتــه وعــزه وثوابــه 

ونقدمــه عليــك وال نخافــك، فقــد عرفنــا الحــق واهتدينــا إلــى الصــواب، ولــن 
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، والهــدى بالضــال،  نســتبدل الحــق بالباطــل، والعــدل بالظلــم، والخيــر بالشــر

والصــواب بالخطــأ، فنحــن نتبــع العقــل والمنطــق ومــا عرفنــاه مــن الحقائــق، 

وال نخــاف تهديــدك ووعيــدك، فافعــل مــا أنــت فاعــل، واصنــع مــا أنــت فاعــل، 

ــع، فقــد طشــت  ــه مــن التعذيــب والتنكيــل والقتــل الفجي ــا ب ونفــذ مــا توعدتن

وســفهت وغــرك جهلــك وســلطانك، وتوهمــت بأنــك المتصــرف فــي النفــوس، 

فــا نؤمــن إال بإذنــك، فافعــل بنــا مــا شــئت ونفــذ حكمــك وامــِض فيــه، فإنــا 

ال نبالــي بســيف الجــاد وبطشــه، فلــن تجــد منــا إال الصمــود والثبــات؛ ألننــا 

علــى الحــق والصــراط المســتقيم وفــي طريــق الكمــال والســعادة، وأن الغالــب 

إن انتصــر فــي الظاهــر وأعيــن البســطاء  بالشــر والباطــل مغلــوب فــي الحقيقــة و

والحمقــى.

واعلم بأنك ال تمتلك إال أن تحكم وتتصرف في أجســادنا البالية في هذه 

الدنيــا الفانيــة، أمــا العقــول والقلــوب واألرواح واإلرادة التــي تعبــر عــن جوهرنــا 

وحقيقتنــا، وفيهــا حريتنــا الحقيقيــة وكرامتنــا اإلنســانية، فليــس لــك عليهــا 

ــة،  ــاة الفاني ــا ســلطة فيمــا بعــد هــذه الحي ــك علين ــوذ، وليــس ل ســلطان وال نف

 حــدود، وهــي حــدود هــذا الجســد البالــي وحــدود هــذه 
ً
فــألذاك وعذابــك إذا

 بحلوهــا ومرهــا نحــن وأنــت، 
ً
الدنيــا الفانيــة التــي ســوف نرحــل عنهــا جميعــا

كان، فاألســباب عديــدة ال حصــر لهــا، وحقيقــة المــوت والرحيــل  وبــأي ســبب 

ــاة واحــدة »تعــددت األســباب والمــوت واحــد« وننتقــل بعــد  عــن هــذه الحي

ى، حيــث ينقطــع منــا أذاك  تنفيــذك حكــم اإلعــدام فينــا إلــى الحيــاة األخــر

كاملــة غيــر منقوصــة،  إنســانيتنا  وســلطانك، ونحمــل معنــا عزتنــا وكرامتنــا و

ونتمتــع بالنعيــم الباقــي والرضــوان اإللهــي العظيــم وتنتقــل أنــت إلــى الشــقاء 
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األبــدي فــي نــار جهنــم، فنكــون نحــن المنتصريــن الســعداء فــي الحقيقــة، 

كذلــك. وتكــون أنــت الخاســر الشــقي فــي الحقيقــة 

كان ذلــك  وعليــه: فنحــن ال نخــاف مــن أن نخســر هــذه الحيــاة الفانيــة إذا 

فــي ســبيل أن نربــح اآلخــرة الباقيــة التــي هــي دار الســعادة والشــقاء الحقيقييــن، 

، في مقابــل ذلك الخيــر العظيم 
ً
ونقبــل مــا تلحقــه بنــا مــن الضــرر القليــل نســبيا

فــي اآلخــرة، وليــس مــن المعقــول والمنطقــي أن نؤثــرك وأنــت الفقيــر العاجــز 

والحقيــر الفانــي علــى رب العالميــن الــذي خلقنــا وأنعــم علينــا بالوجــود والعقل 

وال تمتلــك فــي وجودنــا وصفاتنــا وأفعالنــا أي اســتقال عنــه، أو نفضــل دنيــاك 

الفانيــة وذل واليتــك علــى نعيــم اآلخــرة الباقيــة وعــز اإليمــان والتوحيــد.

وبهــذا الــكام البليــغ فــي منطوقــه، العميــق فــي مضمونــه ومعنــاه، الرفيــع فــي 

 وحكمــة، وبهــذا المنطــق المحكــم الــذي يــدل علــى 
ً
كأنــه يفــور علمــا منزلتــه، 

كان عــن علــم ويقيــن ال يقبــل الشــك، ســقط  أن موقفهــم وتحولهــم إلــى اإليمــان 

وجــود فرعــون المعنــوي وتهــدم بنيانــه، وخرجــت دنيــاه وهيبتــه وســلطانه مــن 

النفــوس الســامية، ليعلــو الحــق والمنطــق الســليم والحقائــق والحقــوق والقيــم 

العاليــة فــوق المــادة واألمــر الواقــع، وفيــه دليــل قــوي علــى أنــه جديــر بالعاقــل 

أن يــوازن بيــن اهلل ذي الجــال واإلكــرام وبيــن ســواه فــا يختــار علــى اهلل ســواه، 

وأن يــوازن بيــن معطيــات الحــق وبيــن معطيــات الباطــل علــى جميــع األصعــدة 

واآلمــاد فــا يؤثــر الباطــل علــى الحــق، وأن يــوازن بيــن نعيــم الدنيــا ولذائذهــا 

وزخارفهــا وبيــن نعيــم اآلخــرة الباقــي ولذائذهــا الخالصــة، وبيــن عــذاب الدنيــا 

وبيــن عــذاب اآلخــرة فــا يقــدم الدنيــا علــى اآلخــرة ويفضلهــا عليهــا، وأن ال 

ئــم. تأخــذه فــي اهلل والحــق لومــة ال
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التوبة والرجوع إلى اهلل
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أي: آمنــا بــاهلل ربنــا الــذي فطرنــا مــن العــدم والمالــك المدبــر لنــا والــذي 

إليــه مرجعنــا ومآبنــا، واخترنــاه وقدســناه عليــك، وقدمنــا واليتــه علــى واليتــك، 

وعزتــه الحقيقيــة الفاخــرة علــى عزتــك الوهميــة الباطلــة، وقدمنــا رضــاه علــى 

رضــاك، وأجــره وثوابــه العظيــم الباقــي علــى أجــرك وثوابــك الهزيــل الفانــي، 

برجــاء أن يغفــر لنــا خطايانــا التــي ســبقت منــا فيمــا مضــى قبــل اإليمــان مــن 

الشــرك والمعاصــي والجرائــم بحــق أنفســنا والنــاس، ومــا يمكــن أن يصــدر منــا 

مــن معــاٍص وتقصيــر بــدون إصــرار عليهــا فيمــا بقــي مــن أعمارنــا، فــإن اإليمــان 

ــارة مــن  ــا، ونحــن نرغــب فــي الطه ــة تحجــب مــا قبله ــر الســيئات، والتوب يكّف

، ونفــوز بالســعادة  الذنــوب والمعاصــي، لندخــل فــي ســاحة القــدس والنــور

كرهتنــا عليــه مــن  كذلــك مــا أ الحقيقيــة األبديــة فــي اآلخــرة، وليغفــر لنــا 

ــأن  ــا، ب ــه مــن الســلطة والقــوة علين ــع ب ــا عــن طريــق مــا تتمت ، إذ ألزمتن الســحر

نعــارض بســحرنا الحــق المبيــن الــذي جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟ مــن عنــد رب 

العالميــن، وقمــت بتوظيــف ســحرنا إلرهــاب أبنــاء الشــعب وتضليلهــم لكــي 

يخضعــوا لســلطتك ونظامــك، ويقبلــوا واليتــك وظلمــك وفســادك، وتكريــس 

كمــا هــي عــادة  مــا تزعــم مــن األلوهيــة والربوبيــة لنفســك بغيــر حــق وال دليــل، 

األنظمــة الدكتاتوريــة والحكومــات المســتبدة، التــي دأبــت علــى اســتخدام 

كافــة أســاليب اإلرهــاب والتضليــل لتخويــف أبنــاء الشــعوب مــن أجــل قهرهــم 

إجبارهــم علــى الخضــوع إلرادتهــم والقبــول بحكم األمر الواقع الظالم والفاســد  و
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والمنحــرف عــن الطبــع والفطــرة، ولــم نكــن نقــدر علــى عصيانــك؛ ألننــا لــم نكــن 

نــدرك حقيقــة وجودنــا، ونجهــل وجــود حيــاة وراء حياتنــا الدنيــا والطريــق 

لــه المعبــود  كمالنــا والســعادة الحقيقيــة فــي اآلخــرة، وكنــا نتوهــم بأنــك اإل إلــى 

والــرب األعلــى الــذي تجــب علينــا طاعتــه، وهــذا يــدل علــى أن المشــاركة فــي 

كبيــر  دعــم األنظمــة الدكتاتوريــة والحكومــات المســتبدة الظالمــة ظلــم وذنــب 

يؤاخــذ عليــه الــرب الجليــل، وتجــب التوبــة واالســتغفار منــه، وهــذه حقيقــة 

يقررهــا العقــل والمنطــق الســليم، وتنســجم مــع الفطــرة والطبــع اإلنســاني، وقرهــا 

الشــرع الحنيــف.

ثــم أشــار الســحرة فــي جوابهــم فرعــوَن ومواجهتهــم له، إلى حقيقــة وجودية، 

 
ً
 وأبقــى أمــدا

ً
ٰى<)))، اهلل تبــارك وتعالــى خيــر منــك ثوابــا �قَ ْ �ب

أَ
ٌر َو� �يْ

ُه حنَ
َ
فقالــوا: >َو�لّل

للمطيــع، وعقابــه أشــد مــن عقابــك وأبقــى، فمــاك الخيريــة والجبروت والكمال 

والبقــاء لــه وحــده ال شــريك لــه، وعليــه: فــإن ثــواب اهلل تبــارك وتعالــى خيــر لنــا 

مّمــا وعدتنــا بــه مــن األجــر والجــاه والمنزلــة عنــدك، وعقابــه أجــدر بــأن يتوفــى 

كل شــيء هالك إال وجه اهلل ســبحانه وتعالى، وكل عمل لغيره  من عقابك؛ ألن 

فإنــه ينتهــي بالخســران والحســرة والنــدم، وال يبقــى وال ينفــع إال العمــل الذي قصد 

كل شــيء،  بــه وجــه اهلل ســبحانه وتعالــى الــذي هــو أبــدي الوجــود والقــادر علــى 

وينتهــي بصاحبــه إلــى الســعادة الحقيقيــة األبديــة والنعيــم المقيــم الــذي ال يــزول 

فــي جنــات عــدن، وفــي المقابــل ينتهــي الكفــر والمعصية بصاحبهما إلى الشــقاء 

الحقيقــي األبــدي والعــذاب العظيــم المقيــم، وعليــه: فــإن العمــل مــن أجــل اهلل 

إيثــارك بالعمــل  تبــارك وتعالــى رب العالميــن مقــدم علــى العمــل مــن أجلــك، و

1. نفس املصدر
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علــى اهلل رب العالميــن وتقديمــك عليــه فيــه، مخالــف للمنطــق والحكمــة 

والطبــع، وال يفعلــه إال ســفيه أحمــق عــدو لنفســه.
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ــى ربهــم فــي يــوم القيامــة،  أي: إن النــاس الذيــن يلقــون اهلل ســبحانه وتعال

ــى قســمين: شــقي وســعيد. بحســب عقيدتهــم وأعمالهــم ينقســمون إل

كل وجــه، الــذي يشــرك بــاهلل ســبحانه  أمــا الشــقي: فهــو المجــرم مــن  أ. 

 ،
ً
وتعالــى، ويعمــل الســيئات وقبائــح األعمــال، ويســعى فــي األرض فســادا

ويمــوت علــى ذلــك بــدون توبــة فيحــرم مــن المغفــرة والرحمــة اإللهيــة، 

وينتهــي بــه المطــاف إلــى الدخــول فــي نــار جهنــم الشــديد نكالهــا، 

 ال يقــدره وال يفتــر عنــه 
ً
ويعــذب فيهــا عــذاب الــروح والجســد، عذابــا

 يحــول بينــه وبيــن الحيــاة الطيبــة الممتعــة، فــا يلتــذ 
ً
ســاعة، عذابــا

 ممــا تطيــب الحيــاة ألجلــه، ويســتغيث 
ً
فيهــا بشــيء، وال ينــال فيهــا شــيئا

 ال ينتهــي بالمــوت 
ً
ــا ــه، عذاب فيهــا فــا ُيغــاث، ويدعــو فــا يســتجاب ل

إنمــا  كمــا هــو الحــال فــي عــذاب الدنيــا، و فيســتريح المعــذب منــه 

لــم  كأشــد مــا يألــم الحــي وال يبطــل إحساســه باأل  يألــم 
ً
يبقــى فيــه أبــدا

أو يضعــف، وهــذا هــو العــذاب الحقيقــي الــذي يجــب أن ُيتقــى إال 

ــى الســعادة األبديــة والنعيــم الدائــم فــي  ــا إل ــا بــه وينتهــي بن مــا تتوعدن

اآلخــرة، وفيمــا مضــى دليــل علــى أن الشــرك والمعصيــة جريمــة حقيقيــة 
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، وأن غفــران الذنوب 
ً
 أبديــا

ً
يجرمهــا اإلنســان بحــق نفســه ويظلمهــا ظلمــا

كان  كل مــن لــم يغفــر لــه،  والخطايــا غايــة مــن غايــات اإليمــان، ألن 

ــار جهنــم فــي اآلخــرة.  يســتحق العــذاب فــي ن
ً
مجرمــا

ويقينــه،  إيمانــه  فــي  الصــادق  الموحــد  المؤمــن  فهــو  الســعيد:  وأمــا  ب. 

المصــدق بالرســاالت الســماوية، الداخــل فــي واليــة اهلل ؟ج؟ وأئمة الحق 

مــن األنبيــاء واألوصيــاء؟ع؟ العامــل بالطاعــات والباقيــات الصالحــات 

كل ذنــب ومعصيــة وال  مــن الواجبــات والمســتحبات، والتائــب مــن 

، الــذي يلقــى ربــه بقلــب ســليم،  ــر يصــر علــى شــيء مــن ذلــك وال يكاب

أي: الصالــح فــي مقاصــده وأعمالــه، فتنالــه الرحمــة اإللهيــة وينتهــي 

بــه المطــاف إلــى الدخــول فــي الجنــة والمقــام فــي الدرجــات العاليــة 

ومنــازل القــرب التــي تجــري األنهــار المطــردة بأنــواع األشــربة مــن تحــت 

كنها بالســرور العظيــم الدائــم،  كنها وفــي بســاتينها، ويحظــى ســا مســا

واللــذات الخالصــة الباقيــة المتواصلــة بــدون انقطــاع، وبمــا ال عيــن 

رأت وال أذن ســمعت وال خطــر علــى قلــب بشــر مــن النعيــم، وتتفــاوت 

الدرجــات والمنــازل بتفــاوت درجــات الصــدق واإلخــاص والعمــل، 

ــارك  ــة والفــداء والشــهادة فــي ســبيل اهلل تب ــال بالتضحي وأن أعاهــا ين

وتعالــى، ونحــن ســائرون بتوفيــق اهلل؟زع؟ وتســديده فــي هــذا الطريــق 

ومنتهــون إلــى هــذه الغايــة إن شــاء اهلل تعالــى؛ ألن هــذا الثــواب العظيــم 

عــد جــزاًء مــن اهلل تبــارك وتعالــى للذيــن عملــوا علــى تزكيــة أنفســهم 
ُ
أ

بالحــب والصــدق واإلخــاص، وتطهيرهــا مــن أدنــاس الشــرك والنفــاق 

والخيانــة والعصيــان، وتنميتهــا وتكميلهــا باالعتقــاد الحــق والخصــال 
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الحميــدة واألعمــال الصالحــة الواجبــة والمســتحبة، وهــذا هــو الثــواب 

، ال مــا تعدنــا  الحقيقــي الباقــي الــذي يطلبــه العقــاء وأصحــاب البصائــر

الفاســد،  فــي ظــل نظامــك  الوهمــي  والجــاه  الهزيــل،  بــه مــن األجــر 

والعبوديــة المذلــة والطاعــة العميــاء فــي ظــل واليتــك وحكومتــك.

 تدل على نفاذ بصيرتهم، 
ً
وهــذه اإلجابــات الواضحــة البالغــة والعميقة جدا

كانــوا يتمتعــون بــه مــن الخبــرة   ممــا 
ً
كثيــرا وقــوة منطقهــم، وأنهــم اســتفادوا 

كمــا  إدراك الحقائــق  والكفــاءة العلميــة، فــي تمحيــص األمــور وتقليــب الوجــوه و

 
ً
هــي عليــه، وأن ال يجعلــوا للتضليــل وقــوة الدعايــة وضغــوط الســلطة تأثيــرا

كمــا تــدل   علــى تفكيرهــم وأحكامهــم وقراراتهــم الوجوديــة والمصيريــة، 
ً
ســلبيا

علــى عمــق إخاصهــم للحقيقــة وقيدهــم فــي العمــل بمقتضاهــا، ممــا أدى إلــى 

ظفرهــم بالرحمــة والتوفيــق والتســديد اإللهــي لهــم، األمــر الــذي انتهــى بهــم إلــى 

كان  اإليمــان والتوبــة والثبــات أمــام التحديــات ومقاومــة الضغوطــات، وأن مــا 

منهــم يــدل علــى أن اإلنســان إذا توفــر علــى الصــدق واإلخاص، فإنــه قادر على 

ــن الســماء واألرض  طــي مســافة األلــف ميــل فــي لحظــة، ويطــوي المســافة بي

ــم المــادة والمــأل األعلــى فــي طرفــة عيــن، فقــد حــدث للســحرة التحــول  وعال

العميــق بشــكل ســريع ومفاجــئ، وكأنهــم تعلمــوا المعــارف والحكــم اإللهيــة فــي 

لحظــة، فانتقلــوا مــن الكفــر إلــى اإليمــان، ومــن الضــال واالنحــراف إلــى الهــدى 

واالســتقامة، ومــن الجهــل إلــى العلــم والمعرفــة، ومــن ســاحة الطاغــوت والظام 

، وكأن ذلــك قــد نقــش فــي صفحــات قلوبهــم وأضــاء  إلــى ســاحة القــدس والنــور

أرواحهــم فــي لحظــة، ممــا أثــار دهشــة الجميــع.
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 علــى الباطــل، وفــرض 
ً
 وظهــر تمامــا

ً
 باهــرا

ً
بعــد أن انتصــر الحــق انتصــارا

وجــوده المنطقــي بقــوة الحجــة والبرهــان، وأظهــر الســحرة اإليمــان بالتوحيــد 

األركان  اهتــزت  وحكومتــه،  ونظامــه  لفرعــون  والمعارضــة  والمعــاد،  والنبــوة 

المعنويــة للنظــام الملكــي الفرعونــي، وعــاش فرعــون وقلبــه ممتلــئ مــن الفــزع 

والقلــق والخــوف علــى مســتقبل النظــام والســلطة، وأظهــر أقصــى درجــات 

ونعــت   ، واالســتكبار والمكابــرة  والعنــاد  والتجبــر  الحــق،  مــن  والنفــور  العتــو 

، وقومــه بالشــرذمة القليلــة  موســى الكليــم؟ع؟ بالخارجــي، ومعجزاتــه بالســحر

الخارجــة علــى النظــام والقانــون، ونفــذ حكــم اإلعــدام فــي الســحرة المؤمنيــن 

المظلوميــن، ليكونــوا عبــرة لغيرهــم فــا يؤمنــون، وبقــي يتدبــر فــي أمــر موســى 

الكليــم؟ع؟، وســام بنــي إســرائيل صنــوف العــذاب، وفــي المقابــل عــاش موســى 

1. طه: 79-77
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الكليــم؟ع؟ ســنين يقــود بنــي إســرائيل ويســعى فــي تخليصهــم من عــذاب فرعون 

وحزبــه، ويدعــو األقبــاط إلــى التوحيــد، وجاءهــم بالكثيــر مــن المعجــزات 

وأظهــر لهــم البينــات الواضحــات ولكنهــم لــم يجيبــوه إلــى شــيء، وذلــك بســبب 

وقوعهــم تحــت تأثيــر الخــوف مــن ســطوة فرعــون وجنــوده، والطمــع فــي دنيــاه 

وجوائــزه، والتعصــب القومــي وللــذات المــوروث مــن اآلبــاء واألجــداد، والخــوف 

مــن المســتقبل فــي ظــل تغلــب موســى الكليــم؟ع؟ وبنــي إســرائيل علــى فرعــون 

 الشــحن 
ً
واألقبــاط واســتيائهم علــى ســلطة البــاد، وهــذا مــا يفعلــه دائمــا

الطائفــي والقومــي بكثافــة فــي أوســاط األقبــاط الخاصــة والعامــة، وتحــت 

تأثيــر الخــوف مــن المســتقبل، وتحريــض الحاشــية والمتملقيــن والنفعييــن، 

ــة الجســدية. ــه بالتصفي ــرر قتــل موســى الكليــم؟ع؟ والتخلــص من فقــد ق

وفــي ظــل ذلــك الوضــع، أوحــى اهلل ؟ج؟ إلــى عبده ورســوله موســى الكليم؟ع؟ 

 علــى الخــروج مــن مصــر بــدون أن يشــعر بهــم 
ً
وأمــره أن يواعــد بنــي إســرائيل ســرا

فرعــون وجنــوده وقومــه األقبــاط، والتوجــه إلــى األرض المقدســة أرض الميعــاد 

أســرته  مــع  قبــل هجرتــه  يعقــوب؟ع؟  التــي هــي موطــن جدهــم  فلســطين، 

 إلــى مصــر فــي عهــد حكومــة ابنــه يوســف الصديــق؟ع؟ قبــل أربعمائــة 
ً
جميعــا

، أي: فــي القــرن الثامــن عشــر قبــل الميــاد )8) ق.م( وكان األمــر 
ً
ســنة تقريبــا

الربانــي لهــم بالخــروج ليــًا؛ ألنــه يســاعد علــى التســتر بحيــث يكونــون بعيديــن 

عــن عيــون فرعــون وجنــوده واألقبــاط فــا يرونهــم أثنــاء خروجهــم، ولكــي تتوفــر 

 بمــا يكفــي عــن مركــز الحكــم، 
ً
لهــم الفرصــة الزمنيــة الكافيــة ليذهبــوا بعيــدا

فيحتــاج فرعــون وجنــوده إلــى وقــت لكــي يدركوهــم أو يصلــوا إليهــم، ممــا يتيــح 

لهــم فرصــة الفــرار والنجــاة مــن خطــر فرعــون وجنــوده وقومــه.
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تهيــأ موســى الكليــم؟ع؟ وبنــو إســرائيل للخــروج، ثــم خرجــوا فــي أول الليــل 

فرعــون  الصبــاح علــم  وفــي  وتعالــى،  تبــارك  أمرهــم اهلل  كمــا  تامــة،  وبســرية 

بخــروج موســى الكليــم؟ع؟ مــع قومــه مــن مصــر متوجهين إلى األرض المقدســة، 

فغضــب لذلــك أشــد الغضــب، ورأى فــي وجودهــم بعيديــن عنه وخــارج رقابته 

 عليــه وعلــى نظامــه، ال يقــل عــن خطرهــم فــي مصــر 
ً
ــا  جدي

ً
وســيطرته، خطــرا

ومقاومتهــم لــه؛ ألن خروجهــم وبقاءهــم بعيديــن عــن رقابتــه وســيطرته، يســمح 

لهــم ويمكنهــم مــن بنــاء قوتهــم الخاصــة والتحالــف مــع آخريــن يؤمنــون بدينهم 

أو يناصرونهــم ألســباب ودوافــع سياســية أو إنســانية، ثــم يقومــون بمهاجمــة 

مصــر والقضــاء علــى النظــام الملكــي الفرعونــي.

الكليــم؟ع؟ وبنــي إســرائيل يمثــل  بــأن وجــود موســى  أي: إن فرعــون رأى 

 عليــه وعلــى نظامــه ودولتــه وحكومتــه ســواء بقــوا معــه أو 
ً
 جديــا

ً
 وجوديــا

ً
خطــرا

 للتخلــص 
ً
 عنــه، فقــرر اســتئصالهم والقضــاء عليهــم قضــاًء مبرمــا

ً
خرجــوا بعيــدا

مــن شــرهم وخطرهــم عليــه إلــى األبــد، فأمــر بحشــد قواتــه العســكرية علــى 

إدراكهــم قبــل  جنــاح الســرعة، والخــروج لماحقــة موســى الكليــم؟ع؟ وقومــه، و

الخــروج مــن الحــدود المصريــة والدخــول إلــى أرض فلســطين، بمعنــى، أنــه لــم 

يكتــِف بالدفــاع عــن نفســه ودولتــه ونظامه، بــل قرر الهجــوم والتصفية الكاملة 

للخصــم قبــل أن يقــوى ويســتفحل خطــره، مــع أن دعــواه الســابقة بــأن موســى 

واالســتياء  الفرعونــي،  الملكــي  النظــام  إســقاط  يريــدون  وقومــه  الكليــم؟ع؟ 

علــى الســلطة والثــروة والمقــدرات فــي البــاد، واالســتئثار بهــا دون األقبــاط، 

إخراجهــم مــن أماكهــم، قــد  والســعي لطــرد األقبــاط مــن وطنهــم وأرضهــم و

 لهــم، أو علــى األقــل 
ً
أصبحــت بحكــم الســاقطة لإلقامــة فيهــا واتخاذهــا وطنــا
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كمــا  مشــكوك فيهــا، إال أن فرعــون أراد أخــذ موســى الكليــم؟ع؟ وقومــه بالظــن، 

هــي عــادة قــوى االســتكبار العالمــي التــي تقــوم بمهاجمــة الخصــم وتدميــره 

لمجــرد الشــك فــي نوايــاه، وفــي ذلــك تجلــي الــروح العدوانيــة واالنتقاميــة لــدى 

إصرارهــم علــى اســتعباد بنــي إســرائيل واســترقاقهم،  فرعــون وقومــه ونظامــه، و

والرغبــة الجامحــة فــي تصفيتهــم ورغبــة بنــي إســرائيل فــي فــك رقابهــم وعتقهــا 

مــن عبوديــة فرعــون وقومــه والحصــول علــى حقوقهــم الطبيعيــة بمــا فــي ذلــك 

. حقهــم فــي الهجــرة وتقريــر المصيــر

ثــم خــرج فرعــون وجنــوده يقتفــي أثــر موســى الكليــم؟ع؟ وقومــه، وأســرعوا في 

طلبهــم، وتــراءى الطرفــان، وخــاف بنــو إســرائيل مــن أن يدركهــم فرعــون وجنــوده 

ويصفوهــم ويقضــوا عليهــم عــن آخرهــم، فــا يبقــى منهــم أحــد ال رجــل وال امــرأة 

وال طفــل، وقلقــوا لذلــك غايــة القلــق، فالبحــر العظيــم أمامهــم والعــدو القــوي 

الســفاك الغاضــب: فرعــون وجنــوده بالســاح مــن ورائهــم يطلبونهــم لانتقــام 

منهــم والقضــاء عليهــم، وعددهــم قليــل فــي مقابــل عــدد جنــود فرعــون، وفيهــم 

األطفــال والنســاء والعجــزة، وهــم ليســوا متهيئيــن للقتــال، وفــي هــذا الظــرف 

الحــرج والقلــق العــارم الــذي انتــاب بنــي إســرائيل، وبلغــت القلــوب الحناجــر 

كن البــال، مرتــاح  كان موســى الكليــم؟ع؟ مطمئــن القلــب، ســا مــن الخــوف 

ــره اهلل ســبحانه وتعالــى حيــن  ــرة مــن أمــره، وقــد أخب ، فهــو علــى بصي ــر الضمي

أمــره بالخــروج مــع بنــي إســرائيل، بــأن فرعــون وجنــوده ســيتبعونهم بهــدف 

قتلهــم والقضــاء عليهــم، إال أنــه ســينجيه وجميــع قومــه مــن فرعــون وجنــوده، 

ويهلــك فرعــون وجميــع الذيــن معــه، وســيتخلف بنــو إســرائيل ويورثهــم األرض 

كل شــيء، فقــال:  مكانهــم، وهــو واثــق بوعــد ربــه العزيــز الحكيــم القــادر علــى 
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<))) أي: لــن يدركنــا فرعــون وجنــوده، فــإن معنــا اهلل ؟ج؟،  �نِ ْهِ��ي ِ�ي َس�يَ
ّ
َ َر�ب �نَّ َمِ�ىي ا �إِ

َّ
>َكل

وســيهديني إلــى ســبيل النجــاة.

وفــي هــذا الوقــت وظــل ذلــك الحــال أدركــت رحمــة اهلل الواســعة عبــاده 

المؤمنيــن المســتضعفين، الذيــن أراد تخليصهــم مــن قبضــة عدوهــم الظالــم 

إهاكــه واســتخافهم فــي األرض مكانــه، فأوحــى اهلل؟زع؟  الغشــوم المتجبــر و

إلــى عبــده الصالــح المخلــص ورســوله الكريــم موســى الكليــم؟ع؟: أن اضــرب 

، وهــو بحــر ســوف أو البحــر األحمــر عنــد خليــج الســويس الذي  بعصــاك البحــر

 
ً
 فــي البحــر يبســا

ً
يفصــل بيــن مصــر وســيناء، واجعــل لهــم بهــذه الضربــة طريقــا

 ال مــاء فيــه وال طيــن، يمــرون فيــه آمنيــن علــى أنفســهم مطمئنيــن إلــى 
ً
صلبــا

الجانــب اآلخــر بيــن جبليــن عظيميــن مــن المــاء، ال تخافــون أن يدرككــم فرعون 

وجنــوده، وال تخافــون الغــرق فــي البحــر أو أي خطــر آخــر مــن جانــب البحــر 

البحــر  بعصــاه  اإللهــي، فضــرب  األمــر  الكليــم؟ع؟  موســى  فامتثــل  غيــره،  أو 

 بعــدد أســباط بنــي إســرائيل، وصــار الماء 
ً
فانشــق لــه فــي البحــر اثنــا عشــر طريقــا

كالجبــال العاليــة )الطــود( عــن يميــن الطــرق ويســارها، وأيبــس اهلل؟زع؟ تلــك 

 متجهيــن 
ً
الطــرق، فلــم يعــد فيهــا مــاء وال طيــن، فســلكها بنــو إســرائيل جميعــا

. إلــى الجانــب اآلخــر مــن البحــر

وحــدوث هــذه الطــرق فــي البحــر العميــق بفعــل العصــا إنمــا هــو معجــزة 

المســتضعفين،  المؤمنيــن  بعبــاده  بهــا اهلل؟زع؟ رحمــة  ربانيــة عظيمــة، جــاء 

وبــإرادة نجاتهــم وتخليصهــم مــن عدوهــم الظالــم الغشــوم، ولكــي يمكــن لهــم في 
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 ويقيمــوا أمــره، وهــذه مــن 
ً
كمــا وعدهــم، ليعبــدوه جهــرا األرض ويســتخلفهم فيهــا 

كمــة فــي  النتائــج الضروريــة لســنة االســتبدال التــي هــي مــن الســنن اإللهيــة الحا

المســيرة اإلنســانية التاريخيــة، والتــي تحمــل البشــارة والطمأنينــة للمؤمنيــن فــي 

صراعهــم ضــد قــوى الكفــر والنفــاق والدكتاتوريــة واالســتبداد والظلــم والطغيــان 

والفســاد، بــأن رســالتهم باقيــة، وجماعــة المؤمنيــن باقيــة، وأنهــم ســوف يصلــون 

إلــى مــا يريــدون فــي نهايــة المطــاف، وأن األعــداء لــن يتمكنــوا بــأي حــال مــن 

األحــوال مــن القضــاء علــى الرســالة، أو علــى جماعــة المؤمنيــن، فهمــا بعيــن 

اهلل؟زع؟ وتدبيــره، وليــس علــى المؤمنيــن إال أداء تكليفهــم فــي التبليــغ والجهــاد، 

ويتركــوا التدبيــر والنتائــج وراء ذلــك إلــى اهلل رب العالميــن.

، ورأوا الطريــق فــي أعمــاق  ــى ســاحل البحــر ــوده إل ولمــا وصــل فرعــون وجن

كالطــود العظيــم علــى يميــن الطريــق ويســاره، دهشــوا  البحــر والمــاء واقــف 

 ألن يعيدهــم إلــى 
ً
كافيــا ، وكان ذلــك المشــهد  لذلــك المشــهد المذهــل المثيــر

عــن  يتوقفــوا  أن  األقــل  علــى  أو  ويتبعــوه،  الحــق  فيعرفــوا  ورشــدهم،  وعيهــم 

ماحقــة موســى الكليــم؟ع؟ وقومــه ويعــودوا عــن غيهم وطغيانهــم، إال أن فرعون 

ــان  ــرور والطغي ــر المــادة والغ ــوا فــي تجب ــوده قــد عميــت بصائرهــم، وغرق وجن

واالســتكبار علــى الحــق وأهلــه، فلــم يهتمــوا بهــذه المعجــزة العظيمــة، وأمــر 

الطريــق  ذلــك  فــي  بالســير  والحمــق  الجهــل  ركبهــم  الذيــن  جنــوده  فرعــون 

ــر للدهشــة والريــب فــي أمــره، واالســتمرار فــي ماحقــة موســى  ــر المثي الخطي

كــذب  الكليــم؟ع؟ وقومــه، فلــم يدركــوا حقيقــة اإلعجــاز اإللهــي وأبعــاده، بــل 

فرعــون علــى قومــه وغشــهم حيــث أنــه حيــن انتهــى إلــى البحــر فــرآه قــد يبســت 

فيــه الطريــق، قــال لقومــه: تــرون البحــر قــد يبــس مــن خوفــي، فصدقــوه. إذ 
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كانــوا يعتقــدون بخــاف العقــل والمنطــق أنــه إلــه وأنــه ربهــم األعلــى، فولجــوا 

 فــي الطريــق يريــدون إدراك موســى الكليــم؟ع؟ وقومــه، فمــا إن تكامــل 
ً
جميعــا

، أي: خــرج آخــر واحــد  خــروج بنــي إســرائيل مــن الطريــق إلــى الجانــب اآلخــر

مــن بنــي إســرائيل مــن الطريــق، وتكامــل دخــول فرعــون وجنــوده فــي الطريــق، 

أي: دخــل آخــر جنــود فرعــون فــي الطريــق ولــم يبــق منهــم أحــد فــي الخــارج، 

كل جانــب، وغمرهــم  أمــر اهلل؟زع؟ البحــر فانطبــق المــاء عليهــم فغطاهــم مــن 

 بطريقــة فظيعــة مهولــة، فهلكــوا عــن آخرهــم ولــم ينــُج منهــم أحــد، وبنــو 
ً
جميعــا

.
ً
ــا ــو إســرائيل ســالمون جميع ــون، وبن إســرائيل ينظــرون إليهــم وهــم يغرق

وقــد أقــّر اهلل تبــارك وتعالــى عيونهــم بهــاك عدوهــم ونجاتهــم، واطمأنــت 

أنفســهم وأيقنــوا بصــدق وعــد اهلل؟زع؟ لهــم بالنصــر واالســتخاف، وتجلــت لهــم 

ــاد والظلــم والطغيــان والفســاد فــي األرض وعــدم  عاقبــة الكفــر والفســوق والعن

ــة اإليمــان والصــدق واإلخــاص  ــى، وعاقب ــداء بهــدى اهلل ســبحانه وتعال االهت

والصبــر فقــد هلــك فرعــون وجنــوده بالغــرق فــي وســط أمــواج البحــر المتاطــم 

إصرارهــم علــى الكفــر والفســوق والظلــم  ولــم ينــُج منهــم أحــد، جــزاء عنادهــم و

والطغيــان والفســاد فــي األرض، فلــم تنفــع معهــم اآليــات البينــات الواضحــات 

ــة يقينيــة ال شــك فيهــا وال ريبــة  ل ــة دال والمعجــزات الباهــرات العظيمــة، الدال

علــى التوحيــد والنبــوة والمعــاد، وســلم بنــو إســرائيل بإيمانهم وصبرهــم واتباعهم 

أوليــاء اهلل وهديهــم. 

وقــد تبيــن بحســب المقدمــات والنتائــج: أن فرعــون الطاغيــة، قــد أضــل 

ــاط عــن الحــق، وأبعدهــم عــن طريــق الهــدى واالســتقامة والرشــاد  قومــه األقب
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َل  �ي َس�بِ ا 
َّ
ل �إِ ْم 

ُ
ك ْهِ��ي

أَ
� >َوَما  بقولــه:  كان  مــا  خــاف  علــى  والنجــاة  والســامة 

واآلخــرة،  الدنيــا  الداريــن  فــي  والهــاك  العــذاب  مــوارد  وأوردهــم  اِد<)))،  َ سث �لّرَ

بمــا زيــن لهــم مــن الكفــر والتعصــب القومــي األعمــى وللتــراث المــوروث مــن 

اآلبــاء واألجــداد، وتهجيــن مــا جاءهــم بــه موســى الكليــم؟ع؟ مــن الحقائــق 

ــر للدهشــة  ــر المثي والبينــات والمعجــزات، وحيــن ســلك بهــم الطريــق الخطي

واالســتغراب الــذي ســلكه بنــو إســرائيل فــي البحــر ولــم يتعــظ ولــم يتراجــع عــن 

غيــه وطغيانــه، وذلــك بعــد أن ظهــر الحــق بأعظــم المعاجــز والبينــات وآخرهــا 

كالطــود العظيــم علــى جانبــي الطريــق. شــق البحــر ووقــوف المــاء 

 ،
ً
 يقــول آيــة اهلل الشــيخ ناصــر مــكارم الشــيرازي: »إن القائــد قــد يخطــئ أحيانــا

ويجــر أتباعــه إلــى طريــق منحــرف، إال أنــه بمجــرد أن ينتبــه إلــى خطئــه يعيدهــم 

 إلــى الحــد الــذي لــم يبيــن لقومــه 
ً
كان عنيــدا إلــى طريــق الصــواب، إال أن فرعــون 

الحقيقــة حتــى بعــد وضــوح الضــالل ومشــاهدته، واســتمر فــي توجيــه هــؤالء إلــى 

إياهــم«))). المتاهــات حتــى هلــك و

وال عــذر لقومــه فــي اتباعــه، فقــد خضعــوا ألهوائهــم الشــيطانية ورغباتهــم 

وعطلــوا  والتــراث،  للقوميــة  أعمــى   
ً
تعصبــا وتعصبــوا  الحيوانيــة،  وشــهواتهم 

وضمائرهــم،  اإلنســاني  وطبعهــم  فطرتهــم  وخالفــوا   ، التفكيــر عــن  عقولهــم 

واســتغرقوا فــي العنــاد والمكابــرة والتعصــب والطغيــان، فكانــوا مثلــه مســتحقين 

لعقوبــة الهــاك واالســتئصال، وهــذا مــا يفعلــه لألســف الشــديد الكثيــر مــن 

29 : 1. غافر
2. تفسير األمثل، ناصر مكارم الشيرازي، جزء 1، صفحة 31
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النــاس، إذ يحملهــم الجهــل والتعصــب األعمــى الطائفــي والقومــي ونحوهمــا 

ــاء  علــى المــواالة للفراعنــة والطواغيــت ومناصرتهــم والقتــال معهــم ضــد األولي

الصالحيــن والدعــاة المخلصيــن لإلصــاح والمناضليــن الشــرفاء المطالبيــن 

بالحــق والعــدل والحقــوق، والمــوت فــي ســبيل ذلــك، وليــس ذلــك إال الحمــق 

والطبــع  والفطــرة  الســليم،  والمنطــق  والعقــل  للديــن  والمخالفــة  والضــال، 

، فــا يملــك الفراعنــة والطغــاة بمــا هــم، إال الضال  اإلنســاني والكرامــة والضميــر

والفســاد والســير بأتباعهــم فــي طريــق العــذاب والهــاك فــي الداريــن الدنيــا 

واآلخــرة، فهــل يفيــق القــوم مــن غفلتهــم ويتعظــون ويعــودون إلــى رشــدهم قبــل 

ى والعــذاب العظيــم؟! فــوات األوان وحلــول الطامــة الكبــر

وبعــد هــاك فرعــون وقومــه، ورث موســى الكليــم؟ع؟ وبنــو إســرائيل أرض 

.
ً
 جديــدا

ً
مصــر وتوابعهــا وبــدأوا عهــدا
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ّ َر�ب

ِمُ���نَ  ْم ُمْس�قَ
ُ
ا َمَ�ك

�نَّ ا �إِ
�نَ ا�قِ �يَ

آ
ا ا �بِ َه�بَ ادنْ ا �نَ

َّ
اَل َكل ��نِ 14 �قَ

ُ
ل �قُ �قْ َ �نْ �ي

أَ
ا�نُ � �نَ

أَ
ا �نْ�بٌ �نَ َّ دنَ �ي

َ
ُهْم َعل

َ
َول

َل<))) �ي ْسَر��أِ ىي �إِ �نِ
َ ا �ب ْرِسْل َمَ��نَ

أَ
�نْ �

أَ
�نَ 16 � ِم�ي

َ
َ�ال

ْ
ِ �ل

ا َرُس�ُل َر�بّ
�نَّ ا �إِ

َ
�ل �قُ ْرَعْ��نَ �نَ ا �نِ �يَ �قِ

أْ
ا 15 �نَ

المواجهة المباشرة مع فرعون

> ��نَ �قُ
�قَّ َ ا �ي

َ
ل
أَ
ْرَعْ��نَ � ْ�َم �نِ �نَ 10 �قَ اِلِم�ي

ْ�َم �ل�نَّ �قَ
ْ
ِ �ل ِ ��أْ�ق �ن

أَ
َك ُم�َسٰى � اَدٰى َر�بُّ >إَِودنْ �نَ

أمضــى موســى الكليــم؟ع؟ الســنين المتفــق عليهــا )8 - 0) / ســنوات( فــي 

خدمــة نبــي اهلل شــعيب؟ع؟ فــي أرض مديــن مــن أطــراف الشــام ممــا يلــي 

 ،  بأهلــه إلــى أرض مصــر
ً
 مــن بحيــرة لــوط، ثــم خــرج متوجهــا

ً
الحجــاز قريبــا

 مــن بعيــد، فقــال 
ً
، رأى نــارا

ً
وحيــن أدرك طــور ســيناء ليــًا وكان الجــو بــاردا

بعيــد، ســأذهب  أراهــا عــن  نــار  الزمــوا مكانكــم، فهــذه  امكثــوا، أي:  ألهلــه: 

1. الشعراء: 17-10
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، وآتيكــم منهــا بقبــس نســتضيء بــه أو جــذوة نصطلــي  ــار ى الن إلــى حيــث أر

، ووقــف فــي ســاحة القــدس عنــد الشــجرة،  )نتدفــأ( بهــا، فلمــا بلــغ موضــع النــار

، إنــك 
ً
 وتواضعــا

ً
 لــه: إنــي أنــا ربــك فأخلــع نعليــك تأدبــا

ً
ســمع نــداًء ربانيــا

وأخبــره  بعــض معجزاتــه،  وأراه اهلل؟زع؟  ( طــوى،  )المطهــر المقــدس  بالــوادي 

أنــه اصطفــاه للنبــوة والرســالة، وأمــره بــأن يذهــب إلــى القــوم الظالميــن، وهــم 

فرعــون وملــؤه وقومــه، الذيــن جمعــوا بيــن الكفــر بــاهلل ســبحانه وتعالــى الــذي 

ــى  إل ــا و ــى الهــاك فــي الدني ــه إل ــؤدي ب ــه ي ــم مــن اإلنســان لنفســه؛ ألن هــو ظل

الخلــود فــي العــذاب العظيــم فــي نــار جهنــم فــي اآلخــرة، وبيــن الجــور والتعــدي 

علــى حقــوق اآلخريــن وحرماتهــم، ومنهــا: اســتعباد بنــي اســرائيل، وتعذيبهــم 

باســتخدامهم فــي األعمــال الشــاقة، وذبــح أبنائهــم واســتحياء نســائهم للخدمــة 

الحــق  ضــد  والمكابــرة  العنــاد  وبيــن   ،
ً
وعدوانــا  

ً
ظلمــا الجنســية  وللمعاشــرة 

كذلــك  والفســاد فــي األرض، وهــي مــن المعاصــي والذنــوب الكبيــرة التــي تنتهــي 

بصاحبهــا إلــى الهــاك فــي الدنيــا والخلــود فــي العــذاب العظيــم فــي نــار جهنــم 

كذلــك لإلنســان نفســه، أي: إن  فــي اآلخــرة، ممــا يعنــي أنــه فــي الحقيقــة ظلــم 

كل ظلــم مــن اإلنســان لغيــره، هــو فــي الحقيقــة والواقــع وفــي المقــام األول ظلــم 

 لغيــره، فــكل ظلــم للغيــر يبــدأ 
ً
مــن اإلنســان الظالــم لنفســه قبــل أن يكــون ظلمــا

بظلــم اإلنســان لنفســه يتمثــل فــي المعصيــة التــي تنتهــي باإلنســان إلــى العــذاب 

المؤلــم فــي اآلخــرة، وهــذا يــدل علــى أن للظلــم معنــى واســع جامــع للعديــد مــن 

الرذائــل والمعاصــي والذنــوب الكبيــرة، وأن عاقبتــه وخيمــة علــى اإلنســان فــي 

الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وأن دعــوات األنبيــاء اإللهييــن؟ع؟ تركــز علــى ضــرورة 

كالجــور  كالشــرك والعمليــة  مواجهــة الظلــم ومبارزتــه بجميــع أبعــاده الفكريــة 
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والتعــدي علــى حقــوق اآلخريــن وحرماتهــم الفرديــة واالجتماعيــة، التربويــة 

كفــروا  والحضاريــة ونحــو ذلــك، ليبلغهــم الرســالة اإللهيــة الجامعــة إليهــم، فقــد 

بــاهلل ســبحانه وتعالــى، وتكبــروا علــى الحــق، وأفســدوا فــي األرض، وعلــى أهلهــا 

ــان  ــم والطغي كل الحــدود فــي الظل ــوة والبطــش وحــد الســيف، وتجــاوزوا  بالق

كبيرهــم ورأس نظامهــم أنــه إلــه وابــن آلهــة، وأنــه الــرب األعلــى  ، وزعــم  والتجبــر

للنــاس فــي مصــر وتوابعهــا.

طلب موسى أن يشد اهلل أزره بأخيه هارون

لٰ�  ْرِسْل �إ
أَ
ا ِ�ي �نَ

َ�ِل�قُ ِلَسا�ن �نْ َ ا �ي
َ
�قُ َصْ�ِر�ي َول �ي صنِ ��نِ 12 َو�يَ ُ �ب ِ

�نّ
َ
ك ُ �نْ �ي

أَ
ا�نُ � �نَ

أَ
ِ�ي �

�نّ ِ �إِ
ّ اَل َر�ب >�قَ

> َهاُرو�ن

 
ً
كانــت مهمــة حمــل الرســالة مهمــة صعبــة وشــاقة وحمــل ثقيــل جــدا ولمــا 

الطاغيــة  فرعــون  مواجهــة  وألن  وتاريخيــة؛  نفســها  فــي  عظيمــة  ومســؤولية 

تســتدعي رباطــة الجــأش والشــجاعة واالســتعداد التــام ووضــوح الرؤيــة، لمــا 

يتمتــع بــه فرعــون مــن القــوة والقســوة والدولــة العميقــة، فقــد أظهــر موســى 

الكليــم؟ع؟ لربــه مخاوفــه، وســأله أن يشــرح صــدره باليقيــن ووضــوح الرؤيــة 

األمــر  عليــه  ويســهل  مــن صعــاب  يواجهــه  أن  يمكــن  مــا  تحمــل  ليســتطيع 

ــر  ــات؛ ألن الصب ــات والتحدي ــدات والصعوب ويثبــت فــي الموقــف أمــام التهدي

والثبــات والتحمــل يــدور مــدار اليقيــن وقــوة األمــل ووضــوح الرؤيــة واإليمــان 

الصــادق بالقضيــة، فــا يضعهــا فــي موضــع المســاومة عليهــا، أو يتخلــى عنهــا 

تحــت ثقــل الصعــاب والتهديــدات والتضحيــات، أو ينخــدع عنهــا بالتضليــل 
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والتمويــه والخــداع، فهنــاك ثاثــة مخاطــر تواجــه المناضليــن: الضعــف تحــت 

تأثيــر اإلغــراءات، والضعــف تحــت تأثيــر الصعــاب والتهديــدات والتضحيات، 

واالنتهازييــن  النفعييــن  مــن  المخادعــون  الثعالبــة  واالنخــداع ممــا يطرحــه 

والمنافقيــن أو التضليــل السياســي واإلعامــي الــذي يقــوم بــه األعــداء وحبائلهم 

ومكائدهــم الشــيطانية لإليقــاع بالمناضليــن والســيطرة عليهــم أو إخراجهــم 

مــن حلبــة الصــراع ونحــو ذلــك.

وفــي ظــل ذلــك، ســأل موســى الكليــم؟ع؟ ربــه أن يحــل عقــدة لســانه التــي 

كانــت عقــدة فــي قوتهــا: النطــق والــكام  إنمــا  لــم تكــن عقــدة فــي الجارحــة، و

بســبب مــا تقــدم ومــا يأتــي بيانــه، وأن يرســل ألخيــه هــارون؟ع؟ بالوحــي، 

 
ً
 ومعاونــا

ً
 ومــؤازرا

ً
 مرســًا يقــوي بــه قلبــه وجناحــه، ويكــون مســاعدا

ً
ليكــون نبيــا

لــه فــي أمــره: مواجهــة الظالميــن المســتكبرين القســاة، وحمــل الرســالة اإللهيــة 

كمــل وجــه، وأن ينــوب عنــه ويقــوم مقامــه إذا اعتــراه  الشــاقة وتبليغهــا علــى أ

 لــدم القبطــي، ممــا 
ً
 أو ثــأرا

ً
الحبــس فــي اللســان، أو عاجلــه فرعــون بالقتــل أخــذا

ــة والشــأن  ــادة الجماعيــة فــي إدارة الدول ــر والقي ــة التشــاور والتفكي يؤكــد أهمي

العــام وحمــل الرســاالت والتبليــغ بهــا، ال ســيما مــع العــودة إلــى الماضــي القريــب، 

 فــي بيــت فرعــون وتربــى فيــه فــي حجــر 
ً
حيــث عــاش موســى الكليــم؟ع؟ وليــدا

فرعــون وزوجتــه الصالحــة آســية بنــت مزاحــم رضــوان اهلل تعالــى عليهــا وألنــه 

 مــن األقبــاط، حيــث اســتغاث بــه اإلســرائيلي علــى قبطــي 
ً
قتــل بالخطــأ واحــدا

كان يتشــاجر معــه، فوكــز موســى الكليــم؟ع؟ القبطــي ليخلــص اإلســرائيلي منــه، 

كان يتمتع به موســى الكليم؟ع؟  إال أن الوكــزة قتلــت القبطــي وقضــت عليــه لمــا 

فــي شــبابه مــن الفتــوة والقــوة.
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وبســبب هذيــن األمريــن الذيــن قــد يتحجــج بهمــا فرعــون وينحــرف بإثارتهم 

عــن القضيــة الرئيســية ويتخــذ منهمــا حجــة للتكذيــب بالنبــوة والرســالة، ممــا 

، وانحبــاس لســانه 
ً
ــا  وغّم

ً
ــا قــد يــؤدي إلــى ضيــق صــدر موســى الكليــم؟ع؟ هّم

كمــل وجــه، وعــن محاجــة فرعون   مــا عــن االنطــاق لتبليــغ الرســالة علــى أ
ً
نوعــا

وملئــه بقــوة فــي الحــق والعــدل والخيــر والفضيلــة، وربمــا ســعى لقتلــه بــدم 

القبطــي متــى رآه قبــل أن يســمع منــه الرســالة التــي يحملهــا مــن رب العالميــن 

إليــه، فيقــوم فــي حــال حــدث شــيء مــن ذلــك هــارون؟ع؟ مقامــه فــي تبليــغ 

الرســالة ومواجهــة فرعــون وتخليــص بنــي إســرائيل مــن فرعــون وقومــه.

 
ً
إنمــا خوفــا  علــى نفســه، و

ً
وعليــه: لــم يكــن خــوف موســى الكليــم؟ع؟ خوفــا

مــن التقصيــر والفشــل فــي حمــل الرســالة وتبليغهــا والقيام بالمهمــة على وجهها 

ــن، هــي  ــرب العالمي ــا موســى الكليــم؟ع؟ ل ــي تقــدم به ــب الت الكامــل، فالمطال

مطالــب تجســد حرصــه الكامــل علــى االمتثــال بتوفيــر جميــع شــروط النجــاح 

إلــى الفشــل، وليــس للتعلــل  تــؤدي  التــي يمكــن أن  إبعــاد جميــع العوامــل  و

والتهــرب مــن التكليــف ومــن تحمــل أعبــاء الرســالة وأداء األمانــة والرغبــة فــي 

ــا.  االســتعفاء منه

والحــرص علــى توفيــر شــروط النجــاح المتثــال التكليــف ، والتعلــل للتهــرب 

كل التبايــن ومختلفتان  مــن التكليــف، حالتــان نفســيتان وروحيتــان متباينتان 

إن تشــابهت مظاهرهمــا فــي أعيــن  ، و كل االختــاف فــي الحقيقــة والجوهــر

، وعلى  البســطاء الذيــن يفتقــرون إلــى البصيــرة والنفــوذ فــي معرفــة حقائق األمــور

المخلصيــن والمناضليــن الشــرفاء التمييــز بينهمــا والحــذر مــن االشــتباه فــي 
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 بتوفيــر 
ً
كثيــرا أهلهمــا، فمــن يريــد االمتثــال ويحــرص علــى تحقيــق النجــاح يهتــم 

جميــع الشــروط الازمــة لذلــك وهــو محــق وال بــأس عليــه، ومــن يريــد التعلــل 

ــات  ــق الصعوب ــة ويختل ــر الباطل والتهــرب مــن التكليــف يبحــث عــن المعاذي

ليخــرج عــن عهــدة التكليــف، ممــا يــدل علــى ضعــف اإليمــان واليقيــن، ويجــب 

التمييــز بيــن الطائفتيــن مــن خــال األفعــال وليــس األقــوال، فاألقــوال توقــع 

اإلنســان فــي االشــتباه واألفعــال واألحــوال تخرجــه إلــى نــور الحقيقــة والصــواب.

فالمطالــب التــي تقــدم بهــا موســى الكليــم؟ع؟ لــرب العالميــن هــي مطالــب 

تجســد حرصــه الكامــل علــى االمتثــال بتوفيــر جميــع الشــروط والقــوة الازمــة 

إبعــاد جميــع العوامــل التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى الفشــل، وليــس  للنجــاح، و

األمانــة  وأداء  الرســالة  أعبــاء  تحمــل  ومــن  التكليــف  مــن  والتهــرب  للتعلــل 

والرغبــة فــي االســتعفاء منهــا.

ومــا ســيق يــدل علــى ضــرورة األخذ في التحرك الرســالي والثــوري واإلصاحي 

 
ً
بعيــن االعتبــار جميــع األبعــاد واألحــوال والظــروف والعوامــل المؤثــرة ســلبيا

 فــي نجــاح المهمــات والحــرص الكامــل علــى توفيــر شــروط وعوامــل 
ً
إيجابيــا و

إبعــاد العوامــل التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى الفشــل،  النجــاح وتجنــب الظــروف و

ــوة الحجــة،  ــر المنطقــي وق ــة والتفكي ــة القضي وال يصــح االكتفــاء بمجــرد عدال

إنمــا يجــب التحلــي بالواقعيــة، واألخــذ بعيــن االعتبــار الجوانــب العرفيــة  و

والبشــرية  الماديــة  العناصــر  وكافــة  والعاطفيــة  والنفســية  واالجتماعيــة 

ــات العمــل السياســي والنضــال  ــة الواقــع، ومقتضي ــرة فــي حرك ــة المؤث والمعنوي

والثــورة والســعي لتغييــر الواقــع وتغييــر موازيــن القــوى علــى األرض، تختلــف عن 

مقتضيــات التفكيــر النظــري واإلقنــاع فيــه.
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فأجــاب اهلل تبــارك وتعالــى دعــوة موســى الكليــم؟ع؟ الصادقــة، وأعطــاه 

والرســالة  النبــوة  فــي  وشــريكه  ووزيــره  أخــاه  ومعــه  وبعثــه  ســأل،  مــا  جميــع 

إلــى  الباهــرة،  اإللهيــة  والمعجــزات  البينــات  باآليــات  مؤيديــن  هــارون؟ع؟ 

فرعــون وملئــه وســائر قومــه، يدعوهــم إلــى اإليمــان بالتوحيــد والطاعــة هلل ؟ج؟ 

إلــى رفــع اليــد عــن بنــي إســرائيل وتخليصهــم مــن األســر  وحــده ال شــريك لــه، و

والعــذاب، أي: إن اهلل ؟ج؟ قــد حّمــل موســى الكليــم وهــارون؟امهع؟ رســالة دينيــة 

وسياســية مركبــة، ال ينفصــل الدينــي أو العقائــدي فيهــا عــن السياســي والعملــي، 

وال ينفصــل السياســي والعملــي فيهــا عــن الدينــي والعقائــدي، حيــث ال سياســة 

صحيحــة وال عدالــة وال إصــاح بــدون العــودة الفعليــة الجــادة إلــى الدين الحق 

الــذي يقــوم علــى عقيــدة التوحيــد، وال ديــن صحيــح ال يمتــد شــعاعه إلصــاح 

ــان والفســاد  ــاة، ورفــع الظلــم والجــور والطغي أوضــاع النــاس العمليــة فــي الحي

: »ديننــا سياســة،  والتخلــف عنهــم، وهــذا هــو األســاس الــذي يقــوم عليــه شــعار

وسياســتنا ديــن«.

؛ ألنــه رأس النظــام والكفــر والطغيــان  وقــد خــص فرعــون الطاغيــة بالذكــر

والفســاد فــي الدولــة والمجتمــع، ونهــى اهلل ؟ج؟ موســى الكليــم وهــارون؟امهع؟ عــن 

الفتــور والتقصيــر فــي ذكــر اهلل ذي الجــال واإلكــرام وفــي تبليــغ الرســالة والقيــام 

بواجباتهــا، وأوصاهمــا بــأن يلينــا إلــى فرعــون بالقــول ويخصــاه بعبــارات لطيفــة، 

ــة مــن  ــن الرســالة اإللهي
ّ
ــن مــن طبعــه القاســي وخشــونته، ويمك لعــل ذلــك يلي

الوصــول إلــى عقلــه وقلبــه، فيعــود إلــى فطرتــه ويخشــى ربــه ويتخلــى عــن عنــاده 

إلــى أوليــاء اهلل الصالحيــن؟ع؟. وكفــره وطغيانــه وفســاده ويســلم إلــى الحــق و
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مخاوف موسى وهارون

> ��ن
ُ
ل �قُ �قْ َ �نْ �ي

أَ
ا�نُ � �نَ

أَ
ا �نْ�بٌ �نَ َّ دنَ �ي

َ
ُهْم َعل

َ
>َول

فقــال موســى الكليــم وهــارون؟امهع؟ لربهمــا: إننــا نخــاف أن فرعــون الطاغيــة 

إذا عــرف بغايتنــا ومقصدنــا فإنــه يغضــب علينــا ويحملــه غضبــه علــى البطــش 

بنــا والتعجيــل بمعاقبتنــا قبــل أن نبلغــه بتمــام الرســالة، وذلــك لمــا عــرف عــن 

النظــام الملكــي الفرعونــي مــن الدكتاتوريــة واالســتبداد، ومــا عــرف عــن فرعــون 

، بحيث ال يتمكن  الــذي هــو رأس النظــام مــن الطيش والقســوة والحمــق والتجبر

أي أحــد مــن المواطنيــن المعارضيــن مــن التعبيــر الحــر عــن رأيــه المخالــف 

المخالفــة  فــكل مــن يشــعرون منــه  والمعــارض لسياســته ومواقفــه،  للنظــام 

فــي الــرأي والمعارضــة فــي المواقــف، فإنهــم يعاجلونــه بالعقوبــة ويبادرونــه 

. باالنتقــام قبــل أن يظهــر رأيــه وينتشــر ويفســد عليهــم األمــر

اإلعانة اإللهية

> ِمُ���نَ ْم ُمْس�قَ
ُ
ا َمَ�ك

�نَّ ا �إِ
�نَ ا�قِ �يَ

آ
ا ا �بِ

َه�بَ
ادنْ ا �نَ

َّ
اَل َكل >�قَ

 لنفســيهما: 
ً
 وتطبيبــا

ً
 لهمــا وتثبيتــا

ً
فقــال لهمــا ربهمــا تقويــة لقلبيهمــا، وتأمينــا

ال تخافــا أن يصيبكــم شــيء ممــا ذكرتمــا، فإنــي الخالــق المدبــر للعالــم، وال يخلــو 

منــي مــكان، وال يخــرج شــيء عــن حولــي وقوتــي، فإنــي معكمــا حاضــر فــي 

مجلــس الدعــوة وميــدان المواجهــة، وشــاهد ومتابــع لــكل مــا يجــري بينكــم وال 

كامــل التوجيه  يغيــب عنــي شــيء منــه، واســمع لمــا تقــوالن ولما يقــال لكما، ولي 
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وتمــام العنايــة بأمركمــا وشــأنكما والمتولــي لحفظكمــا ونصركمــا علــى عــدوي 

، وعليــه: 
ً
وعدوكمــا، ومثبــت لكمــا فــي المواقــف الصعبــة، ولــن أترككمــا أبــدا

فلــن يضيــق صدركمــا، ولــن يحتبــس لســانكما أمــام العتــاة والمــردة المتجبريــن 

كريــن وغيرهــم، وســوف تتمكنــان مــن تبليــغ الرســالة تامــة  والمخالفيــن الما

وفــي غايــة الباغــة والوضــوح، وســأحفظكما مــن بطــش فرعــون وملئــه وقومــه 

وســطوتهم، فلــن يصلــوا إليكمــا بســوء، ولــن يصيبكمــا منهــم أذى، وســأجعل 

ــن،  ــا مطمئني ــن، فاذهب ، وســتكونان ومــن اتبعكمــا الغالبي
ً
لكمــا عليهــم ســلطانا

وامضيــا فــي هــذا الســبيل النورانــي الحــق بعيــن وأقــدام ثابتــة وعزيمــة راســخة ال 

ــزل، فأنتمــا تحــت رعايتــي وحمايتــي. تتزل

برنامج الرسالة اإللهية إلى فرعون

َل< �ي ْسَر��أِ ىي �إِ �نِ
َ ا �ب

ْرِسْل َمَ��نَ
أَ
�نْ �

أَ
�نَ 16 � ِم�ي

َ
َ�ال

ْ
ِ �ل

ا َرُس�ُل َر�بّ
�نَّ ا �إِ

َ
�ل �قُ ْرَعْ��نَ �نَ ا �نِ �يَ �قِ

أْ
ا >�نَ

ــا  وامتثــل موســى الكليــم وهــارون؟امهع؟ األمــر اإللهــي وحمــا الرســالة، وذهب

كانــت تتضمــن  إلــى فرعــون فــي قصــره وبلغــاه مــع ملئــه الرســالة اإللهيــة، والتــي 

النقــاط الرئيســية التاليــة:

إنهمــا رســوالن مــن عنــد اهلل رب العالميــن ذي الجــال واإلكــرام وأنهمــا   •

إال الحــق، وأنهمــا مؤيــدان مــن  ال يقــوالن علــى اهلل ســبحانه وتعالــى 

اهلل؟زع؟، بمــا يثبــت صــدق نبوتهمــا ورســالتهما مــن البينــات الواضحــات 

الباهــرات. والمعجــزات 



  210   الالمنطق في الفكر والسلوك - الجزء الثاني

إن فرعــون عبــد مــن عبــاد اهلل خالــق العالــم ومدبــره، وخالــق فرعــون   •

؟ج؟  اهلل  إن  و يزعــم،  كمــا   
ً
ربــا أو   

ً
إلهــا فرعــون  وليــس  أمــره،  ومالــك 

يوبخهــم لفــرط ظلمهــم وقلــة خوفهــم منــه وتجاهلهــم التــام وجــوده 

المقــدس وعقابــه، فلــم يمتثلــوا أوامــره ولــم يجتنبــوا نواهيــه، وهــذا أمــر 

مخالــف للعقــل والفطــرة والطبــع الســليم، ويدعوهــم إلــى توحيــده ألنــه 

خالقهــم ومدبرهــم مــع العالــم بأســره، وأن إليــه معادهــم ومرجعهــم 

فــي يــوم القيامــة للحســاب والجــزاء، فعليهــم أن يتقــوه ويتركــوا مــا هــم 

عليــه مــن العنــاد والكفــر والظلــم والمعصيــة، وأن يكــف فرعــون عــن 

ــل  ــى دلي كل إدعــاء باطــل ال يســتند إل ــة وعــن  ــة والربوبي ادعــاء األلوهي

صحيــح وأن ينقــادوا لطاعتــه وعبادتــه؛ ألن ذلــك هــو الســبيل الوحيــد 

إلــى النجــاة مــن  كمالهــم اإلنســاني المقــدر لهــم بحســب خلقتهــم، و إلــى 

الهــاك والعــذاب األخــروي العظيــم، والفــوز بالرضوان اإللهي وبالســعادة 

الحقيقيــة والنعيــم األبــدي الخالــد فــي الجنــة، فقــد آن األوان أن يعرفــوا 

الحــق ويعرفــوا العاقبــة الســيئة للعنــاد واالســتكبار واإلصــرار علــى الكفــر 

والباطــل والظلــم والطغيــان والفســاد فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، فقــد 

حــان وقــت جــرد الحســاب فــي عالــم الدنيــا قبــل عالــم اآلخــرة.

ليــس لفرعــون وملئــه وقومــه الحــق فــي أســر بنــي إســرائيل واســتعبادهم   •

وتعذيبهــم باســتخدامهم فــي األعمــال الشــاقة وذبــح أبنائهــم واســتحياء 

إن عليهــم أن يرفعــوا  ، و
ً
نســائهم للخدمــة والمعاشــرة الجنســية فجــورا

إليــه معادهــم  اليــد عنهــم ليعبــدوا ربهــم الــذي خلقهــم ويدبــر أمرهــم و

وعليــه حســابهم وجزاؤهــم فــي اآلخــرة، ويقيمــوا أمــر دينهــم بحريــة 
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إخــاص، وأن يطلــق ســراحهم ويجعــل لهــم حريــة اإلقامــة والهجــرة  و

كتبهــا اهلل؟زع؟ لهــم  والخــروج معــه إلــى األرض المقدســة فلســطين التــي 

إذا شــاؤوا.

ومــع هــذه الرســالة البليغــة ومــا تضمنتهــا مــن منابــذة شــديدة شــاملة: دينيــة 

وسياســية، ومــا فيهــا مــن غايــة التســفيه للنظــام الملكــي الفرعونــي، فــإن فرعــون 

كل تجبــره وطغيانــه لــم يتمكــن مــن قتــل موســى الكليــم؟ع؟ أو إلحــاق  رغــم 

األذى والضــرر بــه وبأخيــه ووزيــره وشــريكه فــي النبــوة والرســالة هــارون؟ع؟ ممــا 

يــدل علــى شــمول الرعايــة اإللهيــة لهمــا وكمــال العنايــة بهمــا وبأمرهمــا.
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اعتراض فرعون على موسى وتوبيخه
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لبــى موســى الكليــم وهــارون؟امهع؟ أمــر ربهمــا وذهبــا إلــى فرعون ونــزال عليه في 

القصــر الملكــي وهمــا يلبســان مــدارع الصــوف وبلغــاه مــع ملئه الرســالة من رب 

العالميــن، وأفهمــاه بقــاء ملكــه ودوام عــزه إن هــو أســلم وأطــاع ربــه، فاســتغرب 

فرعــون مــن أمــر الرســالة ومــن جــرأة موســى وهــارون؟امهع؟ بحملهــا إليــه وســخر 

ى نفســه الــرب األعلــى فــي األرض، وأنــه فــوق أن يرســل  منهمــا، وذلــك ألنــه يــر

إليــه مثــل مــا جــاءه بــه موســى وهــارون؟امهع؟، والتفــت إلــى موســى الكليــم؟ع؟ 

ــرة، وممزوجــة بالخبــث والشــيطنة،  كبي ــه بكلمــات مدروســة بعنايــة  وتكلــم ل

ــر موســى الكليــم؟ع؟ بأمريــن يريــد بهمــا أن ُينفى 
ّ
تكشــف عــن دهائــه، حيــث ذك

بالمنطــق دعــوى النبــوة وصــدق الرســالة، وفيــه توبيــخ واعتــراض وهمــا:

فضلــه عليــه بــأن التقطــه مــن أمــواج النيل فأنقذه من الهــاك المحتوم،   .(

كان  وهيــأ لــه المرضعــة التــي ترضعــه، وكــّف عــن قتلــه علــى خــاف مــا 

كان  ــاه فــي بيتــه منــذ  يفعلــه مــع بنــي إســرائيل، وفضــًا علــى ذلــك: رّب

طفــًا فــي مهــده، وأقامــه فــي أســرته ســنين عديــدة فــي محيــط هــادئ 

يرتــع فــي نعمتــه ويحظــى بعنايتــه، ومقتضــى هــذه التربيــة والكرامــة فــي 

كل مــا يغيظــه   عــن 
ً
 لــه وبعيــدا

ً
ميــزان القيــم واألعــراف أن يكــون وفيــا

ال أن يخالفــه فــي دينــه، ويعــارض نظــام دولتــه وحكومتــه  ويؤذيــه، 

ويخــرج عليــه ويدعــو إلــى إلــه غيــره، وهــذه واحــدة مــن طبائــع الملــوك 



الفف  الثانيه مالال الرسالل وأا:اح الفجل    215 

والفراعنــة المتجبريــن الخسيســة، فهــم يعتقــدون أن الســلطة اســتحقاق 

حقــوق  عليــه  يترتــب   
ً
تكليفــا أو   

ً
عقــدا وليســت  أنفســهم،  فــي  لهــم 

األرض  يملكــون  وأنهــم  والشــعب،  كــم  الحا الطرفيــن:  بيــن  وواجبــات 

ومــن عليهــا ، وأن أبنــاء الشــعب بمثابــة العبيــد لهــم، ويــرون أنفســهم 

 منِعميــن عليهــم، فمــا يقدمونــه ألبنــاء الشــعب مــن خدمــات 
ً
أربابــا

عــن طريــق مؤسســات الدولــة مكرمــات يتفضلــون بهــا عليهــم، ال أنهــم 

يــؤدون واجبــات مفروضــة عليهــم، وال يــرون جرائمهــم وظلمهــم ألبنــاء 

 ولــوازم لهيبــة الســلطة 
ً
الشــعب المســتضعفين جرائــم، بــل يرونهــا حقوقــا

ــة. واســتقرار الدول

قتــل الرجــل القبطــي الموالــي لفرعــون ونظامــه الملكــي، وهــذا فســاد   .(

فــي األرض وجريمــة خطــرة عظيمــة الشــناعة والفظاعــة فــي جميــع 

القوانيــن واألعــراف، وفعــل قبيــح فــي نظــام القيــم عنــد جميــع الشــعوب 

ــذي نشــأت  ــي نعمتــك ال واألمــم ألنــك قتلــت رجــًا مــن أصحــاب ول

فــي بيتــه وأقــام علــى تربيتــك واإلنعــام عليــك، ولهــذا: فقــد جحــدت 

النعمــة وخرجــت مــن األخــاق الفاضلــة، وخالفــت الشــرائع والقوانيــن 

لهــة،  واألعــراف، وعليــه: فأنــت إنســان آثــم ومجــرم وبعيــد عــن رحمــة اآل

 بــأن تحمــل رســالة إلــه إلــى النــاس.
ً
فلســت جديــرا

إننــا نعرفــك ونعــرف أصلــك وصفاتــك وأحوالــك  وأضــاف فرعــون: 

كنــت طفــًا فــي المهــد وحتــى  كنــت تعيــش فــي بيتنــا منــذ  كلهــا، فقــد 

فعلــت فعلتــك الشــنيعة بقتــل القبطــي وفــررت مــن العدالــة والقصــاص، 
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لهــة والعظمــاء، فمــن  فأنــت فقيــر مــن ســائر النــاس، ولســت مــن أبنــاء اآل

كان لــك هــذا الــذي تدعيــه مــن أمــر النبــوة والرســالة؟ فكيــف  أيــن 

ــن: بيــن ماضيــك حيــث الفقــر والتشــرد وجحــود  تجمــع بيــن متناقضْي

ــم،  ــه عظي ــوة وحمــل الرســالة مــن إل ــن النب النعمــة وجريمــة القتــل، وبي

وتريــد منــا أن نســمع لــك ونطيــع ونحــن ســادتك وأوليــاء نعمتــك، وهــذه 

 لرجــل عظيــم المظاهــر ومبجــل بين 
ّ

منزلــة شــريفة وعظيمــة ال تنبغــي إال

النــاس ويحمــل الكثيــر مــن األلقــاب التــي تشــرئب إليهــا األعنــاق، وأنــت 

كل ذلــك. محــروم مــن 

ِه  �يْ
َ
َعل  َ ىي �قِ

ْ
ل
أُ
� ا 

َ
ْ�ل

َ
ل >�نَ المتملقيــن، فقــال  إلــى جلســائه  التفــت فرعــون  ثــم 

<))) فالثــروة والقــوة همــا أســاس المكانــة والفضــل والجــاه  َه�بٍ �ن دنَ ْسِ�َرهقٌ ّمِ
أَ
�

. وهــذه  ــر مغمــور ــوة وال فضــل وال جــاه وال ســيادة لفقي والســلطة، وال نب

المقالــة المتغطرســة تكشــف عــن النظــرة الماديــة البحتــة لــدى الفراعنــة 

والمترفيــن عبيــد الدنيــا والمــال والســلطة فــي تحديــد قيمــة اإلنســان 

الكــون  بحقائــق  الجهــل  علــى  تقــوم  منحرفــة  نظــرة  وهــي  ومكانتــه، 

وبحقيقة اإلنســان وبغاية وجوده، تســيطر على عقول الطغاة والمترفين 

الخائبيــن، وتضيــع معهــا الفضيلــة والقيمــة اإلنســانية الفعليــة والرتــب 

كمــال اإلنســان وعلــو  الروحانيــة الســامية والصفــات التــي يعــرف بهــا 

ــق األشــخاص  ــه بمــا هــو إنســان، ويجهــل فــي ظلهــا حقائ قــدره ومنزلت

إلــى  ومنازلهــم وتــؤدي إلــى االنحطــاط الفكــري والروحــي والحضــاري، و

غيــاب العدالــة وانتشــار الحــروب والصراعــات الداميــة مــن أجــل الثــروة 

ــاة بالكامــل. والســلطة وخــراب الحي

1. الزخرف: 53
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رد موسى على اعتراض فرعون وتوبيخه

ِ�ي 
ّ
َر�ب لِ�ي  َ�َه�بَ  �نَ ْم 

ُ
ك �قُ �نْ حنِ ا  ّمَ

َ
ل ْم 

ُ
ك ِم�ن َرْر�قُ  �نَ �نَ  20 �نَ  �ي ِ

ّ
ال

�لصنَّ ِم�نَ  ا  �نَ
أَ
َو�  � دنً �إِ َها  �قُ

ْ
َ�ل �نَ اَل  >�قَ

َل< �ي ْسَر��أِ �إِ ىي  �نِ
َ �ب  

��قَّ َع�بَّ �نْ 
أَ
�  َّ �ي

َ
َعل َها 

ُم�نُّ �قَ ْ�َمهقٌ  �نِ َك 
ْ
ل َو�قِ  21 �نَ  ُمْرَسِل�ي

ْ
�ل ِم�نَ  ىي  �نِ

َ
َ�ل َ َوحب ًما 

ْ
ُحك

فرد موسى الكليم؟ع؟ على المسألتين بالتالي:

، بــأن 
ً
كان علــى وجــه الخطــأ وليــس عمــدا إن قتلــه الرجــل القبطــي   -

وكــزه وكــزة بغيــة تأديبــه ومنــع اعتدائــه علــى اإلســرائيلي المســتضعف، 

فمــات منهــا ولــم يكــن يعلــم أنهــا ســتؤدي إلــى موتــه، أي: إنــه قصــد 

التأديــب ومنــع الظلــم ولــم يقصــد القتــل، وليــس فــي ذلــك مخالفــة 

أركان  مــن  ركــن  العمــد  ألن  والعدالــة؛  واألخــاق  والقوانيــن  للشــرائع 

الجنايــة عنــد المشــرعين. وفــي ظــل االســتضعاف المتمكــن مــن بنــي 

، والتعصــب الطائفــي األعمــى مــن النظــام الملكــي  إســرائيل فــي مصــر

الفرعونــي واألقبــاط المواليــن للنظــام ضــد بنــي إســرائيل، فقــد خشــيت 

 
ً
ظلمــا وتعاقبونــي  المتعمــد  والقاتــل  المجــرم  معاملــة  تعاملونــي  أن 

بالقتــل، ففــررت مــن ظلمكــم وليــس مــن العدالــة، وخرجــت مــن مصــر 

 فــي تلــك العاقبــة 
ً
كــن راغبــا وتغربــت عــن وطنــي لســنوات عديــدة، ولــم أ

كان بدافــع  الوخيمــة، وألن مــا قمــت بــه ليــس جريمــة، بــل فضيلــة ألنــه 

الدفــاع عــن المظلوميــن المســتضعفين ونصرتهــم، وألن رحمــة اهلل ؟ج؟ 

ــة  ــن المادي ــة والمترفي ــر الفراعن ــاس ومعايي ال تقســم بحســب أهــواء الن

المجحفــة فــي الحيــاة فتعطــى لعلمــاء المظاهــر واأللقــاب الفارغــة، 

إنمــا تقّســم بحســب االســتحقاق الفعلــي والكمــال الروحــي ومقتضــى  و
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الحكمــة اإللهيــة البالغــة، فقــد قــدر ربــي حســن نيتــي ودوافعــي حيــن 

قتلــت الرجــل القبطــي الظالــم عــن طريــق الخطــأ، حيــث قصــدت 

التأديــب ومنــع الظلــم وليــس القتــل، فقابــل إحســاني بأحســن منــه، 

إتقــان  ، و إصابــة النظــر فــي حقائــق األمــور فوهبنــي الفهــم والحكمــة و

والعلــم  والخاصــة،  العامــة  الحيــاة  فــي  العمليــة  التدابيــر  فــي  الــرأي 

بدينــه وأحكامــه وأوجــه الخيــر والفضيلــة، وأعطانــي اإلرادة والشــجاعة 

للعمــل بمــا علمنــي، وجعلنــي أحــد أنبيائــه المكرميــن، وأرســلني إليــك 

للنبــوة  أهــًا  النــاس أجمعيــن، حيــث وجدنــي  إلــى  و إلــى قومــك  و

والرســالة فهــو أعلــم حيــث يجعــل رســالته التــي تقــوم علــى الصــدق 

واإلخــاص والفضيلــة والكمــال الروحــي والعمــل الصالــح، وليــس علــى 

الثــروة والســلطة والمظاهــر الماديــة واأللقــاب الفارغــة والتبجيــل القائــم 

علــى الريــاء والمجاملــة والتملــق، وعليــه: فمعرفتــك بحالــي وتقييمــك 

لــي بحســب معاييــرك الماديــة المنحرفــة ال تنفــي نبوتــي ورســالتي التــي 

ــة. ــة عادل إلهي ــر إنســانية و ــى معايي تقــوم عل

إن وجــودي فــي بيتــك وتربيتــك إيــاي التــي تعدهــا نعمــة تمــّن بهــا   -

المنطــق  وبحســب  الحقيقــة  فــي  ليســت  بكفرانهــا  وتقرعنــي  علــّي 

الســليم وميــزان القيــم حجــة لــك علــّي، فعنــد التحقيــق يتبيــن أنــك 

ألــوان  كــم ظالــم لشــعبه، هضــم حقوقهــم وأذاقهــم  فــي الحقيقــة حا

 فــي قبــال مــا 
ً
العــذاب، وأن مــا قمــت بــه مــن أجلــي ال يســاوي شــيئا

أســأت بــه لقومــي مــن بنــي إســرائيل من ظلم واســتعباد وهضــم للحقوق، 

كان الســبب فــي  فــا منــة لــك علــّي فيمــا زعمــت أنهــا نعمــة. لقــد 

ــغ  وجــودي فــي بيتــك هــو ظلمــك وطغيانــك وعدوانــك وجــورك البال
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علــى بنــي إســرائيل وهــم قومــي، فقــد ســخرتهم وجعلتهــم لــك ولقومــك 

بمنزلــة العبيــد وأذقتهــم فنــون وألــوان العــذاب والــذل والظلــم والهــوان، 

كنــت تقتــل أبناءهــم وتســتحيي نســاءهم وتســتعبد الكبــار منهــم  إذ 

 علــى 
ً
ــا  وعدوان

ً
ــرا  وقه

ً
وتســترقهم وتســخرهم فــي األعمــال الشــاقة ظلمــا

حقوقهــم الطبيعيــة فــي الحيــاة، فخافــت أمــي علــى حياتــي، فالقتنــي 

فــي اليــّم مــن أجــل إعطائــي فرصــة للبقــاء، ولــو لــم تســتعبد بنــي إســرائيل 

ــاة، لمــا  ــم تنتهــك حقوقهــم الطبيعيــة فــي الحي ــم تذبــح أبناءهــم ول ول

إلقائــي فــي النيــل  اضطــرت أمــي إلــى المجازفــة بوضعــي فــي التابــوت و

 عــن فرصــة ولــو ضئيلــة لإلبقــاء علــى حياتــي، فالتقطنــي رجالــك 
ً
بحثــا

وأدخلــت إلــى بيتــك، أي: إن ظلمــك الفاحــش وطغيانــك وجــورك 

كنفــك  كــون فــي  البالــغ هــو الــذي ســاقني إليــك وأنــا طفــل رضيــع أل

كــون رهيــن مّنتــك، ثــم إنــك أبقيــت علــى حياتــي  وأعيــش فــي قصــرك وأ

كأحــد أبنــاء بنــي   علــّي 
ً
 بــي وحرصــا

ً
وقمــت علــى تربيتــي ليــس رأفــة

إنمــا لتأخذنــي  إســرائيل، فســيرتك الظالمــة فيهــم القتــل بغيــر ذنــب، و

 إذ 
ً
ــٌد لحاجتــك ألن يكــون لــك ولــدا ــي لنفســك ول ــي وتتخذن مــن أهل

 عــن حنــان األم ولطــف 
ً
 عــن أهلــي وبعيــدا

ً
ــا ــد لــك، فعشــت غريب ال ول

األب فــي بيتــك، وأهلــي يجــرون أذيــال الحــزن علــّي ويندبــون علــّي 

، وهــذا الظلــم واإلجحــاف ببنــي إســرائيل ممــا يجــب رفضــه 
ً
ليــًا ونهــارا

 فالمقاومــة 
ً
كان الظلــم قانونــا واســتنكاره ومقاومتــه، علــى قاعــدة: إذا 

واجــب، وعليــه: فــا وزن وال قيمــة إليوائــك إيــاي فــي بيتــك وتربيتــك 

لــي فــي قبــال مــا أســأت بــه لقومــي مــن بنــي إســرائيل.
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سؤال فرعون عن ماهية رب العالمين

م  �قُ �ن ُك�ن ُهَماۖ  �إِ �نَ �يْ َ ْر�نِ َوَما �ب
اأَ

ْ
َماَو��قِ َو�ل اَل َر�بُّ �لّسَ �نَ 23 �قَ ِم�ي

َ
َ�ال

ْ
ْرَعْ��نُ َوَما َر�بُّ �ل اَل �نِ >�قَ

>َ �ن �ي �نِ ��قِ ّمُ

ى الحديــث  لّمــا ســمع فرعــون الــرد المفحــم والمنطــق المتيــن، غّيــر مجــر

رب  ربوبيــة  فــي  الكليــم؟ع؟  موســى  يجــادل  وشــرع  خبيــث،  ومكــر  بدهــاء 

 عــن الحقيقــة، فهــو ال يبحــث عــن الحقيقــة وال يطلبهــا، 
ً
العالميــن، ليــس بحثــا

كل مــا يبطــل  إبطــال  إبعادهــم عــن الحقيقــة و إنمــا أراد تضليــل النــاس و و

: >َوَما َر�بُّ 
ً
ربوبيتــه ويفســد عليــه نظامــه ويهــدد أمنــه واســتقراره، فقــال متعنتــا

<))) الــذي تزعــم أنــه أرســلك إلينــا؟ فلــكل عالــم مــن عوالــم الخلقــة رب  �ن ِم�ي
َ
َ�ال

ْ
�ل

ــم. ــري فــي هــذا العال ــر لعالمكــم، وال رب غي ــا ربكــم األعلــى المدّب ، وأن ــر مدّب

�ن  �إِ ُهَما  �نَ �يْ َ �ب َوَما  ْر�نِ 
اأَ

ْ
َو�ل َماَو��قِ  �لّسَ >َر�بُّ  بقولــه:  الكليــم؟ع؟  موســى  فأجابــه 

التدبيــر  بأنــواع  ومدبرهــا  العوالــم  لجميــع  الخالــق  أي:   (((> �نَ �ي �نِ ��قِ ّمُ م  �قُ �ن
ُ
ك

كانــت لكــم عقــول تدركــون بهــا حقائــق األمور والظواهــر الكونية،  المحكــم، فــإن 

، ال يكــون  فســوف تعلمــون بيقيــن أن هــذا العالــم ومــا فيــه مــن صنــوف التدبيــر

إال بقــدرة خالــق عظيــم القــدرة وحكيــم فــي تدبيــره، وهــذا يشــمل العالــم بأســره 

ــق الســماوات  ــذي خل ــن هــو ال ــه، أي: إن رب العالمي ــع المخلوقــات في وجمي

 
ً
واألرض ومــا فيهــا مــن المخلوقــات من العدم، وهو القائم على تدبيرهم جميعا

ــاة لبعــض المخلوقــات: النبــات والحيــوان  وبــدون اســتثناء، وقــد أعطــى الحي

1. الشعراء: 23
2. الشعراء: 24
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واإلنســان، وهداهــا بمــا أودع فيهــا مــن الســنن والغرائز والقدرات واالســتعدادات 

إلــى مــا يحفــظ بــه وجودهــا وحياتهــا، وعليــه: فوجــود الســماوات واألرض ومــا 

ــط  ــر المتراب ــم والتدبي ــه مــن التنظي فيهمــا مــن المخلوقــات، ومــا تشــتمل علي

لــة يقينيــة قطعيــة عنــد أهــل الدليــل والبرهــان  والمتصــل والمحكــم، يــدل دال

علــى وجــود الخالــق المدبــر الواحــد لجميــع العوالــم، وال يشــاركه أحــد غيــره 

مــن الموجــودات الضعيفــة والفقيــرة فــي وجودهــا وصفاتهــا وأفعالهــا إليــه مثــل: 

فرعــون وغيــره، فــي اســتحقاق الطاعــة والعبــادةـ 

وهــذه حجــة واضحــة وكافيــة إلدراك حقيقــة توحيــد الخالقيــة والتدبيــر 

كل عاقــل منصــف يبحــث عــن الحقيقــة بموضوعيــة ويطلبهــا، وســالك  لــدى 

إخــاص، عــن طريــق الدليــل والبرهــان  ســبيل اليقيــن بموضوعيــة وبصــدٍق و

كســائر الفراعنــة والمترفيــن   
ً
 أو مكابــرا

ً
والمشــاهدة والوجــدان، ولــم يكــن معانــدا

 عــن الحقيقة، 
ً
واالنتهازييــن الخبثــاء، فافتحــوا أعينكــم وعقولكــم وقلوبكــم بحثا

وانظــروا فــي نظــام الكــون وتدبيــره، لتعلمــوا حقيقــة مــا قلتــه لكــم وتتيقنــوا 

صحتــه، يقــول العامــة الطباطبائــي: »أنــه قيــل لــه: مــا تريــد بــرب العالميــن؟ 

فقــال: أريــد بــه مــا يريــده أهــل اليقيــن إذا يســتدلون بربــاط التدبيــر واتصالــه فــي 

عوالــم الســماوات واألرض ومــا بينهمــا علــى أن لجميــع هــذه العوالــم مدبــر واحــد 

و رب ال شــريك لــه فــي ربوبيتــه لهــا... وبعبــارة موجــزة: رب العالميــن هــو الــذي 

بوبيتــه لجميــع الســماوات واألرض ومابينهمــا إذا نظــروا إليهــا  يوقــن الموقنــون بر

وشــاهدوا وحــدة التدبيــر الــذي فيهــا«))).

1. تفسير امليزان، العالمة محمد حسين الطباطبائي، جزء 15، صفحة 242 - 243
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ومــن الملفــت: أن فرعــون قــد ســأل عــن جنــس رب العالميــن وحقيقتــه: 

<))) غير أن موســى الكليم؟ع؟ أجاب ببيان أظهر به خواصه  �ن ِم�ي
َ
َ�ال

ْ
>َوَما َر�بُّ �ل

وفعالــه و بمــا يــدل علــى عظيــم قدرتــه مــن آياتــه وآثــاره، أي: أشــار إلــى الحجــة 

التدبيــر  وحــدة  مــن  المأخــوذة  والربوبيــة  الخالقيــة  توحيــد  علــى  والبرهــان 

وقواعد المنطق الســليم، حيث إن ذات اهلل ســبحانه وتعالى بعيدة عن إدراك 

كمــا حــرص موســى الكليــم؟ع؟  العقــول وال يمكــن أن يعــرف بمــا هــو فــي ذاتــه، 

علــى أن يوصــل الرســالة الربانيــة ويبينهــا إلــى فرعــون وملئــه، وتجنــب الخــوض 

فــي المســائل الجانبيــة التــي مــن شــأنها أن تفتــح أبــواب الجــدل العقيــم التــي 

تضيــع فيهــا الحقائــق وتلتبــس علــى عامــة النــاس، وهــو نفــس المنهــج الحكيــم 

دنْ  الــذي ســار عليــه إبراهيــم الخليــل؟ع؟ فــي محاجــة الطاغيــة نمــرود اللعيــن:>�إِ

<))) وال أحــد يشــاركه فــي شــيء مــن ذلــك، فــرد  �قُ ِم�ي ُ ىي َو�ي ْح�يِ ُ �ي �ي ِ �ن
َّ
َ �ل ِ�ي

ّ
ُم َر�ب َر�ِه�ي ْ �ب اَل �إِ �قَ

<))) فأمــر بإحضــار رجليــن مــن الســجن،  �قُ ِم�ي
أُ
ىي َو� ْح�يِ

أُ
ا � �نَ

أَ
عليــه نمــرود فقــال: >�

وأمــر بقتــل أحدهمــا فقتــل، وأمــر بإطــاق ســراح اآلخــر فأطلــق ســراحه.

وفــي جــواب نمــرود تمويــه وتلبيــس واضــح لــكل ذي بصيــرة وفهــم ومنطــق 

ســليم، فليــس القتــل واإلفــراج عــن الســجين باإلحيــاء واإلماتــة الحقيقييــن 

الذيــن عناهمــا إبراهيــم الخليــل؟ع؟ إال أن ابراهيــم الخليــل؟ع؟ لــم ينجــر إلــى 

فــخ نمــرود ولــم يدخــل أنفــاق ومتاهــات الجــدل العقيــم المظلمــة التــي أراد لــه 

ى  إنمــا عــدل إلــى حجــة أخــر نمــرود أن يدخلهــا ويضيــع فيهــا بيانــه الفصيــح، و

1. الشعراء: 23 
2. البقرة: 258
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<))) أي:  ِر�ب َم�نْ
ْ
َها ِم�نَ �ل �قِ �بِ

أْ
ا ِ �نَ ِر�ق ْ َمسث

ْ
ْمِس ِم�نَ �ل

َّ السث ِ�ي �بِ
�ق
أْ
ا َه �يَ

َ
�نَّ �لّل اإِ

فاصلــة، فقــال: >�نَ

 ، ــر ــق والتدبي ــده الخل ــذي بي ــرب الحقيقــي ال كمــا تقــول، فــإن ال كان األمــر  إن 

 وليــس علــى ســبيل الكنايــة واالســتعارة، يأتي 
ً
 وواقعــا

ً
والــذي يحيــي ويميــت حقــا

بالشــمس مــن المشــرق فــأت بهــا أنــت مــن المغــرب حتــى يثبــت لدينــا بالدليــل 

َر<)))  �ي َك�نَ ِ �ن
َّ
ِه�قَ �ل �بُ

والحجــة الصحيحــة أنــك رب وبيــدك األمــر والنهــي >�نَ

وتحيــر وانقطعــت حجتــه وظهــر عجــزه وكذبــه أمــام الحاضريــن.

بــأن يحرصــوا  الرســاالت،  للدعــاة وحملــة  وبليــغ  ذلــك درس مهــم  وفــي 

علــى الركائــز والمســائل األساســية، ويتبعــوا منهجيــة ذكيــة واضحــة المعالــم 

، وال يدخلــوا فــي أنفــاق ومتاهــات الجــدل العقيــم التــي تضيــع  فــي الحــوار

فيهــا الحقائــق وتلتبــس علــى عامــة النــاس، وقيــل: إن ســؤال فرعــون موســى 

 عــن حقيقة اهلل )واجب الوجود( 
ً

<))) ليــس ســؤاال �نَ ِم�ي
َ
َ�ال

ْ
الكليــم؟ع؟ >َوَما َر�بُّ �ل

ســبحانه وتعالــى؛ ألن فرعــون يعتقــد أن واجــب الوجــود هو رب األرباب وال رب 

لهــة وال إلــه فوقــه، وهــو أعظــم مــن أن يحيــط بــه فهــم أو ينالــه  إلــه اآل فوقــه، و

إدراك، وعليــه: ال تجــوز عبادتــه ألن العبــادة نــوع توجــه إلــى المعبــود والتوجــه 

إدراك، والمطلــوب: التقــرب إليــه بعبــادة موجــودات شــريفة مقربــة إليــه، مثــل: 

، ومنهــم الملــوك  المائكــة والجــن والقديســين الفانيــن فــي الاهــوت مــن البشــر

كل واحــد منهــم تدبيــر عالــم مــن عوالــم الخلقــة أو  والعظمــاء الــذي يرجــع إلــى 

أمــر مــن أمــوره أو جهــة مــن جهاتــه، وكل منهــم مربــوب إلــى رب األربــاب الــذي 

1. نفس املصدر
2. نفس املصدر
3. الشعراء: 23
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، وهــذا مــا يقــوم عليــه ديــن فرعــون ونظامــه السياســي، فهــو 
ً
هــو خالقهــم جميعــا

لهــة، وهــو يعبــد  كســائر اآل ى نفســه ملــك القبــط وربهــم األعلــى يعبــده قومــه  يــر

لهــة الذيــن هــم فوقــه، وعليــه: فســؤال فرعــون إنمــا هــو عــن صفــة وحقيقــة  اآل

لهــة واألربــاب، وليــس عــن حقيقــة اهلل )واجــب الوجــود(  واحــدة مــن هــذه اآل

كنهــه  لهــة، وألنــه يعتقــد أن ال ســبيل إلــى إدراك  إلــه اآل الــذي هــو رب األربــاب و

وحقيقــة وجــوده، وعلــى هــذا االعتقــاد يقــوم دينــه ونظــام دولتــه.

ية فرعون من موسى سخر

ُم 
ُ
ك

َ
�نَّ َرُس�ل اَل �إِ �نَ 26 �قَ ِل�ي ّوَ

اأَ
ْ
ُم �ل

ُ
ك ا�أِ �بَ

آ
ْم َوَر�بُّ �

ُ
ك ُّ اَل َر�ب ِمُ���نَ 25 �قَ ْس�قَ

ا �قَ
َ
ل
أَ
ُه �

َ
اَل ِلَم�نْ َحْ�ل >�قَ

> ��ن
ُ
ل ْ��قِ ْم �قَ �قُ �ن

ُ
�ن ك ُهَما �إِ �نَ �يْ َ ِر�بِ َوَما �ب َم�نْ

ْ
ِ َو�ل ِر�ق ْ َمسث

ْ
اَل َر�بُّ �ل ��نٌ 27 �قَ �نُ ْ َم�ب

َ
ْم ل

ُ
ك �يْ

َ
ل ْرِسَل �إِ

أُ
�ي � ِ �ن

َّ
�ل

وفــي جميــع األحــوال: لــم يتعــظ فرعــون ولم يســتيقظ من غفلته ولم يســتفد 

 مــن البيــان الشــافي الواضــح، ومــن الحجــج الواضحــة والبراهيــن الســاطعة 
ً
شــيئا

ــه مــن أشــراف  ــى الذيــن حول التــي ســاقها موســى الكليــم؟ع؟ إليــه، فالتفــت إل

قومــه وأتباعــه وحاشــيته ومستشــاريه ورجــال دولتــه وكبــار ضبــاط جيشــه 

وشــرطته، ويقــدر عددهــم فــي الروايــات بخمســمائة نفــر وكلهــم مــن أصحــاب 

 
ً
ومتجهمــا  

ً
متعجبــا فقــال  فرعــون،  إلــى  والمتملقيــن  االنتهازييــن  المصالــح 

ُم 
ُ
ك ا�أِ �بَ

آ
� َوَر�بُّ  ْم 

ُ
ك ُّ َر�ب اَل  �قَ  25 ِمُ���ن  ْس�قَ

�قَ ا 
َ
ل
أَ
�< وصافــة:  غــرور  وبــكل  ومســتهزًء 

<))) أي: أال تســمعون قولــه وتعجبــون منــه، فقــد نــزع عنــي صفــة الربوبيــة  �ن ِل�ي ّوَ
أَ
ا

ْ
�ل

لــه واحــد علــى خــاف مــا تعتقــدون وجــرت عليــه ســيرة  وزعــم أن الربوبيــة إل

1. الشعراء: 26-25
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األوليــن مــن قومنــا، وهــذه هــي الحالــة التــي يكــون عليهــا الملــوك المتغطرســون 

، إذ يســتخفون قومهــم ويضلونهــم عــن الصــراط 
ً
والفراعنــة المتجبــرون دائمــا

 فــي مواجهــة 
ً
المســتقيم ويبعدونهــم عــن الحــق المبيــن، ويجعلــون منهــم وقــودا

األوليــاء الصالحيــن والمصلحيــن الشــرفاء، ويحملونهــم علــى ممارســة فنــون 

الظلــم والعــدوان ضــد المعارضيــن للنظــام، وذلــك حيــن يجــدون مــن يســتمع 

إليهــم مــن خفيفــي العقــول وســفهاء األحــام، تحــت تأثيــر الجهــل أو الخــوف 

أو الطمــع أو التعصــب، ويقبــل منهــم وال يــرد عليهــم منكرهــم وشــناعتهم.

الكليــم؟ع؟  كام موســى  مــن  الحقيــرة  الســخرية  بهــذه  فرعــون  أراد  وقــد 

كامــه بمــا يشــتمل  كام موســى الكليــم؟ع؟ لكــي ال يتــرك  أن يشــوش علــى 

 
ً
عليــه مــن البيــان الواضــح المتيــن، ومــا يقــوم عليــه مــن المنطــق الســليم تأثيــرا

فــي قلــوب الذيــن حــول فرعــون ويغيــر أفكارهــم ومعتقداتهــم الباطلــة فيــه، 

ــر فيهــم ينعكــس علــى  فهــم خــواص قومــه وأهــل الحــل والعقــد فيهــم، والتأثي

كام موســى الكليــم؟ع؟  قومهــم ويهــدد نظامــه وملكــه بخطــر شــديد، فعــّد 

كان يمتلــك   عــن المطلــوب، إال أن موســى الكليــم؟ع؟ بمــا 
ً
بــا محتــوى وبعيــدا

كاملــة بالمغالطــات ونحــو ذلــك،  مــن بصيــرة ومنهــج واضــح للحــوار ومعرفــة 

تابــع بيانــه ولــم يســاير فرعــون ولــم يجــارِه فيمــا أراد أن يدخلــه فيــه مــن دهاليــز 

، وبــدون خــوف أو وهــن أو إيهــام أو تــردد: 
ً
 ومؤكــدا

ً
وأنفــاق مظلمــة، فقــال مصــرا

<))) أي: تعجبتــم أم ال، اســتكبرتم أم أذعنتــم، هــو  �نَ ِل�ي ّوَ
اأَ

ْ
ُم �ل

ُ
ك ا�أِ �بَ

آ
� ْم َوَر�بُّ 

ُ
ك ُّ >َر�ب

خالــق الكــون وربــه، وهــو خالقكــم وربكــم، وخالــق آبائكــم األوليــن وربهــم، وهــو 

خالــق فرعــون وربــه وخالــق جميــع الفراعنــة الســابقين والاحقيــن وربهــم، أي 
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هــو رب عالــم اإلنســانية قبــل أن يخلــق فرعــون الــذي تخضعــون إليــه وتطيعونه 

ضعيــف  عبــد  هــذا  فرعونكــم  و  وتعالــى  ســبحانه  اهلل  دون  مــن  وتعبدونــه 

ومخلــوق مثلكــم، فليــس فــي الوجــود إال رب واحــد هــو رب الســماوات واألرض 

.
ً
 ونذيــرا

ً
ــم اإلنســانية وقــد أرســلني إليكــم بشــيرا ورب عال

كان  وقــد أشــار موســى الكليــم؟ع؟ بإصــرار إلــى عالــم اإلنســانية؛ ألن فرعــون 

فــي الحقيقــة والواقــع وبــكل دهــاء ومكــر وخديعــة، يدافــع عــن نفســه، ويحتــال 

كل مــا يــدل على أن ربوبيــة رب األرباب  بــكل وســيلة ومكــر ليبعــد عــن األذهــان 

الناظــر وأوضــح عنــد  إلــى  أقــرب  ربوبيتــه وتبطلهــا، وعالــم اإلنســانية  تلغــي 

المتأمــل، ويــدل بــدون شــك علــى الخالــق المدبــر الحكيــم الواحــد، ويثبــت 

إنمــا هــو أمــر أصيــل وقديــم قــدم  ، و
ً
 مســتحدثا

ً
بــأن الدعــوة إليــه ليســت أمــرا

كــب لمســيرة اإلنســان وتاريخــه الطويــل وبــاٍق إلــى نهايــة التاريــخ  العالــم وموا

ــه  كمــا يزعــم، وأن  
ً
ــا ــاة علــى وجــه األرض، وأن فرعــون مربــوب وليــس رب و الحي

بحســب العقــل والمنطــق ال يجــوز العبــادة والخضــوع إلــى مخلــوق ضعيــف 

كمــا  مثلــه فــي ذلــك مثــل ســائر النــاس، ولــه آبــاء وأجــداد انحــدر منهــم وفنــوا 

كمــا فنــى آبــاؤه وأجــداده مــن قبلــه، يقــول  يفنــى ســائر اآلبــاء واألجــداد، وســيفنى 

آيــة اهلل الشــيخ ناصــر مــكارم الشــيرازي: »إن موســى؟ع؟ بــدأ فــي المرحلــة األولــى 

بـ»اآليــات اآلفاقيــة« وفــي المرحلــة الثانيــة أشــار إلــى »اآليــات األنفســية« وأشــار 

إلــى أســرار الخلــق فــي وجــود النــاس أنفســهم وآثــار ربوبيــة اهلل فــي أرواح البشــر 

وأجســامهم ليفكــر هــؤالء المغروريــن علــى األقــل فــي أنفســهم ويحاولــوا التعــرف 

عليهــا وبالتالــي معرفــة مــن خلقهــا«))) وال شــك فــإن اإلشــارة إلــى عالــم اإلنســانية 
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واآليــات األنفســية أقــرب إلــى الناظــر وأوضــح عنــد المتأمــل مــن اآليــات اآلفاقية 

كمــا ســبق ذكــره.

وتحقيــره  الكليــم؟ع؟  بموســى  االســتهانة  فــي  خطــوة  فرعــون  يتقــدم  ثــم 

بموســى  االســتهزاء  فتجــاوز  والمنطــق،  العقــل  ومخالفــة  الحــق  ومعانــدة 

�ي  ِ �ن
َّ
ُم �ل

ُ
ك

َ
�نَّ َرُس�ل الكليــم؟ع؟ إلــى اتهامــه بالجنــون واختــال العقــل، فقــال: >�إِ

<))) ألن االختــال فيمــا يتكلــم بــه يكشــف عــن االختــال  ��ن �نُ ْ َم�ب
َ
ْم ل

ُ
ك �يْ

َ
ل ْرِسَل �إِ

أُ
�

ــره، ويخالــف المألــوف  فــي عقلــه، حيــث أســأله عــن شــيء ويجيبنــي عــن غي

فــي النظــام الــذي توافــق عليــه النــاس وارتضــوه ألنفســهم ومضــت عليــه ســيرة 

األوليــن مــن اآلبــاء واألجــداد، ويقــول إنــي مربــوب وليــس بــرب، ويدعــو إلــى 

عبــادة إلــه واحــد وطاعتــه وحــده دون ســواه، ويطالــب بتغييــر نظــام الحكــم 

فــي الدولــة وبتغييــر األعــراف والتقاليــد التــي يقــوم عليهــا، ويطالــب بالعدالــة 

والمســاواة بيــن المواطنيــن: األقبــاط وبنــي إســرائيل، وبتحريــر بنــي إســرائيل مــن 

إعطائهــم حــق  إعفائهــم مــن األعمــال الشــاقة وعــدم قهرهــم عليهــا، و الــرق و

كريمــة.  ــة  ــاة طيب اإلقامــة والســفر والعيــش حي

إيقاعهــم فــي الحيــرة، واســتثارة  ومــراد فرعــون مــن وراء ذلــك: تضليــل قومــه و

حفيظتهــم ليواجــه قــوة الحجــة والمنطــق مــن قلــق واضطــراب، ويظهــر علــى 

خــاف الواقــع تمكنــه وثباتــه، وأن ال قيمــة وال وزن لمــا قالــه موســى الكليــم؟ع؟ 

ــار فــي الواقــع والمنطــق، وقــد ســّمى فرعــون موســى  ــه وال اعتب ألنــه ال حقيقــة ل

الكليــم؟ع؟ رســوالً علــى وجــه الســخرية واالســتهزاء، وأضافــه إلــى الذيــن حولــه 
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ْم<))) علــى وجــه الترفــع واالســتعاء عــن 
ُ
ك �يْ

َ
ل ْرِسَل �إِ

أُ
�ي � ِ �ن

َّ
ُم �ل

ُ
ك

َ
�نَّ َرُس�ل مــن قومــه: >�إِ

أن يكــون رســوالً إليــه، ممــا يكشــف عــن النظــرة االســتعائية والغــرور واالســتكبار 

كبــر مــن أن يكــون لــه رســول يدعــوه إلــى  ى نفســه أ علــى الحــق لديــه، أي: إنــه يــر

إلــى العــدل والخيــر والفضيلــة، فــا  التوحيــد ويرشــده إلــى الحــق والصــواب و

حــق فوقــه، وال عــدل وال خيــر وال فضيلــة علــى خــاف مايفعــل. 

ــان فرعــون مــن الداخــل  كي كام موســى الكليــم؟ع؟  ــع: فقــد هــز  وفــي الواق

، وهو يعلم في قرار نفســه بأنه مخلوق ضعيف، 
ً
كثيرا واضطربت نفســه بســببه 

إال أن الثــروة والســلطة وتملــق ضعفــاء العقــول ومســايرتهم إيــاه فيمــا يدعــي بغيــر 

حــق علــى خــاف المنطــق والواقــع مــن األلوهيــة والربوبيــة ونحوهمــا، شــجعه 

 فــي ادعاءاتــه وحملــه علــى ظلــم العبــاد واســتضعافهم.
ً
علــى المضــي قدمــا

، حيــث يتباهــون  كل عصــر ومصــر  فــي 
ً
وهــذا مــا يفعلــه حــكام البغــي دائمــا

باالدعــاءات واأللقــاب والمظاهــر الفارغــة، ويقومــون علــى التشــهير بالمعارضين 

ــون  ــل بهــم واتهامهــم بالتخريــب والجن لحكمهــم مــن الشــرفاء األحــرار والتنكي

 أن موســى الكليم؟ع؟ لــم يهتم بذلك 
ّ

ووصفهــم بأقبــح الصفــات ونحــو ذلــك، إال

الســيل مــن التهــم والســخرية واالســتهزاء، ولــم يؤثــر في روحــه ومعنوياتــه العالية، 

فهــو علــى بصيــرة ويقيــن مــن أمــره، فتابــع البيــان آلثــار القــدرة اإللهيــة فــي عالــم 

اإليجــاد، ولــم يشــتغل بدفــع مــا نســب إليــه فرعــون مــن الجنــون ونحــوه؛ لكــي ال 

يمنحــه فرصــة الهــروب مــن الموضــوع والتلبيــس علــى الحقائــق والبينــات، فقــال 

1. نفس املصدر
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.(((> ��نَ
ُ
ل ْ��قِ ْم �قَ �قُ �نْ ُك�نْ ُهَما �إِ �نَ �يْ َ ِر�بِ َوَما �ب َم�نْ

ْ
ِ َو�ل ِر�ق ْ َمسث

ْ
كذلــك: >َر�بُّ �ل  

ً
 ومؤكــدا

ً
مصــرا

 متصــًا، 
ً
 مترابطــا

ً
 واحــدا

ً
أي: هــو القائــم علــى تدبيــر جميــع العالــم، تدبيــرا

علــى وجــه محكــم ينتظــم بــه شــأن جميــع المخلوقــات ونافــع لهــا ويحقق غاية 

وجودهــا، ممــا يعلــم فرعــون وممــا ال يعلــم، فــا مدبــر وال إلــه غيــره فــي العالــم 

كنــت يــا فرعــون ومــن معــك  بأســره، وهــذه حجــة واضحــة وكافيــة لكــم إن 

مــن أهــل العقــول تدركــون حقيقــة العالــم وحقيقــة أنفســكم، فالذيــن ال يدركــون 

إلى وحدة التدبير  وحدانيــة المدبــر إذا نظــروا إلــى الظواهر الكونية واألنفســية و

واتصالــه وترابطــه فــي العالــم بأســره وفــي جميــع الظواهــر والمخلوقــات، فهــم 

 ، فــي الحقيقــة والواقــع محرومــون مــن العقــل والفهــم واإلدراك لحقائــق األمــور

وفــي ذلــك تعريــض بفرعــون الطاغيــة الــذي ســخر منــه وأهانــه ورمــاه بالجنــون 

إن لــم يشــتغل بالــرد عليــه بشــكل مباشــر واللبيــب يفهــم. واختــال الــكام، و

كنتــم تفكــرون وتعقلــون حقائــق األمــور والمنطــق الســليم،  كأنــه قــال لهــم: لــو 

ــى أن  ــان واضــح عل ــل قاطــع وبي ــة ودلي ــة وافي كافي كامــي حجــة  ــم أن  لفهمت

القائــم بتدبيــر الســماوات واألرض وعالــم اإلنســانية وجميــع المخلوقــات، مدبــر 

واحــد ال مدبــر ســواه وال رب غيــره وهــو وحــده الــذي يســتحق الطاعــة والعبــادة 

كفرعــون ونحــوه، لكنكــم فــي الحقيقــة والواقــع حمقــى ال تعقلــون  ال أحــد ســواه 

التفكيــر المنطقــي والعميــق فــي  الحقائــق الكونيــة واألنفســية، ولــم تعتــادوا 

ثــار والدالئــل، وال ترونهــا ببصائركــم العميــاء المطموســة، فاتهامكــم  الظواهــر واآل

لــي بالجنــون ليــس فــي محلــه وأنتــم أولــى بــه منــي، وكان األجــدر أن تتهمــوا بــه 
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، والتعقلــون مــا وراءهــا  ثــار أنفســكم الظاميــة، إذ ال تدركــون هــذه الدالئــل واآل

مــن الحقائــق النورانيــة العظيمــة، ولــم تســتفيدوا مــن موعظــة أو دليــل أو برهــان 

كســائر النــاس،  يقــال إليكــم، والنتيجــة: إن فرعــون مــا هــو إال مخلــوق ضعيــف 

وعبــد خاضــع فــي جميــع أحوالــه إلرادة ربــه التكوينيــة وتدبيــره، وهــو ليــس بإلــه 

. كمــا يزعــم وليــس بيــده شــيء مــن التدبيــر

تهديد فرعون لموسى ورّده بالحجة

ٍء  ْ ىي َ سث َك �بِ
�قُ �أْ ْ� حبِ

َ
َول

أَ
اَل � �نَ 29 �قَ �ي ��نِ ُ َمْس�ب

ْ
َك ِم�نَ �ل

�نَّ
َ
َ�ل ْ حب

اأَ
َ
ِر�ي ل �يْ

ًها عنَ
َٰ
ل  �إِ

�قَ
�نْ حنَ

�نِ ��قَّ �أِ
َ
اَل ل >�قَ

�نٌ  �ي �بِ
ا�نٌ ّمُ ْ��بَ

ُ َ �ث � ِه�ي دنَ اإِ
ٰى َعَصاُه �نَ �قَ

ْ
ل

أَ
ا �نَ 31 �نَ �ي اِد�قِ �قَ ِم�نَ �لّصَ �ن ُك�ن ِه �إِ �قِ �بِ

أْ
ا اَل �نَ �نٍ 30 �قَ �ي �بِ

ّمُ

> �ن ِر�ي ِ اطن
اُء ِلل�نَّ صنَ �يْ َ َ �ب � ِه�ي دنَ اإِ

َ�ُه �نَ َع �يَ رنَ 32 َو�نَ

ــن والواضــح  ــه المتي وأمــام منطــق موســى الكليــم؟ع؟ القــوي والســليم وبيان

الــذي خنــق أنفــاس فرعــون وانقطعــت بــه حجتــه، وأمــام الحقائــق البينــة 

كالصاعقــة علــى فرعــون، فزلزلــت  كشــف عنهــا الكليــم ونزلــت  الدامغــة التــي 

بــه  جــاء  مــا  معارضــة  عــن  ومنطقــه  بيانــه  وعجــز  هيبتــه  وأفقدتــه  كيانــه 

موســى الكليــم؟ع؟ ومقارعــة الدليــل بالدليــل والحجــة بالحجــة، وأمــام مــا 

لمســه فرعــون مــن الثبــات وقــوة الشــكيمة التــي تأبــى االنقيــاد لغيــر الحــق 

ــه  ــه ومنطق ــم وهــارون؟ع؟ لجــأ فرعــون الضعيــف فــي عقل ــدى موســى الكلي ل

كمــا هــي عــادة الطغــاة  إلــى التهديــد والوعيــد،  إلــى الخشــونة فــي المقولــة و

والفراعنــة المســتكبرين والمعانديــن المحجوجيــن بقــوة الحجــة والمنطــق، 

الذيــن يعتمــدون فــي بســط ســلطتهم علــى منطــق القــوة والعنف واإلكــراه وفرض 
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األمــر الواقــع علــى النــاس، فالقتــل والســجن والتعذيــب وتشــريد المعارضيــن هــو 

الســاح الوحيــد منــذ القــدم لــدى هــؤالء الطغــاة المســتكبرين فــي مواجهــة قــوة 

الحجــة والمنطــق وعدالــة القضيــة لــدى المعارضيــن المحقيــن الشــرفاء ودعــاة 

الحريــة والمطالبيــن بحقــوق اإلنســان والحيــاة الكريمــة والمشــاركة فــي صناعــة 

. القــرار وتحديــد المصيــر

<))) فلــن ينفعــك قــوة  �ن �ي ��نِ ُ َمْس�ب
ْ
َك ِم�نَ �ل

�نَّ
َ
َ�ل ْ حب

اأَ
َ
ِر�ي ل �يْ

ًها عنَ
َٰ
ل  �إِ

�قَ
�نْ حنَ

�نِ ��قَّ �أِ
َ
فقــال: >ل

منطقــك وحجتــك بشــيء، فأنــا صاحــب القوة والســلطة وال مــكان عندي لقوة 

إنمــا المكانــة لمنطــق القــوة، والمهــم هــو الثــروة والســلطة  الحجــة والمنطــق، و

والمنافــع واالمتيــازات، وســوف أدافــع بــكل مــا أملــك مــن القــوة ووســائل العنــف 

واإلرهــاب عــن مصالحــي وأحمــي ســلطتي وثروتــي، وعليــه: ســأجعلك مــن 

األذالء المســجونين، وســتاقي فــي ســجني مــا تعلمــه مــن أشــد صنــوف العــذاب 

وتكــون فيــه فــي أســوء حــال جــزاًء إلنــكارك ألوهيتــي وربوبيتــي ومــا تشــكله 

دعوتــك مــن خطــر علــى ملكــي ونظــام دولتــي ومصالحــي فــي الحيــاة.

<))) أبلــغ مــن قــول: ألســجننك، فقــد  �نَ �ي ��نِ ُ َمْس�ب
ْ
َك ِم�نَ �ل

�نَّ
َ
َ�ل ْ حب

أَ
ا

َ
وقيــل عبــارة: >ل

 عنــده ويعرفــه مــن أحــوال المســجونين المعارضيــن 
ً
كان معهــودا هــدده بمــا 

كان يلقــي الشــخص  للنظــام والملــك، وكان مــن أســاليبه فــي التعذيــب: أنــه 

 ،  حتــى يمــوت، وهنــاك مــا هــو أســوء مــن ذلــك بكثيــر
ً
فــي حفــرة عميقــة وحيــدا

كيفيــة إعــدام زوجتــه آســية بنــت مزاحــم رضــوان اهلل عليهــا. ذكــرت بعضــه فــي 

1. الشعراء: 29
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أراد فرعــون بهــذا التهديــد والوعيــد والخشــونة فــي المقــال والمنطــق اإلرهابي 

ضمائــر  يوقــظ  ال  لكــي  البيــان  عــن  ويســكته  الكليــم؟ع؟  موســى  يــردع  أن 

المســتمعين ويفتــح عقولهــم بكلماتــه الواعيــة ومنطقــه الرصيــن وليكرهــه علــى 

ــر والرســالة. ــة العقــل والضمي ــة أمان ــرك الرســالة وخيان التراجــع وت

لــم يخــَش موســى الكليــم؟ع؟ مــن تهديــد فرعــون ووعيــده ومنطقــه اإلرهابــي 

العنيــف، ولمــا لــم ينفــع معــه منطــق العقــل والبرهــان، لجــأ إلــى منطــق اإلعجــاز 

 �ْ
َ
َول

أَ
كل قــول، فقــال لفرعــون بــكل ثقــة واطمئنــان: >� اإللهــي الــذي ينقطــع معــه 

 وجئتــك 
ً
ــا كنــت محق إن  ــى و ــي حت <))) أي: أتفعــل ذلــك ل �ن �ي ٍء ُم�بِ ْ ىي َ سث َك �بِ

�قُ �أْ حبِ

لــة قطعيــة الصــدور تتبيــن بهــا صدقــي،  الدال بآيــة ظاهــرة جليــة واضحــة 

كامــل الشــك فــي صحــة النبــوة  وتحمــل الدليــل القاطــع الــذي يزيــل عنــك 

كنــت تبحــث عــن الحــق وتطلــب الدليــل عليــه ولــم تقــف  والرســالة؟! هــذا إن 

مــع التعســف والبطــش فقــط!!

وهــذا القــول مــن موســى الكليــم؟ع؟ يــدل علــى عمــق اإليمــان بالقضيــة 

كانت التضحيات، وعلى  وعدالتهــا، وعلــى الصمــود والثبــات في الموقف مهما 

الثقــة الكاملــة بــاهلل؟زع؟ ونصــره ومؤازرتــه للمؤمنيــن المخلصيــن الصادقيــن فــي 

كامــل االســتعداد للبــذل والتضحيــة بأنفســهم  حمــل رســالتهم، الذيــن لديهــم 

ــي 
ّ
ومــا يملكــون فــي ســبيل دينهــم وقضيتهــم العادلــة فــي الحيــاة، وعلــى أن تحل

المجاهديــن والدعــاة بالصبــر والصمــود والثبــات الممــزوج بالحــب والرحمــة 

كثــر مضــاًء الــذي   ال ســيما المســتضعفين، يعتبــر الســاح األ
ً
للنــاس جميعــا
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كيدهــم إلــى نحورهــم ويقطــع ويــرد ظلمهــم. كبريــاء الطغــاة ويــرد  يكســر 

وأمــام هــذه الثقــة بــاهلل؟زع؟ وبالنفــس المؤمنــة المطمئنــة وبســامة القضيــة 

وعدالتهــا ومــا أظهــره موســى الكليــم؟ع؟ مــن التحــدي والثبــات وقــوة المنطــق، 

وجــد فرعــون نفســه فــي طريــق مســدود ال يمكنــه تجــاوزه، فليــس مــن الفطنــة 

إن جئتنــي بشــيء بّيــن يــدل على  والكياســة، أن يقــول مثــًا: نعــم!! سأســجنك و

صــدق دعــواك، فمــا زال هنــاك مجــال لألخــذ والعطــاء والمراوغــة، فاضطــر إلــى 

 (((> �نَ �ي اِد�قِ �قَ ِم�نَ �لّصَ �نْ ُك�نْ ِه �إِ �قِ �بِ
أْ
ا المرونــة وخضــع لطــرح التحــدي، فقــال: >�نَ

كان عنــدك دليــل يــدل علــى صــدق دعــواك فــأت بــه!! أي: إن 

فألقــى موســى الكليــم؟ع؟ عصــاه فصــارت فجــأة حيــة فعلية عظيمة تســعى 

كما   
ً
 أو تمويها

ً
كونهــا حيــة حقيقيــة وليســت خداعــا بحيــث ال يشــك أحــد فــي 

، ودخــل 
ً
ــا ــَق أحــد مــن جلســاء فرعــون إال هــرب خوف ــم يب يفعــل الســحرة، فل

فــي نفــس فرعــون مــن الرعــب الكثيــر فلــم يملــك نفســه، فقــال: يــا موســى!! 

كففتهــا، فأخــذ موســى الكليــم؟ع؟ العصــا فرجعــت  أنشــدك بــاهلل وبالرضــاع إال 

كانــت عليــه ورجعــت إلــى فرعــون نفســه. إلــى مــا 

ثــم وضــع موســى الكليــم؟ع؟ يــده الســمراء تحــت إبطــه ثــم أخرجهــا فــإذا 

 للناظريــن مــن غيــر علــة أو مــرض أو نحوهمــا.
ً
 عظيمــا

ً
أل نــورا هــي بيضــاء تتــأل
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مغالطة فرعون وتضليله

 � َمادنَ ِسْ�ِرِه �نَ م �بِ
ُ
ك ْرصنِ

أَ
�نْ � م ّمِ

ُ
ك ِرحبَ حنْ ُ �ن �ي

أَ
� �ُ ِر�ي ُ ٌم 34 �ي َساِحٌر َعِل�ي

َ
� ل

�نَ
ٰ

�نَّ َه ُه �إِ
َ
اإِ َحْ�ل

َ
َمل

ْ
اَل ِلل >�قَ

ٍم< اٍر َعِل�ي كُّلِ َسّحَ �َك �بِ �قُ
أْ
ا �نَ 36 �يَ ِر�ي �نِ َ�اسثِ َمَ���أِ

ْ
ْ �نِ�ي �ل َ��ث ْ اُه َو��ب �نَ

أَ
ْه َو� ْرحبِ

أَ
� ��

ُ
ال ُمُرو�نَ 35 �قَ

أْ
ا �قَ

لــة بوضــوح ويقيــن علــى وجــود الصانــع  وهاتــان المعجزتــان جامعتــان للدال

الحكيــم المدبــر للعالــم بأســره، وعلــى صــدق دعــوى النبــوة والرســالة وأحقيــة 

المطالــب السياســية والحقوقيــة التــي تقــدم بهــا موســى الكليــم؟ع؟ إلــى النظــام 

الفرعونــي وواقعيتهــا، يقــول آيــة اهلل الشــيخ ناصــر مكارم الشــيرازي: »في الحقيقة 

كانــت مظهــر الخــوف، واألخــرى  إن هاتيــن المعجزتيــن الكبيرتيــن، إحداهمــا 

، والثانيــة للبشــارة، واألولــى تبيــن  ألولــى تناســب مقــام اإلنــذار مظهــر األمــل، فا

عــذاب اهلل، واألخــرى نــور وآيــة رحمــة! ألن المعجــزة ينبغــي أن تكــون منســجمة 

مــع دعــوى النبــي؟ع؟«))).

إال أن فرعــون ال يهمــه فــي الحقيقــة المنطــق والبرهــان والحقائــق، وكل همــه 

الســلطة والثــروة والمنافــع واالمتيــازات، فأصــر علــى التكذيــب ولــم يؤمــن ولــم 

يلــن قلبــه ولــم يتحــرك ضميــره، وأمــام المشــهد المهــول الــذي استوحشــت لــه 

 واضطربــت فــي الحقيقــة، تمالــك نفســه، وأظهــر قــدرة شــيطانية 
ً
كثيــرا نفســه 

بالمراوغــة  والبرهــان  الحجــة  وواجــه  يخضــع،  ولــم  يستســلم  فلــم  كبيــرة، 

والخديعــة والبهتــان، فقــال للذيــن حولــه بهــدف تضليلهــم ورفــع معنوياتهــم: 

ٌم<))) يريــد أن يخرجكــم مــن أرضكــم بســحره. َساِحٌر َعِل�ي
َ
� ل

�نَ
ٰ

�نَّ َه >�إِ
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، فمــا جــاء  أي: اتهــم موســى الكليــم؟ع؟ بأنــه ســاحر حــاذق بــارع فــي الســحر

بــه مجــرد ســحر وليــس معجــزة، قــال ذلــك لعلمــه بضعــف عقولهــم ولعلمــه 

بــأن المتقــرر عندهــم أن الســحرة يأتــون مــن العجائــب الخارقــة للعــادة مــا ال 

يقــدر عليــه النــاس، وعليــه: فمــن المقبــول عندهــم توجيــه المعجــزة وتقديمهــا 

، وكان قبــل لحظــات يصف موســى الكليــم؟ع؟ بالجنون،  علــى أنهــا مــن الســحر

وفجــأة يعبــر عنــه بالعالــم!! فهــذا هــو طريــق الطغــاة والفراعنــة المتجبريــن 

إنمــا يقــوم علــى  ، فهــو ال يقــوم علــى المنطــق والحقائــق، و فــي الفهــم والتفســير

اإلرهــاب وفــرض األمــر الواقــع، وهــم يعلمــون بــأن الذيــن حولهــم مــن النفعييــن 

 للمنطــق والحقائــق 
ً
واالنتهازييــن ســوف يقبلــون منهــم؛ ألنهــم ال يقيمــون وزنــا

كان ذلــك  ــو  إنمــا يهتمــون فقــط بتأميــن مصالحهــم العاجلــة ول والمبــادئ، و

والمصالــح  اإلنســان  وحقــوق  والمبــادئ  والحقائــق  المنطــق  حســاب  علــى 

العامــة الوطنيــة والقوميــة واإلنســانية، ثــم يتملقــون إلــى الفراعنــة ويزينــون لهــم 

ــون. مــا يفعل

إثــارة حفيظتهم   و
ً
 والذيــن حوله خصوصا

ً
ومــن أجــل تخويــف قومــه عمومــا

�نْ 
أَ
� �ُ ِر�ي ُ وتحريضهــم ضــد موســى الكليــم؟ع؟ ورســالته وتعبئتهــم ضــده، قــال: >�ي

 
ً
 خبيثا

ً
 سياســيا

ً
ِسْ�ِرِه<))) أي: إن لموســى الكليم؟ع؟ هدفا ْم �بِ

ُ
ك ْرصنِ

أَ
ْم ِم�نْ �

ُ
ك َ ِرحب حنْ ُ �ي

، وهــو التوصــل إلــى إســقاط النظــام الملكــي  مــن وراء مــا جــاء بــه مــن الســحر

إخــراج األقبــاط قاطبــة مــن أرضهــم ووطنهــم الــذي ولــدوا  الفرعونــي القائــم، و

 غيــره، ليســتأثر هــو 
ً
وأقامــوا فيــه، وفيــه أماكهــم وقــوام حياتهــم وال يعرفــون وطنــا

وقومــه بالســلطة والثــروة، ويحرمــوا منهــا األقبــاط بشــكل مطلــق، وعليــه: فمــا 
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ــه باإلعجــاز وال يحمــل  جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟ مجــرد ســحر وال عاقــة ل

الدليــل علــى ربوبيــة مــا يزعــم موســى؟ع؟ أنــه رب العالميــن، وال علــى مــا يزعــم 

 سياســية انقابيــة خبيثــة، وأن 
ً
مــن النبــوة والرســالة، وأن لــه وراء ذلــك أهدافــا

المعجــزة والديــن والهدايــة مجــرد غطــاء يغطــي بــه أهدافــه السياســية الخبيثة؛ 

ليخــدع بذلــك النــاس ويضلهــم عــن الديــن الــذي ورثــوه مــن آبائهــم وأجدادهم، 

وقــام عليــه نظــام دولتهــم وحكومتهــم، وعليــه: ينبغــي عليكــم الحــذر الشــديد 

منــه ومــن أالعيبــه السياســية وأن تتفقــوا علــى مواجهتــه بــكل حيلــة ووســيلة 

ــة. ممكن

وبعــد أن وجــه فرعــون الذيــن حولــه إلــى الوجهــة التــي يريــد أن يفهمــوا مــا 

<))) أي: بمــاذا تأمرون وتشــيرون  ُمُرو�ن
أْ
ا � �قَ َمادنَ جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟، قــال: >�نَ

علــّي بــه فــي معاملــة موســى؟ع؟ ولمواجهتــه والقضــاء عليــه وعلــى دعوتــه التــي 

تهــدد نظــام دولتكــم وحكومتكــم وتاريخكــم ومصالحكم الجوهريــة في الحياة، 

فهــو فــي الحقيقــة والواقــع لــم يناقشــهم ولــم يســمع رأيهــم فــي إمــكان صــدق مــا 

إنمــا أصــدر حكمــه  جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟ ولــم يطلــب رأيهــم فــي ذلــك، و

فــي ذلــك، وحثهــم علــى مســايرته فيــه، وأن يتفقــوا معــه ويتضامنــوا علــى دفعــه 

والقضــاء عليــه بــكل حيلــة ووســيلة ممكنــة.

أي: إنــه طلــب منهــم أن يشــيروا عليــه بمــا تكــون بــه المواجهــة مــع موســى 

وأراد أن  والقضــاء عليــه وعلــى دعوتــه ورســالته بشــكل ناجــح،  الكليــم؟ع؟ 

يشــعر قومــه بوحــدة المصيــر التــي تجمــع بينهــم وبينــه، وضــرورة التضامــن فــي 
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مواجهــة الخطــر الداهــم، وتجنــب االختــاف فــي األمــر والموقــف، والحــذر 

مــن التراخــي فــي المواجهــة، وقيــل: إن مخاطبــة فرعــون مــن حولــه، بقولــه: 

، مــع أنــه يزعم بأنه ربهم  <))) وكان يقــدر عددهــم بخمســمائة نفــر ُمُرو�نَ
أْ
ا � �قَ َمادنَ >�نَ

 ألن 
ً
األعلــى ويتكلــم بذلــك قبــل ســاعة ويزعــم أنهــم عبيــده ولــم يكــن مســتعدا

يصغــي لــكام أحــد منهــم أو مــن غيرهــم، فــإذا بــه يتنــازل عــن غــروره وكبريائــه 

ويعــود إلــى طبيعتــه اإلنســانية ويعبــر عــن ضعفــه وحاجتــه للذيــن حولــه، 

ممــا يــدل علــى أن ســلطان المعجــزة قــد هــزه وأذهلــه حتــى حطــه عــن دعــوى 

ومنطقــه،  وأفقــده صوابــه  وقومــه،  موســى؟ع؟  بمؤامــرة  القــول  إلــى  الربوبيــة 

، فلــم يــدر  فغفــل عــن تكبــره واســتعائه ومزاعمــه، وغشــيته المســكنة والفقــر

ــم، فأخــذ يســتدعي قومــه. كيــف يتكل مــاذا يقــول وال 

هذا هو مسلك الطغاة الجبابرة و الفراعنة، إذا أقبلت عليهم الدنيا يزعمون 

أن الدولــة ملــك مطلــق لهــم والحكومــة اســتحقاق لهــم دون غيرهم مــن الناس، 

كل إنجــازات الدولــة ونجاحــات أبنــاء  ويعــدون الجميــع عبيدهــم، وينســبون 

إنجازاتهــم ألنفســهم وبفضــل مكارمهــم وتوجيهاتهــم الســديدة، وال  الشــعب و

 ســوى االســتبداد ومنطــق القــوة واإلرهــاب الخضــاع أبنــاء الشــعب 
ً
يفهمــون شــيئا

إرادتهــم وخدمــة مصالحهــم والتأميــن علــى آرائهــم وتوجهاتهــم  لســلطتهم و

السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة فــي إدارة البــاد، وحيــن تهتز عروشــهم تحت 

 عن اســتبدادهم ويلجأون إلى 
ً
تأثيــر عوامــل داخليــة أو خارجيــة، ينزلــون مؤقتــا

أبنــاء الشــعب، ويتملقــون إليهــم ويتــوددون ويظهــرون لهــم االحتــرام والتقديــر 

، ويتحدثــون باســم الشــعب، فــاألرض أرض الشــعب، 
ً
 وكذبــا

ً
والتعظيــم نفاقــا
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والثــروة ثــروة الشــعب، والشــعب مصــدر جميــع الســلطات، ونحــو ذلــك، حتــى 

ينتهــي الطوفــان وتنقضــي األزمــة، فيعــودون إلــى طبيعتهــم األولــى فــي االســتبداد 

واإلرهــاب والطغيــان وانتهــاك الحقــوق الطبيعيــة والمكتســبة ألبنــاء الشــعب 

ونهــب الثــروة ونحــو ذلــك.

وقــد ســايره قومــه فعــًا وقبلــوا قولــه وتفســيره لمــا جــاء بــه موســى الكليم؟ع؟ 

اُه  �نَ
أَ
َو� ْه  ْرحبِ

أَ
�< بقولهــم:  أشــاروا عليــه  ثــم  ذلــك.  وراء  مــن  السياســية  وأهدافــه 

ٍم<))) أي: أمهــل موســى وأخــاه  اٍر َعِل�ي كُّلِ َسّحَ �َك �بِ �قُ
أْ
ا �نَ 36 �يَ ِر�ي �نِ َ�اسثِ َمَ���أِ

ْ
 �نِ�ي �ل

ْ َ��ث ْ َو��ب

هــارون؟ع؟ وال تعجــل عليهمــا بســجن أو نحــوه، وعارض ســحرهما بســحر مثله 

حتــى تقيــم عليهمــا الحجــة وال يتعاطــف معهمــا أحــد مــن المواليــن للنظــام 

والملــك بحجــة المظلوميــة حيــن تقتــص منهــم.

كافــة المدائــن فــي مصــر  وعليــه: ابعــث مــن ضبــاط الجيــش والجنــود إلــى 

جامعيــن يأتــوك بــكل ســاحر عليــم حــاذق، يتفــوق علــى موســى الكليــم؟ع؟ 

، فيبــارزون 
ً
فــي المعرفــة بفنــون الســحر وأســراره وحقيقتــه وبــارع فيــه عمليــا

كــذب دعــواه، ثــم  موســى؟ع؟ فــي الســحر وينتصــرون عليــه ويثبتــون بذلــك 

ــة موســى وهــارون؟ع؟ وكل مــن يؤمــن بدعوتهمــا  ــى تصفي ــك إل تعمــد بعــد ذل

مــن بنــي إســرائيل وغيرهــم بــدون أن يتعاطــف معهــم أحــد مــن المواليــن للنظــام 

والملــك، بســبب قيــام الحجــة عليهــم.

واإلشــارة علــى فرعــون مــن ملئــه بمبــارزة موســى الكليــم؟ع؟ بالســحرة، هــو 

فــي الحقيقــة مــن لطــف اهلل؟زع؟ ومخفــي مكــره بالظالميــن، حيــث تتــاح بهــذه 

1. الشعراء: 37-36
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الوســيلة الفرصــة الكافيــة الازمــة لموســى الكليــم؟ع؟ لكــي يكشــف لــكل الناس 

الباحثيــن عــن الحقيقــة والطالبيــن لهــا حقيقــة مــا جــاء بــه مــن عنــد اهلل رب 

العالميــن، وينكشــف لهــم بطــان مــا مــّوه بــه فرعــون عليهــم وأضلهــم بــه عــن 

الحــق، إذ أوهمهــم بــأن مــا جــاء بــه هــو مــن الســحر وألهــداف سياســية، فقــد 

، وحشــر النــاس لينعقــد  تكفــل فرعــون بجمــع أهــل المهــارة والفــن فــي الســحر

 
ً
المجلــس وتكــون المبــارزة فــي حضــرة الخلــق العظيــم، ليظهــر الحــق جليــا

 ويزهــق الباطــل فــي المبــارزة التاريخيــة الفاصلــة، ويقــر أهــل الفــن بــأن 
ً
واضحــا

. مــا جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟ هــو معجــزة إلهيــة وليــس بســحر

 
اأُ

َ
َمل

ْ
اَل �ل : أن اهلل ســبحانه وتعالــى قــال فــي ســورة األعــراف: >�قَ الجديــر بالذكــر

ٌم<))) أي: إن القائــل هــم قــوم فرعــون، وهنــا فــي  َساِحٌر َعِل�ي
َ
� ل

�نَ
ٰ

�نَّ َه  �إِ
ْرَعْ��نَ ْ�ِم �نِ ِم�نْ �قَ

ٌم<))) أي: إن القائــل  َساِحٌر َعِل�ي
َ
� ل

�نَ
ٰ

�نَّ َه ُه �إِ
َ
اإِ َحْ�ل

َ
َمل

ْ
اَل ِلل ســورة الشــعراء، يقــول: >�قَ

كمــا قــال بــه العلمــاء: أن فرعــون هــو الــذي  هــو فرعــون نفســه، ووجــه الجمــع 

ابتــدأ وأنشــأ هــذا القــول وخاطــب بــه مــأله، ثــم آمــن المــأل مــن قومــه علــى 

كمــا هــو   لــه 
ً
قولــه وصدقــوه وأخــذوا يتبادلونــه ويرددونــه فيمــا بينهــم تقليــدا

كل شــيء وعنايتهــم بأقوالهــم  دأب األتبــاع المتملقيــن فــي تقليــد رؤســائهم فــي 

وحفظهــا واالستشــهاد بهــا، األمــر الــذي يترتــب عليــه تعزيــز الباطــل والظلــم 

والرذيلــة وضيــاع الحــق والعــدل والحقــوق والفضيلــة، ممــا يــدل علــى أن وجــود 

بالحــكام  تحــوط  التــي  الســوء  وبطانــة  والنفعييــن  واالنتهازييــن  المتملقيــن 

كمــرض الســرطان فــي جســم  الطغــاة والمترفيــن والمتنفذيــن، هــم فــي الحقيقــة 

1. األعراف: 109
2. الشعراء: 34
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كلمــة  كــرم؟ص؟ إذ يقــول: »أفضــل الجهــاد:  األمــة، وقــد صــدق الرســول األعظــم األ

: »أحــب الجهــاد عنــد اهلل؟زع؟:  « وفــي حديــث آخــر عــدل أمــام ســلطان جائــر

.(((» كلمــة حــق تقــال إلمــام جائــر

5510 - 5576 : 1. كنز العمال، الديثين



الفصل الثالث: المبارزة التاريخية الفاصلة

قول اهلل تعالى:

ا  �نَ
َّ
َ�ل

َ
ِمُ���نَ 39 ل �قَ ْ ْم ُم�ب �قُ �نْ

أَ
اِس َهْل �

َل ِلل�نَّ �ي �ٍم 38 َو�قِ
ُ
ْ�ٍم َمْ�ل َ ا�قِ �ي �قَ َ�َرهقُ ِلِم�ي ِمَع �لّسَ ُ حب

>�نَ

ًر�  ْ حب
اأَ

َ
ا ل �نَ

َ
�نَّ ل �أِ

أَ
ْرَعْ��نَ � �� ِل�نِ

ُ
ال َ�َرهقُ �قَ اَء �لّسَ ا �بَ ّمَ

َ
ل �نَ 40 �نَ �ي اِل�بِ �نَ

ْ
�� ُهُم �ل �نْ َكا�نُ  �إِ

َ�َرهقَ ُع �لّسَ �بِ
�قَّ �نَ

�� َما  �قُ
ْ
ل
أَ
ُهْم ُم�َسٰى �

َ
اَل ل �نَ 42 �قَ �ي �بِ

ّرَ ُم�قَ
ْ
ِم�نَ �ل

َ
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ُ
ك
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ْ
ْح�نُ �ل

ا �نَ
�نْ ُك�نَّ �إِ

ٰى  �قَ
ْ
ل
أَ
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ْ
ْ��نُ �ل �نَ

َ
ا ل

�نَّ  �إِ
ْرَعْ��نَ هقِ �نِ

ِ�رنَّ �� �بِ
ُ
ال ُهْم َو�قَ ُهْم َوِعِص�يَّ

َ
ال ْ�� ِح�بَ �قَ

ْ
ل

أَ
ا ��نَ 43 �نَ �قُ

ْ
ْم ُمل �قُ �نْ

أَ
�

 ِ
ّ َر�ب ا �بِ

َم�نَّ
آ
� ��

ُ
ال �نَ 46 �قَ ِد�ي َ�َرهقُ َسا�بِ َ �لّسَ ىي �قِ

ْ
ل

أُ
ا ��نَ 45 �نَ

ُ
ك �نِ

أْ
ا �نُ َما �يَ �قَ

ْ
ل َ �قَ � ِه�ي دنَ اإِ

ُم�َسٰى َعَصاُه �نَ

�ي  ِ �ن
َّ
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ُ
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َ
ك

َ
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�نَّ ْم �إِ
ُ
ك

َ
�نَ ل دنَ

آ
�نْ �

أَ
َل � �بْ

ُه �قَ
َ
ْم ل �قُ َم�نْ

آ
اَل � ِ ُم�َسٰى َوَهاُرو�ن ٤٨ �قَ

�نَ 47 َر�بّ ِم�ي
َ
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ْ
�ل

ْم 
ُ
ك

�نَّ �بَ ِ
ّ
َصل

أُ
ا

َ
ٍ َول ا�ن

َ
ل ْم ِم�نْ �نِ

ُ
ك

َ
ل ْر�بُ

أَ
ْم َو�

ُ
ك َ ِ��ي �يْ

أَ
َ��نَّ � ِ�ّ

�قَ
اأُ

َ
ُم��نَ ل

َ
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َ
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ُ
َمك
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َعل

�نْ 
أَ
ا � ا�نَ َ�ا�يَ ا حنَ �نَ ُّ ا َر�ب �نَ

َ
َر ل �نِ

�نْ َ �نْ �ي
أَ
ْ�َمُع � ا �نَ

�نَّ ��نَ 50 �إِ ِل�بُ �قَ ا ُم�نْ �نَ ِ
ّ ٰ� َر�ب

َ
ل ا �إِ

�نَّ َر �إِ
�يْ

ا صنَ
َ
�� ل

ُ
ال �نَ 49 �قَ َمِ��ي ْ حب

أَ
�
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ْ
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� ا 

�نَّ
ُ
ك

1. الشعراء: 51-38



  242   الالمنطق في الفكر والسلوك - الجزء الثاني

جمع السحرة والحشد اإلعالمي للمبارزة

ا  �نَ
َّ
َ�ل

َ
ِمُ���نَ 39 ل �قَ ْ ْم ُم�ب �قُ �نْ

أَ
اِس َهْل �

َل ِلل�نَّ �ي �ٍم 38 َو�قِ
ُ
ْ�ٍم َمْ�ل َ ا�قِ �ي �قَ َ�َرهقُ ِلِم�ي ِمَع �لّسَ ُ حب

>�نَ

> �ن �ي اِل�بِ �نَ
ْ
�� ُهُم �ل �نْ َكا�نُ  �إِ

َ�َرهقَ ُع �لّسَ �بِ
�قَّ �نَ

عمــل فرعــون بمــا اقترحــه عليــه حاشــيته وأهــل مشــورته، فلمــا أصبــح أرســل 

كل  كلهــا يجمعــون لــه  أعوانــه مــن ضبــاط الجيــش وجنــوده إلــى مدائــن مصــر 

ســاحر عليــم حــاذق فــي فنــون الســحر وعالــم بأســراره وخبايــاه ودقائقــه، وقــد 

الســحرة،  الكثيــر مــن  الصــدد، فجمعــوا  فــي هــذا  ى جهودهــم  بذلــوا قصــار

، واختــاروا مــن األلــف مائــة، ثــم اختــاروا مــن المائــة  قيــل: جمعــوا ألــف ســاحر

ثمانيــن لمبــارزة موســى الكليــم؟ع؟ ومباراتــه بســحرهم، وهيــأوا الميــدان ووفــروا 

كافــة الظــروف والمســتلزمات للمبــارزة التاريخيــة الفاصلــة وخطــورة مــا ينجــم 

عنهــا علــى فرعــون ونظامــه، وعلــى موســى وهــارون؟ع؟ وبنــي إســرائيل، وعلــى 

األقبــاط وجميــع ســكان مصــر والمقيميــن.

وفــي الزمــان والمــكان المعلوميــن، احتشــدت الجماهيــر الغفيــرة، وحضــر 

الســحرة المهــرة الذيــن جمعهــم فرعــون عــن طريــق أعوانــه مــن ضبــاط الجيــش 

وجنــوده، وكان اليــوم الموعــود الــذي اتفــق موســى؟ع؟ مــع فرعــون علــى جعلــه 

 إليــه 
ً
 للمبــارزة، ليثبــت حقيقــة مــا جــاء بــه موســى؟ع؟ و ادعــى اســتنادا

ً
ميقاتــا

النبــوة وحمــل الرســالة مــن رب العالميــن، هــو يــوم الزينــة، أي: يــوم العيــد، 

، يتفــرغ فيــه النــاس  ويظــن أنــه يــوم وفــاء النيــل، وهــو أعظــم أعيــاد أهــل مصــر

مــن أشــغالهم، وقــد اختيــر أن يكــون الوقــت ضحــى؛ ألن الرؤيــة تكــون واضحــة، 

والتكــون حــرارة الشــمس شــديدة فتــؤذي المجتمعيــن، ممــا يوفــر ظــروف أفضــل 
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كبــر عــدد مــن النــاس، حيــث إن اليــوم يــوم عطلــة رســمية، والرؤيــة  الجتمــاع أ

للعيــد  المعنــوي  الزخــم  وتوظيــف  مؤذيــة،  غيــر  الشــمس  وحــرارة  واضحــة، 

. لحــث النــاس علــى الحضــور

يقــول آيــة اهلل الشــيخ ناصــر مــكارم الشــيرازي: »وواضــح أن وجــود المترفيــن 

، وكان مدعــاة ألن يبــذل أقصــى  ــارز ، شــد مــن أزر الطــرف المب ــر كث كان أ كلمــا 

كمــا أنــه يزيــد مــن معنوياتــه، وعندمــا ينتصــر الطــرف المبــارز يســتطيع  جهــده، 

كمــا أن وجــود  أن يثيــر الصخــب والضجيــج إلــى درجــة يتــوارى بهــا خصمــه، 

المواجــه  الطــرف  روحيــة  مــن  يضعــف  أن  بإمكانــه  المواليــن  المتفرجيــن 

«))) والجماهيــر ال يحتاجــون فــي الحقيقــة والواقــع  )الخصــم( فــال يدعــه ينتصــر

إلــى مــن يحثهــم علــى الحضــور لمثــل هــذه المبــارزة التاريخيــة، فإنهــم يتلهفــون 

ويميلــون وينســاقون إليهــا بفطرتهــم.

ــر والترغيــب فــي نفــس  ــى التخيي ــدل عل <))) ت ِمُ���نَ �قَ ْ ْم ُم�ب �قُ �نْ
أَ
ــارة: >َهْل � وعب

الوقــت؛ ألن الســعي إلجبــار النــاس علــى أمــر مــا، ينفرهــم منــه ويقلــل مــن 

ثــارة مــع إعطــاء االختيــار يثيــر المزيــد مــن  اهتمامهــم بــه بحســب فطرتهــم، واإل

االهتمــام، وهــذا مــا أراده فرعــون وأعوانــه وعملــوا مــن أجلــه، وهــذا يــدل علــى 

ثقــة فرعــون وملئــه البالغــة فــي االنتصــار علــى موســى الكليــم؟ع؟ وهزيمتــه؛ 

، أو هكــذا وصفــوه وقالــوا  ألنهــم يعتقــدون أن موســى الكليــم؟ع؟ مجــرد ســاحر

عنــه، وقدمــوه إلــى النــاس، وعليــه: فمهمــا بلغــت خبرتــه ومهارتــه وحذقــه فــي 

1. تفسير األمثل، ناصر مكارم الشيرازي، جزء 11، صفحة 237
2. الشعراء: 39
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فنــون الســحر ومعرفتــه بأســراره وخبايــاه ودقائقــه، فهــو لــن يســتطيع أن يواجــه 

 ، كثــر أمهــر الســحرة فــي مصــر والعالــم بأســره وينتصــر عليهــم، وهــو واحــد وهــم 

كثــر مــن ذلــك  كان عددهــم أ ، وقيــل: 
ً
وقــد قيــل: إن عددهــم ثمانــون ســاحرا

. بكثير

ولــوال هــذه الثقــة الزائــدة العميــاء فــي االنتصــار علــى موســى الكليــم؟ع؟ 

وهزيمتــه، لمــا وافقــوا أصــًا علــى المبــارزة، فضــًا عــن أن تكــون فــي يــوم العيــد 

العــام، وأمــام الجماهيــر الغفيــرة المحتشــدة فــي الميــدان، وفــي أفضــل الظــروف 

كثرهــا ماءمــة، ولهــذه الثقــة الزائــدة، حثــوا الجماهيــر وحرضوهــم علــى  وأ

الحضــور فــي الزمــان والمــكان المعلوميــن، ليــروا بــأم أعينهــم عاقبــة موســى 

الوطنييــن  الســحرة  أيــدي  علــى  أمرهــم  وافتضــاح  وهزيمتهــم  وهــارون؟ع؟ 

الحيــاة  فــي  العظيمــة  الســحر وأهميتــه  وليعرفــوا فضيلــة صناعــة  الشــرفاء، 

كــذب  العامــة الدينيــة والمدنيــة، ويثبــت أمــام الجماهيــر المحتشــدة بالدليــل 

.
ً
ــدا ــوة والرســالة، فــا يؤمــن بهمــا أحــد أب موســى وهــارون؟ع؟ فــي دعــوى النب

كبيــر  فيهــا تحفيــز   (((> �نَ �ي اِل�بِ �نَ
ْ
�ل ُهُم   �� �نْ َكا�نُ �إِ َ�َرهقَ  �لّسَ ُع  �بِ

�قَّ �نَ ا  �نَ
َّ
َ�ل

َ
>ل وعبــارة: 

 ، للســحرة علــى االهتمــام وبــذل أقصــى جهودهم في المغالبــة وتحقيق االنتصار

، ولكنهــا فــي نفــس الوقــت، تعلــق اتبــاع الســحرة  وتحمــل األمــل فــي االنتصــار

، أي: تعليــق األمــر والموقــف علــى إرادة فرعــون، 
ً
علــى انتصارهــم وليــس مطلقــا

وليــس علــى ذات الحقيقــة أو الدليــل والبرهــان وقيــام الحجــة الواضحــة، فــا 

قيمــة للحــق فــي ذاتــه، والقيمــة للحجــة والدليــل والبرهــان فــي قبــال إرادة 
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فرعــون ورغبتــه وتقريــره، فالحــق والصــواب هــو فقــط مــا يريــده فرعــون ويرغــب 

، وهــذا هــو عيــن مــا تدعــو إليــه المدرســة الفلســفية النفعيــة،  فيــه ويقــرره ال غيــر

 عــن الحقيقــة فــي 
ً
ــا كلي وهــي مدرســة فلســفية قديمــة حديثــة، تنــزع القيمــة 

ذاتهــا، وتفصــل بيــن ســعادة اإلنســان وخيــره ومصلحتــه )المنفعــة( التــي تتعلــق 

كــم  بالمعرفــة، ويضيــف الطغــاة المســتكبرون، والفراعنــة المتجبــرون إرادة الحا

ــروا انتصــار  المســتبد المطلقــة فــي تجديــد قيمــة الحقائــق، وعليــه: فقــد اعتب

الســحرة دليــًا علــى صحــة دينهــم وجــدارة اتباعهــم، أمــا إذا لــم يغلبــوا فــا 

يعنــي ذلــك صحــة ديــن موســى الكليــم؟ع؟ وجــدارة اتباعــه؛ ألن المســألة فــي 

الحالتيــن ليســت مســألة حــق ودليــل وبرهــان وقيــام الحجــة، ولكــن المســألة 

: التصميــم علــى عــدم 
ً
هــي إرادة فرعــون ورغبتــه ومــا يقــرره، وفــي التعبيــر أيضــا

كلــه أبعــد مــا يكــون عــن  اتبــاع موســى الكليــم؟ع؟ فــي جميــع األحــوال، وهــذا 

الموضوعيــة والنزاهــة والحيــاد، وفيــه اســتخفاف واضــح مــن فرعــون بعقــول 

الحقيقــة  عــن  وباحثيــن  منصفيــن  كانــوا  ولــو  إرادتهــم،  و ومصيرهــم  قومــه 

، ونتبــع المحــق  ــوا: لعلنــا نعــرف الحــق والصــواب فــي األمــر وطالبيــن لهــا، لقال

الســحرة أو موســى؟ع؟ فذلــك مطلوبنــا وغايــة مرامنــا فــي الحيــاة.

 وجــود أنــاس مــن المتملقين وضعفــاء العقول واألحام 
ً
إال أن المؤســف حقــا

ــو  ، بحيــث ل كل عصــر ومصــر حــول الفراعنــة والطغــاة والحــكام الظلمــة، فــي 

كــم عــن شــيء علــى خــاف الحقيقــة بحســب مــا هــو معلــوم  قــال لهــم الحا

لديهــم بالضــرورة، لصدقــوه وقبلــوه منــه، واســتنكروا علــى المعارضيــن الشــرفاء 

 علــى الدليــل الواضــح والبرهــان 
ً
البيــن اســتنادا إيمانهــم بالحــق  مخالفتــه و

الســاطع والحجــة الباهــرة، ممــا يجعــل هــؤالء المنافقيــن المتملقيــن بمثابــة 
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مــرض الســرطان الخبيــث فــي جســم األمــة، وأســاس الفســاد والظلــم فــي األرض.

كبــر عــدد مــن النــاس فــي أفضــل  مــا أراده فرعــون وأعوانــه مــن اجتمــاع أ

كثرهــا ماءمــة لمشــاهدة المبــارزة التاريخيــة الفاصلــة، هــو عيــن  الظــروف وأ

الباطــل،  ويبطــل  الحــق  ليحــق  وهــارون؟ع؟  الكليــم  موســى  يريــده  كان  مــا 

كيــد  وليشــرق نــور اإليمــان فــي القلــوب، وتظهــر آيــات اهلل تبــارك وتعالــى، وتبيــن 

فرعــون وكذبــه وفســاد نظامــه بمــرأى عــام مــن النــاس، ولتظهــر الحقيقــة بــكل 

جــاء ووضــوح ويروهــا بــأم أعينهــم، ال أن يســمعوا عنهــا مشــوهة عــن طريــق 

التــي تضلهــم وتخفــي عنهــم الحقيقــة وتبعدهــم  وســائل اإلعــام الفرعونــي 

، وذلــك لعلمــه ويقينــه بــأن مــا 
ً
عنهــا، وتصــور لهــم الحــق باطــًا والباطــل حقــا

عنــده ومــا جــاء بــه مــن عنــد اهلل ســبحانه وتعالــى هــو حــق حقيــق، وأن حجــة 

، وحجــة الكافريــن هــي الداحضــة.
ً
اهلل؟زع؟ هــي الغالبــة حتمــا

وعليــه: فمــا اقترحــه مــأل فرعــون عليــه مــن مبــارزة موســى؟ع؟ بالســحرة، 

كبــر عــدد ممكــن مــن النــاس وحشــدهم فــي ميــدان  ومــا ســعوا إليــه مــن جمــع أ

المبــارزة وتوفيــر أفضــل الظــروف للمشــاهدة، هــو فــي الحقيقــة مــن لطــف 

اهلل تبــارك وتعالــى ورعايتــه ومكــره الخفــي؛ لكــي تظهــر حقيقــة دعــوى موســى 

الكليــم؟ع؟ وتنكشــف حقيقــة النظــام الملكــي الفرعونــي وكذبــه وفســاده، ويعلم 

ــي إســرائيل وغيرهــم، وال يســتطيع  ــاط وبن ــع أهــل مصــر مــن األقب بذلــك جمي

إعامــه أن يســتر الحقيقــة، وتقــام الحجــة التامــة علــى  النظــام الفرعونــي و

فرعــون وملئــه وجميــع النــاس، وتحســن معاقبــة المعانديــن واالنتقــام منهــم 

كفرهــم وعنادهــم واســتكبارهم علــى الحــق والفضيلــة. علــى 



الفف  الثالإه التااااا اليااللال الفاملل    247 

طلب السحرة األجر على عملهم من فرعون

َ�ْم  اَل �نَ �ن 41 �قَ �ي اِل�بِ �نَ
ْ
ْح�نُ �ل

ا �نَ
�نْ ُك�نَّ ًر� �إِ

ْ حب
اأَ

َ
ا ل �نَ

َ
�نَّ ل �أِ

أَ
ْرَعْ��نَ � �� ِل�نِ

ُ
ال َ�َرهقُ �قَ اَء �لّسَ ا �بَ ّمَ

َ
ل >�نَ

> �ن �ي �بِ
ّرَ ُم�قَ

ْ
ِم�نَ �ل

َ
� ل دنً ْم �إِ

ُ
ك

إَِو�نَّ

ًر�  ْ حب
اأَ

َ
ا ل �نَ

َ
�نَّ ل �أِ

أَ
وفــي ســاحة المنازلــة، توجــه الســحرة إلــى فرعــون بالقــول: >�

ــا مــن  ــه ليــس فــي الدني ــا فرعــون أن <))) أي: قــد علمــت ي �ن �ي ال�ب ْح�نُ �ل�ن
ا �نَ

�نْ ُك�نَّ �إِ

 
ً
إننــا نحــن الظاهــرون والمنتصــرون علــى موســى؟ع؟ قطعــا هــو أســحر منــا، و

كان الســحرة واثقيــن  فــي هــذه المبــارزة، فهــل لنــا مــن مكافــأة علــى ذلــك فقــد 

كانــت المســألة  مــن انتصارهــم وظهورهــم بالســحر علــى موســى الكليــم؟ع؟ إذا 

مســألة ســحر وليســت معجــزة تقــف وراءهــا قــدرة إلهية غير محــدودة حيث ال 

كانــوا يميــزون بوضــوح تــام بيــن الســحر  قبــل لهــم بهــا بمــا هــم ســحرة، فالســحرة 

والمعجــزة، وعليــه: ســألوا فرعــون وســاوموه علــى األجــر الجزيل والثــواب العظيم 

مــن مــال ونحــوه جــزاء عملهــم وانتصارهــم علــى موســى وهــارون؟ع؟ والقضــاء 

 
ً
كثيــرا علــى الخطــر والتهديــد المحدقيــن بالنظــام والحكومــة، وكانــوا يحلمــون 

ى، فقالــوا لــه: مــا لنــا عنــدك جــزاء عملنــا؟ كبــر بجائــزة 

 ومضطــرب البــال وفــي طريــق مســدود وفــي غاية 
ً
 جــدا

ً
كان قلقــا وألن فرعــون 

 ألن يمنــح الســحرة الكثيــر مــن 
ً
كان مســتعدا الخــوف علــى نظامــه وملكــه، فقــد 

كان  المكافــأت واالمتيــازات إذا هــم انتصــروا علــى موســى وهــارون؟ع؟؛ ألنــه 

ى فــي هــذا االنتصــار طــوق النجــاة لنظامــه المشــرف علــى االنهيــار ولملكــه  يــر

ْم 
ُ
ك

َ�ْم إَِو�نَّ المشــرف علــى الــزوال إلــى األبــد، فأجابهــم بالرضــا والقبــول، فقــال: >�نَ
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كثــر ممــا طلبــوا ورغبــوا فيــه،  <))) أي: وعدهــم والتــزم لهــم بأ �نَ �ي �بِ
ّرَ ُم�قَ

ْ
ِم�نَ �ل

َ
� ل دنً �إِ

 علــى عملهــم، وأضــاف علــى ذلــك: 
ً
كبيــرا  

ً
فقــد وعدهــم بــأن يمنحهــم أجــرا

وعدهــم بــأن يجعلهــم مــن المقربيــن مــن ســاحة الملــك، حيــث يعتبــر التقــرب 

مــن فرعــون وســاحة ملكــه التــي هــي مصــدر القــدرة واالمتيــازات فــي ذلــك 

 
ً
 عظيمــا

ً
المحيــط والنظــام الفرعونــي فــي غايــة األهميــة، بحيــث يعــد أجــرا

 فــي النظــام 
ً
، ذلــك يتطلــب أن يحــدث فرعــون تغييــرا

ً
 جــدا

ً
 متميــزا

ً
 نوعيــا

ً
وكســبا

 للتغييــر الجديــد فــي 
ً
ــة والمجتمــع، بحيــث يجعلهــم وفقــا الطبقــي فــي الدول

ــن  ــة أرفــع مــن مكانتهــم ومنزلتهــم الســابقين، وأن يجعلهــم مقربي ــة ومنزل مكان

. كبــر كثــر و أصحــاب امتيــازات دينيــة ومدنيــة أ منــه أ

وهــذا التغييــر فــي النظــام الطبقــي ورفــع منزلــة الســحرة فيــه وتقريبهــم مــن 

يــزداد نشــاطهم، وتكبــر  لكــي  المــال؛  مــن  لهــم  إغــراًء  كثــر  أ الملــك،  ســاحة 

همتهــم، ويأتــوا بــكل مقدورهــم، ويبذلــوا أقصــى جهودهــم فــي معارضــة مــا 

جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟ واالنتصــار عليــه؛ ألن النفــس تميــل فــي العــادة إلــى 

كثــر مــن المــال، واإلنســان قــد يبــذل الكثيــر مــن  الجــاه والمكانــة والمناصــب أ

مالــه ريــاًء وســمعة مــن أجــل الجــاه والمنصــب والمكانــة والســلطة واألمــر علــى 

النــاس، وعليــه: فــإن يصــل المــرء إلــى مقربــة مــن ســاحة الملــك ونفســه يعــد 

 فــي النظــام الملكــي الفرعونــي، ويعتبــر ذلــك األجــر الفرعونــي 
ً
 جــدا

ً
 عظيمــا

ً
أجــرا

 منــه بعظيــم الخطــر الــذي يشــكله موســى الكليــم؟ع؟ ودعوتــه 
ً
للحســرة اعترافــا

للنظــام  الســحرة  يقدمهــا  التــي  الخدمــة  وعظيــم  والحكومــة،  النظــام  علــى 

والحكومــة ولــذات فرعــون بانتصارهــم علــى موســى؟ع؟، يســتحقون عليهــا 

األجــر النوعــي العظيــم.

1. الشعراء: 42



الفف  الثالإه التااااا اليااللال الفاملل    249 

إيمان السحرة االنتصار التاريخي و

ْرَعْ��نَ  هقِ �نِ
ِ�رنَّ �� �بِ

ُ
ال ُهْم َو�قَ ُهْم َوِعِص�يَّ

َ
ال ْ�� ِح�بَ �قَ

ْ
ل

أَ
ا ��نَ 43 �نَ �قُ

ْ
ْم ُمل �قُ �نْ

أَ
�� َما � �قُ

ْ
ل

أَ
ُهْم ُم�َسٰى �

َ
اَل ل >�قَ

َ�َرهقُ  َ �لّسَ ىي �قِ
ْ
ل
أُ
ا ��نَ 45 �نَ

ُ
ك �نِ

أْ
ا �نُ َما �يَ �قَ

ْ
ل َ �قَ � ِه�ي دنَ اإِ

ٰى ُم�َسٰى َعَصاُه �نَ �قَ
ْ
ل

أَ
ا ��نَ 44 �نَ اِل�بُ �نَ

ْ
ْ��نُ �ل �نَ

َ
ا ل

�نَّ �إِ

> ِ ُم�َسٰى َوَهاُرو�ن
�نَ 47 َر�بّ ِم�ي

َ
َ�ال

ْ
ِ �ل

َر�بّ ا �بِ
َم�نَّ

آ
� ��

ُ
ال

�نَ 46 �قَ ِد�ي َسا�بِ

فلمــا واجــه موســى الكليــم؟ع؟ فــي ســاحة المواجهــة، والنــاس محتشــدون 

بحضــور فرعــون وملئــه، وكان فرعــون وهامــان يجلســان فــي قبــة قــد ألبســت 

الحديــد والفــوالذ المصقــول بحيــث إذا وقعــت الشــمس عليهــا لــم يقــدر أحــد 

أن ينظــر إليهــا مــن لمــع الحديــد ووهــج الشــمس، وقــد أعطــى الســحرة موســى 

الكليــم؟ع؟ االختيــار فــي االبتــداء باإللقــاء، أو يعطيهــم هــم فرصــة االبتــداء 

باإللقــاء، وذلــك يــدل منهــم علــى الثقــة التامــة بالغلبــة واالنتصــار علــى موســى 

أمــا  إلهيــة،  وليســت معجــزة  ســحر  المســألة مســألة  كانــت  إن  الكليــم؟ع؟ 

كانــت المســألة مســألة معجــزة تقــف وراءهــا قــدرة إلهيــة مطلقــة وغيــر  إذا 

 فــي النتيجــة.
ً
محــدودة، فــا قبــل لهــم بهــا، ولــن يغيــر التقــدم والتأخــر شــيئا

فقال موســى الكليم؟ع؟ للســحرة بعد أن وعظهم وحذرهم من ســوء العاقبة 

�� َما  �قُ
ْ
ل
أَ
ــدة الحــق: >� ــى ومعان ــى اهلل ســبحانه وتعال ــراء عل جــراء الكــذب واالفت

<))) أي: ألقــوا مــا شــئتم مــن الحبــال والعصــي وغيرهــا، واعملــوا مــا  ��نَ �قُ
ْ
ْم ُمل �قُ �نْ

أَ
�

كافــة  ــوا أقصــى جهدكــم، وأخرجــوا  ــه والخــداع، وابذل فــي وســعكم مــن التموي

مــا لديكــم مــن العلــم والخبــرة فــي فنــون الســحر وصناعتــه، ولــم يقيدهــم أو 

كــد لهــم أنهــم مغلوبــون ومهزومــون ال محالــة في جميع  ، وأ
ً
يشــترط عليهــم شــيئا
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كان فــي غايــة الثقــة واالطمئنــان والهــدوء النفســي  األحــوال، ممــا يــدل علــى أنــه 

والســكينة والوقــار أمــام ذلــك الحشــد البشــري الهائــل، والتحــدي العظيــم مــن 

األعــداء، ومــا يمثلــه الســحرة بكثرتهــم الكبيــرة وبمــا يتمتعــون بــه مــن المهــارة 

والحــذق بالســحر مــن خطــر عظيــم علــى الديــن والرســالة.

كان علــى اتصــال بالقــدرة اإللهيــة المطلقــة، ولجزمــه  وكان ذلــك منــه؛ ألنــه 

ببطــان مــا عنــد الســحرة، وأنــه يقــوم علــى الحيلــة والتمويــه والخــداع بحيــث 

يســحرون أعيــن النــاس لمعارضــة الحــق اإللهــي المبيــن، وأن مــا عنــده معجــزة 

إلهيــة لهــا حقيقــة واقعيــة فعليــة فــي الخــارج، وأنهــا فــوق الطبيعــة وفــوق قــدرة 

كل حجــة. ، وأن حجــة اهلل؟زع؟ فــوق  البشــر

وقــد أراد بذلــك: أن يقهــر الســحرة ويثبــت لهــم بمــا ال يــدع مجــاالً للشــك، 

، وال شــيء ممــا يمكنهــم  أن مــا جــاء بــه آيــة إلهيــة، وليــس مــن جنــس الســحر

لــة علــى الثقــة التامــة  معارضتــه والغلبــة أو الظهــور واالنتصــار عليــه، وفيــه دال

بربــه، ورغــم أن ابتــداء الســحرة باإللقــاء يعطيهــم فرصــة أفضــل للتأثيــر فــي 

 فــي 
ً
 بــأن ذلــك لــن يغيــر شــيئا

ً
كان جازمــا النــاس وكســب تأييدهــم، إال أنــه 

كمــا وعــده ربــه، فســوف تظهــر الحقيقــة وتنجلــي بوضــوح ويعرفهــا  النتيجــة 

الجميــع، ولــن تلتبــس علــى الذيــن يبحثــون عنهــا ويطلبونهــا.

وقــد تأثــر الســحرة بموعظــة موســى الكليــم؟ع؟ لهــم، فتنازعــوا فيمــا بينهــم 

فــي  الثبــات  علــى  وحثهــم  التدخــل  علــى  فرعــون  ممــا حمــل  وتخاصمــوا، 

المواجهة، وعدم التراجع واالنسحاب قبل أن تبدأ المعركة، فاستجابوا لحث 

هقِ 
ِ�رنَّ فرعــون وتشــجيعه إياهــم، فألقــوا حبالهــم وعصيهــم، قائليــن عند اإللقــاء: >�بِ
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<))) أي: إنهــم جزمــوا بــأن الغلبــة واالنتصــار لهــم علــى  ��ن اِل�بُ �نَ
ْ
ْ��نُ �ل �نَ

َ
ا ل

�نَّ  �إِ
ْرَعْ��نَ �نِ

موســى الكليــم؟ع؟ وأقســموا علــى الغلبــة بعــزة فرعــون وعظمتــه، ثقــة منهــم بمــا 

كان لديهــم مــن العلــم والخبــرة بفنــون الســحر والحــذق فيــه، وعزمهــم علــى أن 

. يأتــوا بأقصــى مــا عندهــم مــن الجهــد والعلــم والخبــرة لتحقيــق الغلبــة والنصــر

كثــر وموســى؟ع؟ واحــد، فــإذا بذلــوا جهدهــم، فــإن الغلبــة والنصــر   وألنهــم 

 منهــم 
ً
لهــم ال محالــة فــي تقديرهــم، وقســمهم بعــزة فرعــون وعظمتــه يأتــي تملقــا

 بــأن فرعــون هــو ربهــم األعلــى، وبيــده أمــر تدبيــر 
ً
لفرعــون، أو العتقادهــم ظاهــرا

عالــم مصــر وأهلهــا، فقــد جــروا علــى مــا هــو مألــوف ورســمي فــي النظــام الملكي 

الفرعونــي، وغرتهــم أبهتــه وبهرجــة النظــام وأضلهــم إعامــه، ولم تنفــذ بصائرهم 

ــى حقيقــة األمــر ومــا وراء البهرجــة والمظاهــر الزائفــة، متجاهليــن حقيقــة  إل

أنــه اســتنجدهم، ممــا يــدل علــى ضعفــه وافتقــاره إليهــم فــي مواجهــة موســى 

الكليــم؟ع؟ والقضــاء علــى دعوتــه ومــا تشــكله مــن خطــر داهــم علــى النظــام 

والدولــة وشــخص فرعــون وملكــه، األمــر الــذي يتنافــى مــع األلوهيــة والربوبيــة 

كســائر النــاس وفــي درجتهــم ومنزلتهــم البشــرية. الحقيقيــة الصادقــة، ويجعلــه 

، وقــد اختــاروا العصــي؛ ألنهــا  وقــد بــذل الســحرة أقصــى جهودهــم لانتصــار

مــن جنــس عصــا موســى الكليــم؟ع؟، وأضافــوا عليهــا الحبــال؛ ليثبتــوا علومهــم 

وفضــل قدرتهــم علــى موســى الكليــم؟ع؟، فخيــل إلى موســى الكليــم وهارون؟ع؟ 

ولجميــع مــن حضــر المشــهد مــن فــرط ســحرهم وعظمتــه، أن العصــي والحبــال 

 لهــول مــا يــرون.
ً
 ورعبــا

ً
تتحــرك وتســعى نحوهــم، وتمــأل قلــوب مــن يراهــا خوفــا
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، وأشــرق 
ً
 وســرورا

ً
وعليــه: ابتهــج فرعــون وقومــه، وتهللــت وجوههــم فرحــا

، وأيقنــوا بنجــاح الســحرة  األمــل فــي عيونهــم، وظهــرت فــي نفوســهم لــذة الظفــر

وتغلبهــم علــى موســى الكليــم؟ع؟، فلــم يبــق لموســى الكليــم؟ع؟ أيــة فرصــة 

للتفــوق، وعــرف ذلــك فــي وجوههــم، ولــم يخــف علــى المشــاهدين، حتــى أن 

موســى الكليــم؟ع؟ تحــرك فــي نفســه شــيء مــن الخــوف، بــأن ينخــدع النــاس 

 يصعــب إزالتــه، إال أن ذلــك 
ً
ويتــرك ســحر الســحرة العظيــم فــي نفوســهم تأثيــرا

الخــوف لــم يؤثــر فــي شــيء مــن ســلوكه أو تصرفاتــه، وقــد طمأنــه ربــه؟زع؟، وأزال 

، وأن الحقيقــة ســوف تظهــر جليــة واضحــة  خوفــه ووعــده بأنــه هــو المنتصــر

لــكل المشــاهدين، ولــن تلتبــس علــى أحــد ممــن يبحــث عنهــا ويطلبهــا بالدليل 

.(((>�ٰ
َ
ْعل

اأَ
ْ
�نْ�قَ �ل

أَ
َك �

�نَّ  �إِ
�نْ اَ حنَ

َ
والحجــة والبرهــان، بقولــه تعالــى: >ل

وأمــره بــأن يلقــي مــا فــي يــده، فألقــى موســى الكليــم؟ع؟ عصــاه، وفجــأة 

انقلبــت إلــى حيــة )ثعبــان( فعليــة عظيمــة، وأخــذت تبتلــع بســرعة مذهلــة 

مــا جــاء بــه الســحرة وســحروا بــه أعيــن النــاس مــن الحبــال والعصــي وغيرهــا، 

فــي  العيــون  وجمــدت  المشــهد،  لهــول  دهشــة  الحاضريــن  وجــوه  فعلــت 

كل شــيء وانقلــب األمــر علــى عقــب، وانفجــر الميــدان بذعــر  األحــداق، وتبــدل 

 لمــا رأوه مــن عظــم الحيــة 
ً
 ورعبــا

ً
كثيــر خوفــا المتفرجيــن وصراخهــم، ففــر خلــق 

وهولهــا وعظيــم صنيعهــا ممــا لــم تــر أعينهــم مــن قبــل وال وصــف الواصفيــن 

كنهم  ، وبقــى آخــرون فــي أما
ً
مثلــه، حتــى وطــئ النــاس المنهزمــون بعضهــم بعضــا

ــة المشــهد وهــم مدهوشــون. ــون نهاي يترقب
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كانــت معروفــة علــى وجــه اليقيــن لــدى موســى  وهــذه نتيجــة حتميــة، 

الكليــم وهــارون؟ع؟ ويحكــم بهــا العقــل والمنطــق ويتوقعهــا العقــاء؛ ألن تحــول 

عصــا موســى الكليــم؟ع؟ إلــى حيــة عظيمــة، حقيقــة فعليــة تقــف وراءهــا 

القــدرة اإللهيــة المطلقــة، وتحــول عصــي وحبــال الســحرة إلــى حيــات تســعى 

مجــرد وهــم فــي إدراك المشــاهدين يقــوم علــى التمويــه والخــداع وال حقيقــة لــه 

وراء ذلــك، وال يمكــن لألوهــام أن تقــاوم الحــق الحقيــق وتنتصــر عليه، وال يمكن 

ألفــك الكافريــن أن يدحــض حجــة رب العالميــن، وبذلــك ظهــرت الحقيقــة 

بــكل جــاء ووضــوح، ومّيــز جميــع مــن حضــر المشــهد وشــاهد مــا حــدث بيــن 

الســحر الــذي يقــوم علــى الخــداع والتمويــه، وبيــن المعجــزة اإللهيــة التــي تمثــل 

حقيقــة فعليــة تســتند إلــى القــدرة اإللهيــة المطلقــة.

<))) تعنــي: أن الســحر يقــوم علــى التمويــه والخــداع  ��ن
ُ
ك �نِ

أْ
ا وبعبــارة: >َما �يَ

إخراجــه فــي الظاهــر عــن وجهــه وصورتــه الحقيقــة  والحيلــة وصــرف الشــيء و

ــع،  ــا وال واق ــة ال حقيقــة له ــة خيالي ــى صــورة وهمي ، إل ــر ــه وتزوي ــة بتموي الواقعي

فيخيلــون بالتمويــه والخــداع والحيلــة عصيهــم وحبالهــم فــي أعيــن النــاس 

إدراكهــم الحســي أنهــا حيــات تســعى بــدون أن تكــون فــي الحقيقــة والواقــع  و

إدراكهــم الحســي بســبب  كذلــك، وعليــه: يتخيلــه النــاس ويظهــر فــي أعينهــم و

مــا يقــوم بــه الســحرة مــن الحيلــة والتمويــه والخــداع للنــاس.

رأى الســحرة مــا رأوا مــن صنيــع عصــا موســى الكليــم؟ع؟ فــي ســحرهم، فثابــوا 

كانــوا عارفيــن بقضايــا الســحر ودقائقــه وأســراره وخبايــاه،  إلــى رشــدهم، وألنهــم 
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فقــد عرفــوا وتيقنــوا حقيقــة مــا جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟ وأن عصــاه آيــة 

عظيمــة مــن آيــات اهلل؟زع؟، ومعجــزة تنبــئ بصــدق نبــوة موســى الكليــم وأخيــه 

العالميــن ســبحانه وتعالــى،  ووزيــره هــارون؟ع؟ وبصــدق رســالتهما مــن رب 

وبعدالــة قضيتهمــا ومطالبهمــا السياســية الواقعيــة مــن النظام الملكــي الفرعوني 

الفاســد والظالــم والمنتهــك لحقــوق اإلنســان والمواطنيــن، وليســت مــن جنــس 

الســحر وفنونــه التــي تكتســب بالتعليــم والخبــرة، وتقــوم علــى الحيلــة والتمويــه 

والخــداع، وال حقيقــة فعليــة وال واقــع لهــا.

ــوا بــأن تحــول عصــا موســى الكليــم؟ع؟ إلــى ثعبــان عظيــم  أي: عرفــوا وتيقن

، هو حقيقــة فعلية وآية باهــرة ومعجزة  وابتاعــه جميــع مــا أتــوا بــه مــن الســحر

عظيمــة تقــف وراءهــا قــدرة إلهيــة مطلقــة وغيــر محــدودة، وأنهــا فــوق الطبيعــة 

، وال يمكــن أن يؤتــى بمثلهــا عــن طريــق التعليــم والخبــرة؛ ألنهــا  وفــوق قــدرة البشــر

كل شــيء، والتــي تحيــي  ــي تقــدر علــى  ــة المطلقــة الت مــن فعــل القــدرة اإللهي

كــن فيكــون، وال شــيء بحســب العقــل والمنطــق غيــر  وتميــت وتقــول للشــيء 

ذلــك، فلــم يتمالكــوا أنفســهم وخــروا علــى األرض ســاجدين هلل رب العالميــن 

ذي الجــال واإلكــرام ســبحانه.

ومنتهــى  التأثــر  عمــق  علــى  تــدل   (((> �ن ِد�ي َسا�بِ َ�َرهقُ  �لّسَ  َ ىي �قِ
ْ
ل

أُ
ا >�نَ وعبــارة: 

الجاذبيــة التــي أحدثتهــا معجــزة موســى الكليــم؟ع؟ فــي نفــوس الســحرة، حتــى 

 وســجدوا هلل رب العالميــن بــدون 
ً
كأنهــم أخــذوا فطرحــوا علــى وجوههــم طرحــا

ــوا  ــوا مــا فعل ــك، وقــد فعل ــى ألهمهــم ذل ــارك وتعال ــل: إن اهلل تب اختيارهــم، وقي
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مــن الســجود لــرب العالميــن لتجلــي قدرتــه وجالــه وجمالــه لهــم، وبفضــل 

إخاصهــم للحقيقــة  مــا خولهــم مــن التوفيــق والتســديد، ألجــل صدقهــم و

وبحثهــم عنهــا وطلبهــم إياهــا عــن طريــق الحجــة والبرهــان الصحيــح، وألجــل 

، وقالــوا: 
ً
كانــوا يتمتعــون بــه مــن االســتعداد وليــس اعتباطــا قابليــة قلوبهــم ومــا 

<))) أي: آمنــوا بتوحيــد اهلل ســبحانه وتعالــى، وســجدوا لــه  �نَ ِم�ي
َ
َ�ال

ْ
ِ �ل

َر�بّ ا �بِ
َم�نَّ

آ
�<

وحــده ال شــريك لــه، وصدقــوا نبــوة موســى وهــارون؟ع؟ ورســالتهما التــي مــن رب 

العالميــن وبعدالــة قضيتهمــا ومطالبهمــا السياســية الواقعيــة مــن النظــام الملكي 

الفرعونــي.

ــا يظــن البعــض  ــى الســامعين والمشــاهدين، ولئ ولكــي ال يلتبــس األمــر عل

ــام  ــن هــو فرعــون، ولكــي ال يبقــى أي مجــال لإلبه أن مرادهــم مــن رب العالمي

إعامــه المضلــل  والغمــوض والتــردد، ولكــي ال يتركــوا أيــة فرصــة لــدى فرعــون و

ُم�َسٰى   ِ
>َر�بّ العالميــن:  بــرب  لمرادهــم  ومبينيــن  شــارحين  قالــوا  للتحريــف، 

عالــم  ورب  وربهمــا،  بينهمــا  ومــا  واألرض  الســماوات  خالــق  أي:   (((> َوَهاُرو�نَ

اإلنســانية بأســرها، ورب فرعــون نفســه، وفــي قولهــم: إشــعار بــأن الموجــب 

ووزيــره  وأخيــه  الكليــم  موســى  أيــدي  علــى  أجــراه اهلل؟زع؟  مــا  هــو  إليمانهــم 

هــارون؟ع؟ وأنهمــا شــريكان فــي النبــوة والرســالة فــا يجــوز اإليمــان بأحدهمــا 

، والتصديــق بعدالــة قضيتهمــا ومطالبهمــا السياســية مــن النظــام  دون اآلخــر

الفرعونــي. الملكــي 
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: تعريــض بفرعــون الطاغيــة، وأنــه ليــس بإلــه وال رب وليــس بيــده 
ً
وفيــه أيضــا

ــم اإلنســانية، وأنــه مخلــوق وضعيــف  ــر للكــون وعال شــيء مــن الخلــق والتدبي

، وأنــه ال يســتحق 
ً
 وال حيــاًة وال نشــورا

ً
، وال موتــا

ً
 والضــرا

ً
ال يملــك لنفســه نفعــا

ــرب فــي الحقيقــة واحــد، وهــو رب العالميــن،  ــه وال ل ــادة؛ ألن اإل الطاعــة والعب

الــذي خلــق العالــم والقائــم علــى تدبيــره، والــذي يتمتــع بالحكمــة والقــدرة 

المطلقــة، وهــو وحــده الــذي يســتحق الطاعــة والعبــادة، وفرعــون مخلــوق لهــذا 

كل وجــه  الــرب العظيــم، وخاضــع إلرادتــه وتدبيــره، وضعيــف وعاجــز مــن 

، وقــد تجبــر وادعــى مــا ليــس لــه بحــق مــن  أمــام قدرتــه المطلقــة، إال أنــه مغــرور

األلوهيــة والربوبيــة والملــك، وهــذا بيــن وواضــح مــن المبــارزة بيــن الســحرة وبيــن 

موســى الكليــم؟ع؟ ونتائجهــا المخيبــة آلمــال فرعــون وملئــه، حيــث اســتنجد 

فرعــون بالســحرة لمواجهــة موســى الكليــم؟ع؟ والقضــاء علــى دعوتــه ومــا تمثلــه 

كان بيــد  مــن خطــر داهــم علــى النظــام والدولــة وملــك فرعــون وشــخصه، ولــو 

فرعــون تدبيــر العالــم لمــا احتــاج إلــى شــيء مــن ذلــك، فهــذا االحتيــاج يتنافــى 

مــع األلوهيــة والربوبيــة الحقيقيــة.

ثم إن موســى الكليم؟ع؟ غلب الســحرة وانتصر عليهم، مما يدل على ســوء 

تدبيــر فرعــون وخيبــة آمالــه، وهــذا ينافــي األلوهيــة والربوبيــة الحقيقيــة، وبهــذا 

انقطــع الباطــل وانهــزم أمــام الحــق المبيــن فــي ذلــك الحشــد الهائــل والمشــهد 

العظيــم، وأقــر أصحــاب الفــن مــن الخصــوم بالحــق، واعترفــوا بهزيمــة الباطــل 

 فــي 
ً
الــذي جــاءوا للدفــاع عنــه ونصرتــه بمــا لديهــم مــن العلــم والخبــرة طمعــا

المــال والمناصــب والجــاه والمكانــة والمنافــع واالمتيــازات فــي الحيــاة مــن 

، ويكشــف هــذا التبــدل  فرعــون، وعبــروا عــن ذلــك بوضــوح تــام أمــام الحضــور
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إدراكهم العاقة  والتغيــر المفاجــئ والعميــق في الســحرة عن ســامة منطقهــم و

كمالهــم اإلنســاني وســعادتهم الحقيقيــة وبيــن الحقائــق  الوثيقــة التــي تربــط بيــن 

الكونيــة والســنن التاريخيــة، حيــث انتقلــوا فــي لحظــة واحــدة مــن الظلمــة 

المطلقــة إلــى النــور المبيــن، ومــن مناصــرة الباطــل والظلــم والرذيلــة والطاغــوت 

إلــى مناصــرة الحــق والعــدل والفضيلــة وأوليــاء اهلل الصالحيــن الشــرفاء الذيــن 

الحيــاة  وملــذات  فرعــون  عــن مغريــات  وأعرضــوا  للعالميــن،  جــاءوا رحمــة 

الماديــة واألدبيــة، وأقحمــوا أنفســهم فــي خطــر القتــل والتنكيــل واالنضمــام فــي 

ــراق العشــق وســكروا مــن عطــر أزهــاره  ــوا ب كأنهــم ركب  ، ــرار صفــوف الشــهداء األب

ورياحينــه.

ممــا يــدل علــى أن أصحــاب المعــادن الطيبــة مــن النــاس قــد يقعــون فــي 

، وقــد يســيئون إلــى الغيــر جهــًا بحقيقــة  الضــال ويخطئــون فــي االختيــار

الحــال، ولكنهــم بمجــرد أن تنكشــف لهــم الحقيقــة وتتضــح يتراجعون راشــدين، 

ويقومــون بتصحيــح مــا صــدر منهــم مــن األخطــاء قــدر اســتطاعتهم، ولهــذا فتح 

اهلل تبارك وتعالى برحمته أبواب التوبة، والتوبة أو التراجع الرشــيد يتطلب أن 

يــدرك الحقيقــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، ومصلحتــه الوجوديــة، والفضيلــة 

األخاقيــة، تكمــن فــي معرفــة الحقيقــة والتمســك بهــا والعمــل بمقتضاهــا، وأن 

كامــل عــن  يفكــر اإلنســان بشــكل موضوعــي ومنطقــي ســليم، وأن يتخلــى بشــكل 

العنــاد والمكابــرة واالســتكبار علــى الحــق وأهلــه.
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بأنــه لــن يســتطيع أن يقهــر موســى الكليــم وأخــاه و وزيــره هــارون؟امهع؟ بــل همــا 

اللــذان قهــراه واخترقــا صفوفــه بإعــان الســحرة لإليمــان والتصديــق بالنبــوة 

والرســالة والمعــاد وعدالــة القضيــة والمطالــب التــي يحملهــا موســى الكليــم 

وهــارون؟امهع؟.

ــى  ــه، ويثبــت عل ــة أمل ــر وســعى ألن يســتر فشــله وضعفــه وخيب كاب ــه  إال أن

خــاف ذلــك موقعــه وقوتــه وثباتــه وتمكنــه، فأظهــر تعجبــه مــن جــرأة الســحرة 

نبوتهمــا  وبصــدق  وهــارون؟امهع؟  الكليــم  موســى  بــرب  إيمانهــم  إعــان  علــى 

ورســالتهما وعدالة قضيتهما ومطالبهما السياســية من النظام الملكي الفرعوني 

إنكارهــم لمــا يدعيــه هــو مــن األلوهيــة والربوبيــة وحقــه  قبــل أن يــأذن لهــم، و

1. الشعراء: 49
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فــي الملــك والســلطة علــى النــاس، ورفضهــم لمــا يمــارس مــن الظلــم واالســتبداد 

واالســتعباد لبنــي إســرائيل وانتهــاك حقــوق اإلنســان والمواطنيــن وفــرض إرادتــه 

 وبــدون حــق 
ً
 وزورا

ً
كذبــا الملكيــة المســتبدة عليهــم بدعــوى األلوهيــة والربوبيــة 

كلــه منهــم. وال دليــل وعلــى خــاف العقــل والمنطــق الســليم، واســتنكر ذلــك 

ألن  اإليمــان؛  مــن  الســحرة  أظهــره  لمــا  واالســتنكار  التعجــب  ذلــك  وكان 

فرعــون الطاغيــة قــد تربــع بغيــر حــق علــى عــرش الملــك، ومــارس الدكتاتوريــة 

واالســتبداد لســنوات عديــدة، ولــم يترقــب مــن أحــد مــن المواطنيــن أن يخــرج 

عليــه ويقــوم بعمــل صغيــر بــدون إذنــه وعلــى خــاف إرادتــه ورغبتــه، فهــو ربهــم 

األعلــى المتصــرف فــي وجدانهــم وضمائرهــم، وأن عقولهــم وقلوبهــم مرهونــة 

إرادتهــم خاضعــة إلرادتــه وال إرادة لهــم مســتقلة عــن إرادتــه، وال  بــه وبأمــره، و

وجــود لحــق علــى خــاف رغبتــه، وال لمنطــق علــى خــاف مــا يريــد، وال قيمــة 

 عــن إرادتــه ورغبتــه ومــا يقــرره، 
ً
للحقيقــة واألدلــة والبراهيــن فــي نفســها بعيــدا

إرادتــه. فليــس لهــم أن يفكــروا بموضوعيــة وعلــى خــاف رغبــة فرعــون و

وقــد جــرت علــى هــذه الســنة الضالــة ســيرة الطغــاة المســتكبرين والفراعنــة 

 
ً
 ومعنويــا

ً
 ماديــا

ً
، وألن فرعــون وجــد نفســه مهزومــا المتجبريــن فــي عصــر مصــر

ى نفســه ونظامــه  هزيمــة نكــراء، وفــي طريــق مســدود ونفــق مظلــم، وهــو يــر

وملكــه فــي خطــر شــديد محــدق، وألنــه يعــرف عمــق تأثيــر إعــان الســحرة 

إليمانهــم أمــام الجماهيــر فــي ذلــك المشــهد العظيــم فــي قلــوب النــاس فــي 

تلــك الظــروف الحرجــة واألوضــاع المضطربــة والتحــدي الشــديد بيــن النظــام 

مــن جهــة وبيــن موســى الكليــم مــن جهــة ثانيــة، فلجــأ إلــى حيلــة خبيثــة 
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ليضــل بهــا النــاس، ويبعدهــم عــن الحقيقــة، ويشــككهم فــي إيمــان الســحرة، 

ــاس وقلوبهــم. ــر إعــان الســحرة إيمانهــم فــي نفــوس الن  لتأثي
ً
ويضــع حــدا

فوجــه ســهامه السياســية بدهــاء وخبــث شــديد، فاتهــم الســحرة باالشــتراك 

فــي التآمــر مــع موســى الكليــم وأخيــه و وزيــره هــارون؟امهع؟ وأعــداء الشــعب 

مــن بنــي إســرائيل ضــد النظــام والدولــة والحكومــة والتاريــخ والتــراث، والســعي 

لإلضــرار بمصالــح الشــعب، وأن موســى الكليــم؟ع؟ هــو زعيمهــم وكبيرهــم الــذي 

 لخــداع أهــل 
ً
علمهــم الســحر ودربهــم عليــه، وقــد تواطئــوا معــه وخططــوا معــا

مصــر وتضليلهــم، لينقلبــوا علــى النظــام والدولــة والتاريــخ والتــراث والحكومــة 

إقامــة  الشــرعية لفرعــون وســلطته، فــي ســبيل الســيطرة علــى الحكــم والثــروة و

، يقــوم علــى ديــن موســى الكليــم وأخيــه هــارون؟امهع؟  نظــام سياســي فــي مصــر

وقومهمــا مــن بنــي إســرائيل، ويقضــوا بذلــك علــى تاريــخ وتــراث وديــن األقبــاط 

، الــذي ولــدوا فيــه وعاشــوا، وفيــه أماكهم  ويطردوهــم مــن أرضهــم ووطنهــم مصــر

ومصالحهــم ومقومــات حياتهــم.

أي: أوهــم الســامعين بــأن الــذي شــاهدوه مــن أمــر عصــا موســى الكليــم؟ع؟ 

كبيرهم  إن فــاق ظاهــره مــا جــاء بــه الســحرة، إال أنه في الحقيقــة والواقع فعل  و

وأســتاذهم الــذي علمهــم الســحر ودربهــم عليــه، وقــد أخــذوه منــه، فعلمهــم 

بعضــه، وأخفــى عنهــم بعضــه، وقــد غلبهــم بمــا أخفــى عليهــم مــن خبايــا وأســرار 

، وعليــه: فمــا جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟ هــو فــي  الســحر إضافــة إلــى التآمــر

، ولكنــه أعظمــه،  الحقيقــة والواقــع بحســب ادعــاء فرعــون مــن جنــس الســحر

وليــس معجــزة مــن فعــل الــرب الــذي يزعــم موســى الكليــم؟ع؟ أنــه أرســله إلــى 
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النــاس أجمعيــن: فرعــون واألقبــاط وبنــي إســرائيل وغيرهــم، مــن أجــل هدايتهــم 

إرشــادهم إلــى الصــواب فــي الســلوك والمواقــف  إلــى الحــق والخيــر والفضيلــة و

، وأن مــا أظهــره الســحرة مــن  والعاقــات، بحيــث ال يقــدر علــى مثلــه البشــر

اإليمــان هــو فــي الحقيقــة وليــد التآمــر والتواطــئ مــع موســى وهــارون؟امهع؟ علــى 

االنقــاب الخبيــث ضــد النظــام الملكــي الفرعونــي ومصالــح الشــعب وتاريخــه 

وتراثــه، وليــس وليــد القناعــة والبصيــرة وظهــور الحــق المبيــن بالدليــل والبرهــان 

وقيــام الحجــة.

، ووســيلة يلتمــس بهــا لنفســه 
ً
وهــذه االتهامــات الباطلــة مــن المنهــزم معنويــا

، أراد بها فرعون خداع الجماهير وتضليلهم،  ، وتقــوم علــى البهتــان والــزور العــذر

إبعادهــم عــن الحــق وصــرف قلوبهــم عــن موســى الكليــم؟ع؟ ودعوتــه الربانيــة،  و

. وحمايــة نظامــه وملكــه وحكومتــه بهــذا البهتان مــن االنهيار

وقــد تعمــد الكــذب والبهتــان وهــو يعلــم فــي قــرار نفســه بأنــه يكــذب ويقــول 

غيــر الحــق، فــا عاقــة وال صلــة تربــط بيــن موســى الكليــم؟ع؟ وبيــن الســحرة، 

فقــد تربــى موســى الكليــم؟ع؟ فــي بيــت فرعــون طــوال مكوثــه فــي مصــر منــذ 

كان طفــًا فــي المهــد، وحتــى خروجــه مــن مصــر بعــد أن قتل عــن طريق الخطأ 

 بتهمــة القتــل العمــد، 
ً
 وعدوانــا

ً
 مــن أن يقتلــوه ظلمــا

ً
الرجــل القبطــي، ففــر خوفــا

تحــت تأثيــر التعصــب العرقــي مــن األقبــاط ضــد بنــي إســرائيل المســتضعفين.

وحيــن عــاد إلــى مصــر وهــو يحمــل الرســالة الربانيــة إلــى فرعــون وقومــه 

زمانــه أجمعيــن، دخــل  فــي  والنــاس  إســرائيل  بنــي  إلــى  باإلضافــة  األقبــاط 

 ، علــى فرعــون فــي قصــره، ولــم يلتــق بالســحرة وال بأحــد غيرهــم فــي مصــر
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، وأن فرعــون هــو الــذي  وكان الســحرة متفرقيــن فــي جميــع المدائــن فــي مصــر

 إليــه، 
ً
جمعهــم عــن طريــق أعوانــه مــن ضبــاط الجيــش وجنــوده المواليــن جــدا

الكليــم؟ع؟  موســى  مبــارزة  أجــل  مــن  السياســية  العاصمــة  فــي  وحشــروهم 

ــم،  ــواب العظي ــل والث ــه، وقــد وعدهــم باألجــر الجزي بســحرهم واالنتصــار علي

حتــى أنــه وعدهــم بتغييــر النظــام الطبقــي فــي الدولــة والمجتمــع مــن أجــل رفــع 

إعطائهــم امتيــازات جديــدة دينيــة ومدنيــة. منزلتهــم وتقريبهــم إليــه و

ــق موســى  ــم يلت ، ول ــة موســى الكليــم؟ع؟ بالســحر ــار مقابل ــذي اخت وهــو ال

الكليــم؟ع؟ بالســحرة فــي ميــدان المبــارزة، وقــد جــاءوا بســحر عظيــم يحيــر 

كان يعملــه فرعــون عــن  كل ذلــك  الناظريــن ويبهتهــم ويصيبهــم بالدهشــة، 

يقيــن، وكان يعلــم حقيقــة مــا جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟ وأنــه ليــس مــن جنس 

كانــا قــد تعلمــا الســحر وغلبــا النــاس بــه،  ، ال ســيما وأن فرعــون وهامــان  الســحر

، إال  كان قــد تعلمــه وتــدرب عليــه مــن الســحر وأن فرعــون ادعــى الربوبيــة ممــا 

أنــه تعمــد الكــذب، وأراد أن يرمــي موســى الكليــم؟ع؟ بــداء نفســه، بمــا هــي 

عــادة الطغــاة والفراعنــة والحــكام الظالميــن المســتبدين، الذيــن ال يقيمــون 

 للحقائــق والحقــوق والمنطــق الســليم، ويعتمــدون علــى القــوة والباطــل 
ً
وزنــا

والمغالطــات لفــرض األمــر الواقــع وقلــب الطاولــة علــى معارضيهــم بأيــة وســيلة 

ــرر الوســيلة«. ــة تب ــى قاعــدة: »الغاي كانــت، عل

وعليــه: حــدد فرعــون الموقــف مــن الســحرة، بأنــه لــن يدعهم ولن يفســح لهم 

المجــال لتنفيــذ مؤامرتهــم االنقابيــة الخبيثــة ضــد النظــام والدولــة ومصالــح 

الشــعب وتاريخــه وتراثــه ودينــه، وســوف يواجــه مؤامرتهــم ويخنقهــا ويقضــي 
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عليهــا فــي مهدهــا، وأصــدر حكمــه الجائــر وقضــاءه فيهــم بأنــه ســوف يعاقبهــم 

علــى جريمتهــم الجماعيــة بحــق النظــام والدولــة والشــعب والملــك والتاريــخ 

كأن  والتــراث بأشــد العقوبــة، وذلــك بــأن يقطــع أيديهــم وأرجلهــم مــن خــاف، 

كمــا يفعــل بالمفســدين  ى أو بالعكــس  يقطــع اليــد اليمنــى مــع الرجــل اليســر

فــي األرض، ثــم يصلبهــم أجمعيــن علــى جــذوع النخــل ليخــروا ويذلــوا بيــن 

 علــى جــذوع النخــل حتــى تتــرك الجــذوع 
ً
 وثيقــا

ً
المــأل األعلــى، وسيشــدهم شــدا

الخشــنة أثرهــا المؤلــم فــي أجســامهم، ويتركهــم ينزفــون حتــى يموتــوا ببــطء.

الشــديدة  العقوبــة  بيــن  تجمــع   ،
ً
جــدا القاســية  العقوبــة  فهــذه  وعليــه: 

الجســدية والمعنويــة، وذلــك لكــي يعلمــوا وبــال أمرهــم، ويكونــوا عبــرة لغيرهــم، 

 مــن العقوبة 
ً
فــا يحــذوا أحــد حذوهــم فــي التمــرد علــى النظــام والملــك، خوفــا

: الجســدية والمعنويــة.
ً
المؤلمــة جــدا

والتصليــب، معنــاه: أن يحمــل الشــخص الــذي يــراد قتلــه علــى الصليــب، 

وهــو خشــبة قائمــة مثبــت فــي أعاهــا خشــبة معترضــة، يثبــت فيهــا الشــخص 

المحكــوم عليــه بالقتــل ويتــرك حتــى المــوت.

وقــد أراد فرعــون مــن صلــب الســحرة علــى جــذوع النخــل بــدل خشــبة 

ينزفــون  ويتركهــم  مــن خــاف،  وأرجلهــم  أيديهــم  يقطــع  أن  بعــد  الصليــب، 

حتــى يموتــوا ببــطء، أن يجمــع بيــن العقوبــة الجســدية والعقوبــة المعنويــة، 

، وهــذا هــو دأب الطغــاة المتجبريــن والفراعنــة 
ً
ولتكــون العقوبــة أشــد إيامــا

المســتكبرين والحــكام الظالميــن، حيــن يغلبــون بالحجــة والمنطــق، فيلجــأون 

إلــى الكــذب  إلــى منطــق القــوة والعنــف واإلرهــاب فــي التنكيــل بالمعارضيــن، و
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والمغالطــات لقلــب الطاولــة عليهــم، علــى قاعــدة: »الغايــة تبــرر الوســيلة« 

النظــام  بالتآمــر ضــد  الشــرفاء  باإلصــاح  والمطالبيــن  المعارضيــن  فيتهمــون 

والدولــة والملــك والســعي لإلضــرار بمصالــح الشــعب، ثــم يضيقــون عليهــم 

الخنــاق، فيحرمــون مــن حــق التعبيــر عــن الــرأي، ويزجــون بهــم فــي الســجون، 

ويذيقونهــم فيهــا صنــوف العــذاب، ويقومــون بتشــريدهم وطردهــم مــن البــاد، 

ومحاربتهــم فــي أرزاقهــم ويتعرضــون ألهلهــم بالســوء، ويعملــون فيهــم الســيف، 

مــن طريقهــم  ويزيحونهــم  بالحقــوق  والمطالبيــن  المعارضــة  موقــع  ليضعفــوا 

تحــت عنــوان الوطنيــة وباســم الديــن و العدالــة والقانــون ونحو ذلــك، مما يدل 

علــى ضعــف عقولهــم وسياســتهم وشــعبيتهم بيــن الجماهيــر وعــدم شــرعيتهم، 

واعتمادهــم فــي إقامــة دولتهــم علــى العنــف واإلرهــاب والتضليــل والمغالطــات 

 عــن الحــق والحقــوق والعقــل 
ً
وشــراء الضمائــر لفــرض حكــم األمــر الواقــع، بعيــدا

والمنطــق والقناعــة الشــعبية الحقيقيــة بالنظــام وسياســة الحكومــة وكفاءتهــا 

الحقيقيــة  الشــعب  مصالــح  علــى  وأمانتهــا  المواطنيــن  إرادة  عــن  وتعبيرهــا 

ومقدراتهــم ونحــو ذلــك.

العنــف  إلــى  تلجــأ  المســتبدة،  الدكتاتوريــة  األنظمــة  أن  علــى  يــدل  كمــا 

 بالضعف، 
ً
كثــر الحــاالت شــعورا واإلرهــاب متــى تمكنــت مــن ذلــك، حتــى فــي أ

للتعويــض والظهــور علــى خــاف الواقــع ومــا يشــعرون بــه في داخلهم مــن القلق 

والضعــف واالضطــراب، ولشــراء الوقــت قــدر اإلمــكان، وينخــدع بهم األشــخاص 

الســاذجون الذيــن يحبســون عقولهــم فــي آذانهــم وعيونهــم وال يملكــون بصيــرة 

يدركــون بهــا الحقائــق الفعليــة وراء مــا يتظاهــر بــه الفراعنــة والطغــاة والحــكام 

الظلمــة المخادعــون، ومــا يتشــدقون بــه مــن األقــوال المنمقــة والفارغــة مــن 
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. ى األمــر  عــن الواقــع والوقائــع واألحــداث ومجــر
ً
المضمــون والبعيــدة جــدا

فقــد أصيــب فرعــون بالرعــب والقلــق الشــديد واالضطــراب، وشــعر بالخطــر 

الشــديد علــى نظامــه وحكومتــه وملكــه، بعــد أن غلــب موســى الكليــم؟ع؟ 

الســحرة وانتصــر عليهــم، وأعلــن الســحرة إيمانهــم أمــام الجماهيــر المحتشــدة 

فــي الميــدان، ورأى بــأن هــذه الهزيمــة الســاحقة قــد هدمــت أركان نظامــه 

ودولتــه وملكــه بالكامــل، إال أنــه لــم يعتــرف بالحقيقــة ولــم يستســلم لهــا، وكابــر 

كان يعتقــده ويشــعر بــه فــي داخــل نفســه، ورمــى الســحرة  وأظهــر خــاف مــا 

إبعادهــم عــن الحقيقــة،  بســهامه، بهــدف تضليــل الجماهيــر وتشــكيكهم و

وهــدد وتوعــد ليظهــر األمــر علــى خــاف الواقــع، لشــراء الوقــت لعلــه يجــد 

كمــا هــو دأب الطغــاة  فرصــة يســترد فيــه هيبتــه ويحافــظ علــى نظامــه وملكــه، 

. كل عصــر ومصــر والفراعنــة والحــكام المســتبدين الظلمــة فــي 

ثبات السحرة أمام تهديدات فرعون ووعيده
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لــم الشــديد  <))) أي: إنهــم ال يخافــون المــوت والقتــل والتنكيــل واأل �نَ �ي ِم�نِ ُم�أْ
ْ
َل �ل ّوَ

أَ
�

الــذي توعدهــم بــه فرعــون، بــل هــم مشــتاقون غايــة الشــوق ومنتهــاه إلــى لقــاء 

ربهــم؛ ألنهــم علــى الحــق وصــراط اإلنســانية المســتقيم؛ وألن عــذاب الدنيــا 

والتنكيــل فيهــا زائــل بالمــوت، وأنهــم منقلبــون بعــد المــوت إلــى مــا وعدهــم بــه 

ربهــم مــن األجــر الجزيــل والثــواب العظيــم فــي اآلخــرة، وقــد وعدهــم بــأن يكــون 

 لمحــو 
ً
ــا ــل، موجب ــة والتنكي ــه فرعــون مــن العقوب ــى مــا توعدهــم ب صبرهــم عل

ذنوبهــم وحصولهــم علــى الثــواب العظيــم عنــد اهلل فــي اآلخــرة، والقــرب منــه 

ــه. ــر برضوان والظف

وعليــه: فهــم ال يبالــون بالمــوت وال بمــا توعدهــم بــه فرعــون مــن العقوبــة 

كانــت نتيجــة ذلــك هــو الوصــول إلــى المعشــوق والظفــر بالقــرب  والتنكيــل، إذا 

منــه وتحصيــل رضــاه ورضوانــه، فنهايــة اإلنســان هــي المــوت بأيــة وســيلة 

كانــوا فيــه يختلفــون، فيثبــت المحــق  كانــت، وأن اهلل يحكــم بيــن العبــاد فيمــا 

ويعاقــب المســيء أو المبطــل، فمنقلبهــم إلــى اهلل ؟ج؟ شــهداء فــي ســبيل اهلل؟زع؟ 

كمالهــم اإلنســاني  بــاء اهلل، هــو خيــر لهــم وفيــه  مظلوميــن صابريــن علــى 

وســعادتهم الحقيقة بحســب المقاييس اإللهية والعقل والمنطق الســليم، فكل 

نفــس ذائقــة المــوت، والجــود بالنفــس أقصــى غايــة الجــود، والبقــاء فــي الحيــاة 

ــا،  ــذل والهــوان والمعصيــة هلل ؟ج؟ هــو شــر المحي ــا مــع الظالميــن علــى ال الدني

كــرم الرجــوع إلــى اهلل ذي الجــال واإلكــرام رجوعنــا،  فنعــم المنقلــب منقلبنــا، وأ

كانــت النتيجــة والمنتهــى  فــا نخــاف منــك وال مــن عقوبتــك وجــورك علينــا إذا 

هــو هــذا المنقلــب والرجــوع الكريــم إلــى اهلل ذي الجال واإلكــرام، والنعيم الدائم 

1. الشعراء: 51-50
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عنــده فــي جنــات الخلــد، جــزاًء علــى إيماننــا الصــادق وصبرنــا علــى عذابــك 

وعقوبتــك، وثباتنــا علــى التوحيــد والديــن الحــق والصــراط المســتقيم والطاعــة، 

والبــراءة مــن الكفــر والكافريــن والنفــاق والمنافقيــن وتجنــب الذنــوب والمعاصــي 

وكل رذيلــة وفعــل قبيــح، فاقــض مــا أنــت قــاض يــا فرعــون.

يبالــون  ال  العقيــدة  »وهكــذا شــهداء  الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة:  يقــول 

 
ً
بســيف الجــالد، بــل يشــتدون صالبــة فــي صمودهــم، و إخالصهــم ورســوخا

إيمانهــم، أمــا الذيــن ينهــارون ويستســلمون باللمحــة والنظــرة بــل  فــي دينهــم و

إن انتحلــوه وانتســبوا  وبمجــرد الوهــم، فمــا هــم مــن الديــن واإليمــان فــي شــيء، و

كل مــن يعقــل الحقائــق الكونيــة واألنفســية  إليــه«))) وهــذا مــا يفهمــه ويقــره 

والســنن التاريخيــة، ويفكــر بالمنطــق الســليم، وال يحيــد اإلنســان المؤمــن العاقــل 

بمــا هــو عاقــل عــن مقتضــى هــذا الفهــم واإلدراك.

وأضــاف الســحرة فــي جوابهــم لفرعــون: نحــن ال نســتوحش اليــوم وبعــد 

كنا نخاف  إن  اإليمان من أي شــيء، ال من الموت وال التنكيل وال نحو ذلك، و

مــن شــيء، فإننــا نخــاف مــن ذنوبنــا وخطايانــا وأعمالنــا الســيئة الماضيــة فــي 

ظــل نظامــك وخدمتــك، مثــل: الكفــر والســحر ومعاونــة الظالميــن ومســاندة 

النظــام الفاســد ونحــو ذلــك، ونحــن نأمــل أن يغفــر لنــا ربنــا ذنوبنــا وخطايانــا 

كنــا أول المؤمنيــن مــن  بلطفــه ورحمتــه، وأن نحظــى بفضلــه و إحســانه، أن 

قــوم فرعــون ورعايــاه وحماتــه، المذعنيــن آليــات ربنــا الواضحــة الدالــة علــى 

التوحيــد ونبــوة موســى الكليــم وأخيــه ووزيــره هــارون؟امهع؟ رســولّي رب العالميــن، 

، محمد جواد مغنية، صفحة 483 1. التفسير املبين
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ممــا يــدل علــى فضيلــة الســبق لإليمــان، وأن الســابقين لإليمــان أفضــل مــن 

المتأخريــن، وأن لهــم امتيــازات فــي اآلخــرة عنــد ربهــم، منهــا: ســرعة المغفــرة 

ا 
َ
ــا والذنــوب، قــول اهلل تعالــى: >ل والمســامحة عمــا ســبق اإليمــان مــن الخطاي
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واإلنفــاق  اإليمــان  اإللهيــة  والحكمــة  العــدل  ميــزان  فــي  يســتوي  ال  أي: 

، مــع 
ً
 قويــا

ً
والجهــاد فــي األوقــات الســهلة والعافيــة حيــن يكــون الديــن عزيــزا

يقتضــي  التــي  والصعبــة  الحرجــة  األوقــات  فــي  والجهــاد  واإلنفــاق  اإليمــان 

 ذليــًا، فــا شــك أن 
ً
بــذل التضحيــات الجســام حيــن يكــون الديــن ضعيفــا

اإليمــان واإلنفــاق والجهــاد فــي األوقــات الحرجــة والصعبــة التــي تقتضــي بــذل 

التضحيــات الجســام، أدل علــى الصــدق واإلخــاص، وأعظــم درجــة ومكانــة 

 مــن اإليمــان واإلنفــاق والجهــاد فــي األوقــات الســهلة المؤاتيــة 
ً
 وثوابــا

ً
وأجــرا

والقــوة والعافيــة، لعلــو إيمانهــم وحســن صبرهــم وعظيــم تضحياتهــم فــي ســبيل 

اهلل؟زع؟ والحــق المبيــن.

وألن الســبق إلــى اإليمــان يفتــح الطريــق إلــى دخــول المزيــد مــن النــاس فــي 

، بحكــم العقل والمنطق  ، لــه أثــر من الخير كل خيــر اإليمــان، وفتــح البــاب علــى 

الســليم، علــى قاعــدة: »مــن ســن ســنة حســنة فلــه أجرهــا وأجــر مــن عمــل بهــا 

ومــن ســن ســنة ســيئة فعليــه وزرهــا ووزر مــن عمــل بهــا«. يقــول العامــة الســيد 

 إليمانــه بالمغفــرة والرحمــة، لــم 
ً
كــرم مؤمنــا الطباطبائــي: »فلــو أن اهلل ســبحانه أ

1. الديد: 10
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تظفــر مغفرتــه ورحمتــه أول الفاتحيــن لهــذا البــاب والوارديــن هــذا المــورد«))).

إخــوان الســعة والرخــاء، رغــم   بيــن إخــوان الضيــق و
ً
وثّمــة فــرق بعيــد جــدا

كلتــا الطائفتيــن المثوبــة الحســنى فــي اآلخــرة، واهلل  أن اهلل تبــارك وتعالــى وعــد 

ــه اإلنســان ويعلــن مــن العقيــدة  ــى عليــم بحقيقــة مــا يمضــي ب ســبحانه وتعال

ى الحيــاة  واألعمــال، وبمــا تتــرك مــن آثــار قريبــة أو بعيــدة فــي النفــوس ومجــر

والواقــع، فــا يخفــى عليــه شــيء مــن ذلــك، وأنــه يجــازي علــى ذلــك بمــا هــو 

عليــه فــي نفســه وحقيقتــه، وال ينخــدع بريــاء أو ســمعة أو نحــو ذلــك.

إخاصهــم، فثبتهــم علــى الديــن  وقــد حفــظ اهلل؟زع؟ للســحرة صدقهــم و

الحــق، وصبرهــم علــى مــا توعدهــم بــه فرعــون الطاغيــة مــن العقوبــة والتنكيــل، 

، فأيــة طاقــة عظيمــة  ــرار حتــى مضــوا إلــى اهلل ذي الجــال واإلكــرام شــهداء أب

هــذه التــي تولــدت فــي قلوبهــم فجــأة، وصغــر عندهــا جبــروت فرعــون وكبريــاؤه 

وجــادت  وأصعبهــا،  األمــور  أشــد  عندهــا  وهانــت  هيبتــه،  وفقــد  وطغيانــه 

، إنهــا قــوة اإليمــان ونفــاد البصيرة  النفــس بالنفــس فــي موقــف التضحيــة واإليثــار

واضطــرام نــار العشــق وتوهجــه فــي الفــؤاد، األمــر الــذي يجعــل الوصــول إلــى 

لــم والشــهادة فــي ســبيل اهلل؟زع؟ أحلــى  المعشــوق أســمى األهــداف، ويجعــل األ

مــن العســل، وتوصــل اإلنســان إلــى أوج الكمــال بســرعة مذهلــة، وقــد خلــد اهلل 

كتابــه المجيــد، ليكونــوا قــدوة  تبــارك وتعالــى ذكرهــم الحســن وفضلهــم فــي 

إياهــا  وطالــب  للحقيقــة  إنســان مخلــص  ولــكل  للمؤمنيــن،  وأســوة حســنة 

وباحــث عنهــا.

1. تفسير امليزان، العالمة محمد حسين الطباطبائي، جزء 15، صفحة 249
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فالوصــول إلــى القــرب مــن اهلل ذي الجــال واإلكــرام ونيــل رضوانــه، يعــد 

أعظــم األجــر فــي ميــزان المؤمنيــن الصالحيــن، حتــى الجنــة بمــا فيهــا مــن 

كــرم  النعيــم المقيــم، ال تقــاس بنظــرة واحــدة لوجــه اهلل الكريــم الــذي هــو أ

 فــي األجــر 
ً
إن الشــهداء فــي ســبيل اهلل؟زع؟ هــم أوفــر المؤمنيــن حظــا الوجــوه، و

والثــواب وفــرص القــرب مــن اهلل ذي الجــال واإلكــرام، فأنــت بقتلنــا والتنكيــل 

، بــل توصلنــا إلــى معشــوقنا ومرادنــا، فاقــض مــا أنــت 
ً
بنــا ال تنقــص منــا شــيئا

قــاض يــا فرعــون.

لــة علــى أنــه ال يأذن لهم فيما  ْم<))) فيهــا دال
ُ
ك
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، وهــذا شــيء طبيعــي ألنــه إنما أراد  أظهــروه وأعلنــوه مــن اإليمــان أمــام الجماهيــر

أن يبــارز بهــم موســى الكليــم؟ع؟ لينقــض بســحرهم دعوتــه، ال أن يتحولــوا إلــى 

مناصريــن لــه ومعارضيــن للنظــام الفرعونــي ووســيلة لهــدم بنيانــه.

1. الشعراء: 49



الفصل الرابع: هالك فرعون وجنوده وخالفة بني إسرائيل

�نِ  َمَ���أِ
ْ
�ل �نِ�ي  ْرَعْ��نُ  �نِ ْرَسَل 

أَ
ا �نَ ُ���نَ 52  �بَ

ُم�قَّ ْم 
ُ
ك

�نَّ �إِ اِد�ي  ِ��بَ �بِ ْسِر 
أَ
� �نْ 

أَ
� ُم�َسٰى   �ٰ

َ
ل �إِ ا  �نَ ْوَح�يْ

أَ
>َو�

ُرو�نَ  ٌع َ�ادنِ ِم�ي َ حب
َ
ا ل

��نَ 55 إَِو�نَّ �نُ ا�أِ
�نَ
َ
ا ل �نَ

َ
��ن 54 إَِو�نَُّهْم ل

ُ
ل ِل�ي َمهقٌ �قَ ْردنِ سثِ

َ
اِء ل

َ
ل �أُ

ٰ
�نَّ َه �نَ 53 �إِ ِر�ي َ�اسثِ

ىي  �نِ
َ اَها �ب �نَ

ْ ْوَر�ث
أَ
ِلَك َو�

ٍم 58 َك�نَٰ اٍم َكِر�ي ٍ َوَم�قَ �رن �نُ
ُ
��نٍ 57 َوك ا�قٍ َوُع�يُ

�نَّ َ اُهْم ِم�نْ حب �نَ ْ َرحب حنْ
أَ
ا 56 �نَ

��نَ 
ُ
ُمْ�َرك

َ
ا ل

�نَّ ْصَحا�بُ ُم�َسٰى �إِ
أَ
اَل � ِ �قَ ْمَ�ا�ن َ حب

ْ
َر�َءى �ل ا �قَ ّمَ

َ
ل �نَ 60 �نَ �ي ِر�قِ ْ ُ��ُهْم ُمسث �بَ

�قْ
أَ
ا َل 59 �نَ �ي ْسَر��أِ �إِ

ْ�َر  �بَ
ْ
�ل َ�َصاَك  �بِ ِر�بْ  �صنْ �نِ 

أَ
� ُم�َسٰى   �ٰ

َ
ل �إِ ا  �نَ ْوَح�يْ

أَ
ا �نَ  62 �نِ  ْهِ��ي َس�يَ ِ�ي 

ّ
َر�ب  َ َمِ�ىي �نَّ  �إِ ا 

َّ
َكل اَل  �قَ  61

ُم�َسٰى  ا  �نَ �يْ َ حب
�نْ
أَ
َو� �نَ 64  ِر�ي

حنَ اآ
ْ
�ل ّمَ 

َ �ث ا  �نَ �نْ
َ
ل رنْ

أَ
َو� ِم 63  �ي ِ َ��ن

ْ
�ل ْ�ِد  ٍ َكالّ�َ ْر�ق �نِ كَ��نَ ُكّلُ  �نَ �قَ 

َ
ل �نَ ا�نْ �نَ

ُرُهْم  َ ْك�ث
أَ
� َوَما َكا�نَ    ۖ هقً �يَ

اآ
َ
ل ِلَك 

دنَٰ �نِ�ي  �نَّ  �إِ �نَ 66  ِر�ي
حنَ اآ

ْ
�ل ا  �نَ َر�قْ عنْ

أَ
� ّمَ 

ُ �ث �نَ 65  َمِ��ي ْ حب
أَ
� َمَ�ُه  َوَم�نْ 

ُم<))) ِح�ي �لّرَ رنُ  �ي ِ َ�رن
ْ
�ل ُهَ� 

َ
ل َك  َر�بَّ  

�نَ 67 إَِو�نَّ �ي ِم�نِ ُم�أْ

خروج بني إسرائيل من مصر

�نِ  َمَ���أِ
ْ
�ل �نِ�ي  ْرَعْ��نُ  �نِ ْرَسَل 

أَ
ا �نَ ُ���نَ 52  �بَ

ُم�قَّ ْم 
ُ
ك

�نَّ �إِ اِد�ي  ِ��بَ �بِ ْسِر 
أَ
� �نْ 

أَ
� ُم�َسٰى   �ٰ

َ
ل �إِ ا  �نَ ْوَح�يْ

أَ
>َو�

> ُرو�نَ ٌع َ�ادنِ ِم�ي َ حب
َ
ا ل

��نَ 55 إَِو�نَّ �نُ ا�أِ
�نَ
َ
ا ل �نَ

َ
��ن 54 إَِو�نَُّهْم ل

ُ
ل ِل�ي َمهقٌ �قَ ْردنِ سثِ

َ
اِء ل

َ
ل �أُ

ٰ
�نَّ َه �نَ 53 �إِ ِر�ي َ�اسثِ

بعــد ســنين عديــدة قضاهــا موســى الكليــم؟ع؟ بيــن أهــل مصــر بعــد المبــارزة 
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ويظهــر  والبينــات،  باآليــات  اإليمــان  إلــى  مصــر  أهــل  يدعــو  الســحرة،  مــع 

المعجــزات تلــو المعجــزات ويتــم الحجــة البالغــة عليهــم، إلــى جانــب منطقــه 

 فــي األرض 
ً
 وفســادا

ً
المتيــن لعلهــم يتقــون، لكــن دون جــدوى، بــل ازدادوا عتــوا

 مــن الحــق وأهلــه، حتــى يئــس موســى الكليــم؟ع؟ مــن إيمانهــم، وحقــت 
ً
ونفــورا

كلمــة العــذاب، ووجــب هاكهــم ونجــاة بنــي إســرائيل وتخليصهــم مــن  عليهــم 

أيــدي فرعــون وقومــه، وتمكينهــم واســتخافهم فــي األرض بــدالً عنهــم، وذلــك 

بعــد أن امتــازت صفــوف المؤمنيــن مــن صفــوف المنكريــن المكذبيــن، أوحــى 

ببنــي  اخــرج  أن  الكليــم؟ع؟:  ورســوله موســى  إلــى عبــده  وتعالــى  تبــارك  اهلل 

 إلــى األرض المقدســة فلســطين، وأمــره بــأن يجعــل 
ً
إســرائيل مــن مصــر متوجهــا

القضــاء  بهــدف  ســيتبعونهم  فرعــون وجنــوده  بــأن  وأخبــره  ليــًا،  خروجهــم 

إبادتهــم، إال أنهــم لــن يســتطيعوا ذلــك، بــل ســيكون فيــه هــاك آل  عليهــم و

فرعــون.

< ألنهــم آمنــوا بتوحيــد  اِد�ي وســّمى اهلل ســبحانه وتعالــى بنــي إســرائيل: >ِع�بَ

اهلل ســبحانه وتعالــى، وبالنبــوة والمعــاد، وصدقــوا برســالة موســى الكليــم وأخيــه 

ووزيــره هــارون؟امهع؟ ومــا جــاء بــه مــن عنــد رب العالميــن، والتفــوا حــول موســى 

 ، الكليــم؟ع؟ حيــث وجــدوا فيــه بعــد ســنوات طــوال مــن القهــر والــذل والجــور

كمــا تــدل   لهــم، 
ً
 لثورتهــم ومنقــذا

ً
 فــذا

ً
 يضمــن هدايتهــم، وقائــدا

ً
 ســماويا

ً
نبيــا

< علــى محبــة اهلل تبــارك وتعالــى لعبــاده المؤمنيــن وأوليائــه  اِد�ي عبــارة: >ِع�بَ

الصالحيــن.

ْسِر< أي: بيــت أمركــم علــى أن 
أَ
< تعليــل لـ >� ُ���ن �بَ

ْم ُم�قَّ
ُ
ك

�نَّ وقيــل: أن عبــارة: >�إِ
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تتقدمــوا بخروجكــم ليــًا ليتبعكــم فرعــون وجنــوده، فيكــون فــي ذلــك هــاك 

آل فرعــون وفــرج بنــي إســرائيل.

امتثــل موســى الكليــم؟ع؟ مــا أمــره اهلل ؟ج؟ بــه، فعّبــأ بنــي إســرائيل للخــروج 

كمــا أمــره اهلل؟زع؟.  عــن أعيــن آل فرعــون وعيونهــم، وخــرج بهــم ليــًا 
ً
بعيــدا

إال أن حركــة جماعيــة بهــذا الحجــم الكبيــر )670 / ألــف( ليــس مــن اليســير 

ــون فرعــون وجواسيســه بخــروج بنــي  ــل، فقــد عرفــت عي إخفاؤهــا لزمــان طوي

، أرســل  إســرائيل، فأســرعوا إلــى إخبــار فرعــون بذلــك، فلمــا علــم فرعــون باألمــر

ــرون مشــاعرهم  ــون النــاس ويثي ــن التــي تحــت ســلطته يعبئ ــه فــي المدائ أعوان

ويحرضونهــم ضــد موســى؟ع؟ وقومــه مــن بنــي إســرائيل، ويجمعــون القــوات 

إســرائيل،  بنــي  علــى  للقضــاء  عظيــم  لتجهيــز جيــش  ويحثونهــم  المســلحة 

كثــر مــن مليــون ضابــط  وقــد نجحــوا فــي تشــكيل جيــش عظيــم يتكــون مــن أ

ــم يتخلــف عــن الخــروج فــي الجيــش ســوى العجــزة وأهــل  وجنــدي، وقيــل: ل

ا  �نَ
َ
��ن 54 إَِو�نَُّهْم ل

ُ
ل ِل�ي َمهقٌ �قَ ْردنِ سثِ

َ
اِء ل

َ
ل �أُ

ٰ
�نَّ َه ، وقــد خطــب فرعــون، فقــال: >�إِ األعــذار

ــه واتبعــوه  ــوا ب <))) أي: إن موســى؟ع؟ والذيــن آمن ُرو�نَ ٌع َ�ادنِ ِم�ي َ حب
َ
ا ل

��ن 55 إَِو�نَّ �نُ ا�أِ
�نَ
َ
ل

مــن بنــي إســرائيل، الذيــن خالفــوا النظــام والملــك وأعلنــوا المعارضــة، هــم 

طائفــة أو جماعــة قليلــة مفككــة وضعيفــة، ال يؤبــه لهم وليســوا بشــيء بالنســبة 

كثــر مــن  إلــى جمعنــا وقوتنــا، فهــم يمثلــون ســتمائة وســبعين ألــف، فــي مقابــل أ

مليــون مقاتــل فضــًا عــن أمــة عظيمــة تقــف خلــف هــؤالء المقاتليــن.

أراد بذلــك، تحقيــر بنــي إســرائيل والتقليــل مــن شــأنهم، لكنهــم يعلنــون 
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التحــدي لنــا، ويخلقــون لنــا المزعجــات والمشــكات، ويأتــون مــن األعمــال مــا 

يغيظوننــا بــه ويســتفزوننا، بــأن يعلنــوا المخالفــة والمعارضــة للنظــام والملــك 

والملــك  للنظــام  الموالــي  للشــعب  العــداوة  ويظهــرون  عليهمــا،  والخــروج 

إننــا متيقظــون لحركتهــم ومتتبعــون لهــم ومدركــون لخطرهــم  ولمصالحــه، و

، فهــم يســتحقون بتلــك الجرائــم السياســية الخطيــرة، عقوبــة 
ً
علينــا جميعــا

 لنظامنــا الفرعونــي الرشــيد، 
ً
القتــل واالســتئصال، وقــد اعتدنــا فــي دولتنــا طبقــا

الحــزم فــي األمــور وفــي مواجهــة الخصــوم واألعــداء وكل مــن يريــد الشــر بالنظام 

والملــك ويتآمــر علــى مصالــح الشــعب وهويتــه، ويســعى لإلخــال باألمــن 

ــى حســم مــادة فســاده وشــره. ــا إل ــا خــارج بادرن ، فــإذا خــرج علين واالســتقرار

وعليــه: فنحــن لهــذه الشــرذمة بالمرصــاد، وســيذوقون منــا وبــال أمرهــم، 

ولــن نمنحهــم الفرصــة الغتيالنــا والمكــر بنــا بــأي حــال محــال، ونحــن حكومــة 

 متفقــون علــى رفــض مــا يقومــون بــه جملــة وتفصيــًا، وعلــى مواجهتهــم 
ً
وشــعبا

، والمصلحــة مشــتركة بيننــا، ومصيرنــا 
ً
والقضــاء عليهــم؛ ألنهــم أعداؤنــا جميعــا

ثــارة والتحريــض علــى موســى الكليــم؟ع؟  واحــد، أراد بذلــك: المزيــد مــن اإل

وقومــه.

وقــال: إن الحــذر مــن مكر األعــداء واجب بحكم العقل والمنطق وضرورات 

 قليــل العــدد، أراد بذلــك: إشــعارهم بخطــر 
ً
كان ضعيفــا إن  السياســة الرشــيدة و

دعــوة موســى الكليــم؟ع؟ وحركــة بنــي إســرائيل عليهــم، مــن أجــل التحــرك 

إحبــاط  و ورســالته  الكليــم؟ع؟  موســى  دعــوة  لمواجهــة  شــديد  بحمــاس 

مقتضيــات  مــن  ذلــك  بــأن  يفهمهــم  أن  أراد  الوقــت:  نفــس  وفــي  تحركهــم، 
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ــر   أو يشــعر بخــوف غي
ً
ــه عجــزا ــوا أن ب ــا يظن الحكمــة والسياســة الرشــيدة، لئ

أو  التحرريــة،  إســرائيل  بنــي  ودعوتــه وحركــة  الكليــم؟ع؟  مــن موســى  عــادي 

ــة مفككــة،  : ألنهــم شــرذمة قليل
ً
ــه، وأيضــا أي شــيء يكســر مــن ســلطانه وهيبت

، وفــي  فــا خــوف مــن قتالهــم؛ ألن الجيــش الفرعونــي جيــٌش عظيــٌم ومجهــز

كامــل الجاهزيــة واالســتعداد للقتــال، فهــو جيــش متمكــن مــن االنتصــار عليهــم 

، ممــا يجعــل مــن الحكمــة والمصلحــة  إبادتهــم بأدنــى جهــد وأقــل الخســائر و

إبادتهــم والقضــاء عليهــم، قبــل أن يتمكنــوا مــن  المبــادرة بالخــروج إليهــم و

الفــرار إلــى فلســطين، حيــث يتمكنــون هنــاك مــن إعــادة بنــاء صفوفهــم وتجهيــز 

أنفســهم وعقــد التحالفــات فيســتفحل خطرهــم ويعظــم شــرهم، ثــم ينقضــوا 

علــى مصــر ويهــددوا النظــام والدولــة والحكومــة الرشــيدة، ويوقعــوا الخســائر 

الفادحــة: الماديــة والبشــرية والمعنويــة فــي مصــر وشــعبها.

خروج فرعون لتتبع بني إسرائيل

اَها  �نَ
ْ ْوَر�ث

أَ
َو� ِلَك 

ٍم 58 َك�نَٰ اٍم َكِر�ي َوَم�قَ  ٍ �رن �نُ
ُ
َوك ��نٍ 57  َوُع�يُ ا�قٍ 

�نَّ َ حب ِم�نْ  اُهْم  �نَ ْ َرحب حنْ
أَ
ا >�نَ

َل< �ي ْسَر��أِ �إِ ىي  �نِ
َ �ب

ســارع فرعــون بالخــروج بخيلــه ورجالــه فــي جيــش عظيــم وقــوة ضاربــة علــى 

غبــط وحنــق لمطــاردة موســى الكليــم؟ع؟ وأصحابــه مــن بنــي إســرائيل، وقيــل: 

كثر من  إنــه أرســل فــي مقدمــة الجيــش ســتمائة ألــف مقاتــل، ثم تبعهم هو فــي أ

مليــون مقاتــل: ضابــط وجنــدي، وقيــل: لــم يتخلــف أحــد عــن الخــروج ســوى 

إبادتهــم عــن  ، والهــدف هــو القضــاء علــى بنــي إســرائيل و العجــزة وأهــل األعــذار
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 إلــى األبــد وبــدون رجعــة ممــا 
ً
كان خروجــا آخرهــم، لكنــه فــي الحقيقــة والواقــع، 

كانــوا يملكــون وبــه يتمتعــون مــن جنــات وبســاتين زاهيــة، وأنهــار مطــردة وعيــون 

جاريــة، ومســابح ومنتزهــات، ومجالــس رفيعــة بهيــة، هــي مجالــس القــادة 

واألمــراء التــي يحــف بهــا الخــدم واألتبــاع، ومجالــس الفــرح والســرور والنشــاط 

كوســائل إعــام ودعايــة،  والبهجــة، ومنابــر الخطابــة التــي تعمــل لصالــح النظــام 

كنــوز مخبــأة مــن الذهــب والفضــة والثــروات العظيمــة، وغيــر  ونحــو ذلــك، ومــن 

كانــوا  ذلــك مــن مظاهــر النعيــم والتــرف والحيــاة والســلطة ورغيــد العيــش الــذي 

 طويــًا وهــم قائمــون علــى الكفــر والظلــم والجــور والفســاد فــي 
ً
يتمتعــون بــه دهــرا

األرض والتيــه فــي البــاد والتكبــر علــى الحــق والعبــاد.

وقــد تركــوه إلــى الهــاك المحتــم والخــزي والعــار فــي الداريــن: الدنيــا واآلخــرة، 

كفرهــم وطغيانهــم واســتكبارهم علــى  حيــث مكــر اهلل؟زع؟ الخفــي بهــم، جــزاء 

الحــق وأهلــه، ولفســاد طباعهــم وعنادهــم المتأصــل، وعــدم اســتفادتهم مــن 

الحجــج الباهــرة واآليــات الزاهــرة، واألدلــة والبراهيــن القاطعــة، والبيــان الواضــح، 

واإلرشــادات النبويــة والمواعــظ الصادقــة، وردهــم دعــوة موســى الكليــم وأخيــه 

ووزيــره هــارون؟امهع؟ رســولّي رب العالميــن إليهــم، وغيــره مــن الجرائــم والمنكــرات.

وكان إخــراج فرعــون وقومــه مثــل ذلــك اإلخــراج، بهــدف توريــث تلــك 

البســاتين والعيــون والقصــور والمواقــع والمنابــر والحكومــة والمقــدرات والمقــام 

كانــوا يتمتعــون بهــا إلــى بنــي إســرائيل المســتضعفين الذيــن جعلهــم  الكريــم التــي 

 وأرقــاء لهــم، وســخروهم فــي األعمــال الشــاقة.
ً
فرعــون وقومــه مــن قبــل عبيــدا
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كان مــن مكــر اهلل؟زع؟  اُهْم<))) تــدل علــى أن خروجهــم  �نَ ْ َرحب حنْ
أَ
ا وعبــارة: >�نَ

كفــر آل فرعــون وعنادهــم واســتكبارهم علــى  ــره، وذلــك: بســبب  وحســن تدبي

ــه فــي البــاد. ــاد واإلفســاد فــي األرض والتي الحــق والعب

كذلــك علــى التدبيــر اإللهــي، حيــث أهلــك آل  اَها<))) تــدل  �نَ
ْ ْوَر�ث

أَ
وعبــارة: >َو�

فرعــون، وأبقــى بنــي إســرائيل بعدهــم، ليكــون بنــو إســرائيل وارثيــن آلل فرعــون، 

جــزاًء لبنــي إســرائيل علــى إيمانهــم وصبرهــم وطاعتهــم لولــي اهلل األعظم ورســوله 

الكريــم موســى الكليــم؟ع؟ ممــا يــدل على أن اهلل؟زع؟، ال يــدع الظالمين وظلمهم، 

ــن، أو  ــن المخلصي ــدي المســتضعفين المجاهدي ــى أي ــل هــو ينتقــم منهــم عل ب

علــى أيــدي ظالميــن مثلهــم، حيــث ينتقــم اهلل ؟ج؟ بالظالــم مــن الظالــم، قــول 

بــأي  أو   (((> ��نَ ِس�بُ
ْ
ك َ �ي  �� َما َكا�نُ �بِ ا  ْ�صنً َ �ب �نَ  اِلِم�ي

�ل�نَّ ْ�صنَ  �بَ ِ�ي 
ّ
َ�ل �نُ ِلَك 

�نَٰ
َ
>َوك اهلل تعالــى: 

كان مــن األســباب الطبيعيــة أو الغيبيــة، ولــو بعــد حيــن مــن الزمــن،  ســبب 

ولهــم فــي اآلخــرة أشــد العــذاب، وهــذه ســنة إلهيــة تاريخيــة عامــة: هــاك 

ــو بعــد حيــن، فســبحان اهلل  المســتكبرين، ونصــرة المظلوميــن المجاهديــن ول

مالــك الملــك، مجــري الفلــك فالــق اإلصبــاح، ديــان الديــن رب العالميــن، 

يؤتــي الملــك مــن يشــاء، وينــزع الملــك ممــن يشــاء، ويعــز مــن يشــاء بطاعتــه، 

ويــذل مــن يشــاء بكفــره ومعصيتــه.

وحول استخاف بني إسرائيل بعد هاك آل فرعون، قيل:

1. الشعراء: 57
2. الشعراء: 59
3. األنعام: 129
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 إلــى مصر بعد هاك 
ً
إن موســى الكليــم؟ع؟ وبنــي إســرائيل عــادوا جميعا  -

آل فرعــون وســيطروا علــى الســلطة وأنشــأوا حكومتهــم فيهــا، ومكثــوا فــي 

كميــن مــدة مديــدة مــن الزمــان. مصــر حا

إن بنــي إســرائيل انقســموا إلــى جماعتيــن بعــد هــاك آل فرعــون: جماعة   -

فلســطين،  فــي  المقــدس  بيــت  إلــى  الكليــم؟ع؟  موســى  مــع  ذهبــت 

وجماعــة بقيــت فــي مصــر وســيطروا علــى الحكــم فيهــا.

إن جميــع بنــي إســرائيل ذهبــوا إلــى بيــت المقــدس فــي فلســطين وأقامــوا   -

حكومتهــم فيهــا، وأن االســتخاف، يعنــي: مجــرد ســقوط حكومــة آل 

، وقيــام حكومــة بنــي إســرائيل فــي فلســطين. فرعــون فــي مصــر

 إلــى بيــت المقــدس فــي فلســطين بعــد 
ً
إن بنــي إســرائيل ذهبــوا جميعــا  -

هــاك آل فرعــون، إال أنهــم رجعــوا إلــى مصــر بعــد حيــن، علــى زمــن 

ســليمان بــن داوود؟ع؟ وســيطروا علــى الحكــم فيهــا.

آيــة اهلل الشــيخ ناصــر مــكارم الشــيرازي: »إال أنــه مــع مالحظــة أن  يقــول 

 أن يتــرك هــذه األرض التــي تهاوت 
ً
، فمــن البعيــد جــدا كبيــر موســى؟ع؟ نبــي ثائــر 

 دون أن يخطط 
ً
أركان حكومتهــا وقــد أصبحــت مقاليــد أمورهــا بيــده فيذرهــا كليــا

لهــا خطــة ويتجــه نحــو فلســطين وبيــت المقدس والصحاري الشاســعة، وال ســيما 

أن بنــي إســرائيل قــد ســكنوا مصــر لســنين طــوال، وتعــودوا علــى محيطهــا، فبنــاًء 

علــى هــذا ال يخــرج األمــر مــن أحــد حالتيــن: إمــا أن نقــول: إن بنــي إســرائيل عادوا 

 منهــم بقــوا فــي مصــر 
ً
ــا، أو أن نقــول: إن قســما ــى مصــر وحكمــوا فيه  إل

ً
ــا جميع
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... وفــي غيــر هاتيــن  بأمــر موســى؟ع؟ واســتولوا علــى العــرش وحكمــوا فــي مصــر

الحالتيــن ال يتجلــى مفهــوم إلخــراج الفراعنــة منهــا ووراثــة بنــي إســرائيل لهــا«))).

نجاة بني إسرائيل وهالك فرعون وجنوده

��نَ 61 
ُ
ُمْ�َرك

َ
ا ل

�نَّ �إِ ْصَحا�بُ ُم�َسٰى 
أَ
اَل � ِ �قَ ْمَ�ا�ن َ حب

ْ
َر�َءى �ل ا �قَ ّمَ

َ
ل �نَ 60 �نَ �ي ِر�قِ ْ ُ��ُهْم ُمسث �بَ

�قْ
أَ
ا >�نَ

�قَ 
َ
ل �نَ ا�نْ ْ�َر �نَ �بَ

ْ
َ�َصاَك �ل  �بِ

ِر�بْ �نِ �صنْ
أَ
ٰ� ُم�َسٰى �

َ
ل ا �إِ

�نَ ْوَح�يْ
أَ
ا �نِ 62 �نَ ْهِ��ي ِ�ي َس�يَ

ّ
َ َر�ب �نَّ َمِ�ىي ا �إِ

َّ
اَل َكل �قَ

ا ُم�َسٰى َوَم�نْ َمَ�ُه  �نَ �يْ َ حب
�نْ
أَ
�نَ 64 َو� ِر�ي

حنَ اآ
ْ
ّمَ �ل

َ ا �ث �نَ �نْ
َ
ل رنْ

أَ
ِم 63 َو� �ي ِ َ��ن

ْ
ْ�ِد �ل ٍ َكالّ�َ ْر�ق كَ��نَ ُكّلُ �نِ �نَ

�نَ 67  �ي ِم�نِ ُرُهْم ُم�أْ َ ْك�ث
أَ
ۖ  َوَما َكا�نَ � هقً �يَ

اآ
َ
ِلَك ل

 �نِ�ي دنَٰ
�نَّ �نَ 66 �إِ ِر�ي

حنَ اآ
ْ
ا �ل �نَ َر�قْ عنْ

أَ
ّمَ �

ُ �نَ 65 �ث َمِ��ي ْ حب
أَ
�

ُم< ِح�ي رنُ �لّرَ �ي ِ َ�رن
ْ
ُهَ� �ل

َ
َك ل إَِو�نَّ َر�بَّ

فلمــا قــرب فرعــون الطاغيــة مــع جيشــه الجــرار مــن بنــي إســرائيل عنــد وقــت 

كون بني إســرائيل  شــروق الشــمس وطلوعهــا، وقيــل: لفظــة مشــرقين، يعنــي: حال 

راحليــن أو متوجهيــن نحــو المشــرق إلــى جهــة ســيناء ليذهبــوا إلــى األرض 

المقدســة فلســطين، ورأى الجمعــان: فرعــون وجيشــه، وموســى الكليــم؟ع؟ وبنــو 

، خــاف بنــو إســرائيل وذعــروا وأيقنــوا بأنهــم هالكون ال  كل منهمــا اآلخــر إســرائيل، 

محالــة، فجيــش فرعــون الجــرار الــذي ال طاقــة لهــم بــه قــد خــرج بقيــادة فرعــون 

ــون  ــه بهــدف إبادتهــم والقضــاء عليهــم، وهــم غاضب ــة بكامــل تجهيزات الطاغي

عليهــم ومتعطشــون لســفك دمائهــم، وقــد قتلــوا أطفالهــم األبرياء مــن قبل بدون 

 (((> ��نَ
ُ
ُمْ�َرك

َ
ا ل

�نَّ كين لموســى الكليــم؟ع؟: >�إِ رحمــة لســنوات عديــدة، فقالــوا شــا
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أي: ســيدركنا جيــش فرعــون ويقضــي علينــا ال محالــة؛ ألن البحــر مــن أمامنــا، 

والجيــش الفرعونــي الجــرار الــذي ال طاقــة لنــا بــه مــن خلفنــا يريــد الفتــك بنــا 

إبادتنــا، فــا فرصــة لنــا وال أمــل فــي النجــاة والدالئــل والقرائــن  والقضــاء علينــا و

كلهــا تــدل علــى ذلــك.

 التــي ال يمكــن وصــف مرارتهــا، وقــد بلغــت 
ً
وفــي هــذه الحالــة الصعبــة جــدا

، وربمــا تزعــزع إيمــان بعــض بنــي إســرائيل من ضعفــاء النفوس  القلــوب الحناجــر

وفقــدوا معنوياتهــم وأنهــارت قواهــم، قــال لهــم موســى الكليــم؟ع؟ بــكل ثقــة 

كمــا يظهــر لكــم وتظنون،  <))) أي: ليــس األمــر  �نِ ْهِ��ي ِ�ي َس�يَ
ّ
َ َر�ب �نَّ َمِ�ىي ا �إِ

َّ
واطمئنــان: >َكل

بــل هــو علــى خــاف ذلــك فــي الحقيقــة والتدبيــر اإللهــي ومكــره، فــا تخافــوا 

ــا  ــوا مــن القضــاء علين ــن يتمكن ــا ول ــن يدركون ــوا، فل مــن فرعــون وقومــه وال تحزن

 ، ــة والحفــظ والنصــر كل شــيء: بالهداي ــى  ــادر عل ــي الق ــا؛ ألن معــي رب إبادتن و

وقــد وعدنــي الخــاص منهــم، وأن يحفظنــا وينصرنــا علــى عدونــا، وهــو صــادق 

ال يخلــف الميعــاد، فســوف يهدينــي ويرشــدني ال محالــة إلــى طريــق النجــاة مــن 

إدراكهــم، فقــد تيقــن بنــو إســرائيل الهــاك بجهلهــم، وتيقــن موســى الكليــم؟ع؟ 

كل شــيء وحكمتــه، وقــد  النجــاة بعلمــه بــاهلل الرحمــن الرحيــم وقدرتــه علــى 

وعــده بهــاك فرعــون وقومــه ونجــاة بنــي إســرائيل، وال يمكــن أن يخلــف الميعــاد 

بــأي حــال مــن األحــوال، وأنــه يطــوي الطريــق إليــه بلطــف اهلل ذي الجــال 

واإلكــرام وتحــت عينــه ورعايتــه.

وفــي ظــل ذلــك التجــاذب بيــن اطمئنــان موســى الكليــم؟ع؟ وبيــن ذعــر بنــي 
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إســرائيل، أوحــى اهلل تبــارك وتعالــى إلــى موســى الكليــم؟ع؟ أن اضــرب بعصــاك 

، وهــو البحــر األحمــر علــى خليــج الســويس، وقيــل: هــو نهــر النيــل؛ ألن  البحــر

، ويجــب 
ً
النيــل هــو األقــرب إلــى مــكان ســكن بنــي إســرائيل والفراعنــة أيضــا

ــل،  ــل؛ ألنهــم يســكنون فــي جهــة غــرب الني ــر الني ــور نه ــي إســرائيل عب ــى بن عل

فلســطين،  المقدســة  األرض  إلــى  للوصــول  الشــرق  نحــو  يتجهــوا  أن  ويجــب 

وألنــه ال حاجــة لبنــي إســرائيل إلــى عبــور البحــر األحمــر لكــي يصلــوا إلــى األرض 

ــور منهــا قبــل حفــر  المقدســة فلســطين؛ ألن هنــاك منطقــة يابســة يمكــن العب

لــة علــى النيــل،  كثــر دال قنــاة الســويس فــي العصــر الحديــث، وألن لفــظ )اليــم( أ

ألن لفــظ اليــم اســتخدم فــي ســورة طــه فــي البحــر الــذي ألقــت أم موســى فيــه 

موســى الكليــم؟ع؟ مــن أجــل اإلبقــاء علــى حياتــه والتقطــه رجــال فرعــون منــه، 

ــه  ــو إســرائيل وغــرق في ــره بن ــذي عب ــل، والبحــر ال ــن هــو الني وبإجمــاع الباحثي

فرعــون وجنــوده، ممــا يشــعر بأنهمــا واحــد وهــو نهــر النيــل.

ففعــل موســى الكليــم؟ع؟ مــا أمــره بــه رب العالميــن، فــإذا هــم أمــام مشــهد 

، تهللــت لــه وجــوه بنــي إســرائيل 
ً
 ومثيــر للدهشــة ورائــع أيضــا

ً
عجيــب جــدا

وانفتحــت أســاديرهم وعــادت لهــم نفوســهم واألمــل فــي النجــاة بــل تيقنــوا بــه 

 بعدد 
ً
 يابســا

ً
بلطــف اهلل وحســن تدبيــره، إذ انشــق البحــر وظهــر اثنــا عشــر طريقا

كل طريــق: عــن يميــن الطريــق  أســباط بنــي إســرائيل، وقــام المــاء علــى طرفــي 

كالجبــل العظيــم الثابــت فــي مقــره، الشــامخ فــي علــوه الجليــل  وعــن يســاره، 

 مــن الطــرق 
ً
كل ســبط مــن بنــي إســرائيل طريقــا فــي رســوخه وهيبتــه، فســلك 

، فلمــا انتهــوا إلــى البحــر  االثنــي عشــر الممهــدة، وأقبــل فرعــون مــع جيشــه الجــرار

، لــم  ورأوا المــاء قــد انحســر عــن األرض وظهــرت طــرٌق ســالكة ممهــدة فــي البحــر
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يتعظــوا باآليــات والبينــات، فاقتحمــوا تلــك الطــرق، وهــي نفــس الطــرق التــي 

ســلكها موســى الكليــم؟ع؟ مــع بنــي إســرائيل، وســاروا فيهــا آمنيــن مطمئنيــن، 

يريــدون اللحــاق ببنــي إســرائيل إلبادتهــم والقضــاء عليهــم.

روي أن فرعــون قــال ألصحابــه: أال تعلمــون أنــي ربكــم األعلــى، فقد اســتجاب 

إرادتــي  علــى  الخارجيــن  إلــى  ألصــل  أمامــي  الطريــق  وفتــح  لرغبتــي  البحــر 

وســلطتي الذيــن يرفضــون االعتــراف بألوهيتــي وربوبيتــي، ومــع ذلــك لــم يجــرأ 

، وامتنعــت الخيــل مــن الدخــول  أحــد مــن أصحابــه علــى أن يدخــل البحــر

، فقــال لــه  إلــى البحــر لهــول المشــهد، فتقــدم فرعــون حتــى جــاء إلــى البحــر

، فعارضــه فرعــون ولــم يقبــل منــه، وأقبــل علــى فــرس  منجمــه: ال تدخــل البحــر

، فتمثــل جبرائيــل؟ع؟ وهــو  )ذكــر الخيــل( فامتنــع مــن أن يدخــل إلــى البحــر

كان  ــذي  ــزل الفــرس ال ، فن ــل( فتقدمــه فدخــل البحــر ــى الخي ــى رمكــة )أنث عل

عليــه فرعــون ودخــل البحــر يطلــب الرمكــة، ودخــل أصحابــه خلفــه وهــذا 

إنمــا اإليمــان نــور فــي القلــب يســطع  يــدل علــى أن المعجــزة ال تصنــع اإليمــان، و

لســامة الطبــع واالســتعداد الفعلــي واإلخــاص فــي طلــب الحقيقــة والبحــث 

عنهــا والعمــل بمقتضاهــا، فلمــا تكامــل دخــول فرعــون وجيشــه حتــى آخــر 

واحــد منهــم فــي داخــل البحــرة وتكامــل خــروج بنــي إســرائيل حتــى آخــر واحــد 

ــاح  ى )الشــاطئ( أمــر اهلل ؟زع؟ الري ــى الضفــة األخــر منهــم مــن داخــل البحــر إل

كمــا ينهــال الجبــل،  ، فأقبــل المــاء ينطبــق علــى فرعــون وجيشــه  فضربــت البحــر

 (((> �ن ُمْسِلِم�ي
ْ
ا ِم�نَ �ل �نَ

أَ
َل َو� �ي ْسَر��أِ � �إِ

�نُ َ ِه �ب  �بِ
�قْ َم�نَ

آ
�ي � ِ �ن

َّ
ا �ل

َّ
ل َه �إِ

َٰ
ل ا �إِ

َ
ُه ل

�نَّ
أَ
�قُ � َم�نْ

آ
فقــال فرعــون: >�

�قَ  �نْ
ُ
ُل َوك �بْ

�قَ �قَ ْ� َعَص�يْ �نَ َو�قَ اآ
ْ
ل
آ
فلــم يقبــل منــه حيــث فــات وقــت التوبــة، فقيــل: >�
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<))) فأغــرق اهلل ؟ج؟ فرعــون وجيشــه أجمعيــن ولــم ينــُج منهــم  �ن ِسِ��ي ُم�نْ
ْ
ِم�نَ �ل

، وأصبــح البحــر مقبرتهــم أجمعيــن.
ً
أحــد أبــدا

مــن  وقومــه  فرعــون  قــّرب  أن اهلل؟زع؟  علــى  تــدل   (((> �نَ ِر�ي حنَ اآ
ْ
�ل ّمَ 

َ �ث ا  �نَ �نْ
َ
ل رنْ

أَ
>َو�

، لئــا ينجــو أحــد مــن  موســى الكليــم؟ع؟ وقومــه فــي الطــرق الســالكة فــي البحــر

قــوم فرعــون، وبذلــك أنجــى اهلل؟زع؟ موســى الكليــم؟ع؟ والذيــن معــه مــن بنــي 

ــأن أبقــى الطــرق الســالكة   مكرميــن، ب
ً
إســرائيل المســتضعفين وأصبحــوا أحــرارا

فــي البحــر علــى تلــك الحالــة والهيئــة العجيبــة، حيــث المــاء علــى جانبيهــا 

الضفــة  مــن  الشــاطئ  إلــى  العظيــم حتــى عبــروا وخرجــوا أجمعيــن  كالطــود 

ى، وأهلــك فرعــون وجيشــه الجبابــرة بــأن أطبــق البحــر عليهــم وهــم فــي  األخــر

ــن فــي لحظــة واحــدة. وســطه فأغرقهــم أجمعي

�<))) ولــي ملــك 
َ
ْعل

اأَ
ْ
ُم �ل

ُ
ك ُّ ا َر�ب �نَ

أَ
، وقــال: >� فــإن فرعــون الطاغيــة الــذي تجبــر

، وهــذه األنهــار تجــري مــن تحتــي، وقــد خــرج فــي جيــش جــرار عظيــم  مصــر

إبادتهــم والقضــاء عليهــم  مــن أجــل االنتقــام مــن بنــي إســرائيل المســتضعفين و

، فأنتقــم اهلل؟زع؟ منــه ومــن جنــوده أشــر انتقــام وأغرقهــم أجمعيــن 
ً
 وعدوانــا

ً
ظلمــا

ليكونــوا عبــرة وموعظــة للذيــن مــن بعدهــم مــن الطواغيــت والفراعنــة والحــكام 

 علــى الحقائــق 
ً
الظالميــن المســتبدين والمترفيــن المتعاليــن، بــأن يتعرفــوا جيــدا

الكونيــة والســنن اإللهيــة فــي الحيــاة، ويعلمــوا بــأن الظلــم ال يــدوم، وأن يــد 
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اهلل؟زع؟ وقدرتــه تطالهــم بالعــذاب واالنتقــام علــى جرائمهــم بحق المســتضعفين 

والمظلوميــن.

الطغــاة،  الجبابــرة  وهلــك   ،
ً
أحــرارا المســتضعفون  األرقــاء  أصبــح  وهكــذا 

ى، وورث  وانطــوت صفحــة مــن صفحــات التاريــخ، وفتحــت صفحــة أخــر

المســتضعفون الســلطة والثــورة، وتبيــن أن عصــا موســى الكليــم؟ع؟ هــي بحــق 

وحقيقــة: آيــة إنــذار وعــذاب عظيــم للظالميــن، وآيــة نجــاة ورحمــة للمؤمنيــن 

واألوليــاء الصالحيــن، وأنهــا معجــزة ربانيــة عظيمــة وخارقــة ال توصــف، قــد 

عاينهــا النــاس ورأوهــا رأي عيــن، وتــدل علــى التوحيــد وعظــم القــدرة اإللهيــة، 

وصــدق النبــوة والرســالة والمعــاد وعدالــة المطالــب السياســية التــي تقــدم بهــا 

كان عليــه فرعــون وقومــه  موســى الكليــم؟ع؟ إلــى النظــام الفرعونــي، وبطــان مــا 

كل مــن تدبــر فيهــا بموضوعيــة ونزاهــة وحيــاد، إال  فــي الديــن والسياســة لــدى 

أن التــرف والســلطة واألطمــاع والعنــاد والطبيعــة الموغلــة فــي الســوء، أعمــت 

عيــون فرعــون وملئــه وقومــه وبصائرهــم عــن العظــة واالعتبــار واإلذعــان للحــق، 

فلــم يســتفيدوا مــن اآليــات البينــات والحجــج الباهــرات والمعجــزات العظيمــة 

واألدلة والبراهين المنطقية الساطعة القاطعة والمواعظ الصادقة، فلم يؤمنوا 

بالديــن الحــق، ولجــوا فــي طغيانهــم يعمهــون، وذلــك: لفســاد قلوبهــم وســوء 

كمــا هــو دأب الطغــاة المســتكبرين والفراعنــة المتجبريــن والحــكام  طباعهــم، 

الظلمــة المســتبدين والمترفيــن المتعاليــن وأعوانهــم الطامعيــن والمتعصبيــن، 

كفرهــم وعنادهــم واســتكبارهم علــى  حتــى أهلكهــم اهلل؟زع؟ أجمعيــن، بســبب 

 وأمهلهــم طويــًا.
ً
كثيــرا الحــق والعبــاد، بعــد أن حذرهــم 
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فــا ينبغــي الحــزن واألســف عليهــم؛ ألنهــم يســتحقون مــا نــزل بهــم مــن 

كســبت أيديهــم   جــزاء أعمالهــم ومــا 
ً
العقوبــة والنهايــة المأســاوية المؤلمــة جــدا

اآلثمــة، وليعلــم الجميــع بــأن اهلل هــو العزيــز والمنتقــم مــن أعدائــه: أعــداء 

الحــق والفضيلــة واإلنســانية بعــد أن يمهلهــم ويقيــم عليهــم الحجــة البالغــة، 

ــاده، فهــو يمهــل الكافريــن  ــع عب ــم بجمي ، وهــو الرحي ــر ــه ال تحــد وال تقه فقدرت

المكذبيــن ســنين طويلــة وال يعجــل عليهــم ممــا يــدل علــى أن رحمتــه تشــمل 

حتــى المســيئين فهــم خلقــه وعبــاده، وهــو الرحيــم بأوليائــه الصالحيــن وعبــاده 

المؤمنيــن، إذ يصبرهــم ويربــط علــى قلوبهــم وينصرهــم ويخلصهــم مــن قبضــة 

الجباريــن والظالميــن متــى يشــاء، فقــد أهلــك فرعــون وقومــه الجباريــن، ونجــى 

ُم<)))  ِح�ي رنُ �لّرَ �ي ِ َ�رن
ْ
برحمتــه موســى الكليــم؟ع؟ وقومــه المســتضعفين، وعبــارة: >�ل

تــدل علــى أن رحمــة اهلل ذي الجــال واإلكــرام ال تأتــي مــن منطــق الضعــف، بــل 

لكمــال ذاتــه وعظيــم صفاتــه وأفعالــه.
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إرسال موسى إلى فرعون وتأييده بالمعجزات

 ��
ُ
ال �قَ �نَ اُرو�نَ 

َو�قَ َوَهاَما�نَ  ْرَعْ��نَ  �نِ  �ٰ
َ
ل �إِ  23 �نٍ  �ي ُم�بِ َ�ا�نٍ 

ْ
َوُسل ا  �نَ ا�قِ �يَ

آ
ا �بِ ُم�َسٰى  ا  �نَ

ْ
ْرَسل

أَ
�  �ْ �قَ

َ
>َول

> ��ب
َك�نَّ َساِحٌر 

ذكــر اهلل ؟ج؟ أنــه أرســل موســى الكليــم؟ع؟ وأيــده بتســع معجــزات عظيمــة 

باهــرة، تــدل علــى صــدق نبوتــه ورســالته وأحقيــة مــا أرســل بــه وعدالــة قضيتــه 

ومطالبــه السياســية الواقعيــة مــن النظــام الفرعونــي، وبطــان ماعليــه الذيــن 

رســل إليهــم: فرعــون وملئــه وقومــه األقبــاط مــن الشــرك والظلــم واالســتبداد 
ُ
أ
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والمعصيــة وجحــود النعمــة اإللهيــة عليهــم ونحــو ذلــك مــن الجرائــم والذنوب.

والمعجــزات التســع، هــي: العصــا واليــد والجــراد والقمــل والضفــادع والــدم 

والطوفــان والقحــط ونقــص الثمــرات، وعــزز ذلــك: ببيــان واضــح مبيــن، ومنطــق 

لــة علــى المطلــوب، ظاهــرة  ســليم، وأدلــة وبراهيــن صحيحــة وقاطعــة الدال

وتهيمــن  والقلــوب  العقــول  تتســلط علــى  وقاهــرة  اإلذعــان،  لتمــام  وموجبــة 

عليهــا، وذلــك علــى يــد موســى الكليــم؟ع؟، وأضفــى عليــه ســلطة غيبيــة قاهــرة 

ــرؤوس منعــت فرعــون رغــم  ــا ال ــا النفــوس وتنكــس له ــار تخضــع له ــة ووق وهيب

إطفــاء نــور رســالته أو أن تمتــد يــده إليــه بســوء،  طغيانــه وجبروتــه مــن قتلــه و

كان يــزاوج بيــن منطــق العقــل وبيــن  ممــا يــدل علــى أن موســى الكليــم؟ع؟ 

اإلعجــاز الــذي يــدل علــى ارتباطــه بــاهلل ذي الجــال واإلكــرام وبعالــم الغيــب، 

.
ً
ــاء واألوصيــاء؟مهع؟ دائمــا وهــذا هــو دأب األنبي

وكانــت الرســالة الربانيــة علــى يــد موســى الكليــم؟ع؟ إلــى فرعــون وملئــه 

إلــى بنــي إســرائيل وســائر النــاس فــي زمانــه، وقــد خــص اهلل ؟ج؟ بالذكــر  وقومــه و

فرعــون وهامــان وقــارون؛ ألنهــم رؤســاء المكذبيــن، واألصــول التــي ينتهــي إليهــا 

كمــا   ،
ً
ــا ــو آمــن هــؤالء الثاثــة آلمــن الجميــع تقريب كل فســاد وفتنــة وضــال، ول

هــي ســنة المجتمعــات البشــرية، ففرعــون هــو رأس النظــام والتجبــر والطغيــان، 

وصاحــب الجيــوش العظيمــة الجــرارة، وقــد زعــم األلوهيــة والربوبيــة بغيــر حــق 

وتعالــى علــى العبــاد.

وهامــان وزيــر فرعــون األعظــم وشــيطانه المقــرب والمخطــط االســتراتيجي 

الشــيطانية  الفرعونيــة  السياســة  تنفيــذ  علــى  والقائــم  عرشــه  يحمــي  الــذي 
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وشــريك فرعــون فــي جرائمــة وطغيانــه.

وقــارون أغنــى رجــل فــي عصــره وذو الخزائــن العظيمــة المليئــة، ورمــز التــرف 

الملكــي  البســاط  فــي  الكبيــر  التأثيــر  المالــي، وصاحــب  والطغيــان  والبــذخ 

تدبيــر  عــن  والمســؤول  الماليــة  وزيــر  منصبــه  يشــغل  كان  وقيــل:  الفرعونــي، 

االقتصــاد فــي الدولــة الفرعونيــة، ورمــز األنانيــة واالســتغال والنفعيــة والخيانــة؛ 

يوالــي فرعــون  إســرائيل فبغــى عليهــم واعتزلهــم وأصبــح  بنــي  كان مــن  ألنــه 

ونظامــه، ويســاند فرعــون فــي ظلمــه وطغيانــه ضــد أبنــاء قومــه وجلدتــه مــن 

بنــي إســرائيل مــن أجــل المحافظــة علــى مكانتــه لــدى فرعــون وزيــادة ثروتــه؛ 

ولعداوتــه الشــديدة وبغظــه لموســى الكليــم؟ع؟ والمؤمنيــن مــن بنــي إســرائيل؛ 

 عليهــم ألنــه يعلــم بــأن موســى الكليــم؟ع؟ 
ً
 منــه إليهــم إليمانهــم وغضبــا

ً
حســدا

 فــي نفســه 
ً
علــى حــق ودعوتــه صــدق وعــدل، ولكنــه ال يريــد أن يتبعــه اســتنكارا

كمــا هــو شــأن إبليــس مــع آدم؟ع؟؛ وألن اتباعــه   
ً
علــى الحــق وأهلــه، تمامــا

يتعــارض مــع دنيــاه ومصالحــه الدنيويــة العاجلــة التــي ال يريــد أن يفــرط فيهــا 

ــه. كان ذلــك علــى حســاب آخرت ــو  ول

ممــا يــدل علــى أن المهــم في الحكم على األشــخاص ليــس انتماءهم الديني 

إنمــا علــى ســلوكهم ومواقفهــم وعاقاتهــم  أو الطائفــي أو العرقــي الرســمي، و

والحــكام  المتجبــرون  الفراعنــة  يجــد   ، ومصــر عصــر  كل  ففــي  االختياريــة، 

المســتبدون الظلمــة مــن النفعييــن واالنتهازييــن األنانييــن مــن جميــع الطوائــف 

ــاء  ــرة ضــد أبن ــان الذيــن يواســونهم ويدعمــون سياســاتهم الجائ واألعــراق واألدي

جلدتهــم، مــن أجــل مصالحهــم الشــخصية الدنيويــة، وهــذا الــوالء والدعــم ال 
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كــم  يــدل فــي ميــزان التقييــم السياســي الموضعــي علــى قبــول النظــام أو الحا

إنمــا يــدل علــى أنــه المركــز أو المحــور الــذي يجتمــع حوله  بالتنــوع والتعدديــة و

ويــدور الفاســدون والنفعيــون واألنانيــون، بغــض النظــر عــن انتمائهــم الدينــي أو 

 للمبــادئ والقيــم 
ً
الطائفــي أو العرقــي، فهــم ال يعرفــون إال أنفســهم وال يقيمــون وزنــا

إنمــا يــدورون مــع مصالحهــم الشــخصية الدنيويــة حيثمــا  والمصالــح العامــة، و

ــة ومخــدع. كل حان ــا فــي  ــون معه دارت، ويدخل

كمــا يــدل علــى الــدور الخبيــث الــذي تلعبه الطبقة الفاســدة من السياســيين 

والطامعيــن  الثــروة  وأصحــاب  األعمــال  رجــال  مــن  والنفعييــن  والمترفيــن 

فــي المكانــة والجــاه والمناصــب فــي مســاندة ودعــم األنظمــة الدكتاتوريــة 

والحكومــات المســتبدة الظالمــة، ونشــر الفســاد فــي األرض مــن أجــل نزواتهــم 

ونوازعهــم األنانيــة ومصالحهــم الخاصــة، ممــا يكشــف عــن حماقتهــم وأنانيتهم 

المفرطــة وعــدم وطنيتهــم وعــدم اكتراثهــم بالقيــم الســامية والمبادئ اإلنســانية، 

حيــث يقدمــون مصالحهــم الشــخصية علــى جميــع القيــم والمبــادئ والمصالح 

العامــة: الوطنيــة أو القوميــة أو الدينيــة ونحــو ذلــك.

ويــدل علــى ذلــك: أن دعــوة موســى الكليــم؟ع؟ ودعــوات ســائر األنبيــاء 

األرض،  فــي  المصلحيــن  والمؤمنيــن  الصالحيــن؟مهع؟  واألوليــاء  واألوصيــاء 

المســتبدة  والحكومــات  الدكتاتوريــة  األنظمــة  علــى  القضــاء  تســتهدف 

الظالمــة، وفضــح الطبقــة السياســية النفعيــة الفاســدة، واالنتهازييــن والمترفيــن 

المســتغلين، الذيــن ال يهمهــم ســوى الحفــاظ علــى مصالحهــم وزيــادة نفوذهــم 

والمؤمنــون؟مهع؟  الصالحــون  واألوليــاء  واألوصيــاء  األنبيــاء  ويســعى  وثرواتهــم، 

إلــى بنــاء مجتمــع صالــح يقــوم علــى الديــن الحــق والصــراط المســتقيم، وعلــى 
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أهلــه  ويتمتــع  اإللهيــة،  والمبــادئ  الســامية  والقيــم  الكاملــة  العدالــة  قواعــد 

باألمــن والســام واالســتقرار والتطــور والتنميــة الشــاملة المســتدامة، وذلــك 

بقيــادة حكومــة شــرعية رشــيدة تعتمــد علــى الدعــم الشــعبي لهــا.

وألن هــؤالء المفســدين: الفراعنــة والحــكام المســتبدين الظلمــة والطبقــة 

لــف  ومــن  واالنتهازييــن  المســتغلين  والمترفيــن  الفاســدة  النفعيــة  السياســية 

لفهــم، وممثلهــم فــي موضــوع البحــث: فرعــون وهامــان وقــارون، فإنهــم بعــد أن 

رأوا بــأم أعينهــم المعجــزات الباهــرة مــن موســى الكليــم؟ع؟ لــم يذعنــوا للحــق 

، بــل ردوا بأســوء رد، إذ وصفــوا  ــكار ــم يكتفــوا بمجــرد اإلعــراض واإلن المبيــن، ول

موســى الكليــم؟ع؟ فيمــا جــاء بــه مــن عنــد ربــه جــل وعــا بالســحر والكــذب، 

وهــو فــي الحقيقــة وبحســب الشــهادة والمنطــق أطهــر الخلــق وأصدقهــم فــي 

زمانــه.

أي: إن مــا جــاء بــه ليــس معجــزة مــن عنــد رب العالميــن تــدل علــى التوحيد 

 ، إنمــا هــو مــن جنــس الســحر وصــدق نبوتــه والرســالة التــي جــاء بهــا إليهــم، و

كاذبــة ال واقــع وال أســاس لهــا مــن الصحــة،  إن دعــوى النبــوة والرســالة دعــوى  و

إن أهدافــه سياســية انقابيــة خبيثــة، وهــي: االنقــاب علــى النظــام الملكــي  و

الفرعونــي القائــم، وعلــى الديــن الرســمي للدولــة، وعلى التراث والثقافة الشــعبية 

والتاريــخ القومــي، والســعي لإلضــرار بمصالــح الشــعب، وليــس ذلــك فحســب، 

إخراجهــم مــن أرضهــم وأماكهــم، مــن  بــل الســعي لطــرد األقبــاط مــن وطنهــم و

أجــل االســتئثار بالســلطة والثــروة وفــرض عقيــدة التوحيــد وبنــاء الحيــاة العامــة 

 
ً
والخاصــة علــى أساســها، فســموا الحجــة الباهــرة والســلطان المبيــن ســحرا
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، والحجــج والبراهيــن التــي يأتــي بهــا األوليــاء الصالحــون والمصلحــون 
ً
وكذبــا

الذيــن يعارضــون سياســاتهم، ويــرون  اإلنســان  الشــرفاء والمطالبــون بحقــوق 

 علــى امتيازاتهــم ومصالحهــم غيــر المشــروعة، إذ يقابلونهــا بمنطــق 
ً
فيهــم خطــرا

القــوة والمغالطــات واالتهــام، بــدل مقابلــة الدليــل بالدليــل والحجــة بالحجــة، 

ألن ســلطتهم ومصالحهــم تقــوم علــى فــرض األمــر الواقــع بالقــوة، والتدليــس 

علــى النــاس بالشــبهات والمغالطــات، وليــس علــى الحقائــق والمنطــق واإلرادة 

الشــعبية.

انتقام فرعون من بني إسرائيل

َساَءُهْم  �� �نِ ْ��يُ �� َمَ�ُه َو�ْس�قَ َم�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ن

َّ
اَء �ل �نَ ْ �ب

أَ
� ��

ُ
ل �قُ �� ��قْ

ُ
ال ا �قَ ِ��نَ ِ ِم�نْ ِع�نْ

َح�قّ
ْ
ال اَءُهْم �بِ ا �بَ ّمَ

َ
ل >�نَ

اٍل<
َ
ل ا �نِ�ي صنَ

َّ
ل �نَ �إِ ِر�ي كَ��نِ

ْ
ُ� �ل َوَما َك�يْ

وعلــى أســاس وصفهــم لمــا جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟ بالســحر والكــذب، 

فقــد قــرروا مقابلــة الســحر بســحر مثله، مــن خال مبارزة تاريخيــة فاصلة بين 

كذبــه وعــدم  أمهــر الســحرة فــي مصــر وبيــن موســى الكليــم؟ع؟، بهــدف إثبــات 

إثبــات ســوء ســريرته وأهدافــه االنقابيــة، ولّمــا انتصــر  صــدق نبوتــه ورســالته، و

 ، موســى الكليــم؟ع؟ علــى الســحرة، وأعلــن الســحرة إيمانهــم أمــام الجماهيــر

لــم يذعنــوا للحــق المبيــن، ولــم يقبلــوا بــه، وكان مــن الواجــب قبولــه واإلذعــان 

 
ً
، وعلــى العكــس مــن ذلــك: ازدادوا عتــوا لــه بحكــم المنطــق والفطــرة والضميــر

 مــن الحــق وأهلــه، وقــرروا إعــادة الســيرة الفرعونيــة الســابقة فــي 
ً
 ونفــورا

ً
وطغيانــا
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َساَءُهْم<))). �� �نِ ْ��يُ �� َمَ�ُه َو�ْس�قَ َم�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ن

َّ
اَء �ل �نَ ْ �ب

أَ
� ��

ُ
ل �قُ بنــي إســرائيل، فقالــوا: >��قْ

أي: أعيــدوا عليهــم ســيرتنا األولــى فيهــم، وهــي: قتــل أبنــاء المؤمنيــن مــن بنــي 

�� َمَ�ُه<)))  َم�نُ
آ
إبقــاء نســائهم للخدمــة والمتعــة الجنســية، وعبــارة: >� إســرائيل و

بذلــك،  يريــدون  اإليمــان،  مجــرد  وليــس  المناصــرة  مــع  اإليمــان  علــى  تــدل 

القضــاء علــى الطاقــات الفاعلــة التــي تمــد حركــة موســى الكليــم؟ع؟ بالقــوة 

والشــكيمة، وتــرك غيــر الفاعليــن لإلفــادة منهــم فــي خدمــة النظــام: الطبقــة 

السياســية والموالين لهم، وتلك واحدة من الممارســات والخطط االســتكبارية 

المشــؤومة فــي مواجهــة القــوى المعارضــة، وبــاء مبيــن، مــن أجــل نشــر الرعــب 

والخــوف مــن تبعــات اإليمــان بدعــوة موســى الكليــم؟ع؟، فــا يؤمــن أحــد بدين 

موســى الكليــم؟ع؟ وال يظاهرونــه فــي دعوتــه وحركتــه التحرريــة، وهــذا هــو دأب 

األنظمــة الدكتاتوريــة والحكومــات المســتبدة الظالمــة، وهــو االعتمــاد علــى 

اإلغــرار والعنــف واإلرهــاب؛ إلخضــاع النــاس عامــة ال ســيما أصحــاب النفــوس 

الضعيفــة.

وفــي اآليــة الشــريفة المباركــة مقايســة عجيبــة بيــن مــا جاءهــم بــه موســى 

الكليــم؟ع؟ ودعاهــم إليــه، وبيــن مــا قابلــوه بــه، فقــد جاءهــم بالحــق المبين من 

 ،
ً
عنــد اهلل تبــارك وتعالــى وأقــام عليــه الدليــل القاطــع الــذي ال يقبــل الشــك أبــدا

إقامــة العــدل  ودعاهــم إلــى التوحيــد واتبــاع ســبيل النبــوة والرســالة والفضيلــة و

بيــن النــاس والتنميــة الشــاملة المســتدامة، وحذرهــم مــن عواقــب المخالفــة 

25 : 1. غافر
2. نفس املصدر
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فــي الداريــن، الدنيــا واآلخــرة، وكان مــن الواجــب وبحســب المنطــق والطبــع 

الســليم والفطــرة أن يقبلــوا منــه، ولكنهــم بــدالً مــن أن يذعنــوا للحــق ويقبلــوه، 

قابلــوه بالكيــد واإليغــال فــي الضــال والعنــاد واالســتكبار والظلــم والطغيــان.

إال أن العنــف واإلرهــاب ضــد المعارضيــن وأبنــاء الشــعب المســتضعفين، 

إن أفــاد األنظمــة الدكتاتوريــة والحكومــات المســتبدة الظالمــة علــى المــدى  و

القريــب، لكنــه يقــوض ســلطتهم وحكوماتهــم علــى المــدى البعيــد، قــول اهلل 

ْهِلِه<))) فقــد قضــى اهلل؟زع؟ أن ينتصــر الحــق 
أَ
ا ا �بِ

َّ
ل  �إِ

ىأُ ِ
ّ �ي

ُر �لّسَ
ْ
َمك

ْ
�قُ �ل ِح�ي َ ا �ي

َ
تعالــى: >َول

كيدهــم وتخطيطهــم للقضــاء  وأهلــه، وأن يزهــق الباطــل وأنصــاره، ممــا يجعــل 

علــى الحــق وحركــة المســتضعفين وحــركات اإلصــاح والتحــرر فــي ضيــاع، فقد 

 �� ْ��يُ �� َمَ�ُه َو�ْس�قَ َم�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ن

َّ
اَء �ل �نَ ْ �ب

أَ
� ��

ُ
ل �قُ كاد فرعــون وملــؤه تلــك المكيــدة الخبيثــة: >��قْ

َساَءُهْم<))) وظنــوا أنهــم إذا قتلــوا أبنــاء المؤمنيــن مــن بنــي إســرائيل الذيــن  �نِ

يمثلــون القــوة الضاربــة فيهــم، فإنهــم بهــذه المكيــدة الخبيثــة، ســيبقون بنــي 

إســرائيل ضعفــاء ال حــول لهــم وال قــوة، وال يتمكنــون مــن مناصــرة حركــة موســى 

الكليــم؟ع؟ اإلصاحيــة والتحرريــة، وســيبقون فــي رقهــم وعبوديتهــم لألقبــاط، 

وخاضعيــن لســلطة فرعــون وحكومتــه الغاشــمة، إال أن فرعــون ومــأله أصيبــوا 

باإلحبــاط والخيبــة ولــم ينالــوا مــا أرادوا، فبقــي بنــو إســرائيل علــى إيمانهــم بنبوة 

موســى الكليــم؟ع؟ ورســالته، والتفــوا حولــه وثبتــوا علــى مناصرتــه، وعلى العكس 

ممــا أراد فرعــون وملــؤه: فقــد أهلكهــم اهلل؟زع؟ وأبادهــم عــن آخرهــم، واســتخلف 

.
ً
كان علــى خــاف مــا قصــدوا تمامــا بنــي إســرائيل، وهــذا 

43 : 1. فاطر
25 : 2. غافر
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اٍل<))) تدل على أن ما حصل لفرعون 
َ
ل ا �نِ�ي صنَ

َّ
ل �نَ �إِ ِر�ي كَ��نِ

ْ
ُ� �ل وعبارة: >َوَما َك�يْ

كيــد فرعــون إال فــي  وملئــه، هــي ســنة إلهيــة وقاعــدة ثابتــة، فلــم يقــل مثــًا: ومــا 

<))) ممــا يــدل علــى العمــوم، وأن مــا  �ن ِر�ي كَ��نِ
ْ
ُ� �ل إنمــا قــال: >َوَما َك�يْ ضــال، و

كل مــن اتصــف بصفاتهــم   بهــم، بــل يشــمل 
ً
أصــاب فرعــون ومــأله ليــس مختصــا

وتطبــع بطباعهــم ومــارس نفــس أعمالهــم القبيحــة.

لقــد أمــر موســى الكليــم؟ع؟ بنــي إســرائيل بالصبــر علــى البــاء العظيــم 

وهــاك  بالفــرج  ووعدهــم  فيهــا،  الفرعونــي  النظــام  وضعهــم  التــي  والمحــن 

فرعــون. آل  مــن  بــدالً  األرض  فــي  واســتخافهم  عدوهــم 

إرادة فرعون قتل موسى

ِهَر  �نْ ُ �نْ �ي
أَ
ْو �

أَ
ْم �

ُ
ك �نَ َل ِد�ي ِ�ّ �بَ ُ �نْ �ي

أَ
ا�نُ � �نَ

أَ
ِ�ي �

�نّ ُه �إِ
ْ�ُع َر�بَّ �يَ

ْ
ْل ُم�َسٰى َول �قُ �قْ

أَ
ِ�ي �

ُرو�ن ْرَعْ��نُ دنَ اَل �نِ >َو�قَ

ْ�ِم  �يَ  �بِ
ِم�نُ �أْ ُ ا �ي

َ
ٍر ل ِ

�بّ
َ
ك ْم ِم�نْ ُكّلِ ُم�قَ

ُ
ك ِ

ّ ِ�ي َوَر�ب
ّ
َر�ب  �بِ

�قُ
ِ�ي ُعدنْ

�نّ اَل ُم�َسٰى �إِ َساَد 26 َو�قَ �نَ
ْ
ْر�نِ �ل

اأَ
ْ
�نِ�ي �ل

> ِحَسا�بِ
ْ
�ل

وأدرك فرعــون وملــؤه فشــل سياســتهم اإلرهابيــة فــي إبطــال دعــوة موســى 

الكليــم؟ع؟ والقضــاء علــى حركــة بنــي إســرائيل المســتضعفين التحرريــة، وأيقــن 

كالزلــزال  بــأن دعــوة موســى الكليــم؟ع؟ والحركــة التحرريــة لبنــي إســرائيل، هــي 

المدمــر الــذي يضــرب نظامــه ودولتــه وحكومتــه وهيبتــه، فقــال فرعــون فــي 

1. نفس املصدر
2. نفس املصدر
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ُه<))) أي:  ْ�ُع َر�بَّ �يَ
ْ
ْل ُم�َسٰى َول �قُ �قْ

أَ
ِ�ي �

ُرو�ن يــأس شــديد وتجبــر لملئــه ومستشــاريه: >دنَ

 
ً
كان مــدركا إنــه يحملهــم المســؤولية فــي عــدم قتلــه موســى الكليــم؟ع؟ فهــو 

 بقتلــه، إال أنهــم نصحــوا 
ً
لخطــر موســى الكليــم؟ع؟ مــن البدايــة، وكان مقتنعــا

اُه<))) فتركــه مراعــاة منــه لخواطرهــم، ولــوال ذلــك لقتلــه  �نَ
أَ
ْه َو� ْرحبِ

أَ
بتركــه فقالــوا: >�

ى اآلن ضــرورة المبــادرة لقتلــه وعــدم  وارتــاح مــن شــره بحســب زعمــه، وأنــه يــر

التراخــي أو التأخــر فــي ذلــك.

وعليــه: فهــو يطلــب منهــم موافقتــه فــي قتلــه؛ ألنــه ما دام موســى الكليم؟ع؟ 

 علــى النظــام الفرعونــي 
ً
 جديــا

ً
 وجوديــا

ً
علــى قيــد الحيــاة، فســيبقى يمثــل خطــرا

والدولــة والحكومــة والملــك ومصالــح الشــعب، فالمؤمنــون بــه والداعمــون 

، ويخشــى أن  لحركتــه التحرريــة فــي ازديــاد دائــم، وحركتــه فــي تنــاٍم مســتمر

ــن للنظــام والملــك؛  ــاط والموالي ــي إســرائيل ليشــمل األقب ــره مــن بن ينتقــل تأثي

ألن منطــق موســى الكليــم؟ع؟ منطــق متيــن، وبيانــه بيــان واضــح وســاحر يســطو 

علــى العقــول والقلــوب ممــا يتيــح لــه الفرصــة الكبيــرة ألن يخــدع البســطاء 

 أنهــم يملكــون القــوة والقــدرة، وأنهــم 
ً
والعــوام مــن النــاس بدرجــة مخيفــة، مؤكــدا

.
ً
متمكنــون مــن قتلــه والقضــاء علــى حركتــه تمامــا

ُه<))) الــذي يزعــم أنــه أرســله إلينــا لينجيــه مــن  ْ�ُع َر�بَّ �يَ
ْ
وقــال مســتهزًء: >َول

ســخطه ويخلصــه مــن قبضتــي ويمنــع عنــه القتــل إن قــدر ربــه علــى ذلــك، 

26 : 1. غافر
2. األعراف: 111 - الشعراء: 36

 26 : 3. غافر
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أراد بذلــك أن يقــول: ليــس لموســى الكليــم؟ع؟ رب حقيقــي يســتعين بــه فعــًا؛ 

، وليــس لغيــري شــيء  ــا ربكــم األعلــى ولــي ملــك مصــر وبيــدي التدبيــر ألنــي أن

تــه   لعــدم مباال
ً
إظهــارا  وللتمويــه و

ً
مــن ذلــك، وقيــل: إنــه قــال ذلــك تجلــدا

كان يــدور فــي نفســه مــن قلــق وفــزع وخــوف شــديد  علــى خــاف الواقــع ومــا 

مــن موســى الكليــم؟ع؟ ومــن دعائــه عليــه وعلــى قومــه، وذلــك ليقينــه بصــدق 

موســى الكليــم؟ع؟ أو علــى األقــل: الحتمــال وجــواز صدقــه، لمــا رآه مــن شــأنه 

ى علــى يديــه مــن الخــوارق، فحمــل مستشــاريه المســؤولية لكــي يخفــي  ومــا جــر

 (((،>�
َ
ْعل

اأَ
ْ
ُم �ل

ُ
ك ُّ ا َر�ب �نَ

أَ
كان يــدور فــي نفســه ممــا يتنافــى فــي قولــه: >� حقيقــة مــا 

وكان المستشــارون يمنعــون فرعــون مــن اإلقــدام علــى قتــل موســى الكليــم؟ع؟ 

ولــم يذكــر القــرآن الكريــم األســباب التــي حملتهــم علــى ذلــك، إال أن علمــاء 

 عديــدة محتملــة قــد اســتفادوا مــن مجمــوع اآليــات 
ً
التفســير قــد ذكــروا أســبابا

النازلــة فــي الموضــوع، ومــن الســياقات لآليــات الشــريفة، والتحليــل المنطقــي 

والواقعــي لألحــداث، ونحــو ذلــك.

، التالي: ومن األسباب التي ذكرها علماء التفسير

موســى  معارضــة  عــن  الفرعونــي  النظــام  عجــز  النــاس  يظــن  ال  لكــي   •

الكليــم؟ع؟ بالحجــة والبرهــان، فعاجلــه بالقتــل ليقينــه بصدقــه وخطــر 

دعوتــه، ويكفــي نفســه أعبــاء مواجهتــه ويرتــاح مــن شــره، وال شــك فــإن 

وجــود مثــل هــذا الظــن لــدى النــاس، ممــا يلحــق الضــرر بالنظــام ويلطــخ 

ســمعة الملــك.

1. النازعات: 24
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لكي ال يتعاطف الناس مع موسى الكليم؟ع؟ تحت عنوان المظلومية؛   •

 بحســب طبيعتهــم اإلنســانية وفطرتهــم إلــى 
ً
ألن النــاس يميلــون غالبــا

المظلــوم، وقــد يتحــول إلــى رمــز محــاط بهالــة مــن القدســية، ممــا يزيــد 

ــة،  ــه والمناصريــن لحركتــه التحرري ــن بدعوت فــي عــدد أتباعــه والمؤمني

ــر تصعــب الســيطرة عليــه، وقــد  كبي ــار شــعبي  ــى تي وتتحــول حركتــه إل

إلــى  للنظــام  المواليــن  األقبــاط  مــن  العديــد  التعاطــف معــه  يشــمل 

ــغ بالنظــام. جانــب بنــي إســرائيل، ممــا يلحــق الضــرر البال

الخــوف مــن االنتقــام اإللهــي، بــأن يثــأر رب موســى؟ع؟ لقتلــه، وهــذا   •

مبنــي علــى جــواز صدقــه لمــا رأوه مــن شــأنه ومــا جــاء بــه مــن الخــوارق، 

كمــا ســيأتي بعــد قليــل، فيصيبهــم  وقــد ذكرهــم بذلــك مؤمــن آل فرعــون 

الهــاك، أو أن يدعــو عليهــم بســحره لكونــه أمهــر الســحرة وأعظمهــم 

وخبايــاه،  وأســراره  دقائقــه  علــى   
ً
واطاعــا الســحر  فنــون  فــي  خبــرة 

 غيــر ميســورٍ 
ً
 علــى اإلطــاق، ممــا يجعــل مــن قتلــه أمــرا

ً
كثرهــم خطــرا وأ

وال مأمــون العواقــب، ولــوال هــذا الخــوف لمــا تــرددوا فــي قتلــه ســاعة 

واحــدة، فالنظــام الفرعونــي تعــود ســفك الدمــاء ألتفــه األســباب.

االنتظــار لنتائــج المبــارزة بيــن موســى الكليــم؟ع؟ وبيــن الســحرة؛ ألنهــم   •

كذبــه ويقضــى  كانــوا يأملــون انتصــار الســحرة، فيفتضــح أمــره ويكتشــف 

 
ً
وبشــريا  

ً
ماديــا كلفــة:  واألقــل  األســهل  األســلوب  بهــذا  دعوتــه  علــى 

، وعليــه فــإن حمــاس فرعــون لقتــل موســى الكليــم؟ع؟ بنــاء 
ً
ومعنويــا

علــى صحــة هــذا الســبب المحتمــل، جــاء بعــد المبــارزة التاريخيــة 
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الفاصلــة، ومــا حققــه موســى الكليــم؟ع؟ مــن االنتصــار الســاحق علــى 

إعــان  إذعــان الســحرة إلــى الحــق واعترافهــم بالهزيمــة و الســحرة، و

إيمانهــم بــكل وضــوح وبــدون لبــس أمــام الجماهيــر األمــر الــذي يترتــب 

عليــه عواقــب وخيمــة، ممــا أصــاب فرعــون ومــأله بالخيبــة والخســران.

وقيــل: إن المستشــارين أوهمــوا فرعــون بــأن موســى الكليــم؟ع؟ ليــس هــو   •

الشــخص الــذي أخبــره المنجمــون بأنــه يقضــي علــى نظامــه وملكــه 

، وخوفــوه مــن ذلــك وحــذروه منــه، بــل هــو مجــرد 
ً
وعليــه شــخصيا

ســاحر يمتهــن الســحر بمهــارة فائقــة ال نظيــر لهــا.

كانــوا يرغبــون فــي بقــاء  : إن بعــض الحاشــية والمستشــارين 
ً
وقيــل أيضــا  •

 لموســى 
ً
 حبــا

ً
خطــر موســى الكليــم؟ع؟ علــى النظــام والملــك قائمــا

آل فرعــون، أو ليبقــى بــال فرعــون  كمــا هــو حــال مؤمــن  الكليــم؟ع؟ 

مشــغوالً بخطــره، فيشــعر بالحاجــة إليهــم لمواجهتــه، وليأمنــوا رقابــة 

فرعــون علــى أفعالهــم، ممــا يقويهــم ويرســخ نفوذهــم فــي البــاط.

ثــم ذكــر فرعــون المبــررات الخارجيــة الواقعية إلرادته قتل موســى الكليم؟ع؟ 

 للحكمــة وللسياســة الواقعيــة الرشــيدة بزعمــه، 
ً
ويجعــل مــن قتلــه عمــًا موافقــا

وقــد ذكــر ســببين: األول ذي طابــع دينــي ومعنــوي، والثانــي ذي طابــع مــادي 

أي:  َساَد<)))  �نَ
ْ
�ل ْر�نِ 

اأَ
ْ
�ل �نِ�ي  ِهَر  �نْ ُ �ي �نْ 

أَ
� ْو 

أَ
� ْم 

ُ
ك �نَ ِد�ي َل  ِ�ّ �بَ ُ �ي �نْ 

أَ
� ا�نُ  �نَ

أَ
� ِ�ي 

�نّ >�إِ دنيوي.فقــال: 

إنــي أخــاف إن لــم أقتلــه ونتخلــص منــه، أن يظهــر دينــه وينتشــر بيــن النــاس 

وينفــذ إلــى أعمــاق قلوبهــم، فيبــدل دينكــم الــذي أنتــم عليــه لقــرون عديــدة، 
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ــام التــي هــي الوســيلة  : عبادتكــم إيــاي ألنــي ربكــم األعلــى، وعبــادة األصن وهــو

لهــة ورب األربــاب، وهــو الديــن  للتقــرب إلــى واجــب الوجــود الــذي هــو إلــه اآل

ووحدتكــم  مصالحكــم  ويحفــظ  والوطنيــة،  الدينيــة  هويتكــم  يمثــل  الــذي 

الدينيــة والوطنيــة، ويدخلكــم بــدالً عنــه فــي ديــن التوحيــد، الــذي يدعــو إليــه 

ويقيــم الحجــة والدليــل بزعمــه عليــه، ويشــرحه ببيــان واضــح ال لبــس فيــه وال 

غمــوض، وبإســلوب ســاحر مؤثــر فــي النفــوس، ويســعى بــكل جهــد لتشــييد 

ــى أساســه. ــاة: الخاصــة والعامــة عل الحي

وبذلــك: فقــد أعــرب فرعــون عــن تخوفــه الشــديد مــن أن يبــدل موســى 

الكليــم؟ع؟ الديــن الرســمي للنظــام الفرعونــي، وهــو الديــن الــذي يكتســب بــه 

فرعــون صفــة األلوهيــة ويزعــم أنــه الــرب األعلــى الــذي له ملك مصــر وتدبيرها، 

وبيــده أرزاق النــاس ومصائرهــم، ونحــو ذلــك، ممــا يعنــي أنــه يخــاف مــن أن 

كان  كل مــا  يفقــد مكانتــه ومنزلتــه وهيبتــه بيــن النــاس، ويضيــع ملكــه ويخســر 

يتمتــع بــه مــن االمتيــازات، وهــذا يكشــف فــن األســلوب االســتكباري الخبيــث 

لــدى األنظمــة الدكتاتوريــة والحكومــات المســتبدة الظالمــة فــي ارتــداء لبــاس 

الديــن واســتخدام اســمه، وتبنــي شــعاراته، مــن أجــل تخديــر النــاس وتجهيلهــم 

وترســيخ ســلطتهم، وحمــل النــاس علــى تجاهــل ســلبيات سياســاتهم ومواقفهــم 

، واســتعدائهم علــى المعارضــة 
ً
 ونفاقــا

ً
كذبــا بإضفــاء الصبغــة الدينيــة عليهــا 

والحــركات اإلصاحيــة والتحرريــة وتحريضهــم عليهــا.

أطروحــات  يصدقــون  أشــخاص  يوجــد  أن  والعجيــب:  المدهــش  ومــن 

الفراعنــة الســخيفة المخالفــة للعقــل والمنطــق، والتــي تقــوم علــى المغالطــات 



الفف  اإ اه أحساا موسا ألا فرفلا وفناف     303 

الصالحيــن  األوليــاء  أطروحــات  ويكذبــون  والواقــع،  للحقائــق  والقلــب 

والمصلحيــن الشــرفاء والمطالبيــن بالحريــة وحقــوق اإلنســان، التــي تقــوم علــى 

الحقائــق الفعليــة وتعتمــد علــى البراهيــن والمنطــق الســليم، وصــدق اهلل تعالــى 

ذلــك  ويأتــي   (((> �نَ �ي اِس�قِ �نَ ْ�ًما  �قَ  �� َكا�نُ �نَُّهْم  �إِ َطاُع�ُه 
أَ
ا �نَ ْ�َمُه  �قَ  

�نَّ �نَ اْس�قَ >�نَ يقــول:  إذ 

 لفرعــون، أو بســبب التعصــب المحــض للديــن المــوروث والقوميــة ونحــو 
ً
تملقــا

ــره، ممــا يعــد  ــة وجــود اإلنســان ومصي  عــن غاي
ً

ــة  للهــوى، وغفل
ً
ــك، واتباعــا ذل

ا 
َّ
ل ٍر �إِ �ي �نِ هقٍ ِم�نْ �نَ ْر�يَ

ِلَك �نِ�ي �قَ �بْ
ا ِم�نْ �قَ �نَ

ْ
ْرَسل

أَ
ِلَك َما �

�نَٰ
َ
 للهــاك، قــول اهلل تعالــى: >َوك

ً
ســببا

ْم 
ُ
ك �قُ �أْ ْ� حبِ

َ
َول

أَ
� اَل  �قَ ُ�و�ن 23  �قَ ُم�قْ اِرِهْم 

َ �ث
آ
�  �ٰ

َ
َعل ا 

هقٍ إَِو�نَّ
ّمَ
أُ
�  �ٰ

َ
َعل ا  اَء�نَ �بَ

آ
� ا  ْد�نَ ا َو�بَ

�نَّ �إِ �َها  َر�نُ ُم�قْ اَل  �قَ

ُهْم  ا ِم�نْ ْم�نَ �قَ �قَ ا�نْ ُرو�ن 24 �نَ ِه َكا�نِ ْم �بِ �قُ
ْ
ْرِسل

أُ
َما � ا �بِ

�نَّ �� �إِ
ُ
ال ْم �قَ

ُ
اَءك �بَ

آ
ِه � �يْ

َ
ْم َعل ْد�قُ ا َو�بَ ْهَ�ٰى ِمّمَ

أَ
ا �بِ

(((> �ن �ي �بِ ِ
�نّ

َ
ُمك

ْ
�ل هقُ  �بَ َعا�قِ َكا�نَ  �نَ  َك�يْ ْر  �نُ ا�نْ �نَ

ْو 
أَ
 آخــر إلرادتــه قتــل موســى الكليــم؟ع؟ وهــو قولــه: >�

ً
ثــم ذكــر فرعــون ســببا

َساَد<))) أي: إن موســى الكليــم؟ع؟ إن فشــل فــي تبديــل  �نَ
ْ
ْر�نِ �ل

اأَ
ْ
ِهَر �نِ�ي �ل �نْ ُ �نْ �ي

أَ
�

دينكــم بديــن التوحيــد، وهــذا هــو المتوقــع منكــم لمــا تتمتعــون بــه مــن وطنيــة 

كــم أمــٌر  إخــاص للنظــام والملــك والتــراث، إال أن نجاحــه فــي إفســاد دنيا و

محتــوٌم إن بقــي علــى قيــد الحيــاة، وذلــك بــأن ينتشــر دينــه ويكثــر أتباعــه 

ومناصــروه وتقــوى شــوكتهم فــي المســتقبل، وتصعــب مجاهدتهــم والقضــاء 

عليهــم، وتجــر مواجهتهــم إلــى إراقــة الكثيــر مــن الدمــاء، ثــم يعلنــون التمــرد 

علــى النظــام والدولــة والملــك، ويحرضــون علــى الثــورة ضدنــا، فيقــع بيــن النــاس 

1. الزخرف: 54
2. الزخرف: 25-23
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الوحــدة  وتتمــزق  الصفــوف  وتتفــرق  والتنــازع  والتحــارب  والفتنــة  الخــاف 

الوطنيــة، ويفقــد النــاس الشــعور باألمــن واالســتقرار وتضطــرب األوضــاع األمنيــة 

وتتضــرر المصالــح الحيويــة للنــاس، ويقضــي علــى النظــام والدولــة، وينتشــر 

القتــل فــي صفــوف القــادة واألتبــاع المواليــن للنظــام والملــك مــن األقبــاط 

وغيرهــم، ويشــيع الخــوف والقلــق فــي أطــراف البــاد.

الصالحيــن  األوليــاء  أن  يزعمــون  الســخيف:  الفراعنــة  منطــق  إلــى  انظــر 

مــن األنبيــاء المرســلين واألوصيــاء؟مهع؟ والفقهــاء العــدول )رضــوان اهلل تعالــى 

عليهــم( الذيــن يدعــون بالحجــة والدليــل والبرهــان إلــى الديــن الحــق، ويبينــون 

الحقائــق ويشــرحونها للنــاس، ويدعــون إلــى عبــادة اهلل ذي الجــال واإلكــرام 

وتحريــر اإلنســان مــن عبــادة اإلنســان، ويعملــون مــن أجــل اإلصــاح والتنميــة 

الشــاملة المســتدامة، يحرفــون الديــن الحــق، ويفســدون فــي األرض، وأن فرعــون 

 (((>�
َ
ْعل

اأَ
ْ
ُم �ل

ُ
ك ُّ ا َر�ب �نَ

أَ
الطاغيــة الــذي يزعــم األلوهيــة والربوبيــة ويقــول للنــاس: >�

 وبغيــر حــق وبــدون حجــة أو دليــل، والذيــن معــه مــن شــرار الخلــق مــن 
ً
كذبــا

السياســيين االنتهازييــن، والمترفيــن المســتغلين األنانييــن، بمــا هــم عليــه مــن 

ضعــف المنطــق والســفه والســقوط األخاقــي والطغيــان والظلــم الفاحــش 

والجــور ونحــو ذلــك، هــم الذيــن يقيمــون الديــن الحــق ويصلحــون فــي األرض 

وينصحــون النــاس، ومــع هــذه المفارقــة العجيبــة يوجــد مــن يصدقهــم ويتبعهــم 

ــوة ووســيلة !! ــكل ق ــن ويعاديهــم ويحاربهــم ب ــاء الصالحي ويكــذب األولي

وبهــذا: فقــد حــذر فرعــون مــأله وقومــه مــن دعــوى موســى الكليــم؟ع؟ مــن 

1. النازعات: 24



الفف  اإ اه أحساا موسا ألا فرفلا وفناف     305 

جهــة دينهــم، ومــن جهــة دنياهــم، ليخلــص مــن ذلــك إلــى القــول: بــأن الحكمــة 

كلهــا اإلســراع فــي  والمصلحــة الوطنيــة والسياســية الواقعيــة الرشــيدة، تقتضــي 

قتــل موســى الكليــم؟ع؟ وعــدم التراخــي أو التــردد أو التأخيــر فــي ذلــك.

 بالهــوس 
ً
ويمتــاز الطواغيــت والفراعنــة والحــكام المســتبدون الظلمــة دائمــا

األمنــي والخــوف الشــديد مــن المعارضــة والمعارضين، والمبالغــة في المخاوف 

واإلجــراءات التحرزيــة واالنتقــام مــن المعارضيــن ودعــاة اإلصــاح والمطالبيــن 

بحقــوق اإلنســان، إلــى درجــة نشــر الخــوف والرعــب بيــن النــاس، ويفقــد النــاس 

، وتعطــل حركــة التنمية والتطــور في الحياة،  الشــعور بالراحــة واألمــن واالســتقرار

وينشــر الجهــل ويكــرس التخلــف والتبعيــة فــي الدولــة والمجتمــع.

إال أن موســى الكليــم؟ع؟ لــم يكتــرث بتهديــدات فرعــون ووعيــده، ورد علــى 

لــه طغيانــه وجبروتــه، واعتمــد فيهــا  التــي أوجبهــا  مقولــة فرعــون الشــنيعة 

علــى قوتــه واقتــداره، واســتظهر بعــض المفســرين حضــور موســى الكليــم؟ع؟ 

المجلــس، فقــال بقاطعيــة واطمئنــان يســتمدان أصولهمــا وجذورهمــا مــن قــوة 

ْم ِم�نْ 
ُ
ك ِ

ّ ِ�ي َوَر�ب
ّ
َر�ب �قُ �بِ

ِ�ي ُعدنْ
�نّ اإليمــان والثقــة بــاهلل؟زع؟ واعتمــاده المطلــق عليــه: >�إِ

واحتميــت  واعتصمــت  اســتجرت  أي:   (((> ِحَسا�بِ
ْ
�ل ْ�ِم  �يَ �بِ ِم�نُ  �أْ ُ �ي ا 

َ
ل ٍر  ِ

�بّ
َ
ك ُم�قَ ّلِ 

ُ
ك

 
ً
بــاهلل ربــي وربكــم، أي: ورب فرعــون نفســه ورب ملئــه وقومــه، فهــم جميعــا

كمــا هــو نافــذ فــي غيرهــم  خاضعــون إلــى إرادتــه وســلطانه وحكمــه نافــذ فيهــم 

 بــدون إذنــه 
ً
 أو صغيــرا

ً
كبيــرا  

ً
، فــا يملكــون أن يفعلــوا شــيئا وفــي جميــع األمــور

ى إال  وعلــى خــاف إرادتــه، فــا يســتطيع فرعــون أو أي شــخص آخــر ال يــر
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ــق  ــر علــى الخل ــه، ومتجب ــر علــى الحــق وأهل نفســه، ويشــاركه فــي صفــة التكب

ومتعــاٍل علــى العبــاد وال يراعــي حرمــة أو حــق ألحــد مــن النــاس، وال يؤمــن 

بيــوم الحســاب، فهــو مســتعد ألن يرتكــب أيــة جريمــة شــنيعة مــن أجــل رغباتــه 

 
ً
ى فــي نصيحــة األصدقــاء المقربيــن ضعفــا ونزواتــه الشــخصية ومصالحــه، ويــر

كل دعــوة صالحــة ويحــارب األنبيــاء واألوصيــاء واألوليــاء  ، ويواجــه 
ً
أو تراجعــا

الصالحيــن؟مهع؟ والفقهــاء العــدول والمصلحيــن الشــرفاء والمطالبيــن بالحقــوق 

 يقــف عندهــا ألنــه 
ً
ى لنفســه حــدودا ، وال يــر

ً
 طليقــا

ً
ى نفســه حــرا ونحوهــم، ويــر

ــو ال يؤمــن  ــوم الحســاب، فه ــرام، وال يؤمــن بي غافــل عــن اهلل ذي الجــال واإلك

بالرقيــب عليــه، وال بمــا يردعــه عــن الفعــل القبيــح والعمــل الســيء، ويتمتــع 

بصاحيــات مطلقــة، وال يخــاف المحاســبة والعقــاب علــى جرائمــه، ممــا 

يحملــه علــى الشــر والفســاد.

يقــول الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة: »تعــوذ موســى بــاهلل ممــن جمــع بيــن 

التكبــر وعــدم الخــوف مــن اهلل وحســابه وعقابــه؛ ألن أرذل الخلــق علــى اإلطــالق 
مــن جمــع بيــن هاتيــن الرذيلتيــن«.)))

كل مــن يجمــع بيــن هاتيــن الصفتيــن: التكبــر وعــدم اإليمــان  والواقــع: أن 

بيــوم الحســاب، هــو فــي الحقيقــة إنســان ســافل فــي غايــة الخطــورة علــى 

 عليــه، وتنبغــي االســتعاذة بــاهلل؟زع؟ 
ً
 مــا دام قــادرا

ً
العبــاد، وال يؤمــن شــره أبــدا

منــه، ومــن شــره وكيــده، واســتعاذة موســى الكليــم؟ع؟ تــدل فــي الحقيقــة والواقــع 

علــى ثباتــه وصمــوده العظيــم أمــام تهديــدات فرعــون االســتكبارية ووعيــده، 
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ً
وأن الجمــع بيــن الصفتيــن الرذيلتيــن القبيحتيــن: التكبــر وعــدم اإليمــان عمليــا

بيــوم الحســاب، هــو الــداء العضــال الــذي يصيــب الحــكام المســتبدين الظلمــة 

والمترفيــن المســتغلين فــي ظــل مــا يملكــون مــن الثــروة والســلطة وأســباب القوة، 

الذيــن يمارســون ســلطاتهم المطلقــة ونفوذهــم، فــي غيــاب الرقابــة الغيبيــة 

والشــعبية، وغيــاب المحاســبة، واألمــن مــن العقــاب علــى جرائمهــم، فــكل 

الذيــن يملكــون الثــروة والســلطة وأســباب القــوة، وليســت عليهــم رقابــة شــعبية 

 فــي جرائمهــم 
ً
كثيــرا ومحاســبة قانونيــة ويأمنــون مــن العقــاب، فإنهــم يتمــادون 

وخياناتهــم ضــد الوطــن والمواطنيــن واإلنســانية، وال اســتثناء فــي ذلــك وكلمــا 

، وشــرهم أعــم، وحتى الذين  كبــر كان خطرهــم أ  ، كثــر ملكــوا مــن أســباب القــوة أ

، وهــم يملكــون الثــروة والســلطة وأســباب القــوة، وال  يؤمنــون بــاهلل واليــوم اآلخــر

توجــد عليهــم رقابــة شــعبية ومحاســبة قانونيــة ويأمنــون مــن العقوبــة الدنيويــة 

إلــى الخطــأ،  علــى أعمالهــم وأخطائهــم، فــإن ذلــك مــن شــأنه أن يدفعهــم 

 قيــل: »مــن أمــن العقوبــة أســاء األدب«.
ً
وقديمــا

 ، ْم<))) تــدل علــى أن عمــدة مــا يدفــع بــه الشــر
ُ
ك ِ

ّ ِ�ي َوَر�ب
ّ
َر�ب  �بِ

�قُ
ِ�ي ُعدنْ

�نّ وعبــارة: >�إِ

هــو العــوذ بــاهلل؟زع؟ وحــده؛ ألنــه وحــده المســتقل بالتأثيــر فــي الوجــود وال مؤثــر 

فــي الوجــود بغيــر إذنــه وعلــى خــاف إرادتــه التكوينيــة؛ ألن غيــره يســتمد 

 فــي شــيء مــن ذلــك 
ً
وجــوده وصفاتــه وقدرتــه وأفعالــه منــه، وال يســتقل تكوينــا

عنــه، وعبــر بالــرب: بمناســبته لطلــب الحفــظ؛ ألن الــرب هــو الخالــق المالــك 

ِ�ي 
ّ
َر�ب المدبــر فــي العالــم، وال مدبــر فــي الحقيقــة وبشــكل مســتقل عنــه، وعبــارة: >�بِ
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 معــه فــي الخضــوع إلرادة وتدبيــر رب 
ً
ْم<))) تــدل علــى اشــتراكهم جميعــا

ُ
ك ِ

ّ َوَر�ب

العالميــن الــذي هــو الــرب الحقيقــي الوحيــد، وفــي العبــارة مقابلــة مــع عبــارة 

بموســى  تعالــى  ربوبيتــه  خــص  حيــث  ُه<)))  َر�بَّ ْ�ُع  �يَ
ْ
>َول االســتعائية  فرعــون 

الكليــم؟ع؟ بزعــم أنــه فــوق أن يكــون لــه رب، فــأراد موســى الكليــم؟ع؟ أن يذكــره 

مــع ملئــه، بــأن ربوبيــة رب العالميــن تشــملهم، وأن حكمــه نافــذ فيهــم، وعليــه: 

فهــو قــادر علــى أن يقيــه شــرهم وغائلتهــم.

ٍر<))) المــراد بهــا: فرعــون، إالّ أنــه لــم يســمه إلرادة  ِ
�بّ
َ
ك وعبــارة: >ِم�نْ ُكّلِ ُم�قَ

ْ�ِم  �يَ �بِ ِم�نُ  �أْ ُ �ي ا 
َ
>ل وعبــارة:  القبيحــة،  الصفــة  هــذه  يحمــل  مــن  لــكل  التعميــم 

فــي األرض. إلــى موجــب شــره وطغيانــه وفســاده  إشــارة  <)4) فيهــا  ِحَسا�بِ
ْ
�ل

وقــد قيــض اهلل ؟ج؟ لموســى الكليــم؟ع؟ مــن األســباب مــا دفــع بــه عنــه شــر 

فرعــون الطاغيــة وملئــه، ويخلــص بنــي إســرائيل ويحررهــم مــن قبضــة فرعــون 

واســترقاق األقبــاط لهــم، وينجيهــم مــن إرادة إبادتهــم والقضــاء عليهــم، ويهلــك 

فرعــون ومــأله وجنــوده أجمعيــن، ويســتخلف بنــي إســرائيل المســتضعفين فــي 

األرض، ويورثهــم الثــروة والســلطة والديــار وكل مــا خلفــه آل فرعــون وراءهــم مــن 

أســباب النعيــم.

1. نفس املصدر
26 : 2. غافر
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الفصل الثاني: نصيحة مؤمن آل فرعون لقومه

�نْ 
أَ
لًا � ��نَ َر�بُ

ُ
ل �قُ �قْ �قَ

أَ
ُه � َما�نَ �ي ُم �إِ

�قُ
ْ
ك َ ْرَعْ��نَ �ي ِل �نِ

آ
ِم�نٌ ِم�نْ � ٌل ُم�أْ اَل َر�بُ قــول اهلل تعالــى: >َو�قَ

ُك  ُه إَِو�نْ �يَ �بُ ِه َك�نِ �يْ
َ
َ�ل ا �نَ �بً ُك َكادنِ ْم إَِو�نْ �يَ

ُ
ك ِ

ّ ا�قِ ِم�نْ َر�ب �نَ ِ
�يّ �بَ

ْ
ال ْم �بِ

ُ
اَءك ْ� �بَ ُه َو�قَ

َ
َ �لّل ِ�ي

ّ
�َل َر�ب �قُ َ �ي

ْ�ِم  ا �قَ ��بٌ 28 �يَ
ْهِ��ي َم�نْ ُهَ� ُمْسِر�نٌ َك�نَّ َ ا �ي

َ
َه ل

َ
�نَّ �لّل ْم �إِ

ُ
ِ�ُ�ك َ �ي �ي ِ �ن

َّ
ْ�صنُ �ل ْم �بَ

ُ
ك ِص�بْ ُ ا �ي

َصاِد�قً

ْرَعْ��نُ  اَل �نِ ا �قَ اَء�نَ �نْ �بَ ِه �إِ
َ
ِس �لّل

أْ
ا ا ِم�نْ �بَ ُصُر�نَ �نْ َ َم�نْ �ي ْر�نِ �نَ

اأَ
ْ
�نَ �نِ�ي �ل اِهِر�ي ْ�َم طنَ �يَ

ْ
ُك �ل

ْ
ُمل

ْ
ُم �ل

ُ
ك

َ
ل

ا�نُ  �نَ
أَ
ِ�ي �

�نّ ْ�ِم �إِ ا �قَ َم�نَ �يَ
آ
�ي � ِ �ن

َّ
اَل �ل اِد 29 َو�قَ َ سث َل �لّرَ �ي ا َس�بِ

َّ
ل ْم �إِ

ُ
ك ْهِ��ي

أَ
َرٰى َوَما �

أَ
ا َما �

َّ
ل ْم �إِ

ُ
ك ِر�ي

أُ
َما �

َوَما  ْ�ِ�ِهْم  َ �ب ِم�نْ  �نَ  �ي ِ �ن
َّ
َو�ل ُم�َد 

َ َو�ث َوَعاٍد   �ٍ� �نُ ْ�ِم  �قَ �بِ 
أْ
َد� َل  ْ ِم�ث ��بِ 30  ْحرنَ

اأَ
ْ
�ل ْ�ِم  َ �ي َل  ْ ِم�ث ْم 

ُ
ك �يْ

َ
َعل

�نَ  ِر�ي ��نَ ُمْ��بِ
ُّ
َ�ل ْ�َم �قُ َ اِد 32 �ي �نَ

ْ�َم �ل�قَّ َ ْم �ي
ُ
ك �يْ

َ
ا�نُ َعل �نَ

أَ
ِ�ي �

�نّ ْ�ِم �إِ ا �قَ اِد 31 َو�يَ ِ��بَ
ْ
ًما ِلل

ْ
ل ُ� طنُ ِر�ي ُ ُه �ي

َ
�لّل

�ُس�نُ  �يُ ْم 
ُ
اَءك �بَ  �ْ �قَ

َ
َول َهاٍد 33  ِم�نْ  ُه 

َ
ل َما  �نَ ُه 

َ
�لّل ِلِل  صنْ �يُ َوَم�نْ  َعاِصٍم  ِم�نْ  ِه 

َ
�لّل ِم�نَ  ْم 

ُ
ك

َ
ل َما 

ُه 
َ
 �لّل

َ َ��ث �بْ َ �نْ �ي
َ
ْم ل �قُ

ْ
ل

َك �قُ
َ
� َهل دنَ ٰى �إِ

ِه َح�قَّ ْم �بِ
ُ
اَءك ا �بَ ّكٍ ِمّمَ َ ْم �نِ�ي سث

�قُ
ْ
ل ِ َما رن ا�قِ �نَ �نَ ِ

�يّ �بَ
ْ
ال ُل �بِ �بْ

ِم�نْ �قَ

ا�قِ  �يَ
آ
 �نِ�ي �

��نَ
ُ
اِدل َ حب ُ �نَ �ي �ي ِ �ن

َّ
ا�بٌ 34 �ل ُه َم�نْ ُهَ� ُمْسِر�نٌ ُمْر�قَ

َ
ّلُ �لّل صنِ ِلَك �يُ

ْ�ِ�ِه َرُس�لًا َك�نَٰ َ ِم�نْ �ب

 �ٰ
َ
ُه َعل

َ
ُع �لّل ْ��بَ َ ِلَك �ي

�� َك�نَٰ َم�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ن

َّ
َ� �ل ِه َوِع�نْ

َ
َ� �لّل ا ِع�نْ �قً َر َم�قْ اُهْم َك�بُ �قَ

أَ
� ٍ َ�ا�ن

ْ
ِر ُسل �يْ

�نَ ِه �بِ
َ
�لّل

ا�بَ 36  ْس�بَ
اأَ

ْ
عنُ �ل

ُ
ل �بْ

أَ
� �ي  ِ

ّ
َ�ل

َ
�نِ لِ�ي َصْرً�ا ل ْ ا َهاَما�نُ ��ب ْرَعْ��نُ �يَ اَل �نِ اٍر 35 َو�قَ �بَّ َ ٍر حب ِ

�بّ
َ
ك �بِ ُم�قَ

ْ
ل ُكّلِ �قَ

ْرَعْ��نَ ُس�ُء  ِل�نِ �نَ  ِ
ّ �ي رنُ ِلَك 

�نَٰ
َ
ا َوك �بً ُه َكادنِ

�نُّ طنُ
أَ
ا

َ
ل ِ�ي 

ِه ُم�َسٰى إَِو�نّ
َٰ
ل �إِ  �ٰ

َ
ل �إِ ِلَع 

َ
ّط

أَ
ا

�نَ َماَو��قِ  ا�بَ �لّسَ ْس�بَ
أَ
�

 ِ ُ���ن �بِ
ْ�ِم ��قَّ ا �قَ َم�نَ �يَ

آ
�ي � ِ �ن

َّ
اَل �ل ا�بٍ 37 َو�قَ �بَ

ا �نِ�ي �قَ
َّ
ل  �إِ

ْرَعْ��نَ ُ� �نِ ِل َوَما َك�يْ �ي �بِ
 َع�نِ �لّسَ

َ
َعَمِلِه َوُصّ�
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َر�ِر  �قَ
ْ
َ َد�ُر �ل َرهقَ ِه�ي حنِ

اآ
ْ
اٌع إَِو�نَّ �ل ا َم�قَ �يَ

�نْ
ُ

اهقُ �لّ� َح�يَ
ْ
ِه �ل �نِ

ٰ
َما َه

�نَّ ْ�ِم �إِ ا �قَ اِد 38 �يَ َ سث َل �لّرَ �ي ْم َس�بِ
ُ
ْهِ�ك

أَ
�

ِم�نٌ  ُم�أْ َوُهَ�  �ثَٰى  �نْ
أُ
� ْو 

أَ
� َكٍر  دنَ ِم�نْ  َعِمَل َصاِلًحا  َوَم�نْ  َها 

َ
ل ْ ِم�ث ا 

َّ
ل �إِ ٰى  رنَ ْ حب ُ �ي ا 

َ
ل �نَ هقً  �أَ ِ

َس�يّ َعِمَل  َم�نْ   39

اهقِ  حبَ
� �ل�نَّ

َ
ل ْم �إِ

ُ
ْدُع�ك

أَ
ْ�ِم َما لِ�ي � ا �قَ ِر ِحَسا�ب 40 َو�يَ �يْ

�نَ َها �بِ �ي ��نَ �نِ �قُ ْررنَ ُ هقَ �ي
�نَّ َ حب

ْ
��نَ �ل

ُ
ل ْ��نُ َك �يَ �أِ

َٰ
ول

أُ
ا �نَ

ْم 
ُ
ْدُع�ك

أَ
ا � �نَ

أَ
ٌم َو�

ْ
ِه ِعل َس لِ�ي �بِ

�يْ
َ
ِه َما ل ِرَك �بِ ْ سث

أُ
ِه َو�

َ
الّل َر �بِ

ْك�نُ
ىي ِلاأَ �نِ

ْ�ُع��نَ اِر 41 �قَ
� �ل�نَّ

َ
ل ىي �إِ �نِ

ْ�ُع��نَ َو�قَ

�نَّ 
أَ
َرهقِ َو� حنِ

اآ
ْ
ا �نِ�ي �ل

َ
ا َول �يَ

�نْ
ُ

 �نِ�ي �لّ�
ُه َدْعَ�هقٌ

َ
َس ل �يْ

َ
ِه ل �يْ

َ
ل ىي �إِ �نِ

ْ�ُع��نَ َما �قَ
�نَّ
أَ
َرَم � َ ا حب

َ
اِر 42 ل

�نَّ �نَ
ْ
ِ �ل رن �ي ِ َ�رن

ْ
� �ل

َ
ل �إِ

�نُ  ِ�ّ
�نَ
أُ
ْم َو�

ُ
ك

َ
�ُل ل �قُ

أَ
ُكُرو�نَ َما �

�نْ َس�قَ اِر 43 �نَ
ْصَحا�بُ �ل�نَّ

أَ
�نَ ُهْم � �ي ُمْسِر�نِ

ْ
�نَّ �ل

أَ
ِه َو�

َ
� �لّل

َ
ل ا �إِ

�نَ
َ

َمَرّد

ْرَعْ��نَ ُس�ُء  ِل �نِ
آ
ا  �بِ

ُرو� َوَ�ا�قَ
َ
ا�قِ َما َمك �أَ ِ

ُه َس�يّ
َ
اُه �لّل َ��قَ اِد 44 �نَ ِ��بَ

ْ
ال ٌر �بِ ِص�ي َ َه �ب

َ
�نَّ �لّل ِه �إِ

َ
� �لّل

َ
ل ْمِر�ي �إِ

أَ
�

 
َ

�ّ َ سث
أَ
ْرَعْ��نَ � َل �نِ

آ
� ��

ُ
ل ْد�نِ

أَ
اَعهقُ � �ُم �لّسَ �قُ ْ�َم �قَ َ اۖ  َو�ي �يًّ � َوَعسثِ ُدّوً َها عنُ �يْ

َ
��نَ َعل ْ�َرصنُ ُ اُر �ي

��بِ 45 �ل�نَّ
َ��نَ

ْ
�ل

(((> ��بِ
َ��نَ

ْ
�ل

الضمير الحي المؤمن آلل فرعون

 �ْ ُه َو�قَ
َ
َ �لّل ِ�ي

ّ
�َل َر�ب �قُ َ �نْ �ي

أَ
لًا � ��نَ َر�بُ

ُ
ل �قُ �قْ �قَ

أَ
ُه � َما�نَ �ي ُم �إِ

�قُ
ْ
ك َ ْرَعْ��نَ �ي ِل �نِ

آ
ِم�نٌ ِم�نْ � ٌل ُم�أْ اَل َر�بُ >َو�قَ

ْم 
ُ
ك ِص�بْ ُ ا �ي

ُك َصاِد�قً ُه إَِو�نْ �يَ �بُ ِه َك�نِ �يْ
َ
َ�ل ا �نَ �بً ُك َكادنِ ْم إَِو�نْ �يَ

ُ
ك ِ

ّ ا�قِ ِم�نْ َر�ب �نَ ِ
�يّ �بَ

ْ
ال ْم �بِ

ُ
اَءك �بَ

ُك 
ْ
ُمل

ْ
ُم �ل

ُ
ك

َ
ْ�ِم ل ا �قَ ��بٌ 28 �يَ

ْهِ��ي َم�نْ ُهَ� ُمْسِر�نٌ َك�نَّ َ ا �ي
َ
َه ل

َ
�نَّ �لّل ْم �إِ

ُ
ِ�ُ�ك َ �ي �ي ِ �ن

َّ
ْ�صنُ �ل �بَ

ا< اَء�نَ �نْ �بَ ِه �إِ
َ
ِس �لّل

أْ
ا ا ِم�نْ �بَ ُصُر�نَ �نْ َ َم�نْ �ي

ْر�نِ �نَ
اأَ

ْ
�نَ �نِ�ي �ل اِهِر�ي ْ�َم طنَ �يَ

ْ
�ل

 
ً
ذرعــا األرض  فــي  المفســدون  الفاســدون  وملــؤه  الطاغيــة  فرعــون  ضــاق 

بموســى الكليــم؟ع؟، فأتمــروا علــى قتلــه والخــاص مــن دعوتــه ومــا تشــكله 

مــن تهديــد جــدي علــى النظــام والدولــة والحكومــة والملــك ومصالــح الشــعب 

والديــن والتــراث بحســب زعمهــم، وبينمــا هــم فــي أخــذ ورد ويقلبــون أوجــه 
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ــرأي والحيكــة لقتلــه، دفعــت المــروءة واإلخــاص للحــق واألهــل والعشــيرة،  ال

وقيــل:  اســمه: حزقيــل،  فرعــون وخاصتــه،  أقربــاء  مــن   
ً
قبطيــا  

ً
مؤمنــا رجــًا 

صبيــت، وقيــل: حزبيــل، وهــو ابــن عــم فرعــون، وقيــل ابــن خالــه، وكان ولــي 

عهــده وصاحــب شــرطته، وقيــل: خــازن خزائــن فرعــون والمســؤول عــن الشــؤون 

 عــن 
ً
كان مطلعــا الماليــة فــي دولتــه، ممــا يشــير بحســب منطــق األشــياء: أنــه 

ى بينهمــا من  كثــب علــى تفاصيــل قصــة موســى الكليــم؟ع؟ مــع فرعــون ومــا جــر

أحــداث ووقائــع، وكان قــد آمــن بالتوحيــد وبنبــوة موســى الكليــم؟ع؟ وصــدق 

 عــن يقيــن ال يشــوبه شــك أو تــردد، لكــن آل 
ً
رســالته مــن رب العالميــن إيمانــا

 
ً
ــا ــه عنهــم، خوف ــم إيمان كت ــد  كان ق ــه  ــه؛ ألن ــوا يعلمــون بإيمان ــم يكون فرعــون ل

علــى نفســه مــن القتــل، ولمقتضــى الحكمــة والعقــل فــي ذلــك الجــو المعــادي 

للحــق والفضيلــة.

كتــم إيمانــه عنهــم تقيــة، إلــى ذلــك الوقــت الــذي قــرر فيــه أن يواجــه  أي: 

 لخيرهــم ومصلحتهــم 
ً
 علــى قومــه، وطلبــا

ً
فرعــون وقومــه بالحقيقــة، حرصــا

ــا واآلخــرة. ــن: الدني ــة فــي الداري وســعادتهم الحقيقي

وكان قــد اعتبــر نفســه مــن موقعــه فــي القصــر والبــاط الملكــي الفرعونــي، 

 بحمايــة موســى الكليــم؟ع؟ مــن أي خطــر يتهــدده مــن داخــل القصــر أو 
ً
مكلفــا

البــاط الملكــي ودفــع الشــر عنــه، وحيــن رأى بــأن حيــاة موســى الكليــم؟ع؟ فــي 

إرادتــه إيقــاع  خطــر حقيقــي وقريــب، بســبب غضــب فرعــون الشــديد عليــه، و

الشــر بــه وقتلــه، ووافقــه قومــه علــى ذلــك، دفعتــه مروءتــه وحــرارة اإليمــان 

إلــى أن يحــذر قومــه مــن مغبــة ذلــك، ويســتنكر عليهــم مــا أرادوه مــن الشــر 
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بموســى الكليــم؟ع؟، وأن يتحمــل الكلفــة الكبيــرة مــن ذلــك، فنطــق بالحــق 

المبيــن، وبيــن لقومــه مــا فيــه الحكمــة والفضيلــة والصــواب، ومــا فيــه خيرهــم 

ــا واآلخــرة. ومصلحتهــم وســعادتهم الحقيقيــة فــي الداريــن: الدني

كل وســيلة وعامــل منطقــي  ، فقــد لجــأ إلــى  وذلــك: بأســلوب حــاذق ومؤثــر

ونفســي ليفتــح لــه الطريــق لينفــذ إلــى أعمــاق قلوبهــم ويحــدث فيهــم التغييــر 

المطلــوب، ويثنيهــم عــن قتــل ولــي اهلل األعظــم موســى بــن عمــران الكليــم؟ع؟ 

 بالحكمــة والليــن واإلخــاص، وهــو أســلوب العالــم العاقــل الخبيــر 
ً
متســلحا

قومــه  علــى  والمشــفق  الحليــم  والناصــح  النفــوس،  ودفائــن  األمــور  بحقائــق 

ــه العنايــة التامــة والكاملــة للوصــول إلــى  والحريــص عليهــم تمــام الحــرص، ول

مــراده، وجــاء بمــا يؤكــده العقــل والمنطــق الســليم وتقبلــه الفطــرة والوجــدان، 

فالحــق ال يخلــو مــن ناصــر ينصــره، ولــو بكلمــة يجابه بها أهــل الباطل والضال 

 
ً
 مجيــدا

ً
والطغيــان، فقــد دافــع مؤمــن آل فرعــون عــن موســى الكليــم؟ع؟ دفاعــا

 
ً
 لفعــل قومــه، ومبينــا

ً
 ومنكــرا

ً
 هلل ســبحانه وتعالــى، فقــال مقبحــا

ً
 وخالصــا

ً
قويــا

 َ ِ�ي
ّ
�َل َر�ب �قُ َ �نْ �ي

أَ
لًا � ��نَ َر�بُ

ُ
ل �قُ �قْ �قَ

أَ
لشــناعة مــا عزمــوا عليــه مــن قتــل موســى الكليــم؟ع؟: >�

ُه<))).
َ
�لّل

أي: ال ينبغــي لكــم بحكــم العقــل والمنطــق والمصلحــة المتعينــة، أن تقتلــوا 

ُه<))) فهــذه ليســت 
َ
َ �لّل ِ�ي

ّ
 لمجــرد أنــه يقــول الكلمــة الصادقــة >َر�ب

ً
رجــًا صالحــا

، ويســتحق  كبيــرة وخطيــرة ال تغفــر بجريمــة أصــًا، فضــًا عــن أن تكــون جريمــة 

28 : 1. غافر
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صاحبهــا عليهــا القتــل، بــل هــي فــي الحقيقــة والواقــع: عقيــدة صحيحــة ثابتــة، 

يميــل إليهــا اإلنســان بطبعــه اإلنســاني وبفطرتــه، ويقــوم عليهــا الدليــل والبرهــان 

الــرد عليهــا  التــي أفحمتكــم وعجزتــم عــن  القاطعــة  الصحيحــان، والحجــة 

بمثلهــا، مثــل: العصــا واليــد البيضــاء، وهــي ســبب الســتقامة الحيــاة وطهارتهــا 

وصاحهــا وتنميتهــا التنميــة الشــاملة المســتدامة، والوصــول بالحيــاة إلــى أعلى 

مراتــب الكمــال، وتحصيــل الســعادة لإلنســان فــي الداريــن: الدنيــا واآلخــرة.

ولــم يكــن قولــه مجــرد إدعــاء فــارغ ال قيمــة لــه وال وزن فــي التقييــم العلمــي 

ْم<))) أي: جاءكــم بالمعجــزات التســع 
ُ
ك ِ

ّ ا�قِ ِم�نْ َر�ب �نَ ِ
�يّ �بَ

ْ
ال ْم �بِ

ُ
اَءك والمنطقــي، بــل >�بَ

لــة واضحــة قاطعــة علــى أنهــا  الباهــرات وبالبينــات الواضحــات، التــي تــدل دال

مــن عنــد اهلل، الــذي نســب إليــه الربوبيــة المطلقــة الحقــة، واّدعــى أنــه أرســله 

إليكــم، وهــو ربكــم وربــه وليــس ربــه وحــده، ممــا يوجــب عليكــم بحســب العقل 

والمنطــق والفطــرة، أن تقبلــوا مــا جاءكــم بــه وتذعنــوا إليــه، فمــا جــاء بــه يــدل 

علــى صــدق نبوتــه ورســالته.

وعليــه: فمــا جاءكــم بــه موســى الكليــم؟ع؟ صــدق وعــدل ال يوجــب قتلــه 

كمــا تعتزمــون، فــإرادة قتلــه منكــر صريــح،  وال يســتدعي ردة فعــل شــديدة عليــه 

وفعــل فظيــع وشــنيع، بحكــم العقــل والمنطــق والفطــرة، ويجــري علــى خــاف 

الحكمــة والعــدل والخيــر والفضيلــة والمصلحــة العامــة؛ ألنــه قتــل رجــل صالح 

جــاء بالحــق مــن عنــد ربكــم الحقيقــي الــذي يجــب أن تؤمنــوا بــه وتطيعــوه 

تبطلــوا  أن  والفطــرة،  والمنطــق  العقــل  بحكــم  بكــم  فاألولــى  ألمــره،  وتســلموا 
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صــدق مــا جاءكــم بــه بالدليــل والبرهــان، فــإن ظهرتــم عليــه بالحجــة والبرهان، 

كان ينبغــي بحكــم المصلحــة قتلــه. تنظــروا بعــد ذلــك إن 

والحــال أنــه قــد ظهــر عليكــم بحجته،واســتعلى برهانــه، وعجزتــم عــن الــرد 

المقنــع عليــه، فــا ينبغــي لكــم بحكــم العقــل والمنطــق والفضيلــة والمصلحــة 

 وبســعة وعمــق وتحســبوا 
ً
قتلــه، وعليكــم بالتــروي والتريــث، وأن تفكــروا جيــدا

كهــذا فيكــون النــدم والخســران  لعواقــب األمــور وال تعجلــوا فــي أمــر خطيــر 

حليفكــم، فــكل األدلــة تــدل بصراحــة ووضــوح علــى أن محاربــة هــذا الرجــل 

الصالــح فضــًا عــن قتلــه، أمــر فــي غايــة الخطــورة.

 
ً
ْم<))) بعــد ذكــر البينــات، احتجاجــا

ُ
ك ِ

ّ َر�ب وقــد أضــاف الــرب إليهــم >ِم�نْ 

 لهــم ليحصــل منهــم علــى االعتــراف والقبــول بمــا جــاء بــه 
ً
عليهــم واســتدراجا

موســى الكليــم؟ع؟، ومقولــة مؤمــن آل فرعــون، تــدل علــى أن معجــزات موســى 

 
ً
كانــت قــد اشــتهرت عنــد أهــل مصــر جميعــا الكليــم؟ع؟ وبيناتــه الواضحــة، 

 بحيــث علــم بهــا الصغيــر والكبيــر وكانــت موضــوع حديثهــم 
ً
 واســعا

ً
اشــتهارا

فــي المجالــس والمنتديــات، ثــم احتــج مؤمــن آل فرعــون علــى قومــه بطريقــة 

التقســيم، إذ طــرح عليهــم فرضيتيــن يــدور بينهمــا حــال موســى الكليــم؟ع؟ فهــو 

 .
ً
ــا كاذب  أو 

ً
ال يعــد أن يكــون: إمــا صادقــا

ُه<))) أي: لــو فرضنــا أنــه  �بُ ِه َك�نِ �يْ
َ
َ�ل

ا �نَ �بً ُك َكادنِ الفرضيــة األولــى: >إَِو�نْ �يَ أ. 

كاذب علــى اهلل ؟ج؟ فيمــا يدعيــه مــن النبــوة والرســالة، فــإن هــذا ال 
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ينفــي صحــة عقيــدة التوحيــد وأنهــا األســاس الصحيــح لبنــاء الحيــاة 

كذبــه  الصالحــة، لقيــام الدليــل عليهــا بشــكل مســتقل، وتبقــى تبعــات 

امتنعتــم  حيــث  نفســه،  علــى  إثمهــا  و والرســالة  النبــوة  دعــوى  فــي 

ومصالحكــم  ودولتكــم  أنفســكم  وحصنتــم  وتصديقــه،  إجابتــه  عــن 

كذبــه  علــى  ويعاقبــه  اهلل؟زع؟  يخذلــه  ثــم  االحترازيــة،  باإلجــراءات 

عليــه ويفضــح أمــره عاجــًا أو آجــًا؛ ألن حبــل الكــذب قصيــر بحكــم 

الطبيعــة، وينــال جــزاء الكاذبيــن المارقيــن عــن الحــق وهــو الهــاك؛ ألن 

 يكــذب عليــه 
ً
مقتضــى الحكمــة اإللهيــة أن ال يتــرك اهلل ؟ج؟ شــخصا

لشــأنه، فيكــون فــي ذلــك إغــراء بالكــذب عليــه، وســبب إلضــال النــاس 

كذبــه، وعليــه: دعــوه  إغوائهــم، ولــن ينالكــم أو يصــل إليكــم ضــرر مــن  و

ياقــي مــن اهلل؟زع؟ جــزاء الكاذبيــن المارقيــن، وال حاجــة لكــم إلــى قتلــه، 

 وجهــًا.
ً
ــه ســفها ــر قتلكــم ل ويعتب

كام مؤمــن آل فرعــون نفــي للعواقــب الســيئة للكــذب علــى  وليــس فــي 

كيــد علــى العقــاب اإللهــي، وعليــه:  إنمــا فــي تأ اهلل ؟ج؟ فــي المجتمــع، و

 لدفــع العواقــب الســيئة علــى المجتمــع، 
ً
 وعمليــا

ً
يجــب التحــرز علميــا

كام مؤمــن آل فرعــون تعريــض بفرعــون، بأنــه ســياقي عواقــب  وفــي 

إســرافه ومروقــه مــن الحــق، فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة،  كذبــه و وجــزاء 

كــذب موســى الكليــم؟ع؟ جــاء علــى لســان مؤمــن آل فرعــون،  وفــرض 

 منــه مــع قومــه، ومجاراتــه لهــم وتحديثهــم علــى قــدر عقولهــم، 
ً
تلطفــا

 منــه الختــراق الجــدران ومــع الحجــب المضروبــة علــى عقولهــم 
ً
وســعيا

ووجدانهــم وضمائرهــم، فــي ســبيل توفيــر أرضيــة نفســية غيــر مقاومــة 
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ومهيئــة لقبــول نصيحتــه الصادقــة إليهــم، ولــم يكــن ذلــك عــن شــك منه 

ــة   بتزكي
ً
ــا كان مؤمن ــه  ــوة موســى الكليــم؟ع؟ ورســالته، فإن فــي صــدق نب

اهلل ســبحانه وتعالــى لــه ووصفــه إليــه باإليمــان، وهــذا يكشــف بوضــوح 

عــن أن للحــوار والنصيحــة قواعــد وأصــول ينبغــي اتقانهــا وتفعيلهــا، 

ــي  ــن والتلطــف معــه، والتحل ــى الطــرف اآلخــر واللي ــل: الحــرص عل مث

بالنزاهــة والموضوعيــة والصــدق، وأن يقــوم الحــوار والنصيحــة علــى 

منطــق ومنهــج ســليم ومعرفــة صحيحــة، وعــدم القــول فــي العلــم بغيــر 

ــراق  ــى أعمــاق النفــس واخت ــوذ إل ــة بأســاليب وطــرق النف ــم، والمعرف عل

، ونحــو  ــر الجــدران والحجــب المضروبــة علــى العقــل والقلــب والضمي

ذلــك.

ْم<))) أي: 
ُ
ِ�ُ�ك َ �ي �ي  ِ �ن

َّ
�ل ْ�صنُ  �بَ ْم 

ُ
ك ِص�بْ ُ �ي ا  ُك َصاِد�قً �يَ >إَِو�نْ  الثانيــة:  الفرضيــة  ب. 

 فعــًا مــن رب العالميــن الــذي يدعــي أنــه أرســله 
ً
 ومأمــورا

ً
كان صادقــا لــو 

 لمــا جاءكــم بــه مــن المعجــزات الخارقــة 
ً
إليكــم، وهــذا هــو الراجــح نظــرا

التــي يعجــز البشــر عــن أن يأتــوا بمثلهــا، إضافة إلى البينــات الواضحات 

والبراهيــن العقليــة القاطعــة، فــإن الزم ذلــك بحســب الســنن اإللهيــة 

الــذي  العــذاب  أنــواع  بعــض  األقــل،  علــى  يصيبكــم  أن  الخلــق،  فــي 

توعدكــم بــه فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، فقــد أخبركــم عــن اهلل رب 

كــم إليــه وطلبــه منكــم، فــإن  العالميــن، أنكــم إن لــم تجيبــوه إلــى مــا دعا

اهلل؟زع؟ يعذبكــم عذابيــن: عــذاب فــي الدنيــا، وعــذاب فــي اآلخــرة، فــإن 

كل الــذي توعدكــم بــه مــن العــذاب، فليــس أقــل مــن أن  لــم يصبكــم 
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ــا هضــم  ْم<))) فيه
ُ
ِ�ُ�ك َ �ي �ي ِ �ن

َّ
ْ�صنُ �ل ْم �بَ

ُ
ك ِص�بْ ُ ــارة: >�ي يصيبكــم بعضــه، وعب

؛ ألن الزم صدقــه إصابتهــم  لبعــض حــق موســى الكليــم؟ع؟ فــي الظاهــر

بجميــع مــا توعدهــم بــه ال بعضــه.

ولكــن مؤمــن آل فرعــون يريــد فــي الحقيقــة أن يتلطــف إلــى قومــه 

ويجازيهــم ويحدثهــم علــى قــدر عقولهــم، ويثبــت نزاهتــه وموضوعيتــه 

وعــدم تعصبــه إلــى موســى الكليــم؟ع؟ على حســب الحقيقــة والمنطق 

الســليم، أي: إن مقولتــه صــدرت منــه علــى ســبيل االحتجــاج والتنــزل 

، وليــس فيهــا علــى التحقيــق أيــة  فــي الحــوار باالكتفــاء بأيســر التقاديــر

نقيصــة لموســى الكليــم؟ع؟ أو هضــم ألي مــن حقــه، وحاشــا لمؤمــن آل 

فرعــون أن ينتقــص مــن قــدر موســى الكليــم؟ع؟ أو يهضمــه مــن حقــه 

اه رب العالميــن 
ّ
كيــف وقــد زك الثابــت لــه بالدليــل والبرهــان والحجــة، 

ووصفــه باإليمــان.

، وأن القليــل أو بعــض  كمــا تــدل المقولــة علــى المبالغــة فــي التحذيــر

مــا توعدهــم بــه موســى الكليــم؟ع؟ فيــه خــراب دنياهــم وهاكهــم 

فــي الدنيــا، ممــا ينبغــي بحكــم العقــل والمنطــق الحــذر الشــديد منــه 

والحــرص علــى عــدم وقوعــه، ال ســيما إذا علمــوا بــأن قتلهــم لموســى 

بــل ســيعجله  اإللهــي عليهــم،  العــذاب  نــزول  لــن يمنــع  الكليــم؟ع؟ 

 لــدم وليــه األعظــم الطاهــر ممــا يتطلــب 
ً
اهلل؟زع؟ ويكــون أشــد انتقامــا

واالمتنــاع  االحتــراز  والوجــدان:  والفطــرة  والمنطــق  العقــل  بحكــم 
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عــن قتلــه، وتعتبــر مقولــة مؤمــن آل فرعــون، مقولــه عقليــة منطقيــة 

كل عاقــل  ــع  محكمــة ال تشــويش فيهــا وال غمــوض، مــن شــأنها أن تقن

ــه  ــى مــدى حكمت ــدل عل ــا، وهــي ت ــب له باحــث عــن الحقيقــة وطال

الشــديد  وحرصــه  بقومــه  وتلطفــه  علمــه  وغــزارة  منطقــه  وســامة 

إيصالهــم إلــى  عليهــم وســعيه الحثيــث إلنقاذهــم وحفــظ مصالحهــم و

الســعادة الحقيقــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة.

ْهِ��ي َم�نْ ُهَ� ُمْسِر�نٌ  َ ا �ي
َ
َه ل

َ
�نَّ �لّل وقــد علــل مؤمــن آل فرعــون هاكهــم، بقولــه >�إِ

<))) أي: أنكــم بمخالفــة موســى الكليــم؟ع؟ وعــدم القبــول منــه، تكونــون  ��ب
�نَّ

َ
ك

مســرفين فــي المعاصــي الكبيــرة والصغيــرة، الظاهــرة والباطنــة، ومــن المتعريــن 

طــور العبوديــة هلل؟زع؟، ومــن المكذبيــن بالحــق: بالتوحيــد والنبــوة والرســالة 

إقامــة العــدل والحكــم بالشــريعة اإللهيــة المقدســة، ونحــو ذلــك،  والمعــاد و

واهلل ؟ج؟ بمقتضــى حكمتــه ال يهــدي مــن هــو مســرف فــي المعاصــي، يتجــاوز 

ــال علــى الباطــل، وال يهــدي مــن  ــرك الحــق واإلقب حــد االعتــدال والحكمــة، بت

كــذاب يدعــي مــا ليــس بحــق، ومــا هــو بخــاف الفطــرة والعقــل والمنطــق،  هــو 

مثــل: دعــوى األلوهيــة والربوبيــة والملكيــة المطلقــة واالســتقال فــي التشــريع 

 عــن اهلل ســبحانه وتعالــى وعــن اإلرادة الشــعبية واتخــاذ أربــاب مــن دون 
ً
بعيــدا

اهلل ســبحانه وتعالــى، وينســب مــا أســرف فيــه مــن المعاصــي والذنــوب إلــى 

بــل  ال يهديــه اهلل ســبحانه،  المــارق،  المكــذب  اهلل ســبحانه وتعالــى، فهــذا 

يخزيــه ويلعنــه ويفضحــه فــي الدنيــا واآلخــرة وينــزل بــه أشــد العــذاب، بــل هــو 

يفضــح نفســه بنفســه لمــا يختلقــه مــن األباطيــل ويخالــف بــه العقــل والمنطــق 
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والوجــدان، ومــا يقــع فيــه مــن التناقضــات، وذلــك بالضــرورة العقليــة ومنطــق 

 علــى شــفير حفــرة هاويــة.
ً
 عاريــا

ً
 مفضوحــا

ً
األشــياء، فهــو يقــف دائمــا

هــذا وقــد رأيتــم مــا دعــا إليه موســى الكليــم؟ع؟ من الحق وبينــه من الصراط 

المســتقيم والنهــج القويــم فــي الحيــاة، ومــا أيــده بــه مــن المعجــزات الباهــرات 

ــد البيضــاء، والتــي يحكــم العقــل والمنطــق  الخارقــة للعــادة، مثــل العصــا والي

بأنهــا فــوق الطبيعــة وفــوق قــدرة اإلنســان: الســاحر وغيــره، وقــد شــاهدتم بــأم 

 علــى االستســام إليــه 
ً
أعينكــم انتصــاره علــى الســحرة ممــا حملهــم جميعــا

واإلذعــان لعقيدتــه عــن قناعــة تامــة، ولــم يرضخــوا لتهديــدات فرعــون ووعيــده، 

بــل اســترخصوا األرواح فــي ســبيل الحــق المبيــن الــذي عرفــوه عــن يقيــن ال شــك 

فيــه وال تــردد، أضــف إلــى ذلــك مــا هــداه اهلل تبــارك وتعالــى إليــه مــن البينــات 

الواضحــات والبراهيــن العقليــة القاطعــة، ومــن جــاء بمثــل مــا جــاء بــه موســى 

كامــل العقــل  ، بــل هــو صــادق 
ً
كاذبــا  وال 

ً
الكليــم؟ع؟ ال يمكــن أن يكــون مســرفا

ــة  ــة يقيني ــه ومعرف ــر ل ــم واســع ال نظي ــة عظيمــة وعل ســليم المنطــق، وذو قضي

بــاهلل ذي الجــال واإلكــرام، ممــا يتطلــب بحكــم العقــل والمنطــق والوجــدان: 

االحتــراز والحــذر الشــديد واالمتنــاع عــن قتلــه، وعليــه: فقــد أثبــت مؤمــن آل 

 
ً
 محكمــا

ً
فرعــون صــدق موســى الكليــم؟ع؟ ودافــع عــن حياتــه، وقــدم احتجاجــا

ذا وجهيــن:

 ،  في طريق الكذب واإلســراف والتجاوز
ً
كان موســى الكليم؟ع؟ ســائرا إذا   -

فلــن تشــمله الهدايــة اإللهية، ولن يكــون في مقدوره اإلتيان بالمعجزات 

الباهــرات والبينــات الواضحــات؛ ألن ذلــك مخالــف للحكمــة اإللهيــة، 
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وألنــه أتــى بذلــك، فهــو صــادق وليــس بــكاذب.

إذا تكفــل اهلل؟زع؟ بخــذالن موســى الكليــم؟ع؟ وهاكــه لكذبــه علــى اهلل   -

؟ج؟، فإنــه ال حاجــة آلل فرعــون إلــى قتلــه.

ــه مخالــف  ــى قتل ــإن اإلقــدام عل ــه، ف كذب ــه أو  ــن: صدق كا الفرضي ــى  وعل

للمنطــق والصــواب والفضيلــة والمصلحــة.

كام  <))) من تمام  ��ب
ْهِ��ي َم�نْ ُهَ� ُمْسِر�نٌ َك�نَّ َ ا �ي

َ
َه ل

َ
�نَّ �لّل وعليه: فإن عبارة: >�إِ

مؤمــن آل فرعــون، وفيــه ارتقــاء فــي االحتجــاج وبيــان لقــرب موســى الكليــم؟ع؟ 

 
ً
ابــا

ّ
كذ  

ً
كان موســى الكليــم؟ع؟ مســرفا مــن اهلل ذي الجــال واإلكــرام، ومعنــاه: لــو 

كمــا تزعمــون، لمــا أيــده اهلل تبــارك وتعالــى بالمعجــزات الباهــرات، ولمــا هــداه 

إلــى البينــات الواضحــات؛ ألن ذلــك مخالــف لمقتضــى الحكمــة اإللهيــة، ولمــا 

كان فــي مقــدوره أن يأتــي باألدلــة والبراهيــن الســاطعة القاطعــة؛ ألن الباطــل 

والرذيلــة ال دليــل صحيــح عليهــا، وألن موســى الكليــم؟ع؟ قــد أتــى بــكل ذلــك، 

فهــو صــادق ومخلــص فيمــا يدعيــه مــن النبــوة والرســالة.

ثــم خاطــب مؤمــن آل فرعــون قومــه بعــد أن حذرهــم مــن أن يصيبهــم بعــض 

مــا توعدهــم بــه موســى الكليــم؟ع؟ مــن أنــواع العــذاب ومنــه الهــاك وعقوبــة 

كمــا حــدث لألمــم مــن قبلهــم، مثــل قــوم نــوح وعــاد وثمــود وغيرهــم  االســتئصال 

�ن  �إِ ِه 
َ
�لّل ِس 

أْ
ا �بَ ا ِم�ن  ُصُر�نَ �ن َ �ي َم�ن 

�نَ ْر�نِ 
اأَ

ْ
�ل �نِ�ي  �نَ  اِهِر�ي ْ�َم طنَ �يَ

ْ
�ل ُك 

ْ
ُمل

ْ
�ل ُم 

ُ
ك

َ
ْ�ِم ل �قَ ا  >�يَ فقــال: 
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ا<))) أي: أنتــم اليــوم فــي أمــن وأمــان وذوو نفــوذ وقــوة ومناعــة وســيطرة،  اَء�نَ �بَ

ولكــم الملــك والحكــم والطاعــة والغلبــة علــى بنــي إســرائيل وغيرهــم، وتتمتعــون 

بخيــرات مصــر ونعيمهــا عاليــن علــى غيركــم، وتنفــذون فيهــم إرادتكــم ومــا 

، وهــذه نعمــة عظيمــة امتــّن اهلل تبــارك وتعالــى بهــا عليكــم،  شــئتم مــن التدبيــر

وتســتوجب منكــم الشــكر هلل ســبحانه وتعالــى عليهــا، وليــس الكفــر والمعصيــة 

كمــا هــو واقــع الحــال عندكــم، فليــس مــن  والجحــود بهــذه النعــم والطغيــان 

الحكمــة والصــواب والمصلحــة الراجحــة أن تفســدوا أمركــم بأنفســكم وتعرضــوا 

أنفســكم لبــأس اهلل؟زع؟ وغضبــه وضرباتــه وعذابــه الشــديد، ولتقلبــات الدهــر 

ونكباتــه وتغيــر النعمــة ورغــد العيــش إلــى العــذاب والهــاك؛ بســبب التمــادي 

فــي العنــاد واالســتكبار علــى الحــق وأهلــه والكفــر بــاهلل ذي الجــال واإلكــرام 

العمــل  فــي  وتتورطــوا  وكتبــه،  ورســله  وأنبيائــه  بدينــه  والتكذيــب  وعصيانــه 

الشــنيع المســتقبح وهــو قتــل عبــد اهلل الصالــح ورســولة إليكــم موســى الكليم؟ع؟ 

ُه<)))، وتعرضــوا مســتكبرين عمــا جاءكــم بــه مــن الحــق 
َ
َ �لّل ِ�ي

ّ
لمجــرد أنــه قــال >َر�ب

لــة قطعيــة ال  المبيــن والمعجــزات الباهــرات والبينــات الواضحــات الدالــة دال

يشــوبها الشــك علــى صــدق نبوتــه ورســالته فهــذا مــن الســفه والحمــق ومخالــف 

ــه  ــم ب ــذي توعدك كان ال إن  ــى و ــة والمصلحــة حت لمقتضــى الحكمــة والفضيل

 ال شــك فيــه.
ً
كان يقينــا  فكيــف إذا 

ً
موســى الكليــم؟ع؟ احتمــاالً ال يقينــا

ثــم نهــى مؤمــن آل فرعــون قومــه عــن االعتــزاز بمــا لديهــم مــن الملــك الظاهــر 

وأنــواع القــدرة والقــوة وعــدم التعويــل عليهــا لتحصيــل النجــاة والخــاص مــن 

29 : 1. غافر
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العــذاب؛ ألنهــا ال تقــدر علــى الثبــات لحظــة أمــام قــدرة اهلل المطلقــة والنافــذة 

كل شــيء، وعلــى جميــع النــاس بــدون اســتثناء فــا يســتطيع أحــد أي  فــي 

كان قــدره ومكانتــه وقوتــه حتــى فرعــون أن يدفــع عنــا عــذاب اهلل؟زع؟ وبأســه، 

ويحــول بيننــا وبينــه عنــد مجيئــه، وعليــه: فــا ناصــر ينصرنــا مــن بــأس اهلل؟زع؟ 

 عقوبــة 
ً
 أو نهــارا

ً
وعذابــه الــذي توعدنــا بــه موســى الكيلــم؟ع؟ إذا جاءنــا بياتــا

لنــا علــى قتــل ولــي اهلل األعظــم موســى الكليــم؟ع؟، فــا ينبغــي لنــا الغفلــة 

ونســيان النتائــج الوخيمــة المحتملــة بحكــم العقــل والمنطــق والســنن اإللهيــة 

فــي الخلــق، وتجاهــل عواقــب األمــور الخطيــرة، واعلمــوا أن ال ســبيل لنــا للنجــاة 

والخــاص مــن العــذاب اإللهــي ســوى اإليمــان الصــادق بالتوحيــد والتصديــق 

بنبــوة موســى الكليــم؟ع؟ ورســالته والتســليم لــه وتوليتــه أزمــة أمورنــا فــي الحيــاة 

كلهــا.

ا<))) فيهــا إدخــال لنفســه معهــم علــى تقديــر مجــيء البــأس  اَء�نَ �ن �بَ وعبــارة >�إِ

والعــذاب، وليكــون ذلــك أبلــغ فــي النصــح وأوقــع فــي قلوبهــم ممــا يــدل علــى 

ذكائــه ولباقتــه وحكمتــه وقــوة منطقــه وحســن دعوتــه، إذ أظهــر قرابتــه منهــم 

 بينــه وبينهــم ليفهمــوا أنــه معهــم، يطلــب لهــم 
ً
وجعــل اآلمــر والمصيــر مشــتركا

كمــا ينصــح لنفســه،  مــا يطلبــه لنفســه مــن الســامة والعافيــة والنصــح لهــم 

ويريــد لهــم الخيــر الــذي يريــده لنفســه.
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الفف  الثانيه نفافل محمص  ا فرفلا لشوما    323 

تدخل فرعون واعتراضه

اِد< َ سث َل �لّرَ �ي ا َس�بِ
َّ
ل ْم �إِ

ُ
ك ْهِ��ي

أَ
َرٰى َوَما �

أَ
ا َما �

َّ
ل ْم �إِ

ُ
ك ِر�ي

أُ
ْرَعْ��نُ َما � اَل �نِ >�قَ

كامــه ومــا جــاء  فلمــا ســمع فرعــون الطاغيــة منطــق مؤمــن آل فرعــون وفهــم 

بــه مــن النصائــح الصادقــة، وشــاهد مــا تركــه مــن أثــر بالــغ فــي نفــوس حاشــيته 

وبطانتــه وقومــه؛ ألنــه مــس عــن قــرب دنياهــم ومصالحهــم التــي يخافــون 

عليهــا ويخشــون فواتهــا، وحذرهــم مــن عواقــب األمــور وخوفهــم بجديــة حــول 

كامــه، وخشــي علــى نظامــه  مصيرهــم فــي الحيــاة، فتيقــن فرعــون مــن خطــورة 

ودولتــه وملكــه وهيبتــه وامتيازاتــه الملكيــة، فلــم يلتــزم الصمــت، بــل بــادر إلــى 

كام العبــد الصالــح وجــاء بمراوغــة شــيطانية يوهــم بهــا حاشــيته وقومــه  قطــع 

بأنــه لهــم مــن الناصحيــن، وأنــه الراعــي المخلــص األميــن لمصالحهــم ووحدتهم 

 فيــه طلــب النفــع لهــم ودفــع الضــرر عنهــم، 
ً
الوطنيــة، وال يســلك بهــم إال مســلكا

كانــوا عليــه مــن الديــن والــوالء  يريــد بذلــك تثبيــت حاشــيته وقومــه علــى مــا 

لــه، ويحافــظ علــى هيبتــه ومكانتــه وموقعــه بينهــم.

 
ً
 لــكام الرجــل المؤمــن والعبــد الصالــح الناصــح، وتجلــدا

ً
فقــال معارضــا

َوَما  َرٰى 
أَ
� ا َما 

َّ
ل �إِ ْم 

ُ
ك ِر�ي

أُ
� >َما   لحاشــيته وقومــه بدهــاء وخبــث: 

ً
 وتعزيــزا

ً
وتمويهــا

 
ً
 ناصعــا

ً
ــرا ــرأي إال بمــا أراه خي اِد<))) أي: ال أشــير عليكــم ب

َ سث َل �لّرَ �ي ا َس�بِ
َّ
ل ْم �إِ

ُ
ك ْهِ��ي

أَ
�

 لــي ولكــم، وهــو عينــه الــرأي الــذي أشــير بــه علــى نفســي 
ً
 وصاحــا

ً
 ثابتــا

ً
وحقــا

فــي الســر والعانيــة، وال أدعوكــم وال أرشــدكم إال إلــى طريــق الســداد والصــواب 

قتــل  وهــو  غيــره،  اســتصوب  وال  النجــاة،  إلــى  والمــؤدي  للواقــع  المطابــق 

1. نفس املصدر
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موســى؟ع؟، وليــس فــي ذلــك غــش أو تمويــه أو تغريــر بــأي حــال مــن األحــوال، 

بــل هــو طريــق الهــدى والنــور والفضيلــة والمصلحــة العامــة لكــم.

فقــد رأى فرعــون الطاغيــة أن طريــق الهــدى والصــواب والنجــاة والمصلحــة 

كمــا أشــار عليــه بــه   
ً
هــو فــي قتــل موســى الكليــم؟ع؟ وليــس فــي تركــه حيــا

 يعنــي تغييــر الديــن الرســمي للدولــة وهــو الديــن 
ً
المستشــارون؛ ألن بقــاءه حيــا

الــذي ورثنــاه مــن اآلبــاء واألجــداد، وكانــوا يتعبــدون بــه وعاشــوا وماتــوا عليــه 

 ، لقــرون عديــدة متطاولــة ويجــب أن نبقــى ونســتمر علــى التعبــد بــه أبــد الدهــر

ــة  ــى النظــام والدول ــورة عل أو أن يظهــر فــي األرض الفســاد، بإعــان التمــرد والث

والملــك والتــراث وعــز ووحــدة الشــعب الوطنيــة، ويضــر بمصالحهــم الحيويــة 

فــي الحيــاة، فــا ســبيل فــي رأيــه لحــل المشــكلة القائمــة مــع موســى الكليــم؟ع؟ 

والتمويــه، وأن  التجلــد  الطاغيــة  أراد فرعــون  وقــد  بقتلــه وال حــل ســواه،  إال 

ــه وصــواب  ــه علــى يقيــن مــن صحــة رأي ــه وقومــه، بأن يظهــر لحاشــيته وبطانت

مــا عــزم عليــه مــن قتــل موســى الكليــم؟ع؟ وأن فيــه الهــدى واالســتقامة والخيــر 

ــة العامــة والصــاح لهــم. ــة والمصلحــة الوطني والفضيل

وقولــه فــي الحقيقــة: تمويــه وتغريــر وغــش وقلــب للحقائــق، اســتخف بــه 

قومــه وغشــهم واســتعداهم علــى موســى الكليــم؟ع؟ وحرضهــم علــى موافقتــه 

الــرأي فــي قتلــه والتخلــص منــه لمــا ثبــت لديــه مــن خطــره الجســيم علــى 

الديــن والنطــام والدولــة والحكومــة والملــك والتــراث والمصلحــة العامــة، ولــم 

 معهــم ولــم يظهــر لهــم الحقيقــة التــي تيقنهــا واســتقربها فــي أعمــاق 
ً
يكــن صادقــا

 بصــدق نبــوة موســى الكليــم؟ع؟ 
ً
كان فــي داخــل نفســه متيقنــا نفســه، فقــد 
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 ، ورســالته وأن مــا جــاء بــه هــو مــن عنــد رب العالميــن وليــس مــن نــوع الســحر

كان علــى حســاب الحقيقــة والفضيلــة والمصلحــة  إن  ولكنــه جحــد ذلــك و

كمــا فعــل إبليــس   
ً
كان علــى حســاب آخرتــه، تمامــا إن  الوطنيــة العامــة، بــل و

الرجيــم حيــن أبــى الســجود لخليفــة اهلل فــي األرض ووليــه األعظــم آدم؟ع؟ إذ 

 منــه علــى الحــق وأهلــه بســبب 
ً
أمــره اهلل ســبحانه وتعالــى بذلــك، اســتكبارا

ــه إلــى درجــة اإلصــرار علــى المعصيــة، رغــم يقينــه بأنهــا  أنانيتــه وتضخــم ذات

كبيــر وتــؤدي بــه إلــى غضــب اهلل؟زع؟ وعقوبــة العــذاب األبــدي  معصيــة وذنــب 

العظيــم فــي نــار جهنــم، وقــد بالــغ فــي العنــاد والضــال باإلصــرار علــى إضــال 

فــي  شــركاء  ليكونــوا  لنفســه،  منــه   
ً
وانتقامــا لهــم  منــه   

ً
آدم؟ع؟ حســدا أبنــاء 

المعصيــة والشــقاء والعــذاب المؤلــم فــي اآلخــرة فــي نــار جهنــم. يقــول الشــيخ 

كفــره وضاللــه   علــى 
ً
 مجــردا

ً
عبدالرحمــن الســعدي: »فلــو أمرهــم باتباعــه اتباعــا

لــكان الشــر أهــون، ولكنــه أمرهــم باتباعــه وزعــم أن فــي اتباعــه الحــق وفــي اتبــاع 

ــاع الضــالل«))). الحــق اتب

وهــذا هــو دأب الطغــاة المســتكبرين والفراعنــة المتجبريــن فــي التعامــل مــع 

 وأن 
ً
متبوعيهــم ومرؤوســيهم وشــعوبهم، فهــم يعتبــرون أنفســهم علــى حــق دائمــا

كام فوقــه، فالــرأي رأيهــم وليــس لغيرهــم إبداء وجهة  كامهــم صــدق وعــدل وال 

نظــر مخالفــة أو أن يــروا غيــر مــا يرونــه هــم؛ ألنهــم يتوهمــون بــأن لهــم عقــوالً 

 وشــامًا وســلطة مطلقــة علــى النــاس، وليــس عنــد النــاس 
ً
 واســعا

ً
كاملــة وعلمــا

مــا عندهــم مــن العقــل والعلــم الواســع بالمصلحــة، فالواجــب علــى النــاس 

طاعتهــم واالمتثــال ألمرهــم ونواهيهــم، يريــدون بذلــك تثبيت ملكهم ورئاســتهم 

1. تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كالم املنان، عبدالرحمن السعدي، صفحة 1035 
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كان ذلــك علــى حســاب الحقيقــة والفضيلــة والمصلحــة  إن  وامتيازاتهــم و

 منهــم لشــعوبهم وخيانــة منهــم ألمانــة الحكــم والرئاســة 
ً
الوطنيــة العامــة غّشــا

العامــة، وهــذا يمثــل منتهــى الجهــل والحماقــة والغــرور  المســؤولية  وحمــل 

مــن  المهووســون  الحمقــى  هــؤالء  يجــد  أن   
ً
جــدا المؤســف  ومــن  واألنانيــة، 

ــة الضــارة  يصدقهــم ويجاريهــم فــي سياســاتهم الشــيطانية ومواقفهــم الجاهلي

كمــا فعــل األقبــاط  بإنســانية اإلنســان وكمالــه ومصالحــه الجوهريــة والحيويــة 

مــع فرعــون.

ى دور النخبــة االنتهازية  وينبغــي أن نتذكــر وال ننســى فــي هــذه الطامــة الكبر

الفاســدة مــن السياســيين والمثقفيــن والكتــاب ورجــال األعمــال وغيرهــم.

وقيــل: إن مؤمــن آل فرعــون دافــع عــن موســى الكليــم ؟ع؟ بالحكمــة والموعظــة 

وجــادل قومــه بالتــي هــي أحســن وقــد اســتطاع بأســلوبه الرائــع والمحكــم والمؤثــر 

أن يثنــي فرعــون الطاغيــة عــن عزمــه علــى قتــل موســى الكليــم؟ع؟ أو علــى األقــل 

تأخيــر تنفيــذه إلــى أن اســتطاع موســى الكليــم؟ع؟ أن يتغلــب بــإذن اهلل؟زع؟ علــى 

 فــي حســاب وتقديــر قيمــة الوقــت 
ً
 جــدا

ً
، وكان المؤمــن الشــجاع دقيقــا الخطــر

 
ً
حيــث تدخــل فــي الوقــت المناســب واللحظــات الصعبــة والحساســة جــدا

بالدفــاع المنطقــي المحكــم والمتقــن عــن موســى الكليــم؟ع؟، حتــى اســتطاع أن 

كانت تســتهدف حياته والقضاء علــى دعوته. ينقــذه ببراعــة مــن مؤامــرة خطيــرة 

اِد<))) تــدل علــى شــبه  َ سث َل �لّرَ �ي ا َس�بِ
َّ
ل ْم �إِ

ُ
ك ْهِ��ي

أَ
َرٰى َوَما �

أَ
ا َما �

َّ
ل ْم �إِ

ُ
ك ِر�ي

أُ
وعبــارة >َما �

كان قــد عــزم عليــه مــن قتــل موســى الكليــم؟ع؟،  االعتــذار مــن فرعــون عمــا 

29 : 1. غافر
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إمعــان النظــر والتدبــر  ومعنــاه: مــا عــزم علــى قتــل موســى؟ع؟ إال بعــد التفكيــر و

. وقــد وجــدت 
ً
، فــي الحالتيــن: قتــل موســى؟ع؟ وتركــه حيــا فــي عواقــب األمــور

الحــق والهــدى والخيــر والفضيلــة والمصلحــة فــي قتلــه وأن الضــال والفســاد 

ــم ومــا  ــه خيرك ــي أردت بقتل ، أي: إنن
ً
ــا ــه حي ــي إبقائ ــة والضــرر ف والشــر والرذيل

فيــه مصلحتكــم وصاحكــم وصــاح مجتمعكــم ودولتكــم وليــس لمصلحــة أو 

رغبــة خاصــة أو نحــو ذلــك.

مواصلة مؤمن آل فرعون لنصائحه

 �ٍ� ْ�ِم �نُ �بِ �قَ
أْ
َل َد� ْ ��بِ 30 ِم�ث ْحرنَ

اأَ
ْ
ْ�ِم �ل َ َل �ي

ْ ْم ِم�ث
ُ
ك �يْ

َ
ا�نُ َعل �نَ

أَ
ِ�ي �

�نّ ْ�ِم �إِ ا �قَ َم�نَ �يَ
آ
�ي � ِ �ن

َّ
اَل �ل >َو�قَ

اِد< ِ��بَ
ْ
ًما ِلل

ْ
ل ُ� طنُ ِر�ي ُ ُه �ي

َ
ْ�ِ�ِهْم َوَما �لّل َ �نَ ِم�نْ �ب �ي ِ �ن

َّ
ُم�َد َو�ل

َ َوَعاٍد َو�ث

لــم ينخــدع مؤمــن آل فرعــون بمراوغــة فرعــون وتمويهــه وأدرك ببصيرتــه 

وشــخصيته  فرعــون  بذهنيــة  الدقيقــة  ومعرفتــه  الواســعة  وخبرتــه  النافــذة 

العدوانيــة ومــا تنطــوي عليــه نفســه الطاغوتيــة مــن المكيــدة والخــداع، ولــم 

إنقاذهــم وتجنيبهــم ورطــة ارتــكاب جريمــة قتــل ولي  ييــأس مــن هدايــة قومــة و

ــه  ــم يثن ــم يتوقــف عــن النصــح واإلرشــاد ول اهلل األعظــم موســى الكليــم؟ع؟، فل

عتــو فرعــون وطغيانــه وتعصــب قومــه مــن تكــرار الدعــوة والنصــح واإلرشــاد، 

 لهــم مــن بطــش اهلل؟زع؟ 
ً
إرشــاده لقومــه، ومحــذرا فمضــى فــي دعوتــه ونصحــه و

كمــا حصــل  وغضبــه وعذابــه الشــديد لهــم فــي الحيــاة الدنيــا قبــل اآلخــرة 

إيذائهــم  كفرهــم وتكذيبهــم الرســل الكــرام؟مهع؟ و لألمــم الســابقة المارقــة بســبب 

وقتلهــم، وبســبب أعمالهــم ومــا جنــت أيديهــم اآلثمــة مــن الذنــوب الكبيــرة 

والصغيــرة.
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ــون  ــات فــا يزال  فــي اإلصــرار والثب
ً
ــا ــن دائم ــة الدعــاة المخلصي وهــذه حال

يدعــون إلــى ربهــم وال يردهــم عــن ذلــك وال يثنيهــم عتــو طاغيــة مســتكبر أو 

جهــل قــوم أو تعصبهــم أو غيــر ذلــك مــن العوائــق والصعوبــات.

 بالتمــدن والثقافــة ولــه حضــارة 
ً
وكان الشــعب المصــري آنــذاك يمتــاز نســبيا

أرضهــم  تكــن  لــم  التــي  الســابقة  األمــم  أحــوال  علــى   
ً
مطلعــا وكان  عظيمــة، 

 بمــا آل إليــه 
ً
 فــي الجغرافيــا والتاريــخ، وكان عالمــا

ً
كثيــرا وحضارتهــم تبعــد عنهــم 

مصيرهــم، فــأراد مؤمــن آل فرعــون أن يوجــه أنظــار قومه إلى األحــداث المؤلمة 

والمصيــر األســود الــذي انتهــوا إليــه غيــر مأســوف عليهــم، ويحذرهم مــن أن ينزل 

بهــم مــا نــزل بتلــك األمــم مــن العواقــب الســيئة، لعلهــم يلينــوا ويتعظــوا ويفيقــوا 

مــن غفلتهــم المطبقــة، ويرجعــون عــن عبادتهــم وكفرهــم وطغيانهــم ومــا عزمــوا 

ا�نُ  �نَ
أَ
ِ�ي �

�نّ عليــه مــن جريمــة قتــل ولــي اهلل األعظــم موســى الكليــم؟ع؟، فقــال: >�إِ

ْ�ِ�ِهْم<))). َ �نَ ِم�ن �ب �ي ِ �ن
َّ
ُم�َد َو�ل

َ �ٍ� َوَعاٍد َو�ث ْ�ِم �نُ �بِ �قَ
أْ
َل َد� ْ ��بِ 30 ِم�ث ْحرنَ

اأَ
ْ
ْ�ِم �ل َ َل �ي ْ �ث م ّمِ

ُ
ك �يْ

َ
َعل

بالتوحيــد  وكفركــم  عنادكــم  علــى  أصررتــم  إن  عليكــم  أخــاف  إنــي  أي: 

وتكذيبكــم بنبــوة موســى الكليــم؟ع؟ ورســالته وتورطتــم فــي قتلــه بغيــر حــق 

أن يصيبكــم مــن العــذاب اإللهــي المؤلــم مثلمــا أصــاب األمــم الســابقة المارقــة 

كفــرت بالتوحيــد وكذبــت بالرســل الكــرام؟مهع؟ واتفقــت وتحزبــت ضدهــم  التــي 

واجتمعــت علــى معارضتهــم وعمــدت إلــى إيذائهــم وقتلهــم، مثــل قــوم نــوح 

وقــوم هــود )عــاد( وقــوم صالــح )ثمــود( وغيرهــم مــن الكافريــن المكذبيــن للرســل 

الكــرام؟مهع؟ الذيــن بعدهــم، مثــل قــوم لــوط الذيــن غضــب اهلل؟زع؟ عليهــم وأنــزل 

31-30 : 1. غافر
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 بعــد قــوم، فــكان لــكل 
ً
عليهــم عقوبــة االســتئصال فأهلكهــم أجمعيــن قومــا

ــاد والتعصــب  ــوا عليــه مــن العن حــزب منهــم يــوم دمــار وهــاك جــزاء مــا دأب

إيذائهــم وقتلهــم والطغيــان  األعمــى والكفــر والتكذيــب للرســل الكــرام؟مهع؟ و

إظهــار  وارتــكاب المعاصــي والذنــوب الكبيــرة والصغيــرة الظاهــرة والباطنــة، و

الفســاد ونشــره فــي طــول األرض وعرضهــا، فأهلكهــم اهلل؟زع؟ بعضهــم بالطوفــان 

)الفيضــان( العظيــم، وأهلــك بعضهــم بالريــح الصرصــر العقيــم، وأهلــك بعضهم 

ــر ذلــك.  ــزال المدمــر وغي بالصواعــق المحترقــة، وأهلــك بعضهــم بالزل

التاريــخ  فــي  المكذبيــن  المارقيــن  األقــوام  فــي  إلهيــة جاريــة  وهــذه ســنة 

البالغــة  اإللهيــة  الحكمــة  مقتضــى  وفــق  وتأتــي  البشــرية،  للمســيرة  الطويــل 

والرحمــة الواســعة بالعبــاد، فليــس مــن الحكمــة تــرك هــؤالء المارقيــن يعيشــون 

كل ســالك يريــد الوصــول إلــى الهــدى   ويقطعــون الطريــق علــى 
ً
فــي األرض فســادا

والصــاح فــي األرض وتحصيــل الســعادة الحقيقيــة الكاملــة فــي الداريــن الدنيــا 

كمالهــا المعرفــي والتربــوي  واآلخــرة، فيحيلــون بيــن اإلنســانية وبيــن الوصــول إلــى 

والحضــاري وتحقيــق غايــة وجودهــا، وكأن اهلل؟زع؟ ضعيــف ومغلــوب علــى أمره 

وعاجــز عــن ردع هــؤالء المارقيــن، ووضــع حــد لســفاهتهم وطيشــهم وحماقتهــم، 

المؤمنيــن  عبــاده  علــى  بإبقائهــم  المفســدين  المارقيــن  هــؤالء  يفضــل  وكأنــه 

الصالحيــن الذيــن يقطعــون عليهــم طريــق الوصــول إلــى اهلل ذي الجــال واإلكــرام 

وطاعتــه، وأرحــم بأولئــك المارقيــن مــن المؤمنيــن، وحاشــا هلل ســبحانه وتعالــى 

وأنــزل   ، كثيــر لــه علــى 
َ

اإلنســان بفضلــه وفّض كذلــك، فقــد خلــق  أن يكــون 

الكتــب لهدايتــه، ودعــاه إلــى اإليمــان بــه، والكفــر بالطاغــوت، وكلفــه بطاعتــه، 

ومحاربــة الطاغــوت والطغــاة المفســدين فــي األرض والظالميــن للعبــاد، وعليــه 
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فــإن إهــاك تلــك األقــوام المارقــة المكذبــة بالرســل والتــي عاثــت فــي األرض 

 ومــا نــزل بهــا مــن العــذاب األليــم يعــد جــزاًء عــادالً اســتوجبوه بكفرهــم 
ً
فســادا

وأعمالهــم الســيئة ومــا جنــت أيديهــم مــن الجرائــم المشــينة.

 ألعمالهــم وللحكمــة اإللهيــة البالغــة والرحمــة اإللهيــة 
ً
أي: جــزاًء موافقــا

 
ً
الواســعة، وليــس فيــه ظلــم لهــذه األقــوام المارقــة، فــإن اهلل؟زع؟ ال يعاقــب فــردا

 بغيــر ذنــب أذنبــوه، أو جــرم أســلفوه، وال يخلــي الظالميــن المفســدين 
ً
أو قومــا

فــي األرض بغيــر انتقــام، فهــم الظالمــون أنفســهم بســوء اختيارهــم وتصرفاتهــم 

وتكذيبهــم الرســل الكــرام؟مهع؟ والتمــرد علــى أمــر اهلل؟زع؟ نهيــه، وأنتــم مثلهــم فــي 

العنــاد واالســتكبار والكفــر والتكذيــب واألعمــال الســيئة والتمــرد علــى أمــر اهلل 

ــه. ــى ونهي ســبحانه وتعال

وقــد جــرت ســنة اهلل؟زع؟ عليهــم بالعقوبــة، أفــا تخشــون أن يصيبكــم مثلمــا 

أصابهــم مــن العقوبــة ويحــل بســاحتكم مثلمــا حــل بســاحتهم مــن الهــاك 

واالســتئصال؟ فأعمالكــم مثــل أعمالهــم ولســتم اســتثناء فــي القاعــدة أو الســنة 

اإللهيــة الجاريــة فــي األمــم عبــر التاريــخ الطويــل والجغرافيــا العريضــة، فــا 

ضمــان لكــم بــأن ال تشــملكم العقوبــات اإللهيــة، بــل أنتم مرشــحون ومســتحقون 

الســيئة، وعليــه: فإنــي أخــاف  القبيحــة وأعمالكــم  لهــا بكفركــم وأخاقكــم 

عليكــم بحــق أن يكــون مصيركــم مثــل مصيرهــم األســود، وأن يحــل بكــم الهــاك 

ليــم فــي الدنيــا واآلخــرة. والعــذاب األ

كام مؤمــن آل فرعــون تعريــض بفرعــون ورد عليــه حيــن قــال:  وقيــل: فــي 
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اِد<))) وكأن مؤمــن آل فرعــون رد عليــه فقــال: وأنــا  َ سث َل �لّرَ �ي ا َس�بِ
َّ
ل ْم �إِ

ُ
ك ْهِ��ي

أَ
>َوَما �

 عليكــم مــن أن يصيبكــم مثــل الــذي 
ً
 مــا قلــت الــذي قلتــه لكــم إال خوفــا

ً
أيضــا

أصــاب األمــم الســابقة المارقــة مــن العــذاب اإللهــي المؤلــم فــي الدنيــا قبــل 

والمعرفيــة  التاريخيــة  والتجربــة  المنطــق  علــى  ذلــك  فــي   
ً
معتمــدا اآلخــرة، 

اليقينيــة الواضحــة بالســنن اإللهيــة.

مؤمن آل فرعون يحذر قومه من عواقب اآلخرة

ِه ِم�نْ 
َ
ْم ِم�نَ �لّل

ُ
ك

َ
�نَ َما ل ِر�ي ��نَ ُمْ��بِ

ُّ
َ�ل ْ�َم �قُ َ اِد 32 �ي �نَ

ْ�َم �ل�قَّ َ ْم �ي
ُ
ك �يْ

َ
ا�نُ َعل �نَ

أَ
ِ�ي �

�نّ ْ�ِم �إِ ا �قَ >َو�يَ

ُه ِم�نْ َهاٍد<
َ
َما ل ُه �نَ

َ
ِلِل �لّل صنْ َعاِصٍم َوَم�نْ �يُ

وبعــد أن خــوف مؤمــن آل فرعــون قومــه مــن العقوبــات اإللهيــة الدنيويــة 

جــزاء ذنوبهــم، انتقــل إلــى تخويفهــم مــن العقوبــات األخرويــة المهولــة وتوجــع 

اِد<))) أي: أخاف عليكم إن بقيتم  �نَ
ْ�َم �ل�قَّ َ ْم �ي

ُ
ك �يْ

َ
ا�نُ َعل �نَ

أَ
ِ�ي �

�نّ من أجلهم فقال: >�إِ

علــى الكفــر بالتوحيــد وتكذيــب الرســول الكريــم موســى الكليــم؟ع؟ وتورطكــم 

فــي قتلــه بغيــر حــق عقــاب يــوم القيامــة حيــن تســمعون الصيحــة بالحــق 

ــى ســاحة الحســاب والجــزاء اإللهــي، وهــو  ــور مســرعين إل فتخرجــون مــن القب

كل أنــاس  اليــوم الفاصــل فــي مســيرة اإلنســان الوجوديــة، حيــث يدعــو اهلل؟زع؟ 

<))) وينــادي الظالمــون  �نَ اِلِم�ي
� �ل�نَّ

َ
ِه َعل

َ
هقُ �لّل ْ��نَ

َ
ا ل

َ
ل
أَ
بإمامهــم وينــادي المنــادي >�

 بالويــل والثبــور ويســتغيث بعضهــم ببعــض ويطلبــون العــون 
ً
بعضهــم بعضــا
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والمســاندة مــن بعضهــم البعــض ممــا اعتــادوا عليــه مــن الجرائــم والذنــوب 

والمعاصــي فــي عالــم الدنيــا، وذلــك لهــول مــا يشــاهدونه مــن أهــوال عرصــات 

ــن. ــى مــكان مكي ــوم القيامــة، إال أن أصواتهــم واســتغاثتهم ال تصــل إل ي

اِد<))) مــن أســماء يــوم القيامــة، وهــو مأخــوذ مــن النــداء أي  �نَ
ْ�َم �ل�قَّ َ وقيــل: >�ي

َهْل  ا �نَ
ا َح�قًّ �نَ ُّ ا َر�ب ا َما َوَعَد�نَ ْد�نَ ْ� َو�بَ �ن �قَ

أَ
يــوم ينــادي أصحــاب الجنــة أصحــاب النــار >�

َ�ْم<))) ويــوم ينــادي أصحــاب النــار أصحــاب  �� �نَ
ُ
ال ا �قَ

ْم َح�قًّ
ُ
ك ُّ ا َوَعَد َر�ب م ّمَ

د�قُّ َو�بَ

ُه<))) فيجيبهم أصحاب الجنة 
َ
ُم �لّل

ُ
ك �قَ ا َررنَ ْو ِمّمَ

أَ
َماِء �

ْ
ا ِم�نَ �ل �نَ �يْ

َ
�� َعل صنُ �ي �نِ

أَ
�نْ �

أَ
الجنة >�

.(4(> �نَ ِر�ي كَ��نِ
ْ
� �ل

َ
َمُهَما َعل َه َحّرَ

َ
�نَّ �لّل >�إِ

وفــي يــوم القيامــة العظيــم يحــاول الكافــرون الهــرب مســرعين مــن نــار جهنــم 

 مــن حرهــا الشــديد ومــن عذابهــا المؤلــم؛ برجــاء النجــاة منهــا ولكن بدون 
ً
خوفــا

جــدوى أو فائــدة، فــا فــرار مــن عــذاب اهلل؟زع؟ وال مخلــص وال منقــذ منــه إال 

ــى أمــره ال  ــب عل ــه، وهــو الغال ــن، وال ملجــأ مــن اهلل ؟ج؟ إال إلي اهلل رب العالمي

يــرده وال ينازعــه شــيء.

وعليــه: فــإن مؤمــن آل فرعــون يريــد أن يقــول لقومــه أن مصيركــم إن بقيتــم 

علــى الكفــر والتكذيــب واألعمــال الســيئة وتورطتــم فــي قتــل العبــد الصالــح 

وولــي اهلل األعظــم موســى الكليــم؟ع؟ إلــى النــار ال محالــة؛ ألنكــم ال تملكــون مــا 

32 : 1. غافر
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تدفعــون بــه عــذاب اهلل ؟ج؟ ال مــن أنفســكم وال مــن غيركــم إال اهلل؟زع؟، واعلمــوا 

أن مــن يخليــه اهلل؟ج؟ ومــا اختــار لنفســه مــن الضــال والصــواب فمــا لــه مــن 

هــاٍد يهديــه مــن ضالــه إلــى الحــق والعــدل والخيــر والفضيلــة والصــواب؛ ألن 

الهــدى بيــد اهلل؟زع؟ وحــده، فــإذا منــع عــن أحــد مــن عبــاده الهــدى لعلمــه أنــه 

غيــر الئــق بــه، بخبــث طبعــه وعنــاده وفســاد فكره وقبيــح أخاقه وســوء أعماله 

، فالواجــب عليكــم بحكــم الطبــع والعقــل أن 
ً
فــا ســبيل لــه إلــى الهدايــة أبــدا

تأخــذوا حذركــم وأن تقدمــوا علــى اإليمــان والطاعــة قبــل فــوات األوان وأن 

تمتنعــوا علــى األقــل عــن اإلقــدام علــى قتــل العبــد الصالــح والناصــح لكــم موســى 

بــن عمــران الكليــم؟ع؟.

يقــول الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة: »مــن يســلك طريــق الضــالل، فــإن اهلل 

كمــن يشــرب الســم فــإن اهلل يميتــه وال يجــد   
ً
يضلــه وال يجــد مــن يهديــه، تمامــا

ُه ِم�نْ َهاٍد<))) معنــاه أن الذيــن ضلــوا 
َ
َما ل ُه �نَ

َ
ِلِل �لّل صنْ مــن يحييــه«))) وقيــل: >َوَم�ن �يُ

بــوا عــن الصــراط 
ّ
فــي الحيــاة الدنيــا وابتعــدوا عــن ســبيل الهدايــة والرشــاد وتنك

المســتقيم وانقطعــوا عــن االتصــال بــاهلل ذي الجــال واإلكــرام ســيضلون فــي 

ــد  ــم األبــدي الخال ــة والرضــوان اإللهــي والنعي ــر وعــن الجن كل خي اآلخــرة عــن 

عَر�نَ 
أَ
، قــول اهلل تعالــى: >َوَم�ن � ويتركــون فــي الشــقاء والعــذاب المؤلــم فــي النــار

�نىي  ر�قَ َ ّ ِلَم َحسث
اَل َر�بِ عمى ١٢٤ �ق

أَ
اَمهقِ � �ي �َم �ل�قِ َ ُرُه �ي ُ حسث

كً� َو�نَ �ن هقً صنَ َ سث ُه َم��ي
َ
ل �نَّ  اإِ

كر�ي �نَ َع�ن دنِ
سى<))) �ن �َم �قُ ِلَك �ل�يَ �ن

َ
ها َوك �قَ س�ي �نَ ا �نَ �ن ا�ق �ي

آ
َك � �ق �قَ

أَ
ِلَك � اَل َك�ن ًر� ١٢٥ �ق ص�ي �قُ �بَ � ُك�ن عمى َو�قَ

أَ
�

1. تفسير الكاشف، محمد جواد مغنية، جزء 6، صفحة 451 
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تذكير قومه بنبوة يوسف الصديق؟ع؟ ورسالته

 � دنَ ٰى �إِ
ِه َح�قَّ ْم �بِ

ُ
اَءك ا �بَ ّكٍ ِمّمَ َ ْم �نِ�ي سث

�قُ
ْ
ل ِ َما رن ا�قِ �نَ �نَ ِ

�يّ �بَ
ْ
ال ُل �بِ �بْ

�ُس�نُ ِم�نْ �قَ ْم �يُ
ُ
اَءك ْ� �بَ �قَ

َ
>َول

ا�بٌ 34  ُه َم�نْ ُهَ� ُمْسِر�نٌ ُمْر�قَ
َ
ّلُ �لّل صنِ ِلَك �يُ

ْ�ِ�ِه َرُس�لًا َك�نَٰ َ ُه ِم�نْ �ب
َ
َ �لّل َ��ث �بْ َ �نْ �ي

َ
ْم ل �قُ

ْ
ل َك �قُ

َ
َهل

 �� َم�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ن

َّ
َ� �ل ِه َوِع�نْ

َ
َ� �لّل ا ِع�نْ �قً َر َم�قْ اُهْم َك�بُ �قَ

أَ
� ٍ َ�ا�ن

ْ
ِر ُسل �يْ

�نَ ِه �بِ
َ
ا�قِ �لّل �يَ

آ
 �نِ�ي �

��نَ
ُ
اِدل َ حب ُ �نَ �ي �ي ِ �ن

َّ
�ل

اٍر< �بَّ َ حب ٍر  ِ
�بّ
َ
ك ُم�قَ �بِ 

ْ
ل �قَ ُكّلِ   �ٰ

َ
َعل ُه 

َ
�لّل ُع  ْ��بَ َ �ي ِلَك 

�نَٰ
َ
ك

بعــد أن خاطــب مؤمــن آل فرعــون وجــدان قومــه وخوفهــم مــن عواقــب 

ــا واآلخــرة، خاطــب  ــن الدني كفرهــم وتكذيبهــم لموســى الكليــم؟ع؟ فــي الداري

 مــن التجربــة التاريخيــة لهــم بغيــة 
ً
 مســتفيدا

ً
 محكمــا

ً
 منطقيــا

ً
عقولهــم خطابــا

كــي تذعــن للحــق  محــو الصــدأ وآثــار الكفــر الســوداء عــن صفحــة قلوبهــم؛ 

المبيــن وتســلم لــرب العالميــن وتصــدق األنبيــاء والمرســلين الناصحيــن؟مهع؟ 

وتتبعهــم وتتــرك العنــاد والتكبــر والطغيــان، فبّيــن لهــم بــأن الدعــوة التــي جــاء 

 فــي التاريــخ والحضــارة المصريــة العريقــة، 
ً
بهــا موســى الكليــم؟ع؟ ليســت بدعــا

ــوة يوســف الصديــق؟ع؟ ورســالته الــذي هــو واحــد مــن أجــداد  واستشــهد بنب

أواصــر  تــزال  وال  طويــل،  بزمــن   
ً
تاريخيــا عنهــم  يبعــد  وال  الكليــم؟ع؟  موســى 

ُل  �بْ
�قَ �ُس�نُ ِم�ن  �يُ ْم 

ُ
اَءك ْ� �بَ �قَ

َ
>َول وبينــه، فقــال:  بينهــم  الذهنــي قائمــة  االرتبــاط 

ْ�ِ�ِه  َ ُه ِم�ن �ب
َ
َ �لّل َ��ث �بْ َ �ن �ي

َ
ْم ل �قُ

ْ
ل َك �قُ

َ
� َهل دنَ ٰى �إِ

ِه َح�قَّ م �بِ
ُ
اَءك ا �بَ ّمَ ّكٍ ّمِ

َ ِ�ي سث
ْم �ن �قُ

ْ
ل ِ َما رن

ا�قِ �نَ �نَ ِ
�يّ �بَ

ْ
ال �بِ

ِر  �يْ
�نَ ِه �بِ

َ
ا�قِ �لّل �يَ

آ
ِ�ي �

��نَ �ن
ُ
اِدل َ حب ُ �نَ �ي �ي ِ �ن

َّ
ا�بٌ 34 �ل ْر�قَ ُه َم�نْ ُهَ� ُمْسِر�نٌ ّمُ

َ
ّلُ �لّل صنِ ِلَك �يُ

َرُس�لًا َك�نَٰ

�بِ 
ْ
ل ٰ� ُكّلِ �قَ

َ
ُه َعل

َ
ُع �لّل ْ��بَ َ ِلَك �ي

�� َك�نَٰ َم�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ن

َّ
َ� �ل ِه َوِع�ن

َ
َ� �لّل ا ِع�ن �قً َر َم�قْ اُهْم َك�بُ �قَ

أَ
� ٍ َ�ا�ن

ْ
ُسل

اٍر<))). �بَّ َ حب ٍر  ِ
�بّ
َ
ك ُم�قَ
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يوســف  قبــل  مــن  جاءكــم  لقــد  وأقســم  والمعنــى:  للقســم،  الــواو  ولقــد: 

الصديــق عزيــز مصــر بالمعجــزات الباهــرات والبينــات الواضحــات الدالة على 

كــم إلــى عبــادة اهلل وحــده ال شــريك لــه وطاعتــه،  صــدق نبوتــه ورســالته، ودعا

كارثــة محققــة بحســن تدبيــره، فالتجربــة والمنطــق  وأنقــذ شــعب مصــر مــن 

يــدالن علــى صدقــه بمــا ال يــدع مجــاالً للشــك والريــب والتــردد، ومــع ذلــك 

، ليــس بســبب 
ً
حصــل االرتيــاب فــي صدقــه واإلعــراض عــن رســالته مــا دام حيــا

صعوبــة دعوتــه وعــدم وضوحهــا أو لغمــوض فيهــا أو عــدم وجــود األدلــة الكافية 

علــى صدقهــا، ولكــن بســبب غرورهــم وســوء طبعهــم وعنادهــم واســتكبارهم 

علــى الحــق وأهلــه، ولكــي يعطــوا ألنفســهم الذرائــع والمبــررات ليتنصلــوا مــن 

 منهــم وراء األهــواء الشــيطانية 
ً
المســؤولية وتــرك العمــل بالتكليــف اإللهــي جريــا

والرغبــات والشــهوات الحيوانيــة والمصالــح الدنيويــة العاجلــة التــي ال يريــدون 

كان ذلــك علــى حســاب الحقيقــة والفضيلــة وكافــة القيــم  التفريــط فيهــا ولــو 

والمبــادئ الســامية.

ازداد  حياتــه  أيــام  وانقضــت  الصديــق؟ع؟  يوســف  اهلل؟زع؟  توفــى  ولمــا 

الشــرك والشــكوك، إذ ضمــوا إلــى تكذيــب رســالته التكذيــب برســاالت الرســل 

ْ�ِ�ِه َرُس�لًا<))) ويومــئ هــذا التعبيــر إلــى  َ ُه ِم�ن �ب
َ
 �لّل

َ َ��ث �بْ َ �ن �ي
َ
بعــد وفاتــه، إذ قالــوا: >ل

؟ع؟ ألنهــم ظنــوا بأنهــم  أنهــم قــد فرحــوا بمــوت يوســف الصديــق وعزيــز مصــر

قــد تحــرروا بموتــه مــن التكليــف اإللهــي، وهــذا هــو عيــن الضــال ألنــه خــاف 

المنطــق والحكمــة اإللهيــة، فالمنطــق الســليم يقتضــي متابعــة الدليــل، والشــك 

فــي صــدق نبــوة يوســف الصديــق؟ع؟ مخالــف للدليــل فهــو مخالــف للعقــل 

34 : 1. غافر
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والمنطــق وهــو مخالــف للحكمــة اإللهيــة، وال يليــق وصف اهلل ســبحانه وتعالى 

إيصالهــا  كلهــا وتكفــل بهدايتهــا و بــه ألن اهلل تبــارك وتعالــى خلــق الموجــودات 

إلــى غايــة وجودهــا وال يمكــن أن يتركهــا ســدى.

ّمَ َه�ى<))) وهــذا 
ُ �ث ُه  ل�قَ ٍء �نَ ىي

َ عطى ُكّلَ سث
أَ
� �ي  �ن

َّ
�ل ا  �نَ ُّ َر�ب اَل  >�ق قــول اهلل تعالــى: 

إرســال الرســل  يشــمل اإلنســان وغيــره. وهدايــة اإلنســان تتطلــب بعــث األنبياء و

إنــزال الكتــب، حيــث يتميــز اإلنســان بالعقــل واالختيــار وبذلــك  الكــرام؟مهع؟ و

صــارت لديــه قابليــة الصعــود فــي مــدارج الكمــال وبلــوغ القمــة فــي الخيــر 

، وقابليــة الهبــوط  والصــاح والعطــاء إن عمــل وفــق مقتضيــات العقــل والفكــر

والرذيلــة  الهمجيــة  فــي  الــذروة  وبلــوغ  والحيوانيــة  الشــيطنة  إلــى حضيــض 

والفســاد إن أطلــق العنــان للهــوى والشــهوات، وصــار مؤهــًا للتكليــف وتحمــل 

المســؤلية الدينيــة والمدنيــة إال أن العقــل وحــده ال يكفــي لمعرفــة اإلنســان 

ــوي والحضــاري وتحقيــق ســعادته  ــه الترب كمال ــى  ــع مــا يلزمــه للوصــول إل جمي

ــه  ــى بلطفــه ورحمت ــارك وتعال ــا واآلخــرة، لهــذا تكفــل اهلل تب فــي الداريــن الدني

إنــزال الكتــب الســماوية مثــل التــوراة واإلنجيــل  بإرســال الرســل الكــرام؟مهع؟، و

والزبــور والقــرآن الكريــم لهدايــة اإلنســان ســبيل الرشــاد، وتعريفــه مــا فيــه خيــره 

ــم  ــه العال ــا؛ ألن كمــل فــي الديــن والدني وصاحــه، ونظــم أمــره علــى الوجــه األ

والمحيــط وحــده بجميــع ذلــك.

ودعــم الرســل بالمعجــزات الباهــرات والبينــات الواضحــات التــي تثبــت 

لهــم بالطاعــة  النــاس باإلذعــان  يــدع مجــاالً للشــك ويلــزم  ال  صدقهــم بمــا 

1. طه: 50
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إنــزال الكتــب الســماوية لــكان خلــق اإلنســان  واالمتثــال، ولــوال إرســال الرســل و

ــى؛ ألن  ــة البالغــة وال يليــق بــاهلل ســبحانة وتعال  للحكمــة اإللهي
ً
ــا  ومخالف

ً
ــا عبث

الناتــج: إنطــاق اإلنســان فــي الفســاد والجريمــة بــدون رادع وال وازع ممــا يــؤدي 

.
ً
إلــى الهمجيــة والرذيلــة والشــقاء مطلقــا

كلمــا  الرســاالت  تجديــد  تتطلــب  الرســل  إلــى  اإلنســان  حاجــة  أن  كمــا 

 مــع مســتجدات 
ً
اختلفــت األوضــاع، بحيــث تتناســب الرســالة الســماوية دائمــا

إال فقــدت قيمتهــا ووظيفتهــا فــي الحيــاة  األوضــاع والتطــورات الحضاريــة و

ولمــا انتهــى األمــر إلــى الرســالة المحمديــة الخاتمــة، فقــد تكفــل اهلل؟زع؟ بحفــظ 

الكتــاب اإللهــي المنــزل )القــرآن( مــن التحريــف وأن ال تخلــو األرض مــن حجــة 

مــن األوصيــاء الهاديــن المهدييــن؟مهع؟ مــا بقيــت حيــاة اإلنســان علــى وجــه 

ألرض. ا

يوســف  بعــد  أي  َرُس�لًا<)))  ْ�ِ�ِه  َ �ب ِم�ن  ُه 
َ
�لّل  َ َ��ث �بْ َ �ي �ن 

َ
>ل قولهــم  فــإن  وعليــه: 

الصديــق؟ع؟ يــدل علــى عــدم المعرفــة بــاهلل ذي الجــال واإلكــرام حــق المعرفــة 

ٍء<))) ألن مــن عــرف  ىي
ٍر ِم�ن سثَ َ َسث ـُه َعل� �ب

َّ
َل �لل رنَ �ن

أَ
ال�� ما � دن �ق �ِرِه �إِ  �قَ

ـَه َح�قَّ
َّ
َ�ُرو� �لل >َوما �قَ

 بــل 
ً
أن اهلل ســبحانه وتعالــى حكيــم ورحيــم بعبــاده، وأنــه لــم يخلقهــم عبثــا

خلقهــم لغايــة حكيمــة، وأنهــم إليــه راجعــون للحســاب والجــزاء ضــرورة، يلزمــه 

إرشــادهم  اليقيــن عقــًا بــأن اهلل؟زع؟ يبعــث إلــى النــاس أنبيــاًء ورســًا لهدايتهــم و

ــا واآلخــرة مــن  ــى مــا فيــه خيرهــم وصاحهــم وســعادتهم فــي الداريــن الدني إل

34 : 1. غافر
2. األنعام: 91
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المعــارف اإللهيــة الحقــة، واألخــاق الفاضلــة الجميلــة والشــرائع المنظمــة 

كمــل. ألحــوال األفــراد والمجتمــع التربويــة والحضاريــة علــى الوجــه األ

اإللهيــة  للحكمــة  وهــو مخالــف  الخلقــة،  هــدف  ينقــص  ذلــك  وبــدون 

: فــي إنــكار الوحــي والرســاالت اإللهيــة، حــط لمنزلــة الربوبيــة 
ً
البالغــة، وأيضــا

الحقــة، وقــدح فــي الحكمــة اإلليهــة، ونفــي ألعظــم منــة إلهيــة علــى اإلنســان، 

العظمــة  يليــق ومــا هــو علــى خــاف  ال  ووصــف هلل ســبحانه وتعالــى بمــا 

بعبــاده. واللطــف  والرحمــة 

وفــي سلســلة الرســاالت الربانيــة الهاديــة واإللهيــة المســتمرة إلــى النــاس، 

الواضحــات  والبينــات  الباهــرات  بالمعجــزات  الكليــم؟ع؟  موســى  جاءكــم 

التــي تــدل علــى صــدق نبوتــه ورســالته وأنهــا مــن عنــد اهلل رب العالميــن بمــا ال 

يــدع ألحــد مجــاالً للشــك والريــب والتــردد، ممــا يثبــت خطــأ مــا ذهــب إليــه 

آباؤكــم مــن قبــل، إذ قالــوا لــن يبعــث اهلل مــن بعــده رســوال، أي بعــد يوســف 

 أنكــم وقفتــم فــي نبــوة موســى الكليــم؟ع؟ 
ً
الصديــق؟ع؟، ومــن المؤســف جــدا

كمــا وقــف آباؤكــم مــن قبــل فــي نبــوة يوســف الصديــق ورســالته، وكررتــم  ورســالته 

نفــس الخطــأ الــذي أخطــأه آباؤكــم وعلــى نفــس األســاس الَمَرِضــي المخالــف 

للعقــل والمنطــق والفطــرة، ولنفــس الفــرض الســخيف وهــو المحافظــة علــى 

ــة. ــة العاجل ــح الدنيوي ــاء واألجــداد وعــدم التفريــط فــي المصال ــن اآلب دي

فســلكتم بذلــك نفــس مســلكهم وهــو اإلســراف والمبالغــة فــي المعاصــي 

النبــوة  أدلــة  فــي  البحــث  ســبيل  وتركتــم  والفضيلــة،  الحــق  علــى  والتعــدي 

والرســالة، وخالفتــم العقــل الــذي تميــز بــه اإلنســان ومنطقــه، ممــا تســبب فــي 
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حرمانكــم مــن اللطــف اإللهــي، فلــم تشــملكم الرحمــة اإللهيــة وأنــوار الهدايــة 

الربانيــة، فســرتم فــي وادي الجهــل والغــي والضــال، وبقيــت قلوبكــم ســوداء 

مظلمــة محجوبــة عــن شــعاع الهدايــة والفضيلــة فــي ظــل حكومــة الطاغــوت 

إضالــه الــذي ينتهــي بهاكــه  وفســادها، وهــو عينــه خــذالن اهلل؟زع؟ لإلنســان و

ــا واآلخــرة. وشــقائه فــي الداريــن الدني

كل من هو مســرف في المعاصي مكثر منها، ومتماٍد  فإن اهلل ؟ج؟ ال يهدي 

فــي تجــاوز الحــق وحــد االعتــدال إلــى الباطــل والتطــرف، ومرتــاب مــن الديــن 

الحــق وكثيــر الشــك وبشــكل مرضــي وعلــى غيــر أســاس صحيــح وبــدون حجــة 

ــه المعجــزات الباهــرات والبينــات  صحيحــة أو دليــل مســتقيم فيمــا تشــهد ب

الواضحــات مــن وحدانيــة هلل ســبحانه وتعالــى ووعــده ووعيده وســائر الحقائق 

التقليــد  فــي  واالنهمــاك  والتعصــب  الوهــم  لغلبــة  وذلــك:  وســواها،  اإللهيــة 

األعمــى وتعطيــل العقــل والتجربــة، وهــذا هــو وصفهــم الحقيقــي ووصفكــم مــا 

ــوا وتتراجعــوا عمــا أنتــم عليــه مــن الكفــر والتكذيــب ونحوهمــا، ومــن  ــم تتوب ل

كان هــذا وصفــه الحقيقــي فــإن اهلل؟زع؟ ال يهديــه وال يوفقــه إلــى الخيــر ألنــه ال 

يليــق إليــه، حيــث رد الحــق بالباطــل ورفــض الحــق بعــد أن وصــل إليــه وعرفــه، 

وخــرج عــن عالــم الفضيلــة فهــو ال يســتحق إال الخــذالن وأن يخليــه اهلل ؟ج؟ هــو 

ومــا اختــاره لنفســه ويضلــه.

وهنــا يجــب التمييــز بيــن الشــك المنهجــي الــذي هــو الســبيل إلــى اليقيــن، 

ومعنــاه: أن يضــع العالــم أو الباحــث عن الحقيقة المعلومة التي يحصل عليها 

ــه اليقيــن بهــا عــن طريــق الدليــل القاطــع، فــا  موضــع الشــك حتــى يحصــل ل
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 علــى أنــه حــق إال إذا عــرف أنــه حــق بدليــل واضــح قطعــي إلــى درجــة 
ً
يقبــل أمــرا

تمنعــه مــن وضعــه موضــع الشــك أو الريــب والظــن، وهــو شــك: نظــري ومؤقــت 

وال ينطبــق علــى الحيــاة العمليــة والــذي يقابلــه الشــك المرضــي، ويســمى جنون 

: اضطــراب عقلــي مصحــوب بالعجــز عــن ترجيــج أحــد  أو داء الشــك وهــو

الحكميــن النفــي أو اإلثبــات مهمــا تكــن أماراتهمــا واضحــة وقاطعــة، فيضــع 

جميــع المعلومــات النظريــة والعمليــة موضــع الشــك حتــى بعــد قيــام الدليــل 

الفكريــة  المســائل  فــي اجتــرار  المبالغــة  القاطــع عليهــا، ويشــمل:  الصحيــح 

الفلســفية والعقائديــة المتعارضــة أو المختلــف فيهــا، والمبالغــة فــي القلــق 

والتوهــم وســوء الظــن فــي المســائل والقضايــا العمليــة، والميــل إلــى البحــث فــي 

األســباب والمســائل والقضايــا التافهــة، والدخــول فــي الجــدل الســلبي العقيــم أو 

غيــر المنتــج ونحــو ذلــك، ممــا يفســد منطــق اإلنســان وفطرتــه ويضــل اإلنســان 

عــن الصــراط الســوي فــي الحيــاة، ويهــدم بنيــان المعرفــة واألخــاق والحضــارة، 

 
ً
ومــن يبتلــى بهــذا النــوع مــن الشــك فهــو مريــض القلــب والــروح ويكــون مضــرا

كمــا  كل البعــد عــن الهدايــة الربانيــة؛ ألنــه غيــر الئــق بهــا   
ً
 بالمجتمــع بعيــدا

ً
كثيــرا

ــه. ســبق بيان

إســرافهم  ــة و ــة والروحي ــون: بســبب أمراضهــم القلبي وهــؤالء المرضــى الضال

ــه الواضحــة  ــى وبينات ــارك وتعال فــي الشــك والمعاصــي، يرفضــون آيــات اهلل تب

وحججــه القاطعــة التــي بينــت الحــق والباطــل وفصلــت بينهمــا وصــارت فــي 

، ليبطلوهــا بغيــر  التهــا بمنزلــة الشــمس فــي رابعــة النهــار للبصــر ظهورهــا ودال

حجــة واضحــة وال برهــان صحيــح وعلــى خــاف المنطــق والفطــرة والطبــع 

إنمــا باالعتمــاد علــى الشــبهات والمغالطــات واألهــواء الشــيطانية  الســليم، و
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المغرضــة والرغبــات والشــهوات الحيوانية والوســاوس المضلــة الواهية والتقليد 

األعمــى لآلبــاء واألجــداد ونحــو ذلــك مــن عوامــل الضــال واإلضــال، بغيــة 

االســتمرار فــي رفــع رايــة الجــدل والمعارضــة للحــق بالباطــل، وهــذا وصــف الزم 

كل مــن يجــادل فــي آيــات اهلل تبــارك وتعالــى وبيناتــه ليبطلهــا، فإنــه  لهــم؛ ألن 

 يحقــق بــه مراده، 
ً
 ســليما

ً
مــن المحــال عقــًا أن يجــد حجــة صحيحــة أو برهانــا

.
ً
إال لــم يكــن حقــا ، و

ً
فالحــق بمــا هــو حــق ال يعارضــه دليــل صحيــح مطلقــا

ثــم يســعى هــؤالء المرضــى ليصرفــوا اآليــات والبينــات اإللهيــة إلــى مــا ال 

تحملــه بحســب المنطــق والطبــع الســليم مــن المعانــي والمقاصــد الباطلــة 

ــر حجــة، لمجــرد أنهــا تخالــف أهواءهــم الشــيطانية  بقصــد الطعــن فيهــا بغي

الخسيســة. الحيوانيــة  وشــهواتهم  المغرضــة 

كل مــن مقتــوه ومــا  ومقــت اهلل ؟ج؟ والعبــاد الصالحيــن دليــل علــى شــناعة 

 لشــأنهم.
ً
مقتــوه، وقــد قــرن اهلل تعالــى نفســه بالمؤمنيــن، تعظيمــا

كل مســرف فــي المعاصــي ومصــاب بمــرض الشــك  ومــن جهــة ثانيــة: فــإن 

فــي  الشــك  المعاصــي ومــرض  فــي  اإلســراف  والبينــات، وبيــن  الحقائــق  فــي 

إذ أن اإلســراف فــي المعاصــي واتبــاع األهــواء  الحقائــق والبينــات صلــة وثيقــة، و

يــؤدي إلــى الوســاوس واألوهــام واســتقرار الشــك واالرتيــاب فــي النفــس، فــا 

يســتقر صاحبهــا علــى علــم وال يطمئــن إلــى حجــة أو دليــل وال يهتــدي إلــى حــل 

أو ركــن وثيــق، والنتيجــة: يجــادل فــي الحــق وفــي آيــات اهلل تبــارك وتعالــى بغيــر 

حجــة أو برهــان صحيــح.
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ويعتبــر الجــدل المرضــي العقيــم بغير علم وال هدى بقصد رد الحق بالباطل 

فــي منتهــى البغــض عنــد اهلل ســبحانه وتعالــى الــذي فطــر النــاس علــى قبــول 

الحــق؛ ألنــه يتضمــن التكذيــب بالحــق والتصديــق بالباطــل، وعنــد المؤمنيــن 

ــد  ــع والفطــرة، فهــم يكرهــون أشــد الكــره مــن يعان بمــا هــم عقــاء ســليمو الطب

الحــق ويجــادل بالباطــل، موافقــة منهــم لربهــم ؟ج؟ ولمــا عليــه صاحــب الشــك 

المرضــي مــن الطبــع الســيء وفســاد العقــل والمنطــق والفطــرة، بحيــث ينقــض 

إنســانية اإلنســان ويهدمهمــا، ولمــا يرومونــه مــن إبطــال الدعــوة اإللهيــة المحقــة 

والتلبيــس علــى مــن يريــد اإليمــان والهدايــة، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن ضــال 

إضال  المجادليــن أنفســهم وتنكبهــم عــن جــادة الهداية والصراط المســتقيم، و

كمية  إغوائهــم حيــث تنطفــئ أنــوار الحــق وتتقــوى أســس ودعائــم حا اآلخريــن و

الباطــل، ويظهــر الفســاد العظيــم فــي األرض ممــا ينقــض غايــة وجــود اإلنســان 

ويخالــف مقتضــى الحكمــة اإللهيــة البالغــة والرحمــة واللطــف اإللهــي.

ــم  ــع وعمــى القلــب وفســاد المنطــق يخت ــى هــذا النحــو مــن ســوء الطب وعل

كل متكبــر فــي نفســه علــى الحــق بــرده، وعلى العباد ال ســيما  اهلل؟زع؟ علــى قلــب 

إصــراره  الفقــراء والمســتضعفين باحتقارهــم، ومتجبــر بكثــرة ظلمــه وعدوانــه و

علــى إظهــار الفســاد فــي المجتمــع وفــي مختلــف مظاهــر الحيــاة مثــل فرعــون 

األنانييــن  والمترفيــن  الظلمــة  المســتبدين  والحــكام  الطواغيــت  مــن  وغيــره 

المســتعلين، فــا ينفعــه حجــة وال يركــن إلــى دليــل أو برهــان صحيــح وال يهتــدي 

 
ً
؛ ألن العنــاد والتعصــب األعمــى والتكبــر والتجبــر تشــكل امتيــازا

ً
إلــى خيــر أبــدا

تحجــب فكــر اإلنســان عــن إدراك الحقيقــة ويســلب منــه روح طلــب الحقيقــة 

وقابليــة التشــخيص الصحيــح وفيتحــول القلــب إلــى إنــاء مغلــق ال يمكــن إفراغه 
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إدخــال المحتــوى الصحيــح الهــادي إليــه.  مــن محتــواه الفاســد و

 لعمــى 
ً
إســناد اهلل ؟ج؟ الطبــع إلــى نفســه، يعنــي جعــل التكبــر والتجبــر ســببا و

إنمــا يخلقــه اهلل؟زع؟، ولهــذا  القلــب والضــال؛ ألن الســبب ال يخلــق المســبب و

رًد�  َ اُر ك��ن�ي �ب ا �ن ا �ي ل�ن
يقــدر اهلل؟زع؟ علــى تعطيــل الســببية، قــول اهلل تعالــى: >�قُ

م<))) وهــذا ال يعنــي إلغــاء مبــدأ أو قانــون الســببية بــل هــو  ر�ه�ي �ب َوَسلاًما َعل� �إ

موجــود فــي جميــع العوالــم: عالــم الطبيعــة وعالــم الغيــب، ويجــري التدبيــر 

فيها على أساســه وينتهي إلى ســبب األســباب أو العلة األولى وهو اهلل ســبحانه 

وتعالــى، والتأثيــر لغيــره مــن العلــل إال بإذنــه ووفــق مشــيئته.

ٍج عظيٍم تمويهًا فرعون يأمر ببناء بر

َماَو��قِ  �لّسَ ا�بَ  ْس�بَ
أَ
� ا�بَ 36  ْس�بَ

اأَ
ْ
�ل عنُ 

ُ
ل �بْ

أَ
� �ي  ِ

ّ
َ�ل

َ
ل َصْرً�ا  لِ�ي  �نِ  ْ ��ب َهاَما�نُ  ا  �يَ ْرَعْ��نُ  �نِ اَل  >َو�قَ

َع�نِ   
َ

َوُصّ� َعَمِلِه  ُس�ُء  ْرَعْ��نَ  ِل�نِ �نَ  ِ
ّ �ي رنُ ِلَك 

�نَٰ
َ
َوك ا  �بً َكادنِ ُه 

�نُّ طنُ
اأَ

َ
ل ِ�ي 

إَِو�نّ ُم�َسٰى  ِه 
َٰ
ل �إِ  �ٰ

َ
ل �إِ ِلَع  ّطَ

أَ
ا �نَ

> ا�ب �بَ
�قَ �نِ�ي  ا 

َّ
ل �إِ ْرَعْ��نَ  �نِ  �ُ َك�يْ َوَما  ِل  �ي �بِ

�لّسَ

فرعــون  نفــس  فــي  شــديد  وقــع  ومنطقــه  فرعــون  آل  مؤمــن  لبيــان  وكان 

وموقعــه  ومكانتــه  هيبتــه  يفقــد  أن  معــه  فرعــون  خــاف  وقــد  وحاشــيته، 

 عــن مواجهــة 
ً
وســلطته، فلــم يســتطع تجاهلــه، ولكنــه وجــد نفســه عاجــزا

إخفــاء خوفــه  الحجــة بالحجــة والدليــل بالدليــل فبــادر الحتــواء الموقــف و

كل األدعيــاء  وعجــزه بخبــث شــديد ومكــر ودهــاء بالــغ، شــأنه فــي ذلــك شــأن 

التآمــر والتدبيــر هامــان،  فــي  والمزوريــن، فخاطــب وزيــره األعظــم وشــريكه 

1. األنبياء: 69
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 لعلــه يصــل بالصعــود 
ً
 مكشــوفا

ً
ــا  عالي

ً
 عظيمــا

ً
ــه برجــا ــه أن يبنــي ل وطلــب من

فيــه إلــى طــرق الســماوات الكاشــفة عــن خباياهــا، ســماء بعــد ســماء يبحــث 

بالنظــر فــي الطبقــات العليــا، أو بترصــد األوضــاع الســماوية وأحــوال الكواكــب، 

ويعثــر عمــا يســتدل بــه علــى وجــود إلــه موســى الكليــم؟ع؟ الوهمــي الــذي يدعى 

أنــه رب العالميــن وأنــه أرســله إليهــم أجمعيــن لهدايتهــم بعــد اليــأس مــن الظفــر 

عليــه بالوســائل األرضيــة، أو بالمكــوث علــى وجــه األرض والبحــث مــن خالهــا 

ــه. ــى يصــدق ب ــراه حت لي

كأنــه يخصــه، ليوهم  ِه ُم�َسٰى<))) 
َٰ
ل لــه إلــى موســى الكليــم؟ع؟ >�إِ وقــد نســب اإل

بــأن موســى الكليــم؟ع؟ قــد اخترعــه مــن نفســه ودعــا إليــه، فوجــوده وهمــي وال 

كمــا يريــد أن يوهــم حاشــيته وقومــه بــأن إلــه موســى؟ع؟  وجــود لــه فــي الواقــع، 

كان لــه وجــود فوجــوده فــي  ليــس فــي األرض ألنــه ال إلــه فــي األرض غيــره، فــإن 

الســماء، ويمكــن رؤيتــه، ولهــذا فهــو يصعــد إلــى الســماء ليبحــث عنــه ويتحقــق 

كذبــه. بنفســه مــن وجــوده وصــدق ادعــاء موســى الكليــم؟ع؟ أو 

وهــذا الطــرح الفرعونــي يقــوم علــى التمويــه والتضليــل والمغالطــة؛ ألنــه فــي 

الواقــع خــاف منطــق موســى الكليــم؟ع؟ وأطروحتــه؛ ألنــه يصــف ربــه بأنــه 

ــدة فرعــون  ــه شــيء وليــس فــي مــكان وال فــي زمــان، وخــاف عقي كمثل ليــس 

لهــة  نفســه ودينــه الرســمي، فهــو يعتقــد بــأن واجــب الوجــود الــذي هــو إلــه اآل

كــه أو التوجــه إليــه وعلــى هــذا األســاس يقــوم الديــن  ورب األربــاب ال يمكــن إدرا

الرســمي فــي النظــام الفرعونــي.

1. القصص: 38
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وعليــه: فــإن فرعــون أراد بهــذا الطــرح التمويــه والتلبيــس والتدليــس علــى 

حاشــيته وقومــه، ولــم يكــن يطلــب الوصــول إلــى الحقيقــة أو البحــث عنهــا، 

الفراعنــة المتجبريــن والحــكام المســتبدين الظلمــة الذيــن  وهــذا هــو دأب 

يحمــون أنظمتهــم ومصالحهــم وامتيازاتهــم ويدافعــون عن أنظمتهم وسياســاتهم 

الشــيطانية باالعتمــاد علــى التضليــل والتدليــس والتلبيــس والمغالطــات ونشــر 

ــق التــي  الشــكوك والشــبهات، وليــس باالعتمــاد علــى المنطــق الســليم والحقائ

تفضحهــم وتســلب عــن أنظمتهــم وحكوماتهم وسياســتهم الشــرعية والتصويب، 

وتعريهــا أمــام الجماهيــر والمراقبيــن.

ومنهجهــم طمــس  الواجــب عليهــم بحســب منطقهــم  مــن  ولهــذا صــار 

األباطيــل،  ونشــر  المغالطــات  إظهــار  و الســليم  المنطــق  وتغييــب  الحقائــق 

وقــد جــرت عادتهــم إذا وقعــت حادثــة مهمــة تربــك سياســاتهم وبرامجهــم 

ــاس ويصــرف أنظارهــم عــن  ــد يلهــي الن ــق جــو جدي ــى خل ــادروا إل ــى أن يب عل

تلــك الحادثــة؛ ليعيــدوا سياســاتهم وبرامجهــم إلــى مســارها وطبيعتهــا األولــى، 

الشــجعان  الواعيــن  المعارضيــن  تصفيــة  إلــى  يلجــأون  وقــد  فيهــا  ويســتمروا 

الذيــن يســعون إلــى فضــح سياســاتهم الشــيطانية الخبيثــة وبرامجهــم الفاشــلة 

باإلصــاح.  ويطالبــون 

كان النظــام الفرعونــي أمــام خطــر يقظــة الجماهيــر بفضــل مــا جــاء به  ولّمــا 

موســى الكليــم؟ع؟ ومؤمــن آل فرعــون مــن الحجــج واليبنــات، فقــد لجــأ فرعــون 

ــرج العظيــم مــن أجــل إلهــاء النــاس وشــغل أذهانهــم  ــى مشــروع الب ــة إل الطاغي

بسلســلة مــن المســائل الذهنيــة والشــبهات والمغالطــات والملهيــات، وصرفهــم 
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عــن االهتمــام بالقضيــة األساســية وهــي نبــوة موســى الكليــم؟ع؟ ورســالته وحركة 

بنــي إســرائيل التحرريــة، ومطالبهــم الحقوقيــة والسياســية، مثــل: المســاواة فــي 

الحقــوق والواجبــات بيــن المواطنيــن وعــدم التمييــز بينهــم علــى أســاس العــرق 

والديــن ونحوهــا، وحــق اإلقامــة والســفر ونحــو ذلــك.

ويكشــف مشــروع البــرج الفرعونــي عــن أن مؤمــن آل فرعــون الــذي نجــح 

ــه فــي ثنــي فرعــون عــن عزمــه الشــيطاني علــى قتــل موســى الكليــم؟ع؟  ببراعت

لــم ينجــح فــي إزالــة الغــرور والتكبــر علــى الحــق وأهلــه والتجبــر علــى النــاس 

مــن نفــس فرعــون الطاغيــة؛ ألنــه لــم يكــن يملــك االســتعداد الفكــري واللياقــة 

الروحيــة والنفســية الكافيــة لنيــل ذلــك الشــرف وتقبــل نــور الهدايــة، وذلــك 

 ، لســوء طبعــه وفســاد منطقــه وفطرتــه، فمضــى علــى نهجــه الشــيطاني الشــرير

ومنــه مشــروع البــرج العظيــم.

ويســترد  قوتــه  يســتعرض  أن  البــرج  بمشــروع  الطاغيــة  فرعــون  أراد  وربمــا 

هيبتــه وموقعــه المهــدور أمــام حاشــيته وقومــه؛ ليحفــظ بذلــك نظامــه وملكــه 

كالهبــاء المنثــور أمــام عواصــف المعجــزات الباهــرات  وســلطته التــي أصبحــت 

والبينــات الواضحــات التــي جــاء بهــا موســى الكليــم؟ع؟ مــن عنــد ربــه، وأمــام 

المنطــق المتيــن والبيــان الســاحر المؤثــر والجــدال المفحــم بالتــي هــي أحســن 

الــذي جــاء بــه مؤمــن آل فرعــون بتســديد مــن اهلل تبــارك وتعالــى وتوفيقــه، 

فاحتــال فرعــون أمــام ذلــك التحــدي وجــاء بهــذا التمويــه والخــداع والتضليــل 

الخبيــث؛ لينقــذ هيبتــه ومكانتــه وموقعــه وســلطته ولكــي ال يخامــر حاشــيته 

وبطانتــه وقومــه الشــك فــي قدرتــه، ولكــن بــدون جــدوى.
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وقــد قــدم فرعــون بيــن يــدي مشــروعه التضليلــي بإظهــار الشــك فــي وجــود 

إلــه ســواه، والظــن بحســب علمــه -وهــو أعلــم النــاس فــي تقديــر قومــه - أن 

كاذب فيمــا يدعيــه مــن وجــود رب العالميــن الــذي يزعــم أنــه  موســى الكليــم 

أرســله إليهــم لهدايتهــم ويدعوهــم لعبادتــه وطاعتــه وحــده ال شــريك لــه؛ ألنــه 

كان موســى  إن لــم يجــده  هــو ربهــم المزعــوم، فــإن وجــده طلبــه للمبــارزة، و

إخفــاء لحقيقــة مــا  ، وهــذا الطــرح فــي الواقــع تمويــه منــه و
ً
كاذبــا الكليــم؟ع؟ 

فــي نفســه مــن اليقيــن بصــدق نبــوة موســى الكليــم؟ع؟ ورســالته، فقــد خاطبــه 

 (((> ر�ن ا َر�بُّ �لسماو��ق َو�لاأ
ّ
ل لاِء �إِ َل هـ�أُ رنَ �ن

أَ
� َعِلم�قَ ما � �قَ

َ
اَل ل موســى الكليــم؟ع؟: >�ق

وهــذا يجعلنــا أمــام أربعــة أصنــاف مــن النــاس وهــم:

ى بشكل صحيح. ال يسمع وال ير  .(

ى بشكل صحيح، لكنه ال يفهم بشكل صحيح. يسمع وير  .(

ــه ال يعمــل بشــكل صحيــح،  ــم بشــكل صحيــح ولكن ى ويفه يســمع ويــر  .(

وفرعــون مــن هــذا الصنــف فيمــا يتعلــق بالديــن الحــق الــذي جــاء بــه 

موســى الكليــم؟ع؟ مــن عنــد رب العالميــن.

ى ويفهم ويعمل بشكل صحيح، وهم الصالحون. يسمع وير  .4

 
ً
والظاهــر أن طلــب فرعــون إلــى هامــان بنــاء البــرج العظيــم يتضمــن اعتراضــا

 لموســى الكليــم؟ع؟ فــي دعوتــه إلى اإلقرار 
ً
كام مؤمــن آل فرعــون، وتكذيبــا علــى 

1. اإلسراء: 102
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ــه أوهــم حاشــيته  ــه، لكن ــه وحــده ال شــريك ل ــه وعبادت ــن وطاعت ــرب العالمي ب

وقومــه بأنــه مجــرد ناظــر يطلــب الحقيقــة ويبحــث عنهــا بموضوعيــة ونزاهــة 

تامــة، وليــس لــه غــرض خــاص خــاف ذلــك، حيــث لــم يحصــل لــه العلــم عــن 

 
ً
طريــق مــا جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟ مــن الخــوارق والبينــات بــأن هنــاك إلهــا

كمــا يزعــم موســى الكليــم؟ع؟، بــل هــو علــى  غيــره فــي األرض هــو رب العالميــن 

يقيــن ال يشــوبه الشــك بأنــه ربهــم األعلــى ومعبودهــم وال رب وال إلــه لهــم غيــره 

فــي األرض، ولــو وجــد لعلمــه ولــم يخــف عليــه بالضــرورة.

وعليــه: فــا وجــود أصــًا لــرب العالميــن الــذي يزعــم موســى الكليــم؟ع؟ 

وجــوده وأنــه أرســله إليهــم وكلفهــم بطاعتــه وعبادتــه وحــده ال شــريك لــه، 

التــام والتنــزل فــي المجادلــة، والســعي إلقامــة  بــاب االحتيــاط  ولكنــه مــن 

لــه الوهمــي  الحجــة التامــة أمــر ببنــاء البــرج العظيــم فــي ســبيل البحــث عــن اإل

كذبــه بالدليــل الحســي  إثبــات صحــة ادعــاء موســى الكليــم؟ع؟ أو  المزعــوم و

ى مــا هــو الحــق بنفســه وال يوكلــه إلــى غيــره  القاطــع، وأن يتحقــق مــن األمــر ويــر

تحمــًا منــه للمســؤولية تجــاه رعايــاه وأتباعــه.

فــإذا ثبــت لديــه بالدليــل الحســي الــذي ال يقبــل الشــك والتــردد وبالتجربــة 

كــذب موســى الكليــم؟ع؟ أظهــره إلــى النــاس فــا تبقــى بعــده لموســى الكليم؟ع؟ 

حجــة علــى مــا يدعيــه، فيجــوز معاقبتــه واالقتصــاص منــه لكذبــه ومؤامرتــه 

علــى النظــام والدولــة والحكومــة والملــك والشــعب، وال تبقــى لغيــره حجــة 

لتصديقــه واتباعــه، وعلــى هــذا النحــو الثقيل مــن الخداع والتدليــس والتضليل 

زّيــن الشــيطان الرجيــم لفرعــون الطاغيــة المتجبــر قبيــح عملــه مــن الشــرك 
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والتكذيــب والظلــم والطغيــان ونحــو ذلــك، ولــم يــزل يزينــه لــه ويحســنه حتــى 

 فعــًا، ودعــا إليــه وناظــر فيــه مناظــرة المحقيــن واستحســنته بطانتــه 
ً
رآه حســنا

كمــا هــي العــادة لــدى البطانــات االنتهازيــة الفاســدة التــي تلتــف حول  الفاســدة 

الفراعنــة والحــكام المســتبدين الظلمــة وتجاريهــم فــي أطروحاتهــم الباطلــة 

 
ً
وسياســاتهم الشــيطانية المرضيــة، وســلوكهم المنحــرف ومواقفهــم الجائــرة تملقا

ــي علــى حســاب الحــق  ــي تأت منهــم إليهــم مــن أجــل مصالحهــم الخاصــة الت

والفضيلــة والمصلحــة الوطنيــة العامــة، ويكونــون شــركاء الشــيطان الرجيــم 

فــي التزييــن لفرعــون أعمالــه الســيئة القبيحــة ومكائــده الخبيثــة إلدحــاض 

إظهــار الباطــل بالباطــل، واإليقــاع بالمعارضيــن المطالبيــن باإلصــاح  الحــق و

بالشــبهات  والصــاح  والرشــاد  الهــدى  ســبيل  عــن  النــاس  وصــّد  والحقــوق، 

والتمويهــات والمغالطــات التــي زينهــا الشــيطان لــه فــأراه الحــق باطــًا والباطــل 

 
ً
ورشــادا هــدًى  الضــال  وســبيل  الً  ضــا والرشــاد  الهــدى  ســبيل  وأراه   ،

ً
حقــا

ونحــو ذلــك مــن أوجــه الصــد واإلضــال، وتشــجيعه علــى التمــادي فــي البغــي 

والطغيــان والجــدال فــي آيــات اهلل تبــارك وتعالــى وبيناته بغيــر علم وال هدى وال 

كتــاب مبيــن وال حجــة صحيحــة أو برهــان مســتقيم، وزيــن لحاشــيته وبطانتــه 

االنتهازيــة الفاســدة وقومــه الجهلــه طاعتــه واتباعــه فيمــا ســلكه مــن الضــال 

والجهــاالت.

فانظــروا إلــى هــذه الجــرأة الفرعونيــة علــى الحقيقــة والفضيلــة، حيــث ادعــى 

أنــه إلــه، وقــال للنــاس أنــا ربكــم األعلــى وكــذب بنبوة موســى الكليم؟ع؟ ورســالته 

كل مــا جــاء بــه مــن عند رب العالمين من المعجــزات الباهرات والبينات  رغــم 

لــه الحــق رب  ، ونفــى أن يكــون لــه علــم باإل الواضحــات والبيــان الســاحر المؤثــر
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كل مــا فــي وســعه وبــكل وســيلة لينفــي وجــوده مــن أجــل  العالميــن، وفعــل 

أهوائــه ومصالحــه الخاصــة، ولعــب بعقــول النخبــة السياســية واالقتصاديــة 

والثقافيــة والفنيــة واإلعاميــة ليصدقــوه فيمــا ادعــاه لنفســه بغيــر حــق مــن 

األلوهيــة والربوبيــة والمالكيــة والســلطة المطلقــة ونحوهــا، فصدقــوه فعــًا، 

واتبعــوه وناصــروه ضــد األوليــاء الصالحيــن والمصلحيــن والمطالبيــن بالحقــوق، 

وذلــك ألنهــم قــوم أفســدت األهــواء والشــهوات طباعهــم ووجدانهــم وضمائرهــم 

االدعــاءات  نجــد  أن  ذلــك  بعــد  فــا عجــب  وأديانهــم،  ففســدت عقولهــم 

العقــل  النخــب قاصــري  الملكيــات المطلقــة وقبــول  الشــنيعة فــي  الباطلــة 

والوعــي واإلخــاص لهــذه االدعــاءات الباطلــة الشــنيعة بحكــم العقــل والديــن 

والوجــدان والدفــاع عنهــا بالمغالطــات والشــبهات والتمويهــات ونحوهــا مــن 

األباطيــل.

كيــد  إال أن المؤكــد بحكــم العقــل والســنن اإللهيــة والتجــارب التاريخيــة أن 

فرعــون وحاشــيته الفاســدة وبطانتــه االنتهازيــة األنانيــة وتدابيرهــم الشــيطانية 

التــي أرادوا بهــا دحــض الحــق بالباطــل فــي بــوار وانقطــاع، فلــن توصلهــم إلــى مــا 

أرادوا مــن إبطــال آيــات اهلل تبــارك وتعالــى وبيناتــه والتشــويش علــى دعوة موســى 

الكليــم؟ع؟ الربانيــة وصــرف النــاس عــن اإليمــان بنبوتــه ورســالته، ولــن تنجــح 

إحبــاط أهدافهــا، بــل علــى  فــي القضــاء علــى حركــة بنــي إســرائيل التحرريــة و

كيدهــم ســيعود عليهــم بالخســارة والدمــار والشــقاء  العكــس مــن ذلــك فــإن 

والهــاك فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وعلــى بنــي إســرائيل بالنجــاة والخــاص 

والتحــرر مــن العبوديــة واالســتخاف فــي األرض بــدالً مــن آل فرعــون، وســيرثون 

مــا يخلفــون وراءهــم مــن األرض والعمــران والثــروة والســلطة فــي مصــر وتوابعهــا.
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كيدهــم ومكرهــم وخططهــم   بــكل 
ً
فــإن اهلل؟زع؟ مــن ورائــه محيــط علمــا

وقــادر علــى إحباطهــا والوصــول بهــا إلــى ضــد مــا يريــدون ويقصــدون وهــو نفــس 

كل نظــام دكتاتــوري وحكومــة مســتبدة ظالمــة لشــعبها،  المصيــر الــذي ينتظــر 

النــاس أو يخدعهــم أو يمكــر بهــم مــن المترفيــن  وكل مــا يحــاول أن يظلــم 

كان لــه مثــل ملــك فرعــون وجيوشــه  إن  وأصحــاب القــوة والســلطة والنفــوذ، و

وقوتــه ومثــل ســلطة هامــان وخططــه ودهائــه، ومثــل ثــروة قــارون وخدمــه 

ــه ونحــو ذلــك. وعمال

وقــد ثبــت بالتجربــة والبرهــان أن الخطــط الشــيطانية التضليليــة والكيديــة 

إن  و المســتبدون حتــى  والحــكام  والمســتكبرون  الفراعنــة  إليهــا  يلجــأ  التــي 

 مــن الزمــن، أي علــى المــدى 
ً
نجحــت فــي خــداع النــاس وتضليلهــم شــطرا

 إلــى الفشــل والخســران والدمــار علــى المدى 
ً
 وحتمــا

ً
القريــب فإنهــا تنتهــي دائمــا

ــة. ــات المهتري ــد لهــذه الكيان البعي

فــا يغتــر القائمــون عليهــا بمــا فــي أيديهــم مــن المــال والســلطة والقــوة ومــا 

يحققونــه مــن نجاحــات فــي مخططاتهــم الســلطوية الشــيطانية علــى المــدى 

ذي  اهلل  رحمــة  مــن  المناضلــة  المســتضعفة  الشــعوب  تيــأس  وال  القريــب، 

الجــال واإلكــرام فالنصــر حليفهــا ال محالــة، فعليهــا أن تعيــش األمــل وتواصــل 

النضــال وال تيــأس حتــى يتحقــق النصــر بــإذن اهلل؟زع؟.

وقــال علمــاء التفســير أن هامــان قــد شــرع فــي بنــاء البــرج العظيــم الــذي أمــره 

فرعــون ببنائــه، فخصــص مســاحة واســعة مــن األرض لهــذا المشــروع الضخــم 

كثــر مــن خمســين ألــف مــن العمــال المهــرة والمهندســين والفنييــن وفتــح  وهيــأ أ
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أبــواب الخزائــن وصــرف أمــواالً طائلــة إلنجــازه، واســتخدم فــي البنــاء قوالــب 

ا َهاَما�نُ  ْ� لِ�ي �يَ ْو�قِ
أَ
ا الطيــن المحروقــة بالنــار لتشــتد صابــة، قــول اهلل تعالــى: >�نَ

.(((> �ن �ي �لّ�ِ  �
َ
َعل

كثــر  كلمــا جلــب االهتمــام إليــه أ كثــر  كلمــا ارتفــع البنــاء فــي المشــروع أ وكان 

ــر  ــى حســاب التفكي ــك عل ــس، وذل كلهــم فــي المجال ــاس  ــح حديــث الن وأصب

والتأمــل فــي القضيــة األساســية وهــي قضيــة نبــوة موســى الكليــم؟ع؟ ورســالته 

ومــا حققــه مــن االنتصــار علــى الســحرة، والحركــة التحرريــة لبنــي إســرائيل 

ومطالبهــم السياســية والحقوقيــة، ممــا يــدل علــى النجــاح النســبي المؤقــت 

لفرعــون فــي التمويــة علــى النــاس وخداعهــم وصرفهــم عــن التفكيــر فــي قضيــة 

موســى الكليــم؟ع؟ وبنــي إســرائيل بغيــة حمايــة نظامــه وملكــه.

 
ً
ولمــا بلــغ البنــاء فــي مشــروع البــرج نهايــة مــا قــدر عليــه مــن االرتفــاع صعــودا

 عــن االســتمرار فــي العمــل، 
ً
إلــى الســماء، حيــث باتــت الريــاح الشــديدة مانعــا

فاعتــذر هامــان لفرعــون عــن االســتمرار فــي البنــاء وعنــد هــذا الحــد هيــأ البــرج 

وصعــد فرعــون بصحبــة هامــان إلــى قمــة البــرج، وقيــل أنهمــا صعــدا علــى ظهــر 

 نحــو الســماء فعــاد إليــه النصــل 
ً
جــواد، وعنــد القمــة صــوب فرعــون ســهما

ــك - إن  ــه موســى !! ومــا ذل ــه: لقــد قتلــت إل ــال لمــن حول ــدم فق  بال
ً
ــا مخضب

كيــد رب العالميــن. ــر - إال مــن  صــح الخب

، وقيــل: أن فرعون غمس الســهم بالدم  وقيــل: أن الســهم أصــاب أحــد الطيــور

خفيــة عــن قومــه قبــل تصويبــه، أراد بذلــك خــداع الذيــن تأثــروا مــن قومــه بمــا 

1. القصص: 38
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جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟ أو مــا نصــح بــه مؤمــن آل فرعــون إذ يوهمهــم بأنــه 

قتــل إلــه موســى الكليــم؟ع؟ وتخلــص منــه، وعليــه ينبغــي عليهــم البقــاء علــى 

كانــوا عليــه مــن الديــن والــوالء لفرعــون ونظامــه، وال بــأس عليهــم فــي ذلــك. مــا 

والملــك  للنظــام  المواليــن  البســطاء  مــن  جماعــة  أن  بــه  المســلم  ومــن 

كذوبــة فرعــون وتأثــروا بهــا ونشــروها فــي   أعمــى قــد صدقــوا أ
ً
ويتبعونهمــا إتباعــا

كل مــكان، وهــذه واحــدة مــن التحديــات التــي تواجــه المصلحيــن فــي التاريــخ 

الظالمــة  المســتبدة  والحكومــات  الدكتاتوريــة  األنظمــة  دأبــت  فقــد  كلــه، 

فــي طــول التاريــخ وعــرض الجغرافيــا علــى االعتمــاد فــي وجودهــا والترويــج 

لسياســاتها الشــيطانية المغرضــة علــى التجهيــل والتضليــل والخداع والشــبهات 

والمغالطــات، وتســتخف بعقــول البســطاء والجهلــة الذيــن يخدعــون بالظواهــر 

وال تنفــذ بصائرهــم إلــى مــا ورائهــا مــن البواطــن والحقائــق، وهنــاك مــن يصدقهــم 

 أو ســفاهة.
ً
 أو طمعــا

ً
مــن النخــب خوفــا

 
ً
ــا ــغ مكان  حتــى بل

ً
 عظيمــا

ً
ــره أن هامــان بنــى برجــا وفــي تفســير القمــي وغي

ال يمكــن اإلنســان مــن اإلقامــة عليــه مــن شــدة الريــاح، وأن الريــاح الشــديدة 

حطمــت ذلــك البنــاء بشــدتها، فاتخــذ فرعــون وهامــان عنــد ذلــك التابــوت، 

كبــرت  ، فأخــذا أفراخهــا وقامــا علــى تربيتهــا حتــى  فعمــدا إلــى أربعــة أنســر

كل  وبلغــت أقصــى قوتهــا، ثــم عمــدا إلــى جوانــب التابــوت األربعــة، فغرســا فــي 

 ، ، وجوعــا األنســر
ً
كل خشــبة لحمــا جانــب منــه خشــبة، وجعــا علــى رأس 

وشــدا أرجــل األنســر بأصــل الخشــبة وجلســا فــي التابــوت فنظــرت األنســر إلــى 

اللحــم فأهــوت إليــه تطلبــه وصفقــت بأجنحتهــا وارتفعــت بهــا فــي الفضــاء 
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ــم يبلغــه أحــد مــن النــاس قبلهمــا.  ل
ً
 عظيمــا

ً
ارتفاعــا

المفارقة العجيبة بين دعوتين: دعوة مؤمن آل فرعون ودعوة قومه
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ل ىي �إِ �نِ

ْ�ُع��نَ اهقِ َو�قَ حبَ
� �ل�نَّ

َ
ل ْم �إِ

ُ
ْدُع�ك

أَ
ْ�ِم َما لِ�ي � ا �قَ َو�يَ

َس  �يْ
َ
ِه ل �يْ

َ
ل ىي �إِ �نِ

ْ�ُع��نَ َما �قَ
�نَّ
أَ
َرَم � َ ا حب

َ
اِر 42 ل

�نَّ �نَ
ْ
ِ �ل رن �ي ِ َ�رن

ْ
� �ل

َ
ل ْم �إِ

ُ
ْدُع�ك

أَ
ا � �نَ

أَ
ٌم َو�

ْ
ِه ِعل َس لِ�ي �بِ

�يْ
َ
ِه َما ل �بِ

اِر 43 
ْصَحا�بُ �ل�نَّ

أَ
�نَ ُهْم � �ي ُمْسِر�نِ

ْ
�نَّ �ل

أَ
ِه َو�

َ
� �لّل

َ
ل ا �إِ

�نَ
َ

�نَّ َمَرّد
أَ
َرهقِ َو� حنِ اآ

ْ
ا �نِ�ي �ل

َ
ا َول �يَ

�نْ
ُ

 �نِ�ي �لّ�
ُه َدْعَ�هقٌ

َ
ل

ُه 
َ
�لّل اُه  َ��قَ �نَ اِد 44  ِ��بَ

ْ
ال �بِ ٌر  ِص�ي َ �ب َه 

َ
�لّل �نَّ  �إِ ِه 

َ
�لّل  �

َ
ل �إِ ْمِر�ي 

أَ
� �نُ  ِ�ّ

�نَ
أُ
َو� ْم 

ُ
ك

َ
ل �ُل  �قُ

أَ
� َما  ُكُرو�نَ 

�نْ َس�قَ �نَ

اۖ   �يًّ � َوَعسثِ ُدّوً َها عنُ �يْ
َ
��نَ َعل ْ�َرصنُ ُ اُر �ي

��بِ 45 �ل�نَّ
َ��نَ

ْ
ْرَعْ��نَ ُس�ُء �ل ِل �نِ

آ
ا ُرو� َوَ�ا�قَ �بِ

َ
ا�قِ َما َمك �أَ ِ

َس�يّ

> ��بِ
َ��نَ

ْ
 �ل

َ
�ّ َ سث

أَ
ْرَعْ��نَ � َل �نِ

آ
� ��

ُ
ل ْد�نِ

أَ
اَعهقُ � �ُم �لّسَ �قُ ْ�َم �قَ َ َو�ي

والضــال  والطغيــان  الغــي  فــي  الجهلــة  الطاغيــة وقومــه  تمــادى فرعــون 

يحــرف  أن  فرعــون  وحــاول  ينخــدع،  لــم  فرعــون  آل  مؤمــن  أن  إال  والفســاد، 

الموضــوع عــن وجهتــه عــن طريق طرح مشــروع البــرج بتمويه فرعــون ومغالطاته 

كمــا ينشــغل البلهــاء  الشــيطانية الخبيثــة، ولــم يلتفــت إليهــا ولــم ينشــغل بهــا 

وتابــع  المســتبدين،  والحــكام  الطواغيــت  بأالعيــب  الســاذجون  والحمقــى 

كامــه ونصيحتــه لقومــه ورغبهــم فــي أن يقبلــوا دعوتــه لهــم بإتبــاع ســبيل 

الهــدى والرشــاد وحثهــم علــى اإليمــان بالتوحيــد والنبــوة والرســالة والمعــاد، 

وحثهــم علــى العمــل مــن أجــل اآلخــرة ونهاهــم عــن االغتــرار بالدنيــا الفانيــة، 
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َل  �ي ْم َس�بِ
ُ
ْهِ�ك

أَ
� ِ ُ���ن �بِ

ْ�ِم ��قَّ ا �قَ وبمــا فــي أيديهــم مــن الملــك والثــروة والقــوة، فقــال: >�يَ

اِد<))). َ سث �لّرَ

أي: اتبعونــي فيمــا أقــول وأنصــح لكــم بــه واقتــدوا بــي فــي اإليمــان بالتوحيــد 

كمــا تبعتــه عــن قناعــة تامــة ويقيــن يســتند  والديــن الحــق، واتبــاع موســى؟ع؟ 

ــى الدليــل العقلــي المســتقيم، فــإن فعلتــم ذلــك فقــد ســلكتم ســبيل العقــل  إل

والوجــدان والهــدى والرشــاد الــذي فيــه إصابــة الحــق، ويوصلكــم إلــى الخيــر 

إلــى ســعادتكم الحقيقيــة فــي  كمالكــم اإلنســاني المقــرر لكــم، و إلــى  والصــاح و

الداريــن الدنيــا واآلخــرة، ويحقــق غايــة وجودكــم فــي الحيــاة، وفــي هــذا الطريــق:

ــا دار متــاع ويتمتــع فيهــا اإلنســان  ــاة الدني ــأن الحي عليكــم أن تعلمــوا ب أ. 

، وهــذا 
ً
ويتنعــم قليــًا ثــم تنقطــع وتضمحــل وتــزول فهــي إلــى فنــاء حتمــا

معلــوم بالبداهيــة والوجــدان، وهــي مقدمتــه لآلخــرة التــي هــي الغايــة 

؛ ألنهــا دائمــة ال تنقطــع وال تــزول، والدنيــا وســيلة ومجــرد  والنهايــة والمقــر

طريــق عبــور إلــى اآلخــرة وليســت ذات قيمــة فــي نفســها، وعليــه فنعيــم 

الدنيــا الفانيــة بالنســبة إلــى نعيــم اآلخــرة قليــل، ونعيــم الدنيــا مشــوب 

لــم ومــن جميــع  لــم وصنــوف المنغصــات، ونعيــم اآلخــرة نقــي مــن األ باأل

الشــوائب والمنغصــات، فــا قيــاس نعيــم الدنيــا الفانيــة بنعيــم اآلخــرة 

الباقيــة فــي ميــزان العقــل والمنطــق.

إثــم، وجالــب لســخط اهلل  كل شــر و إلــى الدنيــا هــو أصــل  والركــون 

كرامــة اإلنســان ومكانتهــا  ؟ج؟ وغضبــه وانتقامــه وعقابــه، وال يناســب 

38 : 1. غافر
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 مثلــه فــي ذلــك 
ً
المتميــزة حيــث تنتهــي حيــاة اإلنســان بصيرورتــه ترابــا

مثــل ســائر الحيوانــات والنباتــات، والــذي يليــق بكرامتــه أن يكــون فــي 

 فــي جنــات الخلــد، فهــذا مــا 
ً
، منعمــا مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر

يليــق باإلنســان ويحقــق غايــة وجــوده، فــا ينبغــي لإلنســان العاقــل 

يؤثــر  وأن  أجلــه،  مــن  بمــا خلــق  وينخــدع  الدنيــا  بالحيــاة  يغتــر  أن 

ــا ليكــون  ــا عمــًا يســعده فيه ــا وأن يعمــل مــن أجله ــى الدني اآلخــرة عل

أميــر  قــول  الباغــة  نهــج  وفــي  الفائزيــن.  المفلحيــن  الناصحيــن  مــن 

المؤمنيــن؟ع؟: »مــا يصنــع بالدنيــا مــن خلــق لآلخــرة، ومــا يصنــع بالمــال 
مــن عّمــا قليــل يســلبه وتبقــى عليــه تبعتــه وحســابه؟«)))

فقــد بــدأ مؤمــن آل فرعــون بــذم الدنيــا وتحقيــر شــأنها، ثــم ثنــى بمــدح 

كأنــه يقــول لهــم: لنفتــرض أننــا تركنــا الحــق وراء  اآلخــرة وعظــم شــأنها 

ظهورنــا ولــم نكتــرث بــه، وانتصرنــا علــى موســى الكليم؟ع؟ وبني إســرائيل 

الشــيطانية  السياســة  بأســاليب  الواقــع  األمــر  حكــم  عليهــم  وفرضنــا 

الخبيثــة والحيــل والخــداع والقــوة والعنــف واإلرهــاب ونحــو ذلــك، - 

تحقيــق ذلــك غيــر مضمــون ولكــن لنفــرض أنــه حــدث - فمــاذا بعــد؟! 

ــاة الدنيــا معــدودة ثــم تنتهــي وتذهــب  ــا فــي هــذه الحي إن أيــام حياتن

لذتهــا ويذهــب معهــا الملــك والقصــور والثــروة والقــوة والنعيــم، ثــم ننــزل 

 فــي التــراب، 
ً
فــي قبــر مظلــم موحــش ال أنيــس لنــا فيــه، ونصيــر ترابــا

ثــم نبعــث فــي يــوم القيامــة ونقــف بيــن يــدي اهلل؟زع؟ بــا حــول لنــا 

كفرنــا بــاهلل ذي الجــال  وال قــوة مــن أجــل الحســاب والجــزاء، وألننــا 

1. غرر الكم
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، وكذبنــا رســله، وظلمنــا وطغينــا وأفســدنا فــي  واإلكــرام وباليــوم اآلخــر

 ،  إلــى النــار
ً
األرض وعملنــا األعمــال الســيئة، فســوف يكــون مصيرنــا حتمــا

فمــا قيمــة الحيــاة الدنيــا الفانيــة بالنســبة إلــى هــذا المصيــر األســود فــي 

اآلخــرة الباقيــة فــي ميــزان العقــل والفطــرة؟ الجــواب ال شــيء.

وهــذه األطروحــة تــدل علــى نفــاذ بصيــرة مؤمــن آل فرعــون وتمكنــه مــن 

المعــارف اإللهيــة الحقــة وحكمتــه وقــوة منطقــه، فاإليمــان باآلخــرة 

هــو المســتند الواقعــي الــذي يســتند إليــه ســلوك طريــق الهــدى والرشــاد 

ــة تفتقــر  ــكان الديــن الحــق مجــرد نظري ــواله ل والتديــن بديــن الحــق، ول

إلــى األســاس الواقعــي للعمــل بهــا وتطبيقهــا فــي الحيــاة، ولهــذا بــدأ 

، ثــم ثنــى علــى  كيــد علــى اإليمــان باليــوم اآلخــر مؤمــن آل فرعــون بالتأ

الحســاب والجــزاء فــي ذلــك اليــوم العظيــم والمصيــري فــي دورة الحيــاة 

الكاملــة لإلنســان.

إنمــا حتميــة البعــث  إن القضيــة ليســت مجــرد فنــاء الدنيــا وزوالهــا، و ب. 

والحســاب والجــزاء فــي يــوم القيامــة، ففــي اآلخــرة يحاســب اهلل؟زع؟ 

ى علــى الســيئات بمثلهــا وعلــى  اإلنســان علــى عقيدتــه وأعمالــه، ويجــاز

 مــن أعمــال 
ً
الحســنات بأحســن منهــا، فــكل مــن يعمــل عمــًا ســيئا

القلــوب أو الجــوارح مثــل: الكفــر والشــرك والنفــاق والطغيــان والعصيــان، 

كل فــي الســوء  فــإن الــذي يصيبــه ويعيــش بــه مــن الجــزاء فــي اآلخــرة يشــا

ى فــي اآلخــرة  مــا أتــى بــه مــن األعمــال الســيئة فــي عالــم الدنيــا، فــا يجــز

أعمالــه  ى علــى  الســيء، فيجــاز الســوء لعملــه  فــي   
ً
إال جــزاًء موافقــا
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الســيئة بمــا يســوءه ويغمــه ويحزنــه، وبقــدر إســاءته ومــا يســتحقه مــن 

؛ ألن اهلل ســبحانه وتعالــى عــادل 
ً
 بــا زيــادة مطلقــا

ً
 ونوعــا

ً
كّمــا العقــاب 

كانــت إســاءته وظلمــه؛ ألنــه غنــي عــن   مــن عبــاده مهمــا 
ً
ال يظلــم أحــدا

إنمــا يحتــاج إلــى  ، و الظلــم، والظلــم قبيــح ودليــل علــى النقــص والفقــر

كل شــيء وال يعجــزه شــيء، فــا  الظلــم الضعيــف، واهلل؟زع؟ قــادر علــى 

حاجــة لــه إلــى الظلــم فــي جــزاء عبــاده العاصيــن، وقــد يعفــو اهلل تبــارك 

 منــه ورحمــة، بشــرط أن يكــون العبــد ممــن 
ً
وتعالــى عــن العاصيــن تكرمــا

، أي ليــس مــن الذيــن اســتولى عليهــم الشــيطان مثــل  يليــق بــه العفــو

الفراعنــة المتجبريــن وأعوانهــم الذيــن تورطــوا فــي الظلــم معهــم وســفك 

الدمــاء بغيــر حــق، وعليــه ينبغــي للعامــل أن يتقــي تبعــة أعمالــه فــي دار 

الجــزاء.

 مــن أعمــال القلــوب والجــوارح 
ً
وفــي المقابــل مــن يعمــل عمــًا صالحــا

مثــل: اإليمــان بالتوحيــد والمعــاد والنبــوة والتحلــي بالصــدق والوفــاء 

واألمانــة ويــؤدي الفرائــض والمســتحبات ونحــو ذلــك، أي يجمــع بيــن 

اإليمــان الحــق والعمــل الصالــح، فــإن اهلل تبــارك وتعالــى يتفضــل عليــه 

 بــا حــد وال عــد 
ً
 وافــرا

ً
 حســنا

ً
برحمتــه ويدخلــه الجنــة، ويــرزق فيهــا رزقــا

وال حســاب، فــا يحصــى لكثرتــه واســتمراره وديمومتــه وعــدم انقطاعــه، 

 مضاعفــة ومــا ال 
ً
أي: يعطــي المؤمنيــن بموازنــة عملــه الصالــح أضعافــا

تبلغــه أعمالــه، ممــا ال عيــن رأت وال أذن ســمعت وال خطــر علــى قلــب 

لــم  بشــر فــي طيبــه وحســنه وجمالــه وكمالــه ونقائــه وصفائــه مــن األ

والشــوائب والمنغصــات، وال تبعــة عليــه فيــه وال محاســبة وال عتــاب 
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وال شــيء مــن نحــو ذلــك، يعطــى إيــاه فضــًا مــن اهلل تبــارك وتعالــى 

ورحمــة.

كام مؤمــن آل فرعــون مقارنــة ومقابلــة بيــن جــزاء األعمــال  وعليــه: ففــي 

بمثلهــا  الســيئة  األعمــال  وأن جــزاء  الحســنة،  األعمــال  وبيــن جــزاء  الســيئة 

ــى، أمــا  ــه تعال ــر عــدالً من ــه حســاب وتقدي ــى المســتحق، أي: ل ــادة عل ــا زي وب

 مضاعفــة، وليــس 
ً
جــزاء األعمــال الحســنة فهــو زائــد علــى المســتحق أضعافــا

تبــارك وتعالــى  والنــوع، تفضــًا مــن اهلل  الكثــرة  فــي  لــه حســاب وال تقديــر 

كام مؤمــن آل فرعــون إلــى أن الديــن الحــق،  كمــا نخلــص مــن   ورحمــة، 
ً
وكرمــا

إيمــان عــن يقيــن يســتند إلــى الدليــل والبرهــان، وعمــل صالــح فــي عالــم الدنيــا، 

وحســاب وجــزاء فــي عالــم البقــاء )اآلخــرة(، ممــا يعــزز الشــعور بالمســؤولية 

، وعبــارة >َوُهَ�  الفكريــة والعمليــة فــي الحيــاة وعــدم التصــرف بــدون رؤية وتفكير

<)))، فيهــا إيمــاء إلــى أن الجنــة محرمــة علــى الكافريــن المكذبيــن باألنبياء  ِم�نٌ ُم�أْ

والرســل؟مهع؟ المخالفيــن لهــم فيمــا جــاءوا بــه مــن عنــد اهلل ســبحانه وتعالــى.

كام مؤمــن آل فرعــون وهــم  ــؤه وقومــه الصمــت إزاء  ــزم فرعــون ومل ــم يلت ل

ــوا  يســمعون منــه مــا يســفه أحامهــم، ولكنهــم عجــزوا عــن أن يناظــروه ويقابل

حجتــه بحجــة مثلهــا، فجادلــوه بالباطــل ودعــوه إلــى الشــرك وتكذيــب الرســول 

الكريــم موســى الكليــم؟ع؟ ورغبــوه ورهبــوه، فليــس لهــم منطــق غيــر منطــق 

التعصــب األعمــى واألهــواء والشــهوات والعنــف واإلرهــاب لفض ضمير اإلنســان 

إرغامــه علــى مجاراتهــم والســير معهــم فــي طريــق الغــي والفســاد والضــال،  و
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فعاتبهــم عتــاب الحريــص عليهــم المحــب لهــم، والمهــم بلطــف علــى دعوتهــم 

لــه إلــى الكفــر والضــال، بينمــا هــو يدعوهــم إلــى الهــدى واإليمــان، وعقــد 

مقارنــة واضحــة عجيبــة بيــن دعوتــه لهــم، وهــي دعــوة حــق وخيــر ومنطــق 

ســليم، وبيــن دعوتهــم لــه، وهــي دعــوة شــر وباطــل وتعصــب أعمــى وضــال، 

ِه 
َ
الّل َر �بِ

ْك�نُ
ىي ِلاأَ �نِ

ْ�ُع��نَ اِر 41 �قَ
� �ل�نَّ

َ
ل ىي �إِ �نِ

ْ�ُع��نَ اهقِ َو�قَ حبَ
� �ل�نَّ

َ
ل ْم �إِ

ُ
ْدُع�ك

أَ
ْ�ِم َما لِ�ي � ا �قَ فقال: >َو�يَ

اِر<))).
�نَّ �نَ

ْ
�ل  ِ رن �ي ِ َ�رن

ْ
�ل  �

َ
ل �إِ ْم 

ُ
ْدُع�ك

أَ
� ا  �نَ

أَ
َو� ٌم 

ْ
ِعل ِه  �بِ لِ�ي  َس 

�يْ
َ
ل َما  ِه  �بِ ِرَك  ْ سث

أُ
َو�

أي: مــا لــي أدعوكــم بمــا قلــت ونصحــت لكــم إلــى الخيــر الــذي فيــه الهــدى 

والنجــاة مــن عــذاب الهــاك واالســتئصال فــي عالــم الدنيــا، ومــن عــذاب النــار 

فــي عالــم اآلخــرة، بــأن أدعوكــم إلــى اإليمــان بالتوحيــد واإليمــان بأنبيــاء اهلل 

ــى   إل
ً
ــوم اآلخــر وهــذا يقــود حتمــا ــه ومائكتــه والي ــى ورســله وكتب ــارك وتعال تب

النجــاة والســعادة الحقيقيــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وأنتــم تصــرون علــى 

الضــال وتدعوننــي إلــى مــا فيــه الهــاك والشــقاء فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، 

ويــؤدي بــي إلــى الخلــود فــي عــذاب جهنــم فــي عالــم اآلخــرة بــأن تدعونــي 

إشــراك غيــره معــه فــي  كفــر بــاهلل ذي الجــال واإلكــرام وربوبيتــه، و إلــى أن أ

 ، كــذب بأنبيائــه ورســله وكتبــه ومائكتــه واليــوم اآلخــر الطاعــة والعبــادة، وأ

 
ً
وذلــك بــدون علــم وال حجــة صحيحــة وال دليــل أو برهــان مســتقيم بــل تعصبــا

 عليهــا، فأجانــب الحــق والصــدق والعــدل والصــواب، 
ً
 فــي الدنيــا وخوفــا

ً
وطمعــا

ــري علــى اهلل؟زع؟ الكــذب.  وأخالــف العقــل والمنطــق والفطــرة والوجــدان وأفت

وهــذه مــن أعظــم الذنــوب وأقبحهــا ويقــود إلــى الشــقاء والهــاك فــي الداريــن 
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الدنيــا واآلخــرة، فهــو انحــراف وضــال واضــح ال لبــس فيــه وال غمــوض، وطريــق 

ال   ، العاقبــة والمصيــر إلــى ســوء  وعــر ومظلــم ومحفــوف بالمخاطــر ويــؤدي 

، فأنتــم تقابلــون النصــح بالغــش والخيــر بالشــر واإلحســان 
ً
يســلكه عاقــل أبــدا

باإلســاءة، وهــذا خــاف العقــل والمنطــق والفطــرة والطبــع الســليم، وفــي قــول 

مؤمــن آل فرعــون إشــعار بــأن إدعــاء األلوهيــة والربوبيــة ونفيهمــا يجــب أن 

يســتندا إلــى دليــل يقيــن ال شــك فيــه وال ريــب، وذلــك لمــا يترتــب عليهمــا مــن 

مســؤوليات وتبعــات خطيــرة ومصيريــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة فــي حالتــي 

النفــي واإلثبــات.

ثــم أشــار إلــى اســتجماع اهلل ســبحانه وتعالــى لكمــال صفــات األلوهيــة، 

اِر<)))، 
�نَّ �نَ

ْ
�ل  ِ رن �ي ِ َ�رن

ْ
�ل  �

َ
ل �إِ ْم 

ُ
ْدُع�ك

أَ
� ا  �نَ

أَ
>َو� صفــات الجمــال وصفــات الجــال، فقــال: 

 
ً
كلهــا علــى غيــره، فهــو غالــب دائمــا أي: لــه القــوة والقــدرة المطلقــة ولــه الغلبــة 

غيــر مغلــوب علــى شــيء ممــا يعــزم عليــه، وهــو ينصــر رســله وعبــاده المؤمنيــن 

ــكل مــن يعصيــه  المجاهديــن فــي ســبيله، المتمكــن مــن المجــازاة: العقــاب ل

والثــواب لــكل مــن يطيعــه، والغّفــار لمــن آمــن بــه وأســلم لــه لكنــه أســرف علــى 

والباطنــة  الظاهــرة  والكبيــرة  الصغيــرة  والذنــوب  المعاصــي  بارتــكاب  نفســه 

وتجــرأ علــى ســاخطه، ثــم تراجــع ونــدم عمــا صــدر منــه مــن المعاصــي والذنوب 

وتــاب إلــى ربــه توبــة نصوحــة وأنــاب، فيتــوب عليــه بعفــوه ويصفــح عنــه ويكفــر 

كان يســتحقه مــن العقوبــات الدنيويــة  عنــه ســيئاته برحمتــه ويرفــع عنــه مــا 

واألخرويــة بكرمــه.

24 : 1. غافر



  362   الالمنطق في الفكر والسلوك - الجزء الثاني

فــي  بــه ويعبدونــه ويطيعونــه  الذيــن يؤمنــون  ينفــع  فــإن اهلل؟زع؟  وعليــه: 

الداريــن الدنيــا واآلخــرة، أمــا فرعــون والحــكام فليــس بيدهــم شــيء مــن األمــر 

 
ً
 وال ضــرا

ً
علــى وجــه الحقيقــة والواقــع، فهــم ال يملكــون ألنفســهم وال لغيرهــم نفعــا

 وال جــزاًء فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة.
ً
 وال حيــاًة وال نشــورا

ً
وال موتــا

ِه  �يْ
َ
ل ىي �إِ �نِ

ْ�ُع��نَ َما �قَ
�نَّ
أَ
َرَم � َ ا حب

َ
ثــم خلــص إلــى نتيجــه عقليــة حاســمة فقــال: >ل

ْصَحا�بُ 
أَ
� ُهْم  �نَ  �ي ُمْسِر�نِ

ْ
�ل �نَّ 

أَ
َو� ِه 

َ
�لّل  �

َ
ل �إِ ا  �نَ

َ
َمَرّد �نَّ 

أَ
َو� َرهقِ  حنِ اآ

ْ
�ل �نِ�ي  ا 

َ
َول ا  �يَ

�نْ
ُ

�لّ� �نِ�ي  َدْعَ�هقٌ  ُه 
َ
ل َس  �يْ

َ
ل

كمــا تزعمــون وأن الحــق الواضــح الصريــح  اِر<)))، أي: ال شــك أن األمــر ليــس 
�ل�نَّ

ــه وال قيمــة  ــى ال شــأن ل ــاهلل ســبحانه وتعال ــه مــن الشــرك ب ــي إلي أن مــا تدعونن

لــه البتــة وال أســاس صحيــح لــه فــي حكــم العقــل والمنطــق وال حجــة عليــه 

 ال ينقطــع بطانــه، وال يمكــن 
ً
وال دليــل لــه وال برهــان، فهــو واجــد البطــان أبــدا

 بــأي حــال مــن األحــوال وبــأي وجــه مــن الوجــوه، وال فــي أي 
ً
أن ينقلــب حقــا

ظــرف مــن الظــروف، وهــو ضــار بإنســانية اإلنســان ومكانتــه وكرامتــه وكمالــه وال 

فائــدة منــه، وهــو الطريــق إلــى الشــقاء والهــاك فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وال 

، وال يســتحق الدعــوة إليــه والحــث علــى 
ً
يصــح الرجــوع إليــه واألخــذ بــه مطلقــا

اللجــوء إليــه؛ ألنــه ليــس بشــيء فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة.

أضــف إلــى ذلــك أن الذيــن تدعوننــي ألشــركهم مــع اهلل ســبحانه وتعالــى فــي 

الطاعــة والعبــادة، يتبــرأون مــن الذيــن اتبعوهــم فــي اآلخــرة ويكفــرون بعبادتهــم، 

��نَ ِم�ن 
ُ
ْمِلك َ ِه َما �ي ْ�ُع��نَ ِم�ن ُدو�نِ �نَ �قَ �ي ِ �ن

َّ
ُك َو�ل

ْ
ُمل

ْ
ُه �ل

َ
ْم ل

ُ
ك ُّ ـُه َر�ب

َّ
ُم �لل

ُ
ِلك قــول اهلل تعالــى: >دنَ

اَمهقِ  �يَ �قِ
ْ
�ل ْ�َم  َ َو�ي ْم 

ُ
ك

َ
ل  �� ُ ا�ب حبَ �ْس�قَ َما  َسِمُ���   �ْ

َ
َول ْم 

ُ
ُدَعاَءك َْسَمُ���  �ي ا 

َ
ل ْ�ُع�ُهْم  �قَ �ن  �إِ ٍر 13  ْ�ِم�ي �قِ
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ٍر<)))، وأمــا مــا أدعوكــم إليــه مــن التوحيــد  �ي �بِ
ُل حنَ ْ َك ِم�ث �أُ ّ

�بِ
�نَ ُ ا �ي

َ
ْم َول

ُ
ْرِكك سثِ  �بِ

ُرو�نَ �نُ
ْ
ك َ �ي

واإليمــان باآلخــرة ونحــوه فــإن لــه أســاس متيــن مــن العقــل والمنطــق والوجــدان، 

وقــد جــاء بــه األنبيــاء والمرســلون واألوصيــاء؟مهع؟ المبعوثــون مــن اهلل تبــارك 

والبينــات  الباهــرات  المعجــزات  مــن  يؤيــده  بمــا  عليــه  وجــاءوا  وتعالــى، 

الواضحــات واألدلــة والبراهيــن المنيــرة القاطعــة، وهــو نافــع لإلنســان والطريــق 

إلــى نجاتــه وســعادته الحقيقيــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة.

وعليــه: فليــس للشــرك ودعــوى األلوهيــة والربوبيــة لغيــر اهلل ســبحانه وتعالى 

مصداقيــة أو واقعيــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وليــس لألصنــام وكل من ترفع 

كــف بالدعــاء ســوى اهلل؟زع؟ القــدرة علــى االســتجابة للداعــي،  إليــه األيــدي واأل

 ممــا يطلبــه أو يدفــع عنــه شــر مــا يخافــه، أو 
ً
فــا يقــدر علــى أن يصنــع لــه شــيئا

ينفعــه بشــيء مــن وجــوه النفــع.

كل المصداقيــة والواقعيــة فــي الفكــر والعمــل، فــاهلل  وفــي المقابــل: للتوحيــد 

وحــده القــادر علــى أن يجيــب دعــاء داعيــه، وبيــده أن ينفعــه بــكل أوجــه النفع 

ــه المرجــع  إلي ــا واآلخــرة، و ــن الدني كل أوجــه الشــر فــي الداري ــه  وأن يدفــع عن

.
ً
كلهــا بــا اســتثناء أبــدا والمنتهــى فــي األمــور 

فمــن الحكمــة والموافــق للمنطــق والفطــرة أن تنتهــزوا الفرصــة وتبــادروا إلــى 

التوبــة والتراجــع عمــا أنتــم عليــه مــن الكفــر والشــرك والتكذيــب بالرســل، الــذي 

إال فــإن مصيركم غير مأســوف عليكم  هــو ســبب الهــاك والشــقاء فــي الداريــن و
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كفــرت  ــي  ــذي لحــق باألمــم الســابقة الت ــاع، ويلحــق بكــم الهــاك ال ــى الضي إل

وكذبــت الرســل؟مهع؟ وتكونــوا أنتــم الظالميــن ألنفســكم بســوء اختياركــم.

بالبعــث  المــوت  بعــد  إلــى اهلل  العــودة  فرعــون علــى  آل  كــد مؤمــن  أ ثــم 

اِر<)))، 
ْصَحا�بُ �ل�نَّ

أَ
�نَ ُهْم � �ي ُمْسِر�نِ

ْ
 �ل

�نَّ
أَ
ِه َو�

َ
� �لّل

َ
ل ا �إِ

�نَ
َ

�نَّ َمَرّد
أَ
للحســاب والجزاء، فقال: >َو�

أي: إليــه يرجــع الخائــق بعــد المــوت للحســاب والجــزاء وليــس إلــى فرعــون 

 فخيــر 
ً
كل علــى حســب عقيدتــه وعملــه، إن خيــرا أو ســواه، وســيجازي بالحــق 

، وهــذا أمــر حتمــي ال مفــر منــه بحكــم العقــل والمنطــق ومقتضــى   فشــر
ً
إن شــرا و

الحكمــة والعــدل اإللهــي، وأن المســرفين المســتكثرين مــن المعاصــي والذنــوب 

والمتجاوزيــن حــد الحكمــة واالعتــدال والخارجيــن عــن طــور العبوديــة هلل ذي 

الجــال واإلكــرام بالكفــر والشــرك والنفــاق وســفك الدمــاء المحرمــة وبغير حقها 

كمــال إنســانيتهم واألشــقياء  وغيــر ذلــك مــن المعاصــي، هــم الناقصــون فــي 

الهالكــون وهــم أصحــاب نــار جهنــم الذيــن يصيــرون إليهــا والمعذبــون فيهــا فــي 

اآلخــرة.

وعليــه: يجــب العبوديــة إلــى اهلل ذي الجــال واإلكــرام واتبــاع ســبيله ســبيل 

الهــدى والرشــاد والتــزام حــد العبوديــة إلــى اهلل ذي الجــال واإلكــرام؛ ألن ذلــك 

هــو حكــم العقــل والمنطــق وفيــه خيرنــا وصاحنــا وكمالنــا اإلنســاني المقــدر لنا 

وســعادتنا الحقيقيــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة.

ُكُرو�نَ 
�نْ َس�قَ ثــم حــذر قومــه مــن عواقــب ما نصح به إليهم ونبههم، فقــال: >�نَ
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ْم<)))، أي: أن مــا قلــت لكــم هــي حقائــق يقينيــة ثابتــة بالدليــل 
ُ
ك

َ
�ُل ل �قُ

أَ
� َما 

والبرهــان القطعــي، وليســت أوهــام أو ظنــون، وســتعلمون حقيقتهــا، ولكــن بعــد 

ــزل بكــم  ــون المصائــب واألهــوال الشــديدة حيــن ين فــوات األوان عندمــا تعاين

العــذاب اإللهــي ويعمكــم فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، حيــث ينغلــق أمامكــم 

بــاب التوبــة بعــد نــزول العــذاب بســاحتكم فــي عالــم الدنيــا واآلخــرة، وينغلــق 

أمامكــم الطريــق للرجــوع إلــى عالــم الدنيــا الســتدراك مــا فــات، قــول اهلل تعالــى: 

َها  ��بِ
�نْ َعدنَ ُهم ِمّ �نُ َع�نْ

�نَّ حنَ ُ ا �ي
َ
�� َول ُم��قُ �يَ

ِهْم �نَ �يْ
َ
ى َعل �نَ �قْ ُ ا �ي

َ
َم ل

َه�نَّ َ اُر حب ُهْم �نَ
َ
ُرو� ل �نَ َك�نَ �ي ِ �ن

َّ
>َو�ل

َر  �يْ
عنَ َصاِلًحا  ْ�َمْل  �نَ ا  �نَ ْ ِرحب حنْ

أَ
� ا  �نَ َّ َر�ب َها  �ي �نِ ��نَ  ْصَ�ِرحنُ َ �ي َوُهْم   36 �ٍر  َك�نُ ُكّلَ  ِ�ي  رن

ْ حب
�نَ ِلَك 

�نَ
َ
ك

َما  �� �نَ و�قُ
�نُ ُر �نَ �ي �نِ

ُم �ل�نَّ
ُ
اَءك َر َو�بَ

َ
ّك

�نَ ِه َم�ن �قَ �ي ُر �نِ
َ

ّك
�نَ �قَ َ ا �ي م ّمَ

ُ
ْرك َ�ِمّ ْم �نُ

َ
ول

أ
ْ�َمُل � ا �نَ

�ي ُك�نَّ ِ �ن
َّ
�ل

ٍر<))). ِص�ي
�نَ ِم�ن �نَّ اِلِم�ي

ِلل�نَّ

عندئــذ: ســترون مغبــة مخالفــة مــا قلتــه ونصحــت بــه لكم وستشــاهدون بأم 

أعينكــم عواقــب رد مــا قلتــه لكــم وعــدم تصديقــه، وســتعلمون حينهــا صدقــي 

وأنــي قــد بالغــت فــي نصحكــم وتذكيركــم، ولكــن بــدون فائــدة، إذ ختــم اهلل؟زع؟ 

علــى قلوبكــم بســبب إفراطكــم فــي العنــاد والتعصــب واإلصــرار علــى المعاصــي 

والذنــوب، وســتعلمون فــي المقابــل: أن الذيــن يخالفونــي الــرأي ويدعونكــم إلــى 

كل مــا جاءكــم بــه مــن المعجــزات  الشــرك والتكذيــب بالرســول الكريــم؟ع؟ رغــم 

والبينــات هــم فــي الحقيقــة من الغاشــين لكم وغيــر الحريصين على مصلحتكم 

وســعادتكم وال يريــدون لكــم الخيــر بــل يريــدون لكــم الشــر والهــاك، ويقودونكــم 

إليــه مــن أجــل مصالحهــم الخاصــة.
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بــأن ســبيل فرعــون وملئــه  آل فرعــون تعــرض واضــح  وفــي مقولــة مؤمــن 

كمــا يزعــم بــأن مــا يشــير بــه  هــو ســبيل فســاد وضــال وشــر وهــاك، وليــس 

َرى َوَما 
أَ
ا َما �

َّ
ل ْم �إِ

ُ
ك ِر�ي

أُ
علــى قومــه هــو عيــن الهــدى والصــاح والرشــاد، قولــه: >َما �

كل عاقــل منصــف  اِد<))) وهــذه حقيقــة واقعيــة يدركهــا  َ سث َل �لّرَ �ي ا َس�بِ
َّ
ل ْم �إِ

ُ
ك ْهِ��ي

أَ
�

لــم تمنعــه عــن إدراكهــا صــور وأحكامــه المســبقة ورغباتــه الشــهوانيه المنحرفــة، 

فقــد فضــح العبــد المؤمــن الناصــح إدعاءتــه وأبطــل مقولتــه بالدليــل والبرهــان، 

كاذيبــه وخداعــه ومكــره ومغالطاتــه  وحــذر قومــه مــن أن يقعــوا فريســة أل

تحــت تأثيــر الجهــل والســذاجة والتملــق أو الخــوف والطمــع أو نحــو ذلــك.

كام مؤمــن آل فرعــون تصريــح واضــح بإيمانــه، فقــد أزال الحجــب  وفــي 

كمــا هــي بــدون تغليــف، وأعلــن أنــه  واألســتار وكشــف عــن هويتــه الدينيــة 

يؤمــن بعقيــدة التوحيــد ويصــدق بنبــوة موســى الكليــم؟ع؟ وبرســالته وبعدالــة 

 
ً
قضيتــه ومطالبــه السياســية والحقوقيــة مــن النظــام الفرعونــي، وانفصــل علنــا

وبــدون مواربــة عــن ديــن الطاغــوت الملــوث بالشــرك والطغيــان والفســاد وعــن 

نظامــه الفاســد وحكومتــه المســتبدة الظالمــة، ووقــف لوحــده ال يملــك إال 

كفرهــم وضالهــم وانحرافهــم وجبروتهــم وبطشــهم الشــديد  نفســه وعقيدتــه إزاء 

إرهابهــم، فلــم يعــد يســلك مســلك  غيــر مكتــرث وال مبــاٍل بجمعهــم وقوتهــم و

 ،  خطير
ً
التقيــة ولــم يعــد يتحمــل الصمــت والكتمــان واالختفــاء؛ ألن األمر جــدا

فحيــاة ولــي اهلل األعظــم فــي خطــر جــدي محــدق، وكذلــك قومــه فــي خطــر 

شــديد إن هــم تورطــوا فــي قتــل ولــي اهلل األعظــم؟ع؟، فــا مجــال إذن للصمــت 

واالختفــاء، والبــد مــن الــكام بصراحــة ووضــوح إلنقــاذ ولــي اهلل األعظــم مــن 

29 : 1. غافر



الفف  الثانيه نفافل محمص  ا فرفلا لشوما    367 

فــي  الحقيقــي  اإليمــان  فعــل  الهــاك، وهــذا هــو  مــن  إنقــاذ قومــه  و القتــل، 

اإلنســان المؤمــن بشــدة إلــى اهلل ذي الجــال واإلكــرام، وال يلتفــت إلــى ســواه أو 

ــات. ــات والتضحي ــى العقب إل

كشــفت عــن إيمانــي ونصحــت لكــم، فإنــي قــد  ثــم قــال: اعلمــوا أنــي حيــن 

كتــرث؛ ألنــي أقــوم بتكليفــي اإللهــي وأنصح  ضــت حياتــي للخطــر إال أنــي لــم أ عّرَ

إلــى قومــي وأقودهــم إلــى طريــق الهــدى والخيــر والصــاح والنجــاة والســعادة في 

الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وأبعدهــم عــن طريــق الضــال والشــر والفســاد والهــاك 

والشــقاء فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وقــد توكلــت علــى اهلل ربــي؟زع؟ وفوضــت 

كلــه؛ ليجلــب لــي مــا ينفعنــي فــي أمــر دينــي ودنيــاي وآخرتــي،  إليــه أمــري 

ويدفــع عنــي الســوء والضــرر فــي أمــر دينــي ودنيــاي وآخرتــي، وأســلمت لمــا 

يكتــب لــي ويقضــي علــّي بحكمتــه ورحمتــه، فهــو أرحــم بــي وأنظــر لــي مــن 

كلــه لــه وبيــده  نفســي، واعتصمــت بــه مــن شــيطان مريــد وجبــار عنيــد، فاألمــر 

وليــس لــي وال لغيــري فــي الحقيقــة مــن األمــر شــيء مســتقل عنــه، فــا يتصــرف 

 وقــدرة، 
ً
أحــد إال بإذنــه ووفــق مشــيئته، وهــو بصيــر بعبــاده ومحيــط بهــم علمــا

فــا يخفــى عليــه شــيء مــن أحوالهــم الظاهــرة والباطنــة ويعلــم مــا يســرون ومــا 

يعلنــون، وال يعجــزه شــيء ويعلــم مــا يســتحقون مــن الثــواب والعقــاب ومــا 

يعطيهــم ومــا يمنعهــم فــي الدنيــا واآلخــرة، فهــو يمنعنــي مــن عــدوي ويكفينــي 

طه علــّي فلحكمــة منــه فــي 
ّ
إن ســل شــره ومــا يكيدنــي ويريدنــي بــه مــن الســوء، و

ذلــك ومــن أجــل صاحــي وســعادتي األبديــة عنــده فــي اآلخــرة، فهــو أرحــم بــي 

وأنظــر إلــي مــن نفســي.
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قــال ابــن عربــي فــي الفتوحــات إن: »)أفــوض( مأخــوذة مــن فــاض اإلنــاء إذا 

كثــر ممــا فــي وســعه ورجــع فــي  ــد. فــإذا حمــل المؤمــن أ ــم يقــع للمزي امتــأل ول

الزائــد الفائــض إلــى اهلل تعالــى فيتلقــى ســبحانه الزائــد مــن المؤمــن ويخفــف عنــه 

وهــو؟زع؟ العليــم البصيــر بمــن آمــن بــه وتــوكل عليــه«))) وفــي الحديــث الشــريف: 

»المفــوض أمــره إلــى اهلل فــي راحــة األبــد والعيــش الدائــم الرغــد«))) والتفويــض 

والتخطيــط  التدبيــر  يعنــي  إنمــا  و والعمــل  الجــد  العبــد  يتــرك  أن  يعنــي  ال 

كل جهــده ومــا فــي وســعه بعــزم راســخ  واالســتمرار فــي العمــل بجــد، فيبــذل 

إنمــا يســعى لتذليلهــا والتغلــب  وهمــة عاليــة، وال يخشــى الصعوبــات والعوائــق و

عليهــا وقهرهــا، ويقــدم مــا يلــزم مــن التضحيــات بأريحيــة ونفــس مطمئنــة فيمــا 

اطمئــن إليــه واختــاره لنفســه، ثــم يســلم األمــر إلــى اهلل ؟ج؟ ليتكفــل هــو النتائــج.

والتفويــض مرتبــة فــوق التــوكل، والتســليم مرتبــة فــوق التفويــض، وعليــه: 

فــألن البعــث فــي يــوم القيامــة حــق ال ريــب فيــه وألن الجــزاء: الثــواب والعقــاب 

كلــه بيــد اهلل؟زع؟ وليــس ألحــد فــي  يــوم القيامــة حتــم ال مفــر منــه، وألن األمــر 

الحقيقــة مــن األمــر شــيء مســتقل عنــه، فإنــي ال أســتوحش مــن وحدتــي وال 

إرهابكــم لــي، وال أطمــع فــي شــيء ممــا  كثرتكــم وال أخشــى تهديداتكــم و أرهــب 

كلــه إلــى اهلل ذي الجــال واإلكــرام  كــم الفانيــة، وأوكل أمــري  تغروننــي بــه مــن دنيا

، وأضــع 
ً
ذي القــدرة المطلقــة والرحمــة الواســعة والمحيــط بــكل شــيء علمــا

نفســي بيــن يديــه وفــي تصرفــه وأرضــى بقــدره وقضائــه وأســلم لجميــع مــا يكتبــه 

. علــي ويحدثــه بــي بــكل طمأنينــة وســرور

1. تفسير الكاشف، محمد جواد مغنية، جزء 6، صفحة 456
2. سفينة البحار، املجلد الّثاني، صفحة 384، مادة »فوض«
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نجاة مؤمن آل فرعون وهالك فرعون وجنوده

ولــم يتــرك اهلل القــوي العزيــز عبــده الصالــح مؤمــن آل فرعــون الناصــح األميــن 

بــدون  المفترســة  البشــرية  الذئــاب  أمــام  النــزال  ســاحة  فــي   
ً
وحيــدا لقومــة 

رحمــة، بــل حمــاه مــن مكــر فرعــون وحاشــيته وبطانتــه الفاســدة الذيــن أضمــروا 

كوهــا  لــه الســوء وعزمــوا علــى قتلــه، وحمــاه مــن خططهــم الشــيطانية التــي حا

لإليقــاع بــه واالنتقــام منــه بــكل وســيلة؛ ألنــه أظهــر معارضتهــم وأبــدى مــا 

ــه التامــة لموســى الكليــم؟ع؟ فيمــا يدعوهــم إليــه مــن  يكرهــون وأعلــن موافقت

التوحيــد واإليمــان بالنبــوة والعمــل مــن أجــل اآلخــرة، وفيمــا يطالــب بــه النظــام 

الفرعونــي الفاســد مــن اإلصــاح السياســي والحقوقــي والعدالــة االجتماعيــة 

والمســاواة بيــن المواطنيــن فــي الحقــوق والواجبــات علــى أســاس المواطنــة 

ونحــو ذلــك مــن المطالــب الشــرعية الواقعيــة.

وهــذا أمــر ال يحتملــه الحــكام المســتبدون الظلمــة والقائمــون علــى األنظمــة 

الدكتاتوريــة، حيــث تضيــق صدورهــم من حرية الكلمــة والمطالب اإلصاحية 

والحــركات اإلصاحيــة والثوريــة، فقــد أغضــب مؤمــن آل فرعــون بأطروحاتــه 

 
ً
، واشــتد حنقــه عليــه فــأرادوا بــه شــرا

ً
 شــديدا

ً
الجريئــة فرعــون وحاشــيته غضبــا

وخططــوا للكيــد واإليقــاع بــه واالنتقــام منــه بــكل وســيلة، فحفظــه اهلل؟زع؟ مــن 

كيدهــم الباطــل ومكرهــم الســيء، وكــف بأســهم الشــديد عنــه وأبطــل مفاعيــل 

مخططاتهــم الشــيطانية والخبيثــة، وأنجــاه منهــم وخلصــه مــن شــرهم، وعلــى 

ــى أنفســهم، فــاهلل  كيدهــم ومكرهــم الســيء عل ــدون: انقلــب  العكــس ممــا يري

؟ج؟ ولــي الذيــن آمنــوا وهــو الــذي يدافــع عنهــم ويحميهــم ويكفيهــم شــر عدوهم، 
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ويخلصهــم منــه، وفــق مقتضــى حكمتــه وحســن تدبيــره فــي الحيــاة، قــول اهلل 

�ٍر<))). ��نٍ َك�نُ َ�ّ ِح�بُّ ُكّلَ حنَ ُ ا �ي
َ
ـَه ل

َّ
�نَّ �لل �� �إِ

َم�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ن

َّ
ُع َع�نِ �ل َ���نِ ـَه �يُ

َّ
�نَّ �لل تعالــى: >�إِ

أي: إن اهلل؟زع؟ يدفــع األعــداء وغوائــل المشــركين والكفــار ووســاوس الشــيطان 

الرجيــم وشــرور أنفســهم وســيئات أعمالهــم ويحمــل عنهــم عنــد نــزول البــاء 

البــاء  علــى  وصبرهــم  إيمانهــم  بســبب  وذلــك  يتحملــون،  ال  مــا  والمــكاره 

كل  والمــكاره وجهادهــم فــي ســبيل اهلل؟زع؟، وأن اهلل ســبحانه وتعالــى يحــب 

كل مــن  أميــن قائــم بأمانتــه وشــكور لمــواله علــى نعمــه، وفــي المقابــل ال يحــب 

ــى عــن مســؤولياته اإلنســانية  ــه ويتخل ــره ووطن إنســانيته وضمي ــه و يخــون دين

والدينيــة والوطنيــة وعــن تكليفــه الشــرعي تحــت الخــوف والطمــع أو التملــق 

أو نحــو ذلــك، ويكفــر بنعــم اهلل تبــارك وتعالــى الظاهــرة والباطنــة ويجحــد بهــا 

ويخــون األمانــة التــي حملــه اهلل ؟ج؟ إياهــا، أمانــة الحكــم والرعايــة لألمــة 

وشــؤونها العامــة، ويجحــد المعــروف واإلحســان ويســيء لمــن نصــح لــه، فهــذا 

كفــره وخيانتــه. مبغــوض إلــى اهلل ؟ج؟ وممقــوت عنــده وســيجازيه بعدلــه علــى 

وقيــل: أن حزقيــل »مؤمــن آل فرعــون« انتهــز فرصــة مناســبة فالتحــق بموســى 

الكليــم؟ع؟ وعبــر البحــر مــع بنــي إســرائيل فــكان مــن الناجيــن معهــم وكانــت 

عاقبتــه إلــى الســعادة األبديــة الحقيقيــة، وقيــل: أنــه هــرب إلــى جبــل وبقــي 

 فيــه، وجمــع بعــض العلمــاء بيــن القوليــن، بالقــول: أنــه هــرب إلــى 
ً
مختفيــا

الجبــل فــي أول األمــر ثــم التحــق بموســى الكليــم؟ع؟ وكان مــن الناجيــن مــع بنــي 

كان حزقيــل يدعــو قومــه  إســرائيل. وفــي الحديــث عــن اإلمــام الصــادق؟ع؟: »

1. الج: 38
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ــة  ــراءة مــن ربوبي ــى الب إل ــوة موســى؟ع؟. و ــى ونب ــى توحيــد اهلل ســبحانه وتعال إل

فرعــون، فوشــى بــه الواشــون إلــى فرعــون وقالــوا: إن حزقيــل يدعــو إلــى مخالفتــك 

ويعيــن أعــداءك علــى مضادتــك. فقــال لهــم فرعــون: ابــن عمــي وخليفتــي علــى 

كفــره بنعمتي،  ملكــي وولــي عهــدي إن فعــل مــا قلتــم اســتحق أشــد العــذاب علــى 

كاذبيــن فقــد اســتحققتم أشــد العــذاب إليثاركــم الدخــول فــي  كنتــم عليــه  إن  و

ربوبيــة  أنــت تجحــد  وقالــوا:  بهــم فكاشــفوه  وجــاء  بحزقيــل  فجــاء  مســاءته، 

فرعــون الملــك وتكفــر بنعمــاه. فقــال حزقيــل: أيهــا الملــك!! هــل جربــت علــّي 

 قــط؟ قــال: ال. قــال: فســألهم مــن ربهــم؟ قالــوا: فرعــون هــذا. قــال: ومــن 
ً
كذبــا

ــع  ــال: ومــن رازقكــم الكافــل لمعائشــكم والداف ــوا: فرعــون هــذا. ق خالقكــم؟ قال

عنكــم مكارهكــم؟ قالــوا: فرعــون هــذا. قــال حزقيــل: أيهــا الملــك فأشــهدك وكل 

مــن حضــرك أن ربهــم هــو ربــي وخالقهــم هــو خالقــي ورازقهــم هــو رازقــي ومصلــح 

معائشــهم هــو مصلــح معائشــي ال رب لــي وال خالــق لــي وال رازق لــي غيــر ربهــم 

كل رب ورازق وخالــق ســوى ربهــم  وخالقهــم ورازقهــم، وأشــهدك ومــن حضــرك أن 

وخالقهــم ورازقهــم فأنــا بــريء منــه ومــن ربوبيتــه، وكافــر بإالهيتــه، يقــول حزقيــل 

هــذا، وهــو يعنــي أن ربهــم هــو اهلل ربــي، ولــم يقــل أن الــذي قالــوا أنــه ربهــم هــو 

ربــي، وخفــي هــذا المعنــى علــى فرعــون ومــن حضــره، وتوهــم وتوهمــوا أنــه يقــول 

ــا طــالب  ــا رجــال الســوء وي ــال لهــم فرعــون ي ــي وخالقــي ورازقــي، فق فرعــون رب

الفســاد فــي ملكــي ومريــدي الفتنــة بينــي وبيــن ابــن عمــي وهــو عضــدي، ثــم أمــر 

كل واحــد منهــم وتــد وفــي صــدره وتــد، وأمــر أصحــاب  ألوتــاد فجعــل فــي ســاق  با
أمشــاط الحديــد فشــقوا بهــا لحومهــم مــن أبدانهــم«)))

1. االحتجاج، جزء 2، صفحة 133 
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وقــد جــرت عــادة بطانــات الســوء علــى مثــل هــذه الوشــاية بالصالحيــن 

 علــى مصالحهــم ومكانتهــم مــن 
ً
إلــى الدكتاتــور وخوفــا  

ً
والمصلحيــن تملقــا

الضيــاع وهــؤالء يســتحقون أن يمكــر بهــم جــزاء نيتهــم الخبيثــة وأعمالهــم 

الســيئة.

وقيــل: إن فرعــون وحاشــيته ســطوا علــى حزقيــل الرجــل الصالــح والناصــح 

األميــن لقومــه وقتلــوه، ونــال بذلــك شــرف الشــهادة العظيــم، أو قطعــوه بعــد 

 ولكــن اهلل؟زع؟ ثبتــه علــى الديــن الحــق ورســخ قدمــه فــي طريــق 
ً
 إربــا

ً
قتلــه إربــا

الهــدى واإليمــان ووقــاه مــن ســوء المنقلــب واالرتــداد بــأن يفتنــوه بمخططاتهــم 

اإلغــراء  تأثيــر  تحــت  باالنحــراف  الحــق،  دينــه  عــن  الخبيثــة  الشــيطانية 

والتخويــف والتعصــب ونحــو ذلــك مــن أســباب الضــال واالنحــراف واالنــزالق 

ــة المســتقيم. ــن الحــق والهداي عــن الدي

كل مؤمــن صــادق اســتكمل شــمائل اإليمــان الصــادق  وهكــذا يكــون حــال 

ــان والفســاد واالســتبداد  الحقيقــي، وجاهــد بكلمــة الحــق ضــد الظلــم والطغي

إن أصابــه ســوء  فإنــه يكــون بعيــن اهلل عــز جــل ال يصيبــه ســوء إال بــإذن اهلل، و

ففــي ســبيل اهلل ؟ج؟ ولحكمــة بالغــة مــن اهلل ســبحانه وتعالــى وعلــى اهلل تبــارك 

إلــى عــرش اهلل ذي الجــال واإلكــرام  وتعالــى جــزاؤه، وفــي جنــة الخلــد مقامــه و

مــزاره، وفــي النظــر إلــى وجــه اهلل ســبحانه وتعالــى وأنــوار قدســه والتحــدث إليــه 

بهجتــه وقــرة عينــه وســروره.

وفــي مقابــل نجــاة حزقيــل )مؤمــن آل فرعــون( وحســن عاقبتــه، أحــاط 

بفرعــون وأتباعــه الضاليــن المكذبيــن بمــا جاءهــم مــن عنــد رب العالميــن 
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مــن المعجــزات والبينــات ســوء العــذاب، وهلكــوا بالغــرق فــي ميــاه البحــر عــن 

كان ذلــك عذابهــم   .
ً
آخرهــم فــي صبيحــة واحــدة، ولــم ينــُج منهــم أحــد أبــدا

فــي عالــم الدنيــا أمــا بعــد المــوت والرحيــل عــن عالــم الدنيــا فســوف يلحقهــم 

 من 
ً
 ومســاًء دائمــا

ً
عــذاب النــار فــي البــرزخ، يعرضــون عليهــا فــي قبورهــم صباحــا

غيــر انقطــاع إلــى يــوم القيامــة. فــي صحيحــي البخــاري ومســلم وفــي مجمــع 

كــرم؟ص؟: »إن أحدكــم إذا مــات عــرض  البيــان وغيرهــم قــول الرســول األعظــم األ

إن  كان مــن أهــل الجنــة فمــن أهــل الجنــة، و عليــه مقعــده بالغــدي والعشــي، إن 

، يقــال لــه: هــذا مقعــدك حتــى يبعثــك اهلل  كان مــن أهــل النــار فمــن أهــل النــار

إليــه يــوم القيامــة، فــإذا قامــت القيامــة يلحقهــم عــذاب اآلخــرة العظيــم الخالــد 

فــي نــار جهنــم، إذ يقــول اهلل تعالــى لمالئكــة العــذاب: أدخلــوا فرعــون وأتباعــه 

فــي جهنــم إلــى المــكان الــذي يذوقــون فيــه أشــد العــذاب فيهــا وأعظمــه، فكانــت 

عاقبتهــم إلــى الشــقاء األبــدي الكامــل«))).

َها<))) تــدل علــى أن الكفــار يعذبــون فــي  �يْ
َ
��نَ َعل ْ�َرصنُ ُ اُر �ي

وقيــل: أن عبــارة >�ل�نَّ

، أي: مــن بعيــد، ويعذبــون فــي عالــم اآلخــرة  ــار ــم البــرزخ بالعــرض علــى الن عال

بعــد البعــث والنشــور باإلدخــال فيهــا، وال شــك وال ريــب فــإن اإلدخــال فيهــا 

 مــن العــرض عليهــا.
ً
ــا أشــد عذاب

وقيــل: أن ذكــر الغــدو والعشــي فــي العــذاب البرزخــي فيــه إشــارة إلــى الوقــت 

الــذي يقتــرن عــادة فــي حيــاة الفراعنــة والمترفيــن مــع أوقــات لهوهــم واســتعراض 

مع البيان، جزء 8، صفحة 818 1. محج
46 : 2. غافر
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إظهــار جبروتهــم وطغيانهــم، وهــذا ال يتنافــى مــع دوام العــذاب وعــدم  قوتهــم و

إنمــا يشــير فقــط إلــى أوقــات اشــتداده ومــا فــي ذلــك مــن العبــرة  انقطاعــه، و

بالرســل  المكذبيــن  تنتظــر  الشــنيعة  اإللهيــة  العقوبــات  وهــذه  والموعظــة، 

الكــرام؟مهع؟ والمعانديــن ألمــر اهلل ؟ج؟ ونهيــه، والســاعين فــي األرض بالظلــم 

والطغيــان والفســاد مــن الفراعنــة المتجبريــن والحــكام المســتبدين الظلمــة 

المترفيــن األنانييــن المســتغلين وأعوانهــم ومــن لــف لفهــم ونهــج نهجهــم الباطــل 

ــاة. ــم بالظلمــة فــي الحي والمعت

ويعتبــر حزقيــل )مؤمــن آل فرعــون( وأمثالــه مــن الصالحيــن المصلحيــن 

كلمــة الحــق والصــدق  كافيــة علــى النــاس أجمعيــن فــي تبليــغ  الشــرفاء حجــة 

ــة، بأســلوب  ــاس: الحــكام والرعي ــى الن ــا واضحــة صريحــة إل إيصاله والعــدل و

رائــع مقنــع يشــع منــه النــور واإلخــاص والوفــاء والمــروءة ونحوهــا، وتثيــر فــي 

 ورعشــة ســماوية تصــل العبــد بربــه فــي صفــاء 
ً
 عميقــا

ً
 روحيــا

ً
النفــس إحساســا

ونقــاء ســريرة، وهــي حجــة علــى النخبــة: السياســية واالقتصاديــة والفكريــة 

ــة وتســكت عــن قــول  ــة ونحوهــا، التــي تدعــي اإليمــان والوطني ــة والفني واألدبي

الثــواب:   فــي 
ً
العقــاب أو طمعــا كلمــة الحــق والعــدل والصــدق، خوفــا مــن 

 أو نحــو ذلــك.
ً
 أو تعصبــا

ً
المصالــح والمناصــب. أو تملقــا

فقــد صــدع مؤمــن آل فرعــون بكلمــة الحــق والصــدق والعــدل فــي وجــه 

فرعــون الطاغيــة وملئــه مــن األشــراف وكبــار الموظفيــن المدنييــن والعســكريين، 

ووقــف بشــجاعة منقطعــة النظيــر فــي وجوههــم ولــم يســتوحش مــن الوحــدة 

كانــوا يتصفــون بــه  كانــت لديهــم مــن القــوة ومــا  ولــم يخــف ولــم يرتــع رغــم مــا 
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إيمانــه وثبــات جنانــه، وضحــى  مــن الشــدة والقســوة، وهــو ال يملــك إال نفســه و

بالملــك والجــاه والمنصــب والثــروة وكل زخــارف الحيــاة الدنيــا وبهارجهــا، 

 منــه بتكليفــه الدينــي والوطنــي وبعدالــة قضيتــه وســامة موقفــه 
ً
وذلــك إيمانــا

ويقينــه برجوعــه إلــى ربــه ؟ج؟ فــي يــوم القيامــة، وحصولــه علــى الثــواب الجزيل 

مــن عنــده. 

كان أو امرأة يســتطيع بصدقه  وأثبــت بــأن المؤمــن الصــادق في إيمانه رجًا 

إرادتــه وذكائــه وحســن تدبيــره وتصرفــه وثبــات جنانه  إخاصــه وقــوة عزمــه و و

أن يؤثــر فــي إرادة أعتــى الفراعنــة والجبابــرة، ويحبــط المخططــات الشــيطانية 

للمؤمنيــن،  النجــاة  ســبل  يوفــر  وأن  الموازيــن،  ويقلــب  الخبيثــة  الجهنميــة 

إيمانــه   نفســه و
ّ

 ال يملــك إال
ً
كان وحيــدا إن  ويمهــد لهــم ســبيل االنتصــار حتــى و

إال ذو بصيــرة  العظيــم  الشــرف  إرادتــه ومنطقــه، وال يوفــق لمثــل هــذا  وقــوة 

ويقيــن وحكمــة وصبــر وجلــد وتحمــل، وهــذا يؤكــد أهميــة البصيــرة والتخطيــط 

والحكمــة والتنويــع فــي أســاليب الدعــوة والعمل السياســي: الثــوري واإلصاحي، 

 للظــروف وفاعــًا فــي تحقيــق األهــداف والغايــات.
ً
بحيــث يكــون مناســبا

ــاء القناعــات والصــدع  إخف ــم و ــان التكت فقــد يستحســن فــي بعــض األحي

بكلمــة الحــق، وذلــك يتوقــف علــى تشــخيص متطلبــات الواقــع ومقتضيــات 

كمــا يشــكف عــن دور السياســة وقــوة المنطــق والحكمــة  األهــداف والغايــات، 

فــي التدبيــر والتصــرف فــي دحــر العــدو الــذي قــد يتفــوق مــرات عديــدة علــى 

دور الســاح المــادي، والحــذر مــن الجمــود والخضــوع للعاطفــة واالنفعــال.

ُه  ْ�ُع َر�بَّ �يَ
ْ
ْل ُم�َسٰى َول �قُ �قْ

أَ
ِ�ي �

ُرو�ن
ْرَعْ��نُ دنَ اَل �نِ

الجديــر بالذكــر أن مقولــة فرعــون: >َو�قَ
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َساَد<))) تــدل علــى غلبــة منطــق  �نَ
ْ
ْر�نِ �ل

اأَ
ْ
ِهَر �نِ�ي �ل �نْ ُ �ن �ي

أَ
ْو �

أَ
ْم �

ُ
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والحجــة  العقــل  منطــق  علــى  )البرجماتيــة(  والمصلحــة  والغلبــة  السياســة 

ومصيــره  القائــم  وواقعــه  اإلنســان  حيــاة  وعــزل  عليــه  والهيمنــة  والبرهــان، 

الوجــودي فــي الحيــاة عــن الحقائــق الوجوديــة والكونيــة، فــا قيمــة للمعجــزات 

الباهــرات والبينــات الواضحــات والمنطــق المتيــن والبيــان الســاحر الــذي ينفــذ 

إلــى أعمــاق النفــس، وكل مــا جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟ مــن عنــد رب العالميــن 

ليثبــت بــه صــدق نبوتــه ورســالته؛ ألن المهــم عنــد القــوم أن موســى الكليــم؟ع؟ 

يريــد أن يغيــر الديــن الرســمي المــوروث للدولــة. أي: يريــد أن يغيــر الهويــة 

كمــة  الحا النخبــة  بمصالــح  ويضــر  للشــعب  والتاريخيــة  والثقافيــة  الدينيــة 

والمتنفــذة، وهــذا مــا ينبغــي االلتفــات إليــه واالهتمــام بــه، وهــو أمــر مرفــوض 

لديهــم بغــض النظــر عمــا جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟ مــن الحجــج والبراهيــن 

واألدلــة علــى صدقــه وصــواب منهجــه وعدالــة مطالبــه، أو عليــه أن يجابــه 

ــه. ــى دعوت ــل ويقضــى عل ويحــارب ويقت

وهــذا عينــه المنطــق والمنهــج الســائد والمهيمــن علــى السياســتين الداخليــة 

، حيــث يرفــض بشــكل قاطــع أن  والخارجيــة، علــى الــدول فــي عالمنــا المعاصــر

تعمــل جماعــة علــى الدعــوة إلــى ديــن أو فلســفة مغايــرة لمــا هــو قائــم، وتجــرم 

الجماعــة وتحــارب بغــض النظــر عمــا تأتــي بــه مــن حقائــق وقــوة منطــق، وقــد 

يصنــف عملهــا فــي إطــار العمالــة لألجنبــي والتدخــات الخارجيــة لدولــة فــي 

ــي تزعــم التدخــل  ــة الت ى، وتعطــي هــذه الدول ــة أخــر ــة لدول الشــؤون الداخلي

 
ً
 وسياســيا

ً
فــي شــأنها الداخلــي لنفســها الحــق فــي محاربــة تلــك الدولــة إعاميــا

26 : 1. غافر
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، تحــت عنــوان الدفــاع عــن النفــس ونحــوه، وهــذا رجعيــة مــا بعدهــا 
ً
وعســكريا

رجعيــة، ونقــوص فــي المســيرة اإلنســانية، يعيدهــا إلــى العهــود الســخيفة التــي 

تتجاهــل إنســانية اإلنســان وحقوقــه الطبيعيــة، وقيمــة الفكــر فــي حياتــه. 

وقــد حــاول مؤمــن آل فرعــون أن يفنــد هــذا المنهــج غير اإلنســاني المتخلف، 

ويــرد االعتبــار لمنطــق العقــل والبرهــان، ويعيــد الســيادة والهيمنــة علــى منطــق 

السياســة والمصلحــة )البرجماتيــة( ويربــط واقــع اإلنســان وخيــره وســعادته 

ومصيره في الدارين الدنيا واآلخرة بالحقائق الوجودية والكونية والسنن اإللهية 

كام مؤمــن  ــه، وال شــك فــإن  كمــة علــى واقــع اإلنســان وحيات والتاريخيــة الحا

كانــت تعتمــد علــى العقــل والمنطــق الســليم وتخاطــب  آل فرعــون ونصائحــة 

وجــدان اإلنســان وضميــره وتنفــذ إلــى مــن يســمع لــه ويســتجيب إلــى نصائحــه 

الصادقــة ودعوتــه المباركــة، ولكــن اإلعــام الفرعونــي المضلــل والقائميــن علــى 

النظــام الفرعونــي مــن السياســيين الفاســدين والمترفيــن االنتهازييــن والمثقفيــن 

النفعييــن أحالــوا بيــن النــاس وبيــن االســتجابة لنصائح مؤمن آل فرعــون ودعوته، 

وغشــوهم،  بهــم  فأضــروا   
ً
مبينــا الً  ضــا وأضلوهــم  الحقيقــة  عــن  وأبعدوهــم 

وحالــوا بينهــم وبيــن خيرهــم ومصلحتهــم وأســباب ســعادتهم فــي الداريــن الدنيــا 

واآلخــرة، واســتعدوهم علــى أوليــاء اهلل الصالحيــن وعلــى المصلحيــن الناصحين 

ــة والحكومــات المســتبدة  لهــم، وهــذا مــا يجــري فــي ظــل األنظمــة الدكتاتوري

إنــا إليــه راجعــون. ، فإنــا هلل و كل عصــر ومصــر الظالمــة فــي 

كمــا يكشــف الــدور العظيــم الــذي قــام بــه مؤمــن آل فرعــون فــي الحفــاظ 

ــة  ــة والمرون ــة التقي ــي اهلل األعظــم موســى الكليــم؟ع؟ عــن أهمي ــاة ول علــى حي
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فــي أســاليب الدعــوة والعمــل السياســي اإلصاحــي والثــوري، فالتقيــة الحقيقيــة 

الصادقــة النابعــة مــن اإليمــان والتــي يؤتــى بهــا عــن وعــي وبصيــرة نافــذة ليســت 

دليــًا علــى الضعــف والخــوف ونحوهمــا، بــل هــي دليــل علــى الرشــد والحكمــة 

والتمكيــن مــن أســاليب العمــل وأدواتــه وعــدم الخضــوع للعاطفــة واالنفعــال، 

أي: التحلــي بالواقعيــة واإلجرائيــة فــي العمــل، فالظــروف قــد تتطلــب التكتــم 

إظهــار القناعــات والصــدع بالحــق،  إخفــاء القناعــات، وقــد تتطلــب الجهــر و و

وال توجــد ظــروف مناســبة لجميــع الحــاالت والممارســات، وعــدم التمييــز بيــن 

مختلــف الظــروف دليــل علــى عــدم الرشــد وعــدم الوعــي، ويــؤدي إلــى الفشــل 

فــي المهــام واالبتعــاد عــن تحقيــق األهــداف والغايــات.

فالتقيــة الحقيقيــة تمكــن العامليــن مــن إدارة الصــراع مــع الظالميــن والبغــاة 

 عــن العواطــف واالنفعــاالت الهوجــاء، وتتيــح الفرصــة إلــى 
ً
بإحــكام وبعيــدا

اختــراق صفــوف األعــداء واكتشــاف أســرارهم ومخططاتهــم لمقاومتهــا عــن 

علــم ودرايــة، والنفــوذ إلــى ذهنيــة العــدو والعمــل علــى تغييرهــا لصالــح القضيــة 

كمــا   ، للعــدو المباغتــة  الضربــات  وتوجيــه  المشــروعة،  واألهــداف  العادلــة 

إخفــاء الخطــط االســتراتيجية عــن العــدو والتمكــن مــن  كتمــان و تعنــي التقيــة 

مباغتتــه، ولــوال التقيــة لمــا تمكــن حزقيــل )مؤمــن آل فرعــون( مــن النهــوض 

بمســؤوليته فــي المحافظــة علــى حيــاة ولــي اهلل األعظــم موســى الكليــم؟ع؟، 

إحبــاط مخططــات فرعــون   فــي خدمــة دعوتــه ورســالته و
ً
ودوره المؤثــر جــدا

وحاشــيتة للكيــد بموســى الكليــم؟ع؟ والقضــاء علــى رســالته، حتــى قيــل بحــق 

وحقيقــة: ليــس هنــاك أفضــل مــن الظفــر بشــخص مؤمــن بالقضيــة العادلــة 

واألهــداف المشــروعة يــزرع فــي أجهــزة العــدو ومؤسســاته ويعيــش فــي أوســاطه.
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وتكتســب التقيــة أهميــة اســتثنائية فــي أوقــات المحنــة واشــتداد حــدة 

الصــراع وحيــن تكــون الجماعــة المؤمنــة أو اإلصاحيــة أو الثوريــة والمعارضــة 

كثريــة ال ترحــم وال تتعامــل بمنطــق، والتقيــة ليســت عقيــدة أو  قلــة تخضــع أل

كل  فكــرة شــيعية بــل هــي أســلوب عملــي واقعــي حكيــم يعمــل بــه ويلجــأ إليــه 

العقــاء فــي العالــم علــى طــول التاريــخ وعــرض الجغرافيــا بوعــي أو بــدون وعــي، 

، فالمهــم هــو المضمــون وليــس االســم أو العنوان. باســم التقيــة أو بــأي إســم آخــر
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(((> ��نَ اِل�بُ �نَ
ْ
�ل َما 

ُ
َ�ك �بَ

��قَّ َما َوَم�نِ  �قُ �ن
أَ
� ا  �نَ ا�قِ �يَ

آ
ا �بِ
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عودة موسى من أرض مدين إلى مصر

ِ�ي 
�نّ �� �إِ

ُ �ث
ُ
ْهِلِه �ْمك

اَل ِلاأَ اًر� �قَ �ِر �نَ ا�نِ�بِ �لّ�ُ َس ِم�ن �بَ
�نَ
آ
ْهِلِه �

أَ
ا َل َوَساَر �بِ �بَ

اأَ
ْ
ٰى ُم�َسى �ل �نَ ا �قَ ّمَ

َ
ل >�نَ

> ��نَ
ُ
ْصَ�ل ْم �قَ

ُ
ك

َّ
َ�ل

َ
اِر ل

�نَ �ل�نَّ َوهقٍ ّمِ
دنْ ْو �بَ

أَ
ٍر � �بَ

حنَ َها �بِ �نْ م ّمِ
ُ
ك �ي �قِ

آ
�ي � ِ

ّ
َ�ل

َّ
اًر� ل ْس�قُ �نَ

�نَ
آ
�

بعــد أن قتــل موســى الكليــم؟ع؟ الرجــل القبطــي عــن طريــق الخطــأ، وكان 

إنقــاذ المظلــوم مــن الظالــم دون  يريــد الدفــاع عــن المحروميــن المســتضعفين و

، وكان راجــًا بغيــر دابــة وال زاد 
ً
 فريــدا

ً
 مــن مصــر وحيــدا

ً
إرادة القتــل، فــّر هاربــا

ى فــي شــقة وعنــاء بالغيــن، وكان يقتــات  تخفضــه األرض مــرة وترفعــه أخــر

كان فــي قصــر فرعــون يتمتــع  علــى نبــات األرض وبقلهــا، وباألمــس القريــب: 

بمــا لــذ وطــاب مــن الطعــام فــي راحــة وســكون، وكان حــال خروجــه مــن مصــر 

 إدراكهــم إيــاه وقتلــه 
ً
 مــن أن يلحــق بــه جــاوزة فرعــون وشــرطته، مترقبــا

ً
خائفــا

قبــل أن يصــل إلــى مأمنــه، وفــي الحقيقــة فــإن التربيــة الروحيــة الراقيــة تســمو 

كل  بنفــوس المؤمنيــن األحــرار وتجعــل فــي ميــزان قيمهــم: الخــوف والشــدة واأل

مــن نبــات األرض خيــر ألــف مــرة عندهــم مــن النعيــم الحيوانــي مــع الظالميــن 

، يقــول ســيد األحــرار اإلمــام الحســين؟ع؟: »إنــي ال أرى المــوت إال ســعادة  الفجــار

ــاة مــع الظالميــن إال برمــا«))). والحي

ولهــذا لجــأ موســى الكليــم؟ع؟ إلــى ربــه المؤمــن المهيمــن العزيــز الجبــار 

<)))، ممــا يــدل علــى أن الخــوف  �ن اِلِم�ي
ْ�ِم �ل�نَّ �قَ

ْ
ىي ِم�نَ �ل �نِ ِ

ّ حب
ِ �نَ

اَل َر�بّ يدعــوه، فقــال: >�قَ

حالــة طبيعيــة يهذبهــا اإليمــان، وأن الخــوف الطبيعــي ال ينافــي اإليمــان، وهــو 

1. حتف العقول، صفحة 174
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مــن أســباب أخــذ الحيطــة والحــذر واللجــوء إلــى اهلل ؟ج؟، واالســتعانة بــه 

والتــوكل عليــه، وهــي أمــور ال تحــدث بدونــه، وكانــت وجهــة موســى الكليــم؟ع؟ 

إلــى أرض مديــن وهــي قريــة نبــي اهلل شــعيب وقبيلتــه، وهــم مــن أبنــاء الذبيــح 

إســماعيل بــن إبراهيــم الخليــل؟ع؟، وتقــع عنــد النهايــة الشــمالية لخليــج العقبة 

جنوبي فلســطين في األردن الحالية حيث ال ملك وال ســلطان لفرعون عليها، 

ــل، وتســمى فــي الوقــت  ــم الخلي ــن إبراهي ــن ب ــى مدي ــك نســبة إل وســميت بذل

الحاضــر معــان، وكانــت لهــا تجــارة مزدهــرة مــع مصــر وفلســطين ولبنــان.

مظلوميتــه  القســرية  هجرتــه  فــي  معــه  يحمــل  الكليــم؟ع؟  موســى  وكان 

 أمــره إلــى اهلل الواحــد 
ً
ما

ّ
ومظلوميــة قومــه المســتضعفين بنــي إســرائيل، ومســل

 والمصيريــة فــي 
ً
 أن يجتــاز هــذه المرحلــة الصعبــة جــدا

ً
؟زع؟، راجيــا القهــار

حياتــه، وأن يصــل إلــى مأمنــه فــي أرض مديــن بســهولة ويســر وســامة، وأن 

ال يضــل الطريــق إليهــا؛ ألنــه لــم يكــن معــه إال إيمانــه وحســن ظنــه وثقتــه بربــه 

ىي  �نِ
َ ْهِ��ي َ �ن �ي

أَ
ِ�ي �

ّ
اَل َعَسٰى َر�ب ؟ج؟، فســأله أن يهديــه إلــى الطريــق إليهــا فــي عافيتــه: >�قَ

ِل<))). �ي �بِ
�لّسَ َسَ��َء 

، فأدركــه ربــه برحمتــه وتفضــل 
ً
وكان بينــه وبينهــا مســيرة ثمانيــة أيــام ماشــيا

عليــه فهــداه إلــى ســواء الســبيل إلــى أرض مديــن فوصــل إليهــا برعايــة اهلل تبــارك 

وتعالــى وتوفيقــه وتســديده وفيهــا اســتعاد أنفاســه وتهيــأ إلى نهضة رســالية مباركة 

يقــف فيهــا إلــى صــف المحروميــن والمســتضعفين ضــد الفراعنــة المتجبريــن 

والحيــاة  الحريــة  فــي  المهــم وأحامهــم  آ المســتغلين، ويشــاطرهم  والمترفيــن 
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كلهــا، وكان رصيــده فــي ذلــك  اإلنســانية الكريمــة بعقلــه وقلبــه وأحاسيســه 

إيمانــه وثقتــه بربــه  الطريــق الوعــر والمهمــة الشــاقة طيبــة قلبــه وســامة طبعــه و

وحســن ظنــه بــه وتوكلــه عليــه والتفويــض إليــه والتســليم إلــى أمــره.

ــزل فــي  ــاء الكــرام شــعيب؟ع؟ ون وفــي أرض مديــن تعــرف علــى شــيخ األنبي

بيتــه الطاهــر الكريــم وتــزوج إحــدى بناتــه علــى أن يخدمــه فــي رعــي غنمــه 

مّنــة  فتلــك  وباختيــاره   منــه 
ً
تبرعــا المــدة ســنتين  زاد  إن  و ثمانــي ســنوات، 

جليلــة منــه ســتكون محــل تقديــر الشــيخ وغبطتــه. وفــي اإلســام الحنيــف 

 للمــرأة وهــو حــرام؛ ألنــه بمثابــة ثمــن 
ً
ال يحــل النــكاح بمثــل هــذه اإلجــارة مهــرا

 
ً
رقبتهــا وهــي أحــق بمهرهــا، وقيــل أن الخدمــة فــي الرعــي المذكــورة لــم تكــن مهــرا

 �ُ ِر�ي
أُ
ِ�ي �

�نّ اَل �إِ كام الشــيخ: >�قَ  عنهــا، 
ً
للــزواج وال جــزء منــه بــل المهــر مســتقل تمامــا

ِم�نْ  �نَ ًر�  ْ َعسث َمْم�قَ  �قْ
أَ
� �نْ  اإِ

�نَ   ۖ �بٍ َ ِح�ب  َ ِ�ي
َما�ن

َ �ث ِ�ي 
َر�ن ُ حب

أْ
ا �قَ �ن 

أَ
�  �ٰ

َ
َعل �نِ  ْ �ي

َها�قَ  َّ �قَىي �نَ ْ ��ب ْ�َدى  �إِ ِكَحَك  �ن
أُ
� �نْ 

أَ
�

 
ً
. وأن شــعيبا ــر ، زوجتــك ابنتــي بمه ــاه: إن رعيــت عنــدي بأجــر ِ�َك<))) معن ِع�ن

كان يحــرز رضــا ابنتــه علــى ذلــك ولديــه وكالــة منهــا علــى عقــد النــكاح، فهــي 

 ،
ً
المالــك األصلــي لمهرهــا، وقــد قبــل موســى الكليــم؟ع؟ بالــزواج والخدمــة معــا

ــي أو العشــر ســنوات  ــن الثمان ــار فــي قضــاء أحــد األجلي وأعطــى لنفســه الخي

وأوكل اهلل ؟ج؟ وأشــهده علــى ذلــك.

المتفــق عليهــا فــي خدمــة  الســنين  الكليــم؟ع؟  وبعــد أن أمضــى موســى 

الشــيخ الجليــل والولــي الناصــح، وقيــل أنــه قضــى أتــم األجليــن وأوفاهــم وهــي 

العشــر ســنوات، وهــذا هــو المتوقــع مــن أخــاق موســى الكليــم؟ع؟ وأخــاق 
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األنبيــاء الكــرام؟مهع؟ والمؤمنيــن الصالحيــن األوفيــاء فــي عهودهــم ومواثيقهــم 

والتزاماتهــم ومعاماتهــم مــع غيرهــم، وال شــك فــإن الســنوات التــي قضاهــا 

كانــت مــن أفضل ســنوات  موســى الكليــم فــي خدمــة شــيخ األنبيــاء شــعيب؟ع؟ 

خالهــا  عــاش  إذ  وعذوبــة،  صفــاء  كثرهــا  وأ عليــه  وأبركهــا  الشــريف  عمــره 

، غســلت مــا علــق بنفســه 
ً
فــي أجــواء علميــة وروحيــة عاليــة ومتميــزة جــدا

الشــريفه مــن آثــار العيــش فــي قصــر فرعــون وترفــه، وتعــرف فيهــا علــى أحــوال 

المهــم وآمالهــم  الفقــراء المحروميــن والمســتضعفين، وتعــرف علــى همومهــم وآ

وطموحاتهــم فــي الحريــة والحيــاة اإلنســانية الطيبــة، وأنتجــت لــه الفرصــة 

الكافيــة والنقيــة للتفكــر بعمــق فــي أســرار الخلــق وعجائــب الوجــود، فــي أجــواء 

ى  الكبــر الرســالية  الســؤولية  لتحمــل  وتهيــأ   ، والوقــار الســكينة  تلفهــا  هادئــة 

والمســؤولية التاريخيــة بمواجهــة الفراعنــة الجباريــن والمترفيــن المســتغلين 

واالنتهازييــن األنانييــن بصابــة وثبــات ويقيــن، والعمــل علــى نصــرة المظلوميــن 

وتحريــر المســتضعفين مــن أســر الجباريــن والمترفيــن، وغســل أدمغتهــم ممــا 

ــة للمخلوقيــن. ــار الجهــل واألســر واالســتعباد والمذل علــق بهــا مــن آث

 إلــى بلــده 
ً
بعــد أن أمضــى المــدة خــرج بأهلــه: زوجتــه وابنيــه، متوجهــا

وموطنــه األصلــي مصــر حيــث أمــه وعشــيرته، وســار حتــى أدرك جبــل طــور 

ــى  ــم يعــد يعــرف إل ــق ول ــة أخطــأ الطري ــة ظلمــاء مبارك ــده: فــي ليل ســيناء، وعن

 فــي وســط صحــراء موحشــة، ولــم ينقــدح 
ً
أيــن يتوجــه وكانــت ليلــة بــاردة جــدا

ــه  ــا، وتفرقــت ماشــيته، وأصاب ــرق له ــوالدة، ف ــم ال ــق وأل ــه الطل ــده، وأخــذ امرأت زن

، فــكان فــي مســيس الحاجــة إلــى النــار ليســتضيئوا بهــا في تلــك الصحراء  المطــر

 
ً
كذلك رأى نارا المظلمة الموحشــة وليتدفؤوا من شــدة البرد القارس، فبينما هو 
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 وعلــم أن وجودها 
ً
 واستبشــر خيرا

ً
كثيرا علــى بعــد مــن جانــب الطــور األيمن فســر 

دليــل علــى وجــود أنــاس، فقــال ألهلــه: هــذه نــار أراهــا مــن بعيــد، الزمــوا مكانكــم 

ســأمضي إلــى مــكان النــار ألســأل أهلهــا عــن الطريــق فيهدونــي إليهــا وآتيكــم منهــا 

بشــعلة نســتضيء بهــا أو جــذوة نســتدفئ بهــا مــن هــذا البــرد الشــديد.

تلقي الرسالة اإللهية

ا  �يَ �ن 
أَ
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�نَّ
أَ
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ْ
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أَ
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�نّ ُم�َسٰى �إِ

 ْ ُر�ب حنْ
َك �قَ �بِ

�يْ َ َ�َك �نِ�ي حب ْك �يَ
ُ
�نَ 31 �ْسل �ي ِم�نِ اآ

ْ
َك ِم�نَ �ل

�نَّ  �إِ
�نْ حنَ

ا �قَ
َ
ْل َول �بِ

�قْ
أَ
ا ُم�َسٰى � �بْ �يَ ِ

َ��قّ ُ ْم �ي
َ
َول

 �ٰ
َ
ل �إِ َك  ِ

�بّ
ّرَ ا�نِ ِم�ن  ْرَها�نَ ُ �ب َك  ��نِ

�نَ �نَ ْه�بِ  اَ�َك ِم�نَ �لّرَ �نَ َ َك حب �يْ
َ
ل �إِ ُمْم  ِر ُس�ٍء َو�صنْ �يْ

اَء ِم�نْ عنَ صنَ �يْ َ �ب

> �ن �ي اِس�قِ �نَ ْ�ًما  �قَ  �� �نَُّهْم َكا�نُ �إِ ِه  �أِ
َ
َوَمل ْرَعْ��نَ  �نِ

ــار وحضــر عندهــا، وجدهــا تخــرج مــن شــجرة  ــا قــرب مــن موضــع الن فلّم

شــديدة الخضــرة ال تزيــد النــار إال اشــتعاالً لحظــة بعــد لحظــة، وال تــزداد الشــجرة 

، فــا حــرارة النــار تحــرق الشــجرة وال رطوبــة الشــجرة تطفــئ  إال خضــرًة وجمــاالً

 يمــأل 
ً
 عظيمــا

ً
لهــب النــار أو تبطــئ توقدهــا، وســمع تســبيح المائكــة ورأى نــورا

 مــأل 
ً
، وســمع نــداًء ربانيــا الــوادي فألقيــت عليــه الســكينة وشــملته الهيبــة والوقــار

كيانــه وطربــت إليــه روحــه وأنســت بــه نفســه وســكنت روعتــه وذهبــت عنــه 

ــل المســمى طــور  ــداء مــن جانــب الطــور األيمــن وهــو الجب الوحشــة، وكان الن

كلــم اهلل ســبحانه وتعالــى عبــده ووليــه موســى بــن عمــران؟ع؟  ســيناء الــذي 

، ويقــع الجبــل عــن يميــن الــوادي المباركــة. والمــراد باأليمــن يميــن 
ً
عليــه تكليمــا
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موســى الكليــم؟ع؟ ال الجبــل وال الــوادي؛ ألن الجبــل والــوادي األيمــن بمعنــى: 

�ِرَك  ُ �ن �ب
أَ
كثــر بركــة مــن اليمــن والبركــة، بدليــل قــول اهلل تعالــى: >� األبــرك أو األ

كانــت  َها<))) والبقعــة المباركــة هــي البقعــة مــن الــوادي التــي 
َ
اِر َوَم�نْ َحْ�ل

َم�ن �نِ�ي �ل�نَّ

الشــجرة النورانيــة التــي نــودي منهــا موســى الكليــم؟ع؟ ثابتــة فيهــا، ومباركتهــا 

 لتكليــم موســى الكليــم؟ع؟ 
ً
لتشــرفها بــأن جعلهــا اهلل تبــارك وتعالــى موضعــا

واصطفائــه بالرســالة، ولكثــرة مــن فيهــا مــن األنبيــاء الكــرام مــن ذريــة إبراهيــم 

ــرة خيراتهــا. الخليــل؟ع؟ مــن بنــي إســرائيل، ولكث

كقيــام الــكام   بالشــجرة 
ً
كام اهلل ســبحانه وتعالــى لــم يكــن قائمــا علــى أن 

كانــت  إنمــا  بالمتكلــم؛ بحجــة أن الــكام عــرض يحتــاج إلــى محــل يقــوم بــه، و

كام اهلل ســبحانه وتعالــى بــه، حيــث  الشــجرة الحجــاب الــذي احتجــب 

ــه بمــا  ــن عمــران؟ع؟ مــن ورائ ــم موســى ب ــه الكري ــى نبي ــم اهلل ســبحانه وتعال كل

ٍر  َ سث يليــق بســاحة قدســه مــن معنــى االحتجــاب قــول اهلل تعالــى: >َوَما َكا�نَ ِل�بَ

 ٌّ ُه َعِل�ي
�نَّ اُء �إِ َ َسث ِه َما �ي �نِ

دنْ اإِ َ �بِ �ِح�ي �يُ
ْرِسَل َرُس�لًا �نَ ُ ْو �ي

أَ
ا�بٍ � ْو ِم�ن َوَر�ِء ِححبَ

أَ
ا � ا َوْح�يً

َّ
ل ُه �إِ

َ
َمُه �لّل ِ

ّ
كَل ُ �ن �ي

أَ
�

ٌم<))). َحِك�ي

ــارك وتعالــى خلــق الــكام فــي الشــجرة، وهــذا يــدل علــى أن  أي: إن اهلل تب

كســائر أفعالــه ســبحانه وتعالــى،  كام اهلل حــادث وليــس بقديــم؛ ألنــه فعــل 

وكان الــكام مــن اهلل ســبحانه وتعالــى مباشــرة، أي: بــدون واســطة الملــك، 

ويعتبــر التكليــم والوحــي مــن غيــر واســطة الملــك أعلــى منــازل الوحــي ومراتــب 

1. النمل: 8
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األنبيــاء الكــرام؟مهع؟، وكانــت هــذه اللحظــة هــي لحظــة نــزول الوحــي على قلب 

ــا شــك:  ــه، وكانــت ب ــكام رب ــه وأنســه ب إشــراقه فــي قلب موســى الكليــم؟ع؟ و

أعظــم وســام نالــه موســى الكليــم؟ع؟ فــي حياتــه، وكانــت ألــذ لحظــة روحيــة 

ا<)))  �يًّ حبِ
اُه �نَ �نَ ْ �ب ّرَ ــى: >َو�قَ ــارك وتعال ــال اهلل تب ــذا ق فــي نفســه الطاهــرة الشــريفة، وله

 بتقريــب المنزلــة لدينــا مــن أجــل المناجــاة 
ً
 معنويــا

ً
أي: أدنينــاه وقربنــاه تقريبــا

معنــا، وقــال اهلل تبــارك وتعالــى لــه: إنــي أنــا اهلل الــذي يشــافهك، فاخلــع نعليــك 

، إنــك فــي الــوادي المقــدس طــوى، وقــال فــي مناجاتــه لــه: تبارك 
ً
 وتواضعــا

ً
تأدبــا

 . ــى لــك بكامــه وقدرتــه وظهــور ســلطانه مــن النــار
ّ
مــن تجل

 
ً
، فالــذي رأيتــه يــا موســى وحســبته نــارا وبــارك اهلل فــي النــور المتقــد بالنــار

إنمــا هــو نــور إلهــي مقــدس خلقتــه بقدرتــي  ، و
ً
هــو فــي الحقيقــة ليــس نــارا

وهديتــك إليــه بفضلــي ورحمتــي وأنــت الــذي تقــف إلــى جانــب هــذا النــور 

ــوة والوحــي واصطفيتــك للرســالة، تبشــر  ؛ ألنــي قــد اخترتــك للنب
ً
ــارك أيضــا مب

عبــادي المؤمنيــن بثوابــي وتنــذر الكافريــن والمنافقين والعاصين بعقابي، وتنشــر 

بركــة رســالتك منــي فــي األرض بيــن عبــادي بأعمالــك الصالحــة وهدايتــك 

إصــاح أحوالهــم وأوضاعهــم بأمــري،  النــاس إلــى معرفتــي وطاعتــي وعبادتــي و

فاســتمع لمــا يوحــى إليــك منــي، وبــارك اهلل تعالــى فيمــن حــول النــار معــك 

مــن المائكــة المســبحين المقربيــن مــن ســاحة القــدس الذيــن يحيطــون بتلــك 

البقعــة المقدســة المباركــة.

يــا موســى!! إننــي أنــا اهلل رب العاليــن الــذي يشــافهك، الخالــق المالــك المدبــر 

1. مريم: 52
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كلهــا، فكافــة العوالــم مربوبــة لــي، وأنــا اهلل العزيــز الــذي قهــر جميــع  للعوالــم 

كل المخلوقــات، والــذي جــاء  األشــياء، وال يمتنــع عليــه شــيء، وأذعنــت لــه 

 ، باألمــور الخارقــة، الــذي ال يغلبنــي شــيء فيمــا أريــد وأعــزم عليه من خلــق وتدبير

الحكيــم البانــي خلقــي وتدبيــري وفعلــي وجميــع أمــوري علــى الحكمــة واإلحــكام 

كلهــا فــي مواضعهــا وأنزلهــا جميعهــا فــي منازلهــا، ومــن  واالتقــان، فأضــع األشــياء 

حكمتــي وحســن تدبيــري أن اختــارك لرســالتي وتكليمــي؛ ألنــك أهــل لذلــك، 

ومــن عزتــي أن تعتمــد علــي وتثــق بــي، وال تســتوحش من وحدتك وانفــرادك وقلة 

ــدي وأمورهــم   بي
ً
ــا ــإن نواصيهــم جميع ــرة عــدوك وجبروتهــم ف كث أنصــارك ومــن 

كلهــا تحــت إرادتــي وتدبيــري، وأنــا قــادر علــى إهاكهــم والقضــاء المبــرم عليهــم، 

ونصــرك عليهــم بــا عنــاء، فهــذا التعبيــر فــي الحقيقــة مقدمــة أو توطئــة حكيمــة 

 مــن المعجــزات، وعليــه: فأنــا وحــدي الــذي يســتحق 
ً
لمــا ســيأتي بــه الحقــا

الطاعــة والعبــادة ال شــريك لــي فأطعنــي واعبدنــي وحــدي، وأقــم الصــاة لذكــري، 

أي: أخبــره بألوهيتــه وربوبيتــه وكمــال ذاتــه وصفاتــه وعظيــم أفعالــه ليطيعــه 

ويمتثــل أمــره ونهيــه.

تنزيــه  تــدل علــى  النمــل  فــي ســورة   (((> �ن ِم�ي
َ
َ�ال

ْ
�ل  ِ

ِه َر�بّ
َ
�لّل َحا�نَ  >ُس�بْ وعبــارة: 

 يحيــط بــه المــكان أو يجــاوره 
ً
اهلل ســبحانة وتعالــى عــن أن يكــون جســمانيا

كــون  الحــدوث ومــا يعتــرض الجســم مــن العــوارض أو يتوهــم بــه نقــص مــن 

التكلــم جــاء مــن وراء حجــاب الشــجرة المباركــة، فهــو الكامــل ذاتــه وصفاتــه 

والعظيــم فــي أفعالــه. وقيــل: العبــارة تــدل علــى تعجــب موســى الكليــم؟ع؟ مــن 

، وأن مكونهــا هــو رب العالميــن. ــه مــن جائــل األمــور عظمــة مــا قضــى ل

1. النمل: 8
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ثــم أعلمــه: بــأن يــوم القيامــة آت ال محالــة وال شــك فــي ذلــك وال ريــب، 

ى عليــه:  كل نفــس علــى مــا عملــت فــي الحيــاة الدنيــا وتجــز وفيــه تحاســب 

، وأوصــاه: فــا يشــغلك شــيء أو أحــد ممــن يكفــر   فشــر
ً
إن شــرا  فخيــر و

ً
إن خيــرا

عــن االســتعداد لهــا والعمــل الصالــح ألجلهــا، فتشــقى وتكــون مــن الهالكيــن، أي: 

اإليمــان باآلخــرة يقتضــي اإلحســاس العميــق بالمســؤولية وكثــرة العطــاء والعمــل 

الصالــح ألجلهــا، وهــذا هــو ســبيل الســعادة الحقيقيــة الكاملــة فــي الداريــن 

ــا واآلخــرة. الدني

 لــه ودليــًا 
ً
ثــم أراه اهلل ؟ج؟ بعــض معجزاتــه النيــرة الباهــرة لتكــون دعمــا

 علــى صــدق نبوتــه ورســالته وعدالــة قضيتــه ومشــروعية مطالبــه 
ً
 قاطعــا

ً
واضحــا

، فأمــره أوالً بــأن يلقي عصاه  السياســية والحقوقيــة مــن النظــام الفرعونــي الجائــر

مــن يــده فألقاهــا، فــإذا هــي حيــة بيضــاء حقيقيــة لهــا صــورة عظيمــة مهيبــة 

كنايــة عــن الســرعة والخفــة فــي  كأنهــا جــان  تتلــوى وتهتــز وتتحــرك باضطــراب 

الحركــة مــع عظــم جســمها، وتلقــي الخــوف والرعــب فــي قلــوب الناظريــن إليهــا، 

 منهــا مــن شــدة 
ً
حتــى أن موســى الكليــم؟ع؟ نفســه خــاف منهــا وهــرب مدبــرا

كان فيــه، وذلــك علــى مقتضــى الطبيعــة  ، ولــم يعــد إلــى الموضــع الــذي  الذعــر

البشــرية، وهــو الخــوف الــذي ال ينافــي اإليمــان وال ينقصــه، وهــو مــن أســباب 

الحــذر والحيطــة واللجــوء إلــى اهلل؟زع؟، األمــور التــي ال تحــدث بدونــه، فنــاداه 

اهلل ؟ج؟: أقبــل وال تخــف مــن الحيــة وال ضررهــا وال مــن غيرهــا مــن المخــاوف 

بحضرتــي.

كل مــا يســوء أو ممــا يخــاف منــه، مــا دام فــي  أي: نهــي مطلــق يؤمنــه عــن 
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حضــرة القــرب والمشــافهة، فجميــع المخــاوف مندرجــة فــي قضائــي وقدرتــي، 

كل ســوء؛ ألنــك  والتصــرف بهــا وتدبيرهــا بيــدي وحــدي وأنــت مــن اآلمنيــن مــن 

صفيــي ورســولي، والذيــن اختصصتهــم لوحيــي واصطفيتهــم لرســلي ال ينبغــي 

لهــم أن يخافــوا غيــري ثقــة بــي وال يخافــوا وال يستوحشــوا بحضرتــي، لعصمتهــم 

ممــا يوجــب عقابــي مــن ظلــم أنفســهم بمعصيــة أو ظلــم غيرهــم باعتــداء أو 

إضــال أو نحوهمــا، وألنهــم فــي حراســة منــي وأمــان مــن المخــاوف والمهالــك 

كانــوا فــي أنفســهم أخــوف النــاس منــي لمــا يتجلــى لهــم مــن عظمتــي  إن  كلهــا، و

وجالــي؛ ألنهــم فــي مقــام القــرب منــي واألمــن المطلــق فــي حرمــي واألنــس بــي؛ 

 عند 
ً
، خصوصــا

ً
كــم فــي حضرتــي، فــا مجــال للخــوف إذا ألن األمــن المطلــق حا

 بالضمــان 
ً
 مقترنــا

ً
 ســاميا

ً
الحظــوة بوحيــي وتكليمــي، ويعتبــر هــذا المقــام مقامــا

اإللهــي عــن االنحــراف والخــوف والحــزن والوحشــة، وهــو مقــام ال يســتطيع 

الشــيطان الرجيــم اختراقــه والوصــول إلــى أهلــه، وهــو المقــام الــذي يــدور فــي 

حمــاه العشــاق مــن خــواص األوليــاء الصالحيــن والمؤمنيــن المجاهديــن الذيــن 

يقدمــون علــى الشــهادة والتضحيــة وتحمــل األذى والمشــقات فــي ســبيل اهلل 

ذي الجــال واإلكــرام بنفــوس راضيــة مطمئنــة.

وفــي التعبيــر تعليــم وتأديــب إلهــي لموســى الكليــم؟ع؟ وليــس فيــه أي شــيء 

إنمــا الخــوف والحــزن والوحشــة تكــون للبعيديــن  مــن التوبيــخ والتأنيــب، و

عــن حضرتــي مــن الكفــار والمشــركين والمنافقيــن والمذنبيــن العاصيــن ألمــري 

ــا واآلخــرة؛ ألن  ــن الدني ــي فــي الداري ــي وعقاب ــي، فإنهــم مســتحقون لغضب ونهي

األمــن واألنــس يكــون بالقــرب منــي والخــوف والوحشــة تكــون فــي البعــد عنــي، 

كان أبعــد عنــي  ، وكلمــا 
ً
 وأنســا

ً
كثــر أمنــا كان أ كان الموجــود أقــرب منــي  فكلمــا 
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 ووحشــة، وهــذه قاعــدة وجوديــة ثابتــة ال تتغيــر فــي الداريــن 
ً
كثــر خوفــا كان أ

الدنيــا واآلخــرة، وبســبب مــا يصــدر عنهــم مــن الجرائــم، مــا لــم يتوبــوا ويعــودوا 

عــن جهلهــم بــي إلــى معرفتــي، وعــن معصيتهــم لــي إلــى طاعتــي، فــإن تابــوا 

وأنابــوا وأخلصــوا فــي توبتهــم وندمــوا علــى مــا عملــوا مــن الســوء، وعزمــوا علــى 

أال يعــودوا، وبدلــوا ســيئاتهم حســنات ومعاصيهــم طاعــات، فإنــي غفــور رحيــم، 

ال ييــأس عاقــل عــارف بــي مــن رحمتــي وغفرانــي، أغفــر ذنوبهــم وأشــملهم 

إنــي أرحــم بهــم مــن الوالــدة بولدهــا،  برحمتــي ورضوانــي، وأجــزل لهــم الثــواب، و

.
ً
فــا يخافــون بعــد توبتهــم النصوحــة شــيئا

: أن فــرار موســى الكليــم؟ع؟ مــن العصــا بعــد أن تفاجــأ  الجديــر بالذكــر

 علــى الطبيعــة البشــرية، حيــث جبــل 
ً
كان جريــا بتحولهــا إلــى ثعبــان مبيــن 

 إذا 
ً
ــرار فــي مثــل هــذا الموقــف، خصوصــا ــى الخــوف والف اإلنســان الســوي عل

لــم يكــن لديــه شــيء يدافــع بــه عــن نفســه، ولــم يــرد أمــر مــن جانــب الحضــرة 

ــه  ، فعمــل مــا تملي ــه عــن الفــرار ــه، أو نهــي ل ــزم مكان ــأن يل ــة المقدســة ب اإللهي

عليــه فطرتــه وطبيعتــه اإلنســانية التــي جبــل عليهــا، وليــس فــي خوفــه وفــراره 

مــا ينافــي الشــجاعة واإليمــان والنبــوة.

<)))، تــدل علــى أبلــغ مــا يكون  �نَ �ي ِم�نِ
آ
ا

ْ
َك ِم�نَ �ل

�نَّ  �إِ
�نْ حنَ

ا �قَ
َ
ْل َول �بِ

�قْ
أَ
وقيــل أن عبــارة: >�

ْل< يــدل علــى األمــر باإلقبــال، وهــو واجــب  �بِ
�قْ
أَ
فــي التأميــن ومنتهــاه، ألن لفــظ >�

 > �ن حنَ
ا �قَ

َ
االمتثــال، ولكــن قــد يقبــل وهــو لــم يــزل فــي األمــر المخــوف، ولفــظ >َول

يــدل علــى النهــي عــن الخــوف، أي يجــب أن يقبــل وهــو غيــر خائــف، ولكــن 

1. القصص: 31
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 > �ن �ي ِم�نِ اآ
ْ
َك ِم�نَ �ل

�نَّ عــدم خوفــه ال يعنــي الوقايــة واألمــن مــن المكــروه، وعبــارة: >�إِ

كل مكــروه.  تــدل علــى ارتفــاع المحــذور والوقايــة واألمــن مــن 

وعليــه: فالعبــارة تــدل علــى منتهــى التأميــن والوقايــة مــن جميــع المخــاوف، 

كان فيه  فاســتجاب موســى الكليــم؟ع؟ ألمــر ربــه ؟ج؟ وأقبــل إلــى الموضــع الــذي 

كلمــه اهلل تبــارك وتعالــى مــن  مــن البقعــة المباركــة عنــد الشــجرة النورانيــة التــي 

، وهــو آمــن مطمئــن غيــر خائــف وال مرعــوب واثــق بربــه، وكان فــي 
ً
ورائهــا تكليمــا

ذروة األنــس بالحضــور بيــن يــدي ربــه ذي الجــال واإلكــرام وتكليمــه ومناجاتــه، 

، ليكــون  وقــد ازداد بذلــك إيمانــه وتــم يقينــه وشــملته الســكينة والهيبــة والوقــار

، وحمــل الرســالة الربانيــة إليــه، علــى  قبــل ذهابــه إلــى فرعــون الطاغيــة المتجبــر

كثــر قــوة وصابــة فــي ذات اهلل؟زع؟، وال يشــعر بشــيء مــن هيبــة  يقيــن تــام، وأ

فرعــون وجبروتــه الزائــف المصطنــع، وكيــف يشــعر بهيبــة فرعــون وجبروتــه 

مــن رأى تجليــات عظمــة اهلل وجبروتــه، وأنــس بالحضــور بيــن يديــه وكامــه 

ومناجاتــه؟!

وهــذا يــدل علــى أن اإليمــان يزيــد وينقــص، ومــن األســباب التــي يــزداد بهــا 

اإليمــان ويتــم بهــا اليقيــن، الصبــر علــى البــاء وعنــد الشــدائد واللجــوء إلــى اهلل 

كمــا يكشــف عــن أهميــة التجــارب الروحية فــي تحصيل اليقين  ؟ج؟ فــي ذلــك، 

والتحلــي بالصبــر والثبــات وضرورتهــا فــي إعــداد الدعــاة المجاهديــن، ليكونــوا 

أشــداء فــي ذات اهلل ؟ج؟، وال تأخذهــم فــي أداء التكليــف الشــرعي اإللهــي لومــة 

ئــم وال عــذل عــاذل، وللوقــوف فــي وجــوه الطغــاة والفراعنــة المتجبريــن، رغــم  ال

قلتهــم وكثــرة عدوهــم وقوتــه وقســوته وبطشــه، ويكونــوا مأهليــن للقيــام بالمهــام 
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 والشــاقة ابتغــاء وجــه اهلل ذي الجــال واإلكــرام والفــوز برضــاه 
ً
الصعبــة جــدا

وقربــه والنظــر إلــى ســبحات وجهــه وأنــوار قدســه.

وأن مــن أعظــم نعــم اهلل تبــارك وتعالــى علــى عبــده ومعونتــه لــه علــى أمــوره 

وحســن رعايتــه لــه ورحمتــه ولطفــه بــه أن يريــه مــن آياتــه فــي اآلفــاق وفــي 

نفســه، ويعلمــه مــن بيناتــه مــا يزيــد بــه إيمانــه وتطمئــن إليــه نفســه، وتثبيتــه 

إيــاه علــى الحــق والقــول الثابــت، ويربــط علــى قلبــه عنــد المخــاوف والشــدائد 

واألمــور المذهلــة، فــا يخــاف غيــره، ويملــك نفســه، وليتمكــن مــن التفكيــر 

الســليم والقــول الســديد والعمــل الصــواب والتصــرف علــى هــدى مــن أمــره ونحو 

ذلــك، فــا يضــر نفســه وال يضــر غيــره ممــن ينبغــي أن يحســن إليهــم وينفعهــم.

ثــم أمــر اهلل ؟ج؟ عبــده ورســوله ووليــه األعظــم موســى الكليــم؟ع؟ أن يضــع 

ــم يخرجهــا، ففعــل، فلمــا  ــه )فتحــة صــدر القميــص( ث ــده الســمراء فــي جيب ي

 أضــاءت لــه 
ً
أل نــورا أخرجهــا وجدهــا بيضــاء مــن غيــر مــرض، وذات شــعاع تتــأل

، وهــذه معجــزة ثانيــة )اليــد( آيــة   وجمــاالً
ً
الدنيــا، وتبهــر الناظريــن إليهــا حســنا

مــن النــور واألمــل والرحمــة تناســب البشــارة، ليكــون موســى الكليــم؟ع؟ بهاتيــن 

 للنــاس. 
ً
 ونذيــرا

ً
المعجزتيــن العصــا واليــد بشــيرا

 ،(((> ْه�ب اَ�َك ِم�نَ �لّرَ �نَ َ َك حب �يْ
َ
ل ُمْم �إِ ثم قال اهلل تبارك وتعالى لموسى؟ع؟: >َو�صنْ

أي: اضمــم يــدك إلــى صــدرك أو اضمــم عضــدك إلــى جنبــك ليذهــب عنــك 

 الخــوف واالرتجــاف الــذي اعتــراك مــن رهبــة الموقــف 
ً
بذلــك ويــزول تمامــا

وخوارقــه العظيمــة فــي ذلــك الليــل المظلــم والصحــراء الموحشــة، وترجع إليك 

1. القصص: 32
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الســكينة والطمأنينــة الروحيــة التــي تســتحقها بإيمانــك ويقينــك، ومــا تشــرفت 

، وذلــك مــن أجــل  بــه مــن أمــر النبــوة والرســالة والواليــة، وتشــملك الهيبــة والوقــار

كامــل عنايتــه ورعايتــه ولطفــه بعبــده ورســوله ووليــه  أن يظهــر اهلل تبــارك وتعالــى 

موســى الكليــم؟ع؟.

وفــي العبــارة حــث لموســى الكليــم؟ع؟ علــى الجــد فــي أمــر الرســالة والعــزم 

الراســخ الــذي ال يــزول علــى تحمــل المســؤولية، ومــا أمــر بــه مــن التكليــف اإللهــي 

الشــريف، فــا يمنعــه خــوف أو طمــع أو نحوهمــا مــن ذلــك، وقيــل: أوصــاه اهلل 

؟ج؟ بــأن يتحلــى بســيماء الخاشــع المتواضــع، ويتخلــى عــن الكبــر والخيــاء 

الكــرام؟مهع؟  األنبيــاء  صفــة  هــي  فتلــك  ذلــك،  ونحــو  بالنفــس  واإلعجــاب 

كبريــاء اهلل وجالــه. والمؤمنيــن الموحديــن الفانيــن فــي 

ــم اإللهــي لموســى الكليــم؟ع؟ مــن  ــة والتكلي ــة الفاضل وكانــت هــذه الحادث

بــن عمــران  ابتــداء الوحــي والنبــوة والرســالة لموســى  وراء حجــاب الشــجرة 

الكليــم؟ع؟، ثــم قــال لــه ربــه: اذهــب بهاتيــن المعجزتيــن النيرتيــن الباهرتيــن، 

فإنهمــا حجتــان قاطعتــان علــى صــدق نبوتــك ورســالتك، إذهــب بهمــا إلــى 

فرعــون وملئــه لتبلغهــم الرســالة منــي إليهــم، وتدعوهــم إلــى معرفتــي وطاعتــي 

وعبادتــي وحــدي ال شــريك لــي، فإنــي وحــدي المســتحق للطاعــة والعبــادة 

ــه  بحــق وحقيقــة، وطاعتــي وعبادتــي األســاس الوحيــد لكرامــة اإلنســان وكمال

وســعادته الحقيقيــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وطاعــة غيــري وعبادتــه ال 

كرامتــه   لمذلــة اإلنســان وهــدر 
ً
تقــوم علــى أســاس صحيــح واقعــي، وتكــون ســببا

ونقــص إنســانيته وتخلفــه: المعرفــي والتربــوي والحضــاري، وهاكــه وشــقائه 
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ــة  ــؤه الحــد وبلغــوا الحال ــا واآلخــرة، وقــد جــاوز فرعــون ومل فــي الداريــن الدني

القصــوى فــي الظلــم والطغيــان والفســاد، وخرجــوا عــن طــور العبوديــة إلــى التكبر 

إلــى أقبــح وجــوه الكفــر والمعصيــة، مثــل: ادعــاء األلوهيــة والربوبيــة والمالكيــة  و

واالســتكبار فــي األرض بغيــر الحــق والعتــو والعلــو علــى العبــاد ونحــو ذلــك مــن 

ــة بــدون حجــة واضحــة أو برهــان. ــم والمزاعــم الباطل الجرائ

مخاوف موسى وطلب مؤازرة أخيه هارون

ىي  ِ
َصُ� ِم�نّ �نْ

أَ
�ي َهاُرو�نُ ُهَ� � حنِ

أَ
��نِ 33 َو�

ُ
ل �قُ �قْ َ �ن �ي

أَ
ا�نُ � �نَ

أَ
ا ًسا �نَ �نْ ُهْم �نَ �قُ ِم�نْ

ْ
ل �قَ ِ�ي �قَ

�نّ ِ �إِ
ّ اَل َر�ب >�قَ

> ��نِ ُ �ب ِ
�نّ

َ
ك ُ �ن �ي

أَ
ا�نُ � �نَ

أَ
ِ�ي �

�نّ ىي �إِ �نِ
�قُ َصّ�ِ ُ َ ِرْدًء� �ي ُه َمِ�ىي

ْ
ْرِسل

أَ
ا ا �نَ ِلَسا�نً

ــر تســتدعي الشــجاعة  ــة المتجب ــة مــع فرعــون الطاغي كانــت المواجه لمــا 

ورباطــة الجــأش وحســن التدبيــر واالســتعداد، وكان موســى الكليــم؟ع؟ لطبيعــة 

المهمــة وخطورتهــا ومتطلباتهــا، ولحرصــه الشــديد علــى نجــاح المهمــة وحســن 

كمــل وجــه، فقــد شــكا إلــى ربــه وهــو  القيــام بالتكليــف وأدائــه علــى أتــم وأ

 قــد يكــون عقبــة أمــام نجــاح المهمــة، ومــراده: حســن 
ً
 واقعيــا

ً
األعلــم بحالــه أمــرا

 عــن 
ً
االســتعداد واالطمئنــان لمــا هــو مقــدم عليــه، فقــد قتــل مــن األقبــاط نفســا

إنقــاذ المظلــوم  طريــق الخطــأ بدافــع الدفــاع عــن المحروميــن المســتضعفين و

مــن الظالــم بــدون إرادة القتــل، ولكــن القتــل حــدث بــدون قصــد وتســبب فــي 

خروجــه مــن مصــر واالغتــراب عــن أهلــه ووطنــه لمــدة عشــر ســنوات، وأنــه 

 بــدم صاحبهــم، وســأل اهلل؟زع؟ 
ً
يخــاف إن هــو ذهــب إليهــم أن يقتلــوه قصاصــا

أن يوفــر لــه بعــض األمــور األساســية التــي رأى أنهــا مطلوبــة وفــي غايــة األهميــه 
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لنجــاح المهمــة، وهــي:

أن يشــرح صــدره ليســهل عليــه األمــر وليحتمــل مــا يمكــن أن يواجــه مــن  أ.	
صعــاب وتحديــات ومشــاق وعوائــق. 

أن يعينــه علــى البيــان الواضــح واإلفصــاح بشــكل صحيــح وســليم عــن  ب. 

الرســالة؛ ألن الموقف يتطلب منتهى الدقة وال يقبل أو يتحمل الخطأ، 

ــه أن يوظــف أي  ــه فرعــون مــن دهــاء وخبــث يمكن ــع ب  لمــا يتمت
ً
نظــرا

خطــأ لقلــب الحقائــق وتضليــل النــاس وقلــب الطاولــة علــى خصومــه.

أن يجعــل أخــاه هــارون الموجــود فــي مصــر ويكبــره بثــاث ســنوات  ج. 

 لــه فــي الرســالة وتبليغهــا؛ لتكــون شــراكته ضمانــة لتبليــغ الرســالة 
ً
شــريكا

إيصالهــا علــى أحســن وجــه، خاصــة وأنــه يتوقــع أن يحوطــه فرعــون  و

ويخاصمــه بقضيــة تربيتــه لــه فــي بيتــه وقتلــه الرجــل القبطــي الموالــي 

لفرعــون ونظامــه ودولتــه أو نحــو ذلــك، فيغضــب، فــا يســتطيع بيــان 

صــدق دعــواه وتبليــغ الرســالة اإللهيــة إلــى فرعــون وملئــه، فيتصــدى فــي 

هــذه الحالــة هــارون؟ع؟ للنهــوض بهــذه المهمــة ويقــوم بتخليــص الحق 

وبيــان الحجــة ورفــع الشــبهة، فهــو قــادر علــى المنافحــة وغيــر مخصــوم 

 مــن جانــب فرعــون وملئــه، فخــوف موســى الكليــم؟ع؟ 
ً
بشــيء مســبقا

 (((> ��نِ ُ �ب ِ
�نّ

َ
ك ُ �ن �ي

أَ
ا�نُ � �نَ

أَ
ِ�ي �

�نّ إنمــا علــى الرســالة: >�إِ لــم يكــن علــى نفســه و

أي: أخــاف أن يكذبــون إن لــم يكــن معــي هــارون بســبب عــدم طاقــة 

لســاني لمخاصمتهــم ومحاصرتهــم لــي بشــأن قضيتــي: تربيتــي فــي بيــت 
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إقامــة الحجــة علــى  فرعــون وقتلــي القبطــي، فــا يتــم تبليــغ الرســالة و

فرعــون وملئــه، وأصبــح أنــا المــدان بينهــم، فخشــية موســى الكليــم؟ع؟ 

كانــت فــي الحقيقــة والواقــع علــى الرســالة وليــس علــى نفســه، وهــذا هــو 

دأب األنبيــاء الكــرام؟مهع؟ واألوليــاء الصالحيــن والمؤمنيــن المجاهديــن 

كثــر ممــا يخافــون  العاشــقين أنهــم يخافــون علــى دينهــم وقضيتهــم أ

علــى أنفســهم وأهلهــم ومــا يملكــون، وأنهــم يضحــون بأنفســهم وأهلهــم 

ومــا يملكــون مــن أجــل دينهــم وقضيتهــم وتكليفهــم الشــرعي الشــريف 

عــن  ألنفســهم  ويبحثــون  الشــرعي  بالتكليــف  يضحــون  وال  المقــدس 

األعــذار والمبــررات إلنقــاذ أنفســهم ومصالحهــم الدنيويــة العاجلــة مهما 

ا<))) ال  ىي ِلَسا�نً ِ
َصُ� ِم�نّ �نْ

أَ
 والتضحيــة عظيمــة، وعبــارة >�

ً
كان الثمــن باهظــا

تــدل علــى عــدم فصاحــه موســى الكليــم؟ع؟، بــل تتضمــن نفــي أن تكون 

فــي لســانه لكنــة، ألنهــا تثبــت فصاحتــه.

أن يعينــه بتوفيقــه وتســديده علــى طاعتــه وعبادتــه وتحمل المســؤولية،  د. 

كمــل وجــه وبنيــة صادقــة وخالصــة  كلــف بــه علــى أحســن وأ وأداء مــا 

.
ً
كــرم الوجــوه إطاقــا لوجهــه الكريــم الــذي هــو أ

استجابه الرب الرحيم لطلبات موسى وتطميناته
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1. نفس املصدر
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وقــد أجــاب اهلل تبــارك وتعالــى دعــاء موســى الكليــم؟ع؟ وأعطــاه جميــع 

ا ُم�َسٰى<))) وسنشــد عضــدك بأخيــك  َك �يَ
َ
ل �قَ ُس�أْ �ي و�قِ

أُ
� �ْ مــا ســأله، وقــال لــه: >�قَ

ونقويــك بــه، ونجعــل لكمــا هيبــة إلهيــة نورانيــة تبهــران بهــا فرعــون وتقهــران 

جبروتــه وطغيانــه، فــا يصلــون إليكمــا بســوء أو أذى.

وأمــره بــأن يذهــب مــع أخيــه ووزيــره وشــريكه فــي النبــوة والرســالة إلــى فرعــون 

وملئــه ويبلغوهــم الرســالة اإللهيــة، ونهاهمــا عــن الفتــور والتقصيــر فــي ذكــره أو 

كلفــا بــه، وأمرهمــا بــأن يقصــدا  فــي تبليــغ الرســالة وتحمــل المســؤولية، وأداء مــا 

ــر والفســاد فــي  ــان والتجب ــي والطغي ــه رأس النظــام الفرعون ــذات؛ ألن فرعــون بال

األرض، وأوصاهمــا بــأن يلينــا لــه فــي القــول، ويبلغــاه الرســالة اإللهيــة فــي رفــق 

دون فحــش وال صلــف وال غلظــة فــي القــول وال فظاظــة فــي األفعــال والتصرفات، 

بــدون أن يخــل ذلــك بشــيء مــن الوضــوح والصراحــة فــي إبــاغ الرســالة وكشــف 

كمــل  الحقائــق الكونيــة والتاريخيــة والسياســية وغيرهــا، وبيانهــا علــى أحســن وأ

وجــه، لعلــه بحســن الــكام وطيــب الخلــق يليــن قلبــه ويصلــح طبعــه فيســتمع 

منهمــا إلــى آيــات اهلل ســبحانه وتعالــى وبيناتــه، ويمعــن النظــر فيمــا يوعــظ 

وينصــح بــه، فيتذكــر مــا ينفعــه فيأتيــه، ومــا يضــره فيتركــه، ويخشــى اهلل رب 

العالميــن ويطيعــه ويســلم إلــى أمــره ونهيــه.

وهــذا إرشــاد إلهــي شــريف ينبغــي أن يحتــذى بــه فــي الدعــوة إلــى اهلل ؟ج؟ 

 مــن العنــف والشــدة فــي رد النفــس عــن 
ً
ــرا وفــي اإلصــاح؛ ألن الليــن أفضــل أث

إدراك الحقائــق  غّيهــا، ويعطــي اإلنســان فســحة للتفكيــر والتأمــل والمراجعــة و

1. طه: 36



  402   الالمنطق في الفكر والسلوك - الجزء الثاني

الغضــب   عــن 
ً
الموعظــة والنصيحــة، بعيــدا إدراك فائــدة  كمــا هــي عليــه، و

 يحجــب العقــل والقلــب عــن معرفــة األمــور 
ً
واالســتثارة التــي تعتبــر حجابــا

كمــا هــي، ويهيــأ النفــس لقبــول مــا يعــرض عليهــا مــن الحــق  إدراك الحقائــق  و

والخيــر والعــدل والفضيلــة، وهــو أليــق بكرامــة اإلنســان ومكانتــه مــن الغلظــة 

والقــوة، فالشــدة والقــول الغليــظ يحمــان اإلنســان عــادة علــى النفــور والتمــرد 

ــا.  عــن النفــس وكبريائه
ً
ــه دفاعــا ــول مــا يعــرض علي والمقاومــة، وعــدم قب

إال أن فرعــون الطاغيــة لــم يتأثــر بحســن الــكام وطيــب الخلــق وال بالبراهيــن 

العقليــة القاطعــة، ولــم يصــدق المعجــزات النيــرة الباهــرة، ولــم يتراجــع عــن 

 ، الغــي والضــال والفســاد فــي األرض، والعــدوان علــى النــاس، بــل أصــر واســتكبر

إنمــا يفيــد ويعطــي مفعولــه اإليجابــي فــي نفــس  الليــن  يــدل علــى أن  ممــا 

ــون أن يرمــوا  ــن وقــد يحاول اإلنســان المعــادي النفعــي، فقلمــا ينفــع معهــم اللي

اإلنســان الفاضــل الناصــح لهــم بأقبــح النعــوت وأســوء الصفــات، ويتطاولــوا علــى 

كرامتــه وحياتــه.

األشــخاص  جميــع  مــع  واحــد  أســلوب  علــى  الجمــود  ينبغــي  ال  وعليــه: 

ى حــال  ومختلــف الظــروف، بــل يجــب االنتقــال إلــى المحاولــة بأســاليب أخــر

�نَ  �ي ِ �ن
َّ
َك �ل �أِ

َٰ
ول

أُ
فشــل الليــن، تبــدأ بالقــول البليــغ فــي أنفســهم، قــول اهلل تعالــى: >�

ا<)))  �نً ِل�ي �بَ ْ�لًا  �قَ ِسِهْم  �نُ �ن
أَ
� ِ�ي 

�ن ُهْم 
َّ
ل ل  َو�قُ ُهْم  َوِع�نْ ُهْم  َع�نْ ْعِر�نْ 

أَ
ا

�نَ ِهْم  ��بِ
ُ
ل �قُ �نِ�ي  َما  ُه 

َ
�لّل ُم 

َ
ْ�ل َ �ي

 
ً
ــا  عــن الحــق والحقــوق وطلب

ً
أي: المنافقيــن ونحوهــم، وتنتهــي بقتالهــم دفاعــا

لإلصــاح والعــدل فــي األرض.
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أخيــه  بشــأن  الكليــم؟ع؟  موســى  لطلــب  اإللهيــة  االســتجابة  وتعتبــر 

كبــر فضائــل موســى الكليــم؟ع؟ ودليــل علــى مكانتــه ومنزلتــه  هــارون؟ع؟ مــن أ

إحســانه ألخيــه  عنــد اهلل ؟ج؟ وقــرب منزلتــه منــه، وعلــى عظيــم نصحــه و

 معــه فــي الرســالة، 
ً
 مثلــه وشــريكا

ً
هــارون؟ع؟، بــأن ســأل ربــه أن يجعلــة نبيــا

كمــا تعتبــر  وبمثــل هــذا الســؤال تعــرف المحبــة والنصــح لألهــل واألخــوان، 

كذلــك دليــًا علــى أهميــة المشــاورة والقيــادة الجماعيــة،  االســتجابة اإللهيــة 

وأن البــد لــكل دعــوة وحركــة ثوريــة أو إصاحيــة مــن أنصــار مؤمنيــن بعدالــة 

ــا، وأن  ــة بالنفــس والنفيــس مــن أجله ــا، والتضحي ــا وشــرعيتها وواقعيته قضيته

العلــم والشــجاعة والكفــاءة ال تكفــي وحدهــا إلثبــات عدالــة القضيــة والدفــاع 

إقامــة الحجــة  عنهــا، مــا لــم تقتــرن بوجــود األنصــار والحاضنــة الشــعبية، و

بالبرهــان وحســن البيــان ممــا يكشــف عــن أهميــة الدعايــة ووســائل اإلعــام، 

وضــرورة أن تتصــف هــذه الوســائل بالوضــوح والنزاهــة وتســعى إلحقــاق الحــق 

عنهــم  والدفــاع  وأهلــه  للباطــل  االنتصــار  وليــس  ألهلــه،  واالنتصــار  وبيانــه 

والتشــهير بالحــق وأهلــه ومحاربتهــم والوقــوف فــي وجههــم مقابــل المــال أو 

تحــت تأثيــر التعصــب األعمــى القومــي أو الدينــي أو الطائفــي أو نحــو ذلــك.

وقــد ثبــت بالتجربــة أن مــا تتركــه وســائل اإلعــام المنحرفــة مــن فســاد ليــس 

 ،
ً
كثيــرا أقــل ممــا تتركــه وســائل اإلعــام المســتقيمة مــن صــاح، بــل يزيــد عليــه 

كمــا تــدل االســتجابة اإللهيــة لســؤال موســى الكليــم؟ع؟ بشــأن أخيــه هارون؟ع؟ 

الكيانــات  القيــادة علــى  فــي  والتفــرد  واالســتبداد  الدكتاتوريــة  علــى خطــورة 

واالقتصاديــة  السياســية  والصغيــرة،  الكبيــرة  والمؤسســات  والجماعــات 

واالجتماعيــة والثقافيــة، مثــل: الدولــة، والحــزب، والنقابــة، والنــادي، والبنــك، 
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والمدرســة، والجامعــة، ونحــو ذلــك، وهــي مــن األنانيــة وســوء الخلــق وأســباب 

الفشــل فــي القيــادة والنهــوض باألمــة أو الجماعــة أو المؤسســة والوصــول بها إلى 

تحقيــق أهدافهــا، فــي الوقــت الــذي تؤكــد فيــه علــى ضــروة الكفــاءة والتأهيــل 

ــادة الناجحــة. للقي

نبــوة  أن  علــى  دليــل  ا<)))  �يًّ �بِ
�نَ َهاُرو�نَ  اُه  �نَ

أَ
� ا  �نَ ْحَم�قِ ّرَ ِم�ن  ُه 

َ
ل ا  �نَ >َوَوَه�بْ وعبــارة: 

ــوة موســى الكليــم؟ع؟، وأن لموســى الكليــم؟ع؟ اإلمامــة  هــارون؟ع؟ تابعــة لنب

والتقــدم والزعامــة علــى هــارون؟ع؟ رغــم أنــه يكبــره بثــاث ســنين، ممــا يــدل 

علــى أن اإلمامــة والقيــادة تــدور مــدار الفضيلــة والكفــاءة، وليــس مــدار الســن 

، وهــذا حكــم عقلــي وشــرعي فــي غايــة القيــام والوضــوح.
ً
وتقــدم العمــر قطعــا

وقــد تضمنــت الرســالة اإللهيــة التــي حملهــا موســى الكليــم وهــارون؟ع؟ إلــى 

فرعــون النقــاط الرئيســية التاليــة:

ــه رب  ــى، وأن ــد اهلل ســبحانه وتعال أن يبلغوهــم بأنهمــا رســوالن مــن عن  •
العالميــن، وأن فرعــون عبــد مــن عبــاده، وليــس بإلــه وال رب، ويجــب 

عليــه أن يســلم هلل رب العالميــن ويطيعــه فــي أمــره ونهيــه.

وتعذيبهــم  حريتهــم  وســلب  إســرائيل  بنــي  أســر  لفرعــون  يحــق  ال   •

باســتخدامهم فــي األعمــال الشــاقة، ويجــب عليــه أن يطلــق ســراحهم 

ويســاوي بينهــم وبيــن األقبــاط فــي الحقــوق والواجبــات، وأن يعطيهــم 

حقهــم فــي حريــة البقــاء فــي مصــر أو الهجــرة منهــا إذا شــاءوا إلــى األرض 
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فلســطين. المقدســة 

أن يخبروهــم بــأن لديهمــا البينــة النيــرة الواضحــة والدليــل القاطــع علــى   •

السياســية  ومطالبهمــا  قضيتهمــا  وعدالــة  ورســالتهما  نبوتهمــا  صــدق 

والحقوقيــة وأنهمــا مكلفــان بتبليــغ مــا قــام بتبليغــه إليهــم.

أن األمــن والســام والســعادة الحقيقيــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة   •

كل مــن آمــن بــاهلل ســبحانه وتعالــى وصــدق المرســلين  هــي مــن نصيــب 

، وأن فرعــون مقــر علــى ملكــه إن هــو آمــن بــاهلل 
ً
واتبعهــم وعمــل صالحــا

ســبحانه وتعالــى وأطــاع الرســول، وهالــك ال محالــة مــع أتباعــه إن هــو 

كفــره وغيــه وطغيانــه وفســاده فــي األرض وعدوانــه وعلــوه  أصــر علــى 

علــى العبــاد.

وكان موســى الكليــم وهــارون؟امهع؟ قــد شــكيا إلــى اهلل؟زع؟ وأعربــا عــن خوفهمــا 

مــن أن يحمــل فرعــون جبروتــه وطغيانــه وقســوة طبعــه علــى الغضــب والبطــش 

بهمــا والتعجيــل بقتلهمــا أو معاقبتهمــا قبــل أن يتمكنــا مــن إقامــة الحجــة 

ا<))) فلــن يصيبكمــا أي شــيء ممــا  ا�نَ حنَ
ا �قَ

َ
والتبليــغ بالرســالة، فقــال لهمــا ربهمــا: >ل

ى، وســأحفظكما مــن بغــي فرعــون  قلتمــا وخفتمــا منــه، فإنــي معكمــا أســمع وأر

 عليــه وعلــى ملئــه وقومــه، وســأجعل لكمــا 
ً
وبطشــه، وســأجعل لكمــا تســلطا

، فــا يصلــون إليكمــا بســوء أو بــأذى، ولــن يقــدروا عليكمــا 
ً
 إلهيــا

ً
هيبــة ونــورا

إقامــة الحجــة  بالحجــة والنــزال وســوف تتمكنــان مــن تبليــغ الرســالة وبيانهــا و

كمــل وأتــم وجــه، وأنكمــا بمــا أيدتكمــا بــه مــن المعجــزات  علــى أحســن وأ
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والبينــات والحجــج الدامغــة ســتكونان أنتمــا ومــن اتبعكمــا الغالبيــن، وســيكون 

النصــر حليفكــم والغلبــة والظهــور لكــم علــى عدوكــم مــن جميــع الوجــوه: قيــام 

الحجــة والبرهــان، وتمــام البيــان، وهــاك عدوكــم، واســتخافكم فــي األرض 

ــروة  ــار والث ــه مــن األرض والعق ــم وراءه بعــد هاك كل مــا يتركــه عدوك ــوا  وأن ترث

والمــال والســلطة والمقــدرات، وهــذا وعــد إلهــي قاطــع ال خلــف فيــه وال تبديــل 

لــه، وبشــارة إلهيــة نيــرة عظمــى طمــأن اهلل؟زع؟ بهــا قلــب موســى الكليــم؟ع؟ 

وانشــرحت لهــا نفســه الزكيــة الطاهــرة، وأصبــح راســخ العــزم قــوي الجنــان ثابــت 

ــن واإليمــان. اليقي

وقــد أعطــى اهلل ؟ج؟ ذلــك لوليــه الناصــح موســى بــن عمــران؟ع؟ فــي أول 

؛ ليكــون على بصيره 
ً
 مطــاردا

ً
 ولــم يــزل شــريدا

ً
 فريــدا

ً
انطــاق الدعــوة وكان وحيــدا

تامــة مــن أمــره، فلــم تــزل األحــوال تتطــور واألمــور تنتقــل، حتــى أنجــز اهلل؟زع؟ 

 ، نــه مــن البــاد والعبــاد وصــارت لــه وألتباعــه الغلبــة والظهــور
ّ
لــه مــا وعــده ومك

وهــذا يكشــف عــن أهميــة البصيــرة والتخطيــط االســتراتيجي لنجــاح الدعــوة 

والعمــل السياســي التغييــري الثــوري واإلصاحــي، وأهميــة الصبــر والتحمــل 

إخــاص  وطــول النفــس وتقديــم التضحيــات الازمــة والتحلــي بالصــدق و

النيــة مــن أجــل تحصيــل الظفــر والفــوز بالعنايــة والرعايــة والتأييــد اإللهــي، 

والوصــول إلــى األهــداف والغايــات الشــرعية المرســومة بدقــة ووضــوح، وأن 

ــر والتحمــل وطــول النفــس وتقديــم  إخــاص النيــة والصب التحلــي بالصــدق و

التضحيــات الازمــة ال تنفصــل بــأي حــال مــن األحــوال عــن اليقيــن والبصيــرة، 

بــل همــا: اليقيــن والبصيــرة، علــة إلــى تلــك الحــاالت الفاضلــة الراقيــة الســامية، 

كيــد علــى أن الوصــول إلــى األهــداف والغايــات ال يأتــي إال بتهيئــة  ويجــب التأ
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 وليــس 
ً
 فشــيئا

ً
الظــروف وتوفيــر األســباب الازمــة، وأنهــا تتحقــق بالتدريــج شــيئا

دفعــة واحــدة. 

وأنــه يجــب علــى األمــة المســتضعفة أن تنهــض لنيــل حريتهــا وحقوقهــا، وال 

تيــأس مهمــا بلغــت مــن الضعــف، وعليهــا أن تعمــل مــن أجــل تهيئــة الظــروف 

ــر  ــأن اهلل الكبي ــزان القــوى لمصلحتهــا، وأن تعلــم ب ــر األســباب لتغييــر مي وتوفي

كمــا حــدث   ، المتعــال؟زع؟ معهــا وناصرهــا علــى عدوهــا طــال الزمــن أو قصــر

لبنــي إســرائيل إذ اســتنقدهم اهلل؟زع؟ مــن أســر فرعــون وملئــه وخلصهــم مــن 

جبروتهــم وطغيانهــم، ومكنهــم فــي األرض وملكهــم البــاد. 

، بــأن تفكــر فــي القضايــا وتعالجهــا بشــكل  وأن تحــذر الفوضــى فــي التفكيــر

جزئــي وعاطفــي، وتضعــف أمــام الصعوبــات والتحديــات والعوائــق التــي تقبــل 

بــأن يفــرض عليهــا حكــم األمــر الواقــع، وتكــف عــن تقديــم التضحيــات الازمــة، 

وأن تعلــم بــأن األمــة الذليلــة التــي تقبــل بــأن يفــرض عليهــا حكــم األمــر الواقــع 

أمــر  ال يصلــح  الازمــة  الضروريــة  التضحيــات  النضــال وتقديــم  وتكــف عــن 

دينهــا وال دنياهــا، وتبقــى فــي الحضيــض األســفل تعانــي مــن الظلــم والتخلــف 

واالنحطــاط والفســاد إلــى األبــد، أو حتــى تنتفــض وتنفــض عــن نفســها غبــار 

وتحصيــل  لنيــل حريتهــا  وثبــات خطــى  وجــزم  فــي حــزم  وتنهــض  المذلــة، 

 أن اهلل 
ً
حقوقهــا األساســية الطبيعيــة المكتســبة فــي الحيــاة، ولنعلــم جميعــا

تبــارك وتعالــى قــد يقــدر علــى أمــة مــن األمــم أو شــعب مــن الشــعوب أو عبــد 

مــن عبــاده بعــض المشــاق والمحــن، لينالهــم بعــد ذلــك ســرور عظيــم، أو يدفــع 

، فلنحســن الظــن بــاهلل؟زع؟ ونثــق بــه ونتــوكل عليــه ونفــوض أمرنــا 
ً
كثيــرا  

ً
عنهــم شــرا
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ونســلم إليــه لنكــون مــن الفائزيــن، وال نيــأس وال نضعــف وال نتراجــع وال نتخلــى 

عــن مســؤولياتنا وعــن التكليــف اإللهــي الشــريف فنكــون مــن الخاســرين.



الفصل الثاني: تبليغ الرسالة إلى فرعون وردود فعله وهالكه
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مضــى موســى الكليــم بمعيــة أخيــه ووزيــره وشــريكه فــي الرســالة هــارون؟ع؟ 
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يحمــان رســالة ربهمــا إلــى فرعــون وملئــه وقومــه، فدخــا عليهــم فــي قصــر 

فرعــون بعــد عنــاء شــديد، وكانــا فــي هيئــة متواضعــة تشــملهما الســكينة والهيبــة 

، وكان موســى الكليــم؟ع؟ يلبــس جبــة مــن صــوف، وعصــاه النورانيــة  والوقــار

ذات األســرار العظيمــة فــي يــده، مربــوط خصــره بشــريط مــن خــوص مفتــول، 

نعلــه مــن جلــد حمــار وشــراكها مــن ليــف، وكان مــع هــذه الهيئــة البســيطة 

 مائكيــة متألقــة ومشــدودة إلــى اهلل خالقهــا ومربيهــا 
ً
المتواضعــة يحمــل روحــا

 وقــوة إلهيــة عظيمــة وهيبــة نورانيــة 
ً
 طيبــا

ً
 رحمانيــا

ً
ذي الجــال واإلكــرام، ونفســا

كلــه، تــكاد جــدران قصــر فرعــون تخــّرُ لهــا ســاجدة، وكان فرعــون  كيانــه  تشــمل 

كبريــاء   علــى عرشــه مكلــًا بأســاور الذهــب والفضــة ونحوهــا، فــي 
ً
جالســا

، وقــد حــف بــه خدمــه وجنــوده وحشــمه وخاصتــه. وتجبــر

إليهــم وجاءهــم موســى  ربهمــا  رســالة  الكليــم وهــارون؟امهع؟  ــغ موســى 
ّ
فبل

الكليــم؟ع؟ بمــا عنــده مــن المعجزات النيــرات الباهرات والبينــات الواضحات 

واألدلــة القاطعــة الدالــة علــى التوحيــد والمعــاد وصــدق النبــوة والرســالة التــي 

يحملهــا مــن رب العالميــن، بمــا ال يــدع مجــاالً للشــك أو الريــب أو التــردد، 

لــة القاطعــة علــى المطلــوب، إال أنهــم لــم  حيــث ال قصــور وال خفــاء فــي الدال

يقبلــوا منــه ولــم يصدقــوه ورمــوه بالكــذب واتهمــوه بالســحر واالفتــراء علــى 

 حيــث ظهــر 
ً
 وعنــادا

ً
 وعلــوا

ً
العالميــن، وبالمكــر والخــداع، وقالــوا ظلمــا رب 
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أي: إنهــم زعمــوا أن مــا جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟ مــن المعجــزات النيــرات 

، وأن موســى  ــر كث الباهــرات والخــوارق للعــادة، ماهــي إال مجــرد ســحر ليــس أ

كثرهــم معرفــة  الكليــم؟ع؟ مجــرد ســاحر ولكنــه أمهــر الســحرة وأعظمهــم وأ

بأســرار الســحر ودقائقــه وخبايــاه، وأنــه اختلــق دعــوى النبــوة والرســالة ألهــداف 

سياســية خبيثــة، وزعــم أن مــا جــاء بــه مــن الســحر هــي معجــزات ونســبه إلــى 

 مــن أجــل خــداع النــاس وتضليلهــم؛ ليصدقــوا 
ً
 وزورا

ً
كذبــا اهلل ســبحانه وتعالــى 

كذوبتــه. أ

ى الناس بعين  كل مــن يــر  بــداء أنفســهم علــى قاعــدة »
ً
 وعلــوا

ً
أي: رمــوه ظلمــا

طبعــه«، ال ســيما األنانيــون واالنتهازيــون والنفعيــون، وكان ذلــك منهــم فــي غايــة 

المكــر والكيــد والخــداع وغلبــة الشــقاء وســلوكهم طريــق األشــقياء الهالكيــن، 

كليهمــا خــارق  حيــث جعلــوا وجــه الشــبه بيــن المعجــزة وبيــن الســحر بــأن 

إثــارة الشــبهة فــي وجهــه   لتكذيبهــم بالحــق والتدليــس عليــه و
ً
للعــادة، أساســا

عــن علــم وقصــد. لكــن العاقــل البصيــر يــدرك بســهولة الفــرق بيــن الســاحر 

والكــذاب والنبــي الصادق، فالســاحر إنســان منحرف ومتكبــر ومخادع يبحث 

ــة االســتقامة  ــي إنســان فــي غاي ــة، والنب ــح الدنيوي ــروز والمصال ــارة والب ث عــن اإل

والســكينة والوقــار والنضــج والتواضــع والزهــد فــي الحيــاة الدنيــا والبحــث عــن 

إثباتهــا بالدليــل القاطــع، فضــًا عــن الفــوارق الجوهريــة بيــن  الحقيقــة وبيانهــا و

الســحر وبيــن المعجــزة.

ِ�ي 
� �ن

�نَ
ٰ

َه ا �بِ
وكانــت حجتهــم فــي تكذيــب موســى الكليــم؟ع؟ قولهــم: >َوَما َسِمْ��نَ
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<))) أي: لقــد عــاش آباؤهــم وأجدادهــم وماتــوا علــى عبــادة فرعــون  �ن ِل�ي ّوَ
اأَ

ْ
ا �ل �نَ ا�أِ �بَ

آ
�

ــدة  ــوا عقي ــم يعرف ــي ال تضــر وال تنفــع، ول ــام الت ــادة األصن ــر وعب ــة الحقي الطاغي

التوحيــد ويتعبــدوا بهــا، ولــم يتبعــوا األنبيــاء ويطيعوهــم فــي وقــت مــن األوقــات.

وعليــه: فــإن عقيــدة التوحيــد النورانيــة وعقيــدة النبــوة بحســب زعمهــم 

ــدع وباطــل  ــن مبت ــى األهــواء والتعصــب األعمــى دي ــوم عل ــذي يق ومنطقهــم ال

ى بالرفــض والتكذيــب، وأن عبــادة فرعــون الطاغيــة الحقيــر واألصنــام  وأحــر

التــي ال تضــر وال تنفــع ديــن حــق ثابــت يجــب البقــاء عليــه واالســتمرار أبــد 

. الدهــر

كل البعــد عــن منطــق العقــل والفطــرة  وهــذا القــول فــي الحقيقــة بعيــد 

مذلتــه  إلــى  وســبب  اإلنســان،  لكرامــة  ومخالــف  الســليم  اإلنســاني  والطبــع 

يتأملــوا  لــم  أنهــم  كمــا  والحضــاري،  والتربــوي  المعرفــي  وانحطاطــه  وهوانــه 

ويتفكــروا فــي المعجــزات والبينــات واألدلــة بموضوعيــة ونزاهــة ولــم يأخذوهــا 

 فــي رســم واقــع 
ً
إيجابيــا  و

ً
بجديــة وحــزم، رغــم خطــورة مــا ينبنــي عليهــا ســلبا

 مخالــف 
ً
اإلنســان وتقريــر مصيــره فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وهــذا أيضــا

للعقــل والمنطــق والفطــرة والطبــع اإلنســاني الســليم وناقــض لكرامــة اإلنســان 

لقيمتــه ومكانتــه. وهــادم 

وعليــه: فموقــف فرعــون وملئــه ممــا جاءهــم بــه موســى الكليــم؟ع؟ مــن 

المعجــزات النيــرات الباهــرات والبينــات الواضحــات واألدلــة النيــرة القاطعــة 

والبيــان الشــافي الواضــح موقــف غيــر إنســاني وغيــر منطقــي وال يليــق بكرامــة 

1. نفس املصدر
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كمــا أنهــم لــم يكونــوا صادقيــن البتــة  اإلنســان ومكانتــه فــي عالــم الموجــودات، 

<)))، فقــد جاءهــم يوســف الصديــق  �ن ِل�ي ّوَ
اأَ

ْ
ا �ل �نَ ا�أِ �بَ

آ
� �نِ�ي �

�نَ
ٰ

َه ا �بِ
فــي قولهــم: >َوَما َسِمْ��نَ

قبــل موســى الكليــم؟ع؟ ودعاهــم إلــى التوحيــد وأقــام الدليــل علــى صــدق نبوتــه 

كانــوا عارفيــن بنبــوة نــوح وهــود  كمــا   عندهــم، 
ً
ورســالته، وكان ذلــك معروفــا

وصالــح وغيرهــم، وقــد رد عليهــم حزقيــل مؤمــن آل فرعــون وذكرهــم بذلــك فــي 

َما  ا�قِ �نَ �نَ ِ
�يّ �بَ

ْ
ال ُل �بِ �بْ

�ُس�نُ ِم�ن �قَ ْم �يُ
ُ
اَءك ْ� �بَ �قَ

َ
حــواره معهــم ونصحــه لهــم فقــال: >َول

ْ�ِ�ِه َرُس�لًا<)))  َ �ب ُه ِم�ن 
َ
�لّل  َ َ��ث �بْ َ �ي �ن 

َ
ل ْم  �قُ

ْ
ل �قُ َك 

َ
� َهل دنَ �إِ ٰى 

ِه َح�قَّ �بِ م 
ُ
اَءك ا �بَ ّمَ ّمِ ّكٍ  َ �نِ�ي سث ْم 

�قُ
ْ
ل ِ رن

ْ�ِم  �بِ �قَ
أْ
َل َد� ْ ��بِ 30 ِم�ث ْحرنَ

اأَ
ْ
ْ�ِم �ل َ َل �ي

ْ �ث م ّمِ
ُ
ك �يْ

َ
ا�نُ َعل �نَ

أَ
ِ�ي �

�نّ ْ�ِم �إِ ا �قَ َم�نَ �يَ
آ
�ي � ِ �ن

َّ
اَل �ل وقوله: >َو�قَ

اِد<))) ِ��بَ
ْ
ل ِ

ّ
ًما ل

ْ
ل ُ� طنُ ِر�ي ُ ُه �ي

َ
ْ�ِ�ِهْم َوَما �لّل َ �نَ ِم�ن �ب �ي ِ �ن

َّ
ُم�َد َو�ل

َ �ٍ� َوَعاٍد َو�ث �نُ

رد موسى على اتهام فرعون وملئه

ا 
َ
ُه ل

�نَّ �ِرۖ  �إِ
َ

هقُ �لّ� �بَ ُه َعا�قِ
َ
��نُ ل

ُ
ك ِ�ِه َوَم�ن �قَ ُهَ�ٰى ِم�نْ ِع�ن

ْ
ال اَء �بِ َم�ن �بَ ُم �بِ

َ
ْعل

أَ
ِ�ي �

ّ
اَل ُم�َسٰى َر�ب >َو�قَ

> اِلُم��ن
ِلُ� �ل�نَّ �نْ ُ �ي

ــه واتهامــه بالســحر  ــى تكذيــب فرعــون وملئ وقــد رد موســى الكليــم؟ع؟ عل

ســبحانه  اهلل  وجــود  إن  أي:  ِ�ِه<)4)  ِع�ن ِم�نْ  ُهَ�ٰى 
ْ
ال �بِ اَء  �بَ َم�ن  �بِ ُم 

َ
ْعل

أَ
� ِ�ي 

ّ
>َر�ب بقولــه: 

وتعالــى وربوبيتــه ثابــت ومقــرر بحكــم العقــل والمنطــق الســليم، وهــو محيــط 

، فهــو الحــق الحقيــق وهــو يعلــم حالــي ومطلــع علــى 
ً
بخلقــه قــدرًة وعلمــا

1. نفس املصدر
34 : 2. غافر

31-30 : 3. غافر
4. القصص: 37
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ــاء للرســالة  ــوة واالصطف ــم منكــم بمــن يســتحق النب ــي، وهــو أعل ســري وعانيت

 ،
ً
 وزورا

ً
كذبــا وهدايــة النــاس، ومــن المحــال أن يســمح ألحــد بــأن يتقــول عليــه 

وأن يدعــم مــن يتقــول عليــه بغيــر حــق ويؤيــده بالمعجــزات؛ ألنــه غنــي حكيــم 

ــر  ، فــا يرســل الكاذبيــن والســحرة وأمثالهــم؛ ألنــه غنــي عنهــم وغي ــز وقــوي عزي

خلــق  ولغايــة  والصــواب  للحكمــة  مخالــف  إرســالهم  وألن  إليهــم؛  محتــاج 

إيصاله  اإلنســان وبعــث األنبيــاء والرســل الكــرام؟مهع؟ التــي هــي هدايــة اإلنســان و

إلــى  كمالــه الائــق بــه والمقــدر لــه بمقتضــى الحكمــة اإللهيــة البالغــة، و إلــى 

ســعادته الحقيقيــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وال يتــرك مــن يتقــول عليــه 

ــر  ــه تغري ــه في ــه؛ ألن ترك إهاك ــى فضحــه و ــادر عل ــر حــق وشــأنه، وهــو الق بغي

 للحكمــة اإللهيــة وناقــض لغايــة خلــق اإلنســان، وألن 
ً
للنــاس ومخالــف أيضــا

المعجــزات النيــرات الباهــرات ال تكــون إال مــن عنــد اهلل؟زع؟ ومــن المحــال علــى 

اهلل ســبحانه وتعالــى أن يدعــم ويؤيــد بالمعجــزات مــن يكــذب عليــه، وقــد 

أتيــت بالمعجــزات فعــًا، فأنــا محــق، ومــا أدعيــه مــن النبــوة والرســالة صــدق ال 

شــك فيــه وال ريــب، وأن اهلل ســبحانه وتعالــى قــد اختارنــي للنبــوة واصطفانــي 

إليــه هــو  للرســالة وأرســلني بديــن الحــق والتوحيــد إليكــم، وأن مــا أدعوكــم 

الهــدى الحقيقــي والرشــاد الفعلــي، وفيــه صــاح أمركــم ونجاتكــم مــن المخــازي 

والمخــاوف والمهالــك، وفيــه ســعادتكم الحقيقيــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، 

وأن مــا أنتــم عليــه مــن الديــن هــو الضــال بعينــه والســفاهة بحقيقتهــا، وفيــه 

فســاد أمركــم وانحطاطكــم المعرفــي والتربــوي والحضــاري، وتخلفكــم وهاككــم 

وشــقاؤكم فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة.
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ِ�ِه<))) فيهــا إشــارة إلــى االســتغناء  ُهَ�ٰى ِم�نْ ِع�ن
ْ
ال اَء �بِ َم�ن �بَ ُم �بِ

َ
ْعل

أَ
ِ�ي �

ّ
وعبــارة: >َر�ب

كنــت علــى  بــاهلل ذي الجــال واإلكــرام واالكتفــاء بــه عــن جميــع خلقــه، أي: إذا 

الهــدى عنــد اهلل فــا أبالــي بتكذيبكــم إيــاي، وســأمضي فــي طريقــي، وال أبالــي 

بغضبكــم وانتقامكــم منــي، قــول الرســول األعظــم االكــرم؟ص؟: »إن لــم يكــن بــك 

غضــب علــي فــال أبالــي«)))، فالمهــم هــو رضــا اهلل ؟ج؟، ورضــا غيــره تابــع لرضــاه، 

ــاس عادييــن، وأن   أم أن
ً
ــوكا ــوا مل كان ــره، ســواء  فــإذا رضــي فــا يهــم غضــب غي

، وغنــى النفــس الحقيقــي وكمالهــا الفعلي  رضــا النفــس الحقيقــي وراحــة الضميــر

يكمــن فــي ذلــك ال فــي ســواه، قــول االمــام الحســين؟ع؟: »مــاذا فقــد مــن وجــدك؟ 

ومــاذا وجــد مــن فقــدك؟«))).

وفيهــا توجيــه لفرعــون وملئــه: بــأن عليكــم أن تنظــروا فيمــا جئتكــم بــه مــن 

المعجــزات وتتدبــروا فيهــا برؤيــة ومنطــق ســليم، لتعلمــوا حقيقتهــا وداللتهــا 

علــى صــدق نبوتــي ورســالتي إليكــم.

إنمــا تعصبــوا إلــى مــا وجــدوا عليــه  وتعــرض لهــم؛ ألنهــم لــم يفعلــوا ذلــك و

آباءهــم وأجدادهــم مــن الديــن وورثــوه منهــم واتبعــوه بغيــر حجــة وال برهــان، 

ورفضــوا الديــن الحــق الــذي قــام عليــه الدليــل القاطــع، واألولــى بحكــم العقــل 

التعصــب  بــدل  النيــرات وحجتهــا  المعجــزات  لــة  بدال األخــذ  هــو  والفطــرة 

األعمــى للتــراث والجمــود عليــه بــدون حجــة وال برهــان، ولكنكــم لألســف 

1. نفس املصدر
2. دعاء النبي؟ص؟ عند خروجه من الطائف مغمومًا

3. دعاء يوم عرفة
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؛ ألنكم ال تريدون  الشــديد التفقهــون حجــة وال تريــدون أن تعلمــوا حقائــق األمــور

أن تغيــروا مــا أنتــم عليــه ومــا تعودتــم وتربيتــم عليــه مــن الديــن، وأنتــم غافلــون 

كمالكــم وســعادتكم الحقيقيــة فــي الداريــن  عــن حقيقــة إنســانيتكم ومــا بــه 

الدنيــا واآلخــرة، الــذي يقتضــي خضوعكــم للعقــل واتبــاع المنطــق الســليم ال 

دورة  فــي  المحتــوم  الوجــودي  عــن مصيركــم  وغافليــن  والجمــود،  للتعصــب 

الحيــاة الكاملــة.

كــم وغيــر مباليــن بمــا جئتكــم بــه مــن  كنتــم غيــر قابليــن لنصحــي إيا ثــم إذا 

المعجــزات النيــرات والبينــات الواضحــات واألدلــة الســاطعة القاطعــة والبيــان 

التــام الجلــي، وأبيتــم إال التمــادي فــي غيكــم واإلصــرار علــى مــا أنتــم عليــه 

مــن الكفــر والتكذيــب والمعاصــي والجرائــم والذنــوب والطغيــان واالســتعاء 

والفســاد فــي األرض فــإن اهلل ؟ج؟ ربــي وربكــم الــذي لــه الخلــق واألمــر أعلــم 

، أي: مــن تكــون لــه العاقبــة  بالمهتــدي والضــال منــا ومــن تكــون لــه عاقبــة الــدار

ــه  ــذي يوظــف عقل ــم؟ ال ــا واآلخــرة، نحــن أم أنت ــن الدني المحمــودة فــي الداري

ويخضــع للمنطــق الســليم فيصــدق بالمعجــزات النيــرات والبينــات الواضحات 

ويؤمــن بعقيــدة التوحيــد والمعــاد ويصــدق المرســلين ويتبعهــم ويعمــل األعمــال 

الســليم  المنطــق  ويخالــف  وضميــره  عقلــه  يتجاهــل  الــذي  أو  الصالحــة، 

ويتعصــب لديــن آبائــه وأجــداده بغيــر حق وال حجة صحيحة وال برهان ســليم 

وال يذعــن للمعجــزات اإللهيــة النيــرة وال للبراهين الســاطعة والبينات الواضحة، 

ويــدأب علــى عبــادة الطواغيــت وطاعــة الفراعنــة والحــكام المســتبدين الظلمة 

وتقديــس األصنــام ويكــذب المرســلين ويعصيهــم ويحــارب دعواتهــم ويســاهم 

فــي إيذائهــم وقتلهــم ويناهــض حــركات اإلصــاح والمصلحيــن والمطالببيــن 
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ــوب والمنكــرات العظيمــة المخالفــة  ــك، مــن الذن بحقــوق اإلنســان ونحــو ذل

للعقــل والمنطــق والفطــرة والطبــع اإلنســاني الســليم والناقضــة لكرامــة اإلنســان 

ــزة بيــن الموجــودات. ــة المتمي ــة النوعي ومكانتــه الوجودي

وال شــك: فــإن الــذي يتبــع العقــل والمنطــق ويؤمــن بالتوحيــد والديــن الحــق 

ويتبــع الرســل ويعمــل األعمــال الحســنة الصالحــة هــو الــذي تكــون لــه العاقبــة 

المحمــودة فــي نهايــة األمــر فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، ويكــون مــن الســعداء 

ــه  كتــب بحكمت ــاده، وقــد  الناجيــن، فــاألرض هلل؟زع؟ يورثهــا مــن يشــاء مــن عب

كتــب بحكمتــه وعــزم بعدلــه وحتــم  وحتــم أن يورثهــا عبــاده الصالحيــن، وقــد 

أن الجنــة والرضــوان فــي اآلخــرة للعارفيــن بــه، المتقيــن المطيعيــن لــه، العامليــن 

ويخالــف  العقــل  يتجاهــل  الــذي  وأن  لغيرهــم،  وليــس  الصالحــة  األعمــال 

المنطــق والضميــر والفطــرة والطبــع اإلنســاني الســليم ويتبــع الطواغيــت ويطيــع 

الفراعنــة والحــكام المســتبدين الظلمــة ويعينهــم علــى ظلمهــم وفســادهم فــي 

األرض وطغيانهــم وعلوهــم، ويعبــد األصنــام، ويقــدس الباطــل تحــت عنــوان 

ــه  ــد اهلل، وتكــون ل ــن الفائزيــن عن  مــن المصلحي
ً
ــدا ــراث ونحــوه، ال يكــون أب الت

العاقبــة الســيئة المذمومــة ويكــون مــن األشــقياء الهالكيــن فــي الداريــن الدنيــا 

واآلخــرة.

وبحكــم العقــل والمنطــق والفطــرة فــإن العاقبــة المحمــودة الحســنة هــي 

العاقبــة التــي يعتــد بهــا العقــاء ويعملــون من أجلهــا، ويحذرون العاقبة الســيئة 

ــى  ــي عل ــم أن ــا، واهلل يعل ــا واالبتعــاد عنه ــون مــن أجــل تجنبه المذمومــة ويعمل

الحــق والهــدى والصــواب وأنتــم علــى الباطــل والضــال والخطــأ، وقــد أرســلني 
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إليكــم بالهــدى وديــن الحــق ووعدنــي بــأن مــن صدقنــي وأخــد بدينــي واتبعنــي 

وأطاعنــي فلــه العاقبــة الحســنة المحمــودة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، ومــن 

كذبنــي وخالفنــي وعصانــي فلــه العاقبــة الســيئة المذمومــة والهــاك والشــقاء 

فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، والدليــل علــى ذلــك المعجــزات النيــرات والبينــات 

الواضحــة واألدلــة الســاطعة القاطعــة التــي جئتكــم بهــا مــن عنــده، وعليــه: 

فإنــي حريــص علــى هدايتكــم ونجاتكــم وال يضرنــي عنادكــم وتكذيبكــم إيــاي، 

كتــرث بتهديداتكــم إيــاي بالقتــل ونحــوه، ثقــة منــي بربــي وبوعــده الصــادق  وال أ

لــي بحســن العاقبــة والثــواب الجزيــل فــي اآلخــرة.

وقــد صــارت العاقبــة الحســنة المحمــودة والفوز والفاح لموســى الكليم؟ع؟ 

المذمومــة  الســيئة  العاقبــة  وكانــت  واآلخــرة  الدنيــا  الداريــن  فــي  وأتباعــه 

والمؤلمــة والخســارة البينــة المعلومــة، والشــقاء والهــاك لفرعــون وأتباعــه فــي 

الداريــن الدنيــا واآلخــرة.

�ِر<))) تعنــي العاقبــة الحســنة المحمــودة لــدار 
َ

هقُ �لّ� �بَ ُه َعا�قِ
َ
��نُ ل

ُ
ك وقيــل: >َوَم�ن �قَ

الدنيــا وهــي الجنــة؛ ألن الدنيــا خلقــت مــن أجــل اآلخــرة، ولقــول اهلل تعالــى: 

اُء<)))، وقيل: العاقبة الحســنة المحمودة 
َ سث

 �نَ
ُ �ث هقِ َح�يْ

�نَّ َ حب
ْ
 ِم�نَ �ل

أُ
� َ�ّ �بَ

�قَ ْر�نَ �نَ
اأَ

ْ
ا �ل �نَ

َ ْوَر�ث
أَ
>َو�

ُرو�  ِه َو�ْص�بِ
َ
الّل �� �بِ

�نُ ِ��ي ْ�ِمِه �ْس�قَ اَل ُم�َسٰى ِل�قَ في الحياة الدنيا نفسها، لقول اهلل تعالى: >�قَ

<))) والجمــع بينهمــا أتــم  �نَ �ي �قِ
ُم�قَّ

ْ
 ِلل

هقُ �بَ َ�ا�قِ
ْ
اِدِهۖ  َو�ل اُء ِم�نْ ِع�بَ َ َسث َها َم�ن �ي

ُ �ِر�ث ُ ِه �ي
َ
ْر�نَ ِلّل

اأَ
ْ
�نَّ �ل �إِ
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وأفضــل وأحســن الوجــوه وهــذه نتيجــة حتميــة وفــق منطــق العقــل والحكمــة 

والســنن اإللهيــة، فــا يمكــن لظالــم متجبــر متجــاوز للحــق والعــدل والخيــر 

والفضيلــة إلــى الباطــل والظلــم والجــور والطغيــان والفســاد والشــر والرذيلــة أن 

يفلــح ويفــوز بحســن العاقبــة وينجــو مــن الهــاك والشــقاء ويكــون مــن الســعداء 

فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، بــل البــد لظلمــه وفســاده وشــره أن يرديــه ويفضحــه 

ويشــقيه ويهلكــه فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، فالظلــم والشــر والفســاد واألعمــال 

القبيحــة مقدمــة تــؤدي إلــى االبتعــاد عــن ســاحة القــدس وعــن الرحمــة اإللهيــة 

وينتــج عنهــا الهــاك والشــقاء والوحشــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة.

وفــي المقابــل، العــدل والخيــر والصــاح واألعمــال الصالحــة مقدمــة تــؤدي 

إلــى القــرب مــن ســاحة القــدس ومــن الرحمــة اإللهيــة والرضــوان العظيــم وينتــج 

كمــا يشــتد   
ً
عنهــا النجــاة والســعادة واألنــس فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، تمامــا

كلمــا  كثــر  ، وتشــتد الظلمــة أ كثــر مــن مصــدر النــور كلمــا اقتربنــا أ كثــر  النــور أ

كثافــة  كثــر  كبــر وأ كان الحجــاب أ ، وكلمــا  كثــر عــن مصــدر النــور ابتعدنــا أ

، وبينمــا يكــون الجانــب المواجــه  كثــر كانــت الظلمــة وراء الحجــاب أ كلمــا 

، يكــون الجانــب اآلخــر مــن الحجــاب 
ً
ــرا  وني

ً
ــا للمصــدر مــن الحجــاب مضيئ

 مــن العــذاب 
ً
كثيــرا ، وال يغيــر فــي هــذه المعادلــة مــا نجــده 

ً
 ومعتمــا

ً
مظلمــا

لــم والبــؤس الــذي يعانــي منــه المؤمنــون فــي الظاهــر فــي الحيــاة الدنيــا،  واأل

ــه الكافــرون والمنافقــون والعصــاة مــن النعيــم واللــذات الحســية  ومــا يتمتــع ب

فــي الظاهــر فــي الحيــاة الدنيــا، فــإن القيمــة الحقيقــة والمعيــار فــي األمــر هــي 

الحالــة الروحيــة والنفســية التــي عليهــا اإلنســان وأن لــذة اإليمــان والثقــة بــاهلل 

لــم  ذي الجــال واإلكــرام وبوعــده تذيــب مــا يعانيــه المؤمنــون مــن العــذاب واأل
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والبــؤس فــي الظاهــر وتحولــه إلــى أنــس حقيقــي ولــذة روحيــة ال تنطفــي، وفــي 

ــل فــإن الكفــر والخــوف مــن المســتقبل والمفاجئــات تذيــب مــا يشــعر  المقاب

بــه الكافــرون مــن النعيــم واللــذات الحســية فــي الظاهــر وتحولــه إلــى وحشــة 

ــم روحــي قاتــل. حقيقيــة وعــذاب وأل

 ، <))) معناهــا: أن حبــل الكــذب قصير اِلُم��نَ
ِلُ� �ل�نَّ �نْ ُ ا �ي

َ
ُه ل

�نَّ وقيــل: إن عبــارة: >�إِ

 لمــدة مــن الزمــن، ولكــن ســرعان 
ً
كذبــا كونــه  وأن الكــذب قــد تختفــي حقيقــة 

، وعليــه: فانتظــروا لتشــهدوا 
ً
كذبــا كونــه  مــا يفتضــح أمــره وتنكشــف حقيقــة 

، ومــن  مــن الصــادق الــذي تكــون لــه العاقبــة الحســنة المحمــودة واالنتصــار

، وفــي العبــارة  الــكاذب الــذي تكــون لــه العاقبــة الســيئة المذمومــة واالندحــار

ــى  ــن للحــق والمســتكبرين عل ــه وقومــه المعاندي تعريــض واضــح بفرعــون وملئ

ــة الحســنة  ــم العاقب ــن تكــون له ــم ل ــن بالرســل الكــرام؟مهع؟ بأنه ــه والمكذبي أهل

 العاقبــة الســيئة المذمومــة؛ ألنهــم تجاهلــوا 
ً
والمحمــودة بــل ســتكون لهــم حتمــا

الحق وخالفوا المنطق الســليم وعاندوا وأصروا واســتكبروا وبنو ســيرتهم وســنتهم 

فــي الحيــاة علــى الباطــل والظلــم والجــور والطغيــان والفســاد فــي األرض علــى 

ــوا الســنن  ــع اإلنســاني الســليم، وخالف خــاف العقــل والمنطــق والفطــرة والطب

اإللهيــة وعانــدوا النظــام القائــم عليهــا، وفيهــا إشــارة إلــى وجــوب مقاومتهــم 

إلــى نزواتهــم وأهوائهــم  والثــورة عليهــم وعــدم الرضــوخ إلــى إرادتهــم المنحرفــة و

الشــيطانية ورغباتهــم وشــهواتهم الحيوانيــة، ولمــا يترتــب علــى الســكوت عليهــم 

مــن الفســاد وانتهــاكات حقــوق اإلنســان وانحطــاط معرفــي وتربــوي وحضــاري 

وانســاخ إنســاني وضيــاع حقيقــة اإلنســان.
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عناد فرعون وتضليله لقومه

 �
َ
َعل َهاَما�نُ  ا  �يَ لِ�ي   �ْ ْو�قِ
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اأَ

َ
ل ِ�ي 

إَِو�نّ ُم�َسٰى  ِه 
َٰ
ل �إِ  �ٰ

َ
ل �إِ ِلُع  ّطَ

أَ
� �ي  ِ

ّ
َ�ل

َّ
ل َصْرً�ا  ِ�ي 

ّ
ل َ�ل  ْ احب �نَ �نِ  �ي �لّ�ِ

الواضــح  والبيــان  المتيــن  الموســوي  والمنطــق  الرحمانــي  النفــس  وأمــام 

الســاحر الوافــي أحــس فرعــون بالخطــر يضــرب أركان نظامــه المتهــاوي الفاســد 

وامتيازاتــه،  ومصالحــه  وهيبتــه  موقعــه  علــى  وخــاف  وملكــه  وحكومتــه 

إصــرار وجــرأة علــى  كام موســى الكليــم؟ع؟ فــي عنــاد و ى للــرد علــى  فانبــر

<))) وفــي قولــه تعريــض  ِر�ي �يْ
ٍه عنَ

َٰ
ل �نْ �إِ م ّمِ

ُ
ك

َ
اهلل؟زع؟ والحقيقــة فقــال: >َما َعِلْم�قُ ل

بموســى الكليــم؟ع؟ ولمــا جــاء بــه مــن الدعــوة والمعجــزات والبينــات واألدلــة 

ــم والفاضــل  ــم والمؤتمــن عندك ــا األمــور وأســرار العال ــم بخباي ــا العال ــاه: أن ومعن

 غيــري، ولــو وجــد لعلمــت 
ً
إنــي ال أعلــم أن لكــم فــي العالــم إلهــا الــذي ال يخــون، و

بوجــوده وكنــت العــارف بــه وألخبرتكــم عنــه، وعــدم وجــوده فــي األرض واضــح 

تمــام الوضــوح لكــم وترونــه بــأم أعينكــم، فــا صحــة لمــا يدعــو إليــه موســى 

كما يزعم، أي: ال  لــه واحد هــو رب العالمين  الكليــم؟ع؟ مــن الطاعــة والعبــادة إل

صحــة لمــا يدعــو إليــه موســى؟ع؟ مــن عقيــدة التوحيــد، ولمــا يزعمــه مــن النبــوة 

كذبــه  إثبــات  والرســالة مــن رب العالميــن، ومــن أجــل إقامــة الحجــة التامــة، و

بالدليــل الحســي والتجربــة، لكــي ال يبقــى لــه وال لغيــره حجــة، فســوف أتحمــل 

المســؤولية الدينيــة واإلنســانية والتاريخيــة والرعايــة لكــم، وأقــوم بالبحــث عــن 

إلــه موســى؟ع؟ بنفســي فــي الســماء.
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فقــد تظاهــر بالشــك العلمــي المنهجــي، وبالنزاهــة والموضوعيــة والبحــث 

عــن الحقيقــة والحــرص عليهــا واإلخــاص لهــا مــن أجــل أن يســتميل قلــوب 

قومــه ويلقــى منهــم الميــل لــه والقبــول منــه.

وقيــل: إنــه نفــى علمــه بإلــه غيــره ولــم ينــِف وجــوده، وألنــه ال وجــود لــه فــي 

األرض بالضــرورة، فقــد ســعى للبحــث عنــه فــي الســماء، فقــال تضليــًا لقومــه 

كمــا يزعــم،   لكمــال قوتــه واقتــداره 
ً
 بعقولهــم وأحامهــم، واســتعراضا

ً
واســتخفافا

 لثقتــه التامــة بنفســه وأنــه علــى الحــق والصــراط المســتقيم وأن مــا 
ً
إظهــارا و

ــه  ــه وجــد مــن يتملــق ل يدعــو إليــه قومــه هــو الهــدى والصــواب والرشــاد، وألن

ويصدقــه مــن الســفهاء وضعفــاء العقــول واألحــام ويصفــق لــه علــى حســاب 

النخبــة  مــن  الوطنيــة  والمصلحــة  والفضيلــة  والخيــر  والمنطــق  الحقيقــة 

السياســية واالقتصاديــة والفكريــة والفنيــة والمهنيــة ومــن عــوام النــاس المواليــن 

لــه بغيــر حــق وال بصيــرة، وألنــه قــد عجــز عــن مواجهــة الحجــة بالحجــة 

والدليــل بالدليــل، وقــد خــاف مــن موســى الكليــم؟ع؟ وعصــاه، وكان أشــد مــا 

 مــن الحــق وأهلــه، وأراد أن يخفــي خوفــه وعجــزه، فلجــأ 
ً
 ونفــورا

ً
 وكفــرا

ً
كان عتــوا

كمــا هــو دأب األدعيــاء والمزوريــن في هذه  إلــى هــذه الحيلــة والخدعــة الكبيــرة 

ِه ُم�َسٰى<))).
َٰ
ل ٰ� �إِ

َ
ل ِلُع �إِ ّطَ

أَ
�ي � ِ

ّ
َ�ل

َّ
ِ�ي َصْرً�ا ل

ّ
َ�ل ل ْ احب �نِ �نَ �ي � �لّ�ِ

َ
ا َهاَما�نُ َعل ْ� لِ�ي �يَ ْو�قِ

أَ
ا الحالة: >�نَ

أي: أوقــد النــار علــى قوالــب الطيــن لتشــتد صابــة وتســتحكم وتتحــول إلــى 

ى، وابــِن لــي  كافــة االجــراءات اإلداريــة والعمليــة الازمــة األخــر ، واتخــذ  آجــر

، ألصعــد عليــه إلــى طبقــات الســماء العليــا 
ً
 واجعلــه مكشــوفا

ً
 جــدا

ً
 عاليــا

ً
برجــا
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والفضــاء الرحــب الواســع، فأنظــر فــي طبقــات الســماء لعلــي أجــد فيهــا إلــه 

ــدل  ــروج وكواكــب الســماء مــا ي ــي ب ــه، أو أجــد ف ــى حال موســى؟ع؟ وأقــف عل

عليــه فأصــدق بــه وأخبركــم عنــه.

كان فرعــون موســى أول مــن ابتكــر اآلجــر واتخــذه فــي البنــاء، ويعتبــر  وقيــل: 

طلــب فرعــون الطاغيــة المتجبــر لبنــاء البــرج العظيــم، مــن الخــداع والتدليــس؛ 

ألنــه وضــع إلــه موســى؟ع؟ موضــع نفســه، بأنــه فــي حاجــة إلــى المــكان، وهــو 

لــه الــذي يدعــو إليــه موســى الكليــم؟ع؟ وبحســب  يعلــم علــم اليقيــن: بــأن اإل

 وال فــي مــكان: ال فــي 
ً
منطقــه وبيانــه الكافــي الوافــي الواضــح، ليــس مجســما

األرض وال فــي الســماء، غيــر أنــه تجاهــل ذلــك مــن أجــل التضليــل والتدليــس، 

ثــم تمــادى فــي غيــه وتضليلــه وتدليســه وفــي اإلســاءة إلــى ولــي اهلل األعظــم 

.(((> �نَ �ي �بِ كَ�دنِ
ْ
ُه ِم�نَ �ل

�نُّ طنُ
اأَ

َ
ِ�ي ل

موســى الكليــم؟ع؟ الصــادق األميــن، فقــال: >إَِو�نّ

جميــع  فــي  كاذب  موســى؟ع؟  بــأن  مســبق،  يقينــي  علــم  علــى  إنــي  أي: 

ادعاءاتــه: رب العالميــن، والنبــوة، والرســالة، فــا إلــه غيــري فــي العالــم بأســره، 

ولــم يتضــح لــي ويتبيــن ويحصــل لــي العلم وأنــا الخبير العارف باألدلــة والمنطق 

 
ً
والحجــج، مــن خــال مــا جــاء بــه موســى وزعــم أنهــا معجــزات، بــأن هنــاك إلهــا

لكــم غيــري، وأنــه صــادق فــي دعــوى النبــوة والرســالة، فمــا جــاء بــه مجــرد ســحر 

 ،
ً
ــدا ــه ورســالته أب وليــس بمعجــزات وال يــدل علــى التوحيــد وعلــى صــدق نبوت

والخاصــة: أن فرعــون الطاغيــة الحقيــر المتجبــر بغيــر حــق وال دليــل، أثبــت 

لنفســه األلوهيــة، ونفــى أن يكــون هنــاك إلــه غيــره، أي: نفــى األلوهيــة عــن اهلل 
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رب العالميــن، بحجــة أنــه ال دليــل علــى وجــوده.

 إلخفــاء مــا فــي 
ً
لقــد لجــأ فرعــون إلــى حيلــة البــرج تضليــًا لقومــه، وســعيا

ــه  ، ومــن أجــل أن يحفــظ موقعــه ومكانت ــق والخــوف والعجــز نفســه مــن القل

ويــكاد  أركانــه  الــذي ضــرب  الداهــم  الخطــر  أمــام  وهيبتــه وملكــه ونظامــه 

بــه موســى  مــا جــاء  بــأن  يقيــن:  عــن  يعلــم  كان  فقــد  رأســه،  علــى  يهدمــه 

الكليــم؟ع؟ ليــس مــن الســحر وخصائصــه ودقائقــه وأســراره وخبايــاه، وكان 

يمــارس الســحر وبــه وصــل إلــى الملــك، ويعــرف نفســه بأنــه مــن البشــر وليــس 

كل مــا يدعيــه  بإلــه، وأنــه مخلــوق وليــس بخالــق، ومــرزوق وليــس بــرازق، وأن 

مــن ذلــك وهــم باطــل ال حقيقــة لــه وال دليــل عليــه، ويعلــم عــن يقيــن: بــأن مــا 

جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟ معجــزة حقيقيــة تقــف وراءهــا قــوة مطلقــة فــوق 

كل الصــدق فــي  ، وأن موســى الكليــم؟ع؟ صــادق  الطبيعيــة وفــوق قــدرة البشــر

كل األمانــة فيمــا نقلــه مــن الرســالة عــن رب  دعــوى النبــوة والرســالة، وأميــن 

ــه  ــه بأن ــذي عرف ــه موســى الكليــم؟ع؟ وال ــذي يدعــو إلي ــه ال ل ــن، وأن اإل العالمي

رب العالميــن، ليــس بجســم وليــس فــي مــكان ال فــي األرض وال فــي الســماء وال 

ثــم، وأصــر علــى غيــه وبغيــه  فــي غيرهمــا وال فــي زمــان، ولكــن أخذتــه العــزة باإل

وضالــه، وال يريــد أن يتنــازل عــن دعــوى األلوهيــة والربوبيــة ومــا يتمتــع بــه 

مــن الطاعــة والعبــادة وامتيــازات الســلطة الروحيــة علــى النــاس بغيــر حــق وال 

ــه. ــى آخــر نفــس ل حجــة وال برهــان، ويريــد أن يقاتــل علــى ذلــك إل

وتظاهــر بالموضوعيــة والنزاهــة واألمانــة والوفــاء والبحــث عــن الحقيقــة 

والحــرص عليهــا واإلخــاص لهــا مــن أجــل أن يســتميل قلــوب قومــه إليــه 
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ليقبلــوا منــه ليتمكــن مــن التمويــه عليهــم وخداعهــم وتضليلهــم.

وهــذه الحالــة الروحيــة والنفســية المرضيــة المنحرفــة عــن الفطــرة والطبــع 

اإلنســاني الســليم، ممــا يتكــرر لــدى الطواغيــت الضاليــن والفراعنــة المتجبريــن 

ــر الشــعور الزائــف والمــرض بالقــوة  والحــكام المســتبدين الظلمــة، تحــت تأثي

والســلطة والعظمــة، فيدعــون مــا ليــس لهــم بحــق بــدون حجــة وال دليــل وال 

برهــان، ويوغلــون فــي الظلم والعدوان والطغيان والفســاد في األرض واالســتعاء 

علــى الحــق والعبــاد، ويعطــون ألنفســهم الحــق فــي اســتعباد الشــعوب والســيطرة 

كثــر المتملقــون لهــم مــن  كلمــا  علــى مقدراتهــا، ويــزدادون توغــًا فــي ذلــك 

ــة ونحوهــم، وكلمــا  ــة والمهني ــة والفني ــة والفكري ــة السياســية واالقتصادي النخب

ــان  ــة الطغي غابــت عنهــم المقاومــة والقــوة الرادعــة لهــم أو ضعفــت؛ ألن حال

والعــدوان واالســتعاء تســتولي علــى اإلنســان حيــن ينســى ربــه، وتمــأل فكــره 

وقلبــه أوهــام التكبــر والعظمــة الزائفــة، وال يوجــد مــن يردعــه ويرجعــه إلــى 

عقلــه ورشــده.

 
ً
ــال: مــا وجــدت أحــدا ــذي فرعنــك؟ ق ــل لفرعــون: مــن ال ــل: »قي وفــي المث

كثــر ليــس علــى الفراعنــة أنفســهم والحــكام  يردعنــي« وعليــه: فالمؤاخــذة أ

كانــوا فــي قمــة الحقــارة وفــي ذروة األنانيــة وفاقديــن  إن  المســتبدين الظلمــة، و

كثــر على  لإلحســاس الصحيــح باإلنســانية، ولكــن المؤاخــذة الحقيقيــة تكــون أ

النخبــة السياســية واالقتصاديــة والفكريــة والفنيــة والمهنيــة ونحوهــا، الذيــن 

يزعمــون المعرفــة وأنهــم وجــوه المجتمــع والدولــة وصنــاع الثقافــة والحضــارة، 

الظلمــة،  المســتبدين  والحــكام  المجرميــن  الفراعنــة  لهــؤالء  يتملقــون  ثــم 
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المنحرفــة،  إلرادتهــم  ويخضعوهــم  بعقولهــم،  يلعبــوا  بــأن  لهــم  ويســمحون 

ويســخروهم صاغريــن لخدمــة مصالحهــم وأغراضهــم ومقاصدهــم، ولتعزيــز 

والفســاد  والجــور  الظلــم  علــى  ومســاعدتهم  وتقويتهــا،  وســلطتهم  نفوذهــم 

كان ذلــك ليحــدث لــوال ضعــف عقولهــم وأحامهــم وخيانــة  واالســتبداد، ومــا 

، وغيــاب إرادة المقاومــة لألطمــاع والمخــاوف  أمانــة العقــل والمعرفــة والضميــر

والهواجــس المرضيــة: الروحيــة والنفســية، بســبب الفســق وفســاد الفكــر والديــن 

وســوء الطبــع واألنانيــة الراســخة فيهــم.

ويجــب أن نعلــم: بــأن الحالــة التــي تعتــري الطواغيــت والفراعنــة والملــوك 

والعظمــة،  واالســتعاء  بالقــوة  الزائــف  الشــعور  مــن  المســتبدين،  والحــكام 

ــة والحضــارة، ويجــب  ــة منحرفــة ومدمــرة للمجتمــع والدول ــة مرضي هــي حال

مقاومتهــا بــكل وســيلة حضاريــة مشــروعة؛ ألن العقــل والمنطــق والفطــرة والطبع 

الســليم والكرامــة اإلنســانية، تأبــى علــى اإلنســان بمــا هــو إنســان، حيــن يشــعر 

 ذليــًا للطغــاة والجبابــرة والفراعنة 
ً
بمكانتــه اإلنســانية وكرامتــه أن يكــون منقــادا

لــم والعــذاب والمذلــة، ويســخرونه  والحــكام المســتبدين، يذيقونــه صنــوف األ

وأغراضهــم  وأهوائهــم  ومقاصدهــم  مآربهــم  لخدمــة  والحيوانــات  كاألشــياء 

 عنــه 
ً
الشــيطانية، ولنزواتهــم ورغباتهــم وشــهواتهم الحيوانيــة، ويخضعونــه رغمــا

إلرادتهــم، ويفرضــون عليــه حكــم األمــر الواقــع.

والقبــول بذلــك: يتنافــى مــع حقائــق اإليمــان، فاإليمــان الحقيقــي، يرســخ 

المنطــق، وحكــم العقــل، ويســبغ العــزة والكرامــة علــى النفــس، ويرســخ الشــعور 

باإلنســانية ويعمقهــا إلــى أقصــى الحــدود، وأقصــاه: الفنــاء فــي اهلل ذي الجــال 
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ــل اإليمــان  ــه، وال يقب ــاء ب ــه والبق ــق بأخاق ــه والتخل ــرام واكتســاب صفات واإلك

والحــكام  الفراعنــة  مقاومــة  فتجــب  نفســه،  يــذل  أن  لإلنســان،  الحقيقــي 

ثبــت  وقــد  المنحرفــة،  االســتكبارية  إلرادتهــم  الخضــوع  وعــدم  المســتبدين 

والفراعنــة  الطواغيــت  عــن  الســكوت  أن  والمعاصــرة،  التاريخيــة  بالتجربــة 

والحــكام المســتبدين، تترتــب عليــه المفاســد العظيمــة فــي الديــن والدنيــا، 

كات شــنيعة  وانتهــا والتربــوي والحضــاري،  المعرفــي  والتخلــف واالنحطــاط 

كرامتــه، وأن الشــعوب   لحقــوق اإلنســان الطبيعيــة والمكتســبة، وانتهــاك 
ً
جــدا

ــة والحــكام المســتبدين، يفســد  ــوع والخضــوع إلرادة الفراعن ــل بالخن ــي تقب الت

الظلــم  علــى  الثــورة  مــن  وبــدالً  وطباعهــم،  وأخاقهــم  وتفكيرهــم  منطقهــم 

بحقــوق  والمطالبيــن  الشــرفاء  المصلحيــن  معــاداة  إلــى  تتحــول  والعــدوان، 

اإلنســان والمناضليــن المصلحيــن مــن أجــل شــعوبهم وأوطانهــم ومحاربتهــم 

والمســاهمة فــي القضــاء عليهــم، ممــا يجعــل مــن الســكوت جريمــة بحــق 

. كبــر النفــس واإلنســانية والوطــن، والتملــق إليهــم ومســاندتهم جريمــة أ
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عليــه  وافقــه  الــذي  والمخــادع،  االســتعائي  الجاهلــي  الفرعونــي  وبالــرد 
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العظمــة والســلطة والشــعور  تأثيــر جنــون  وأتباعــه، تحــت  جنــوده وأعوانــه 

فــي  المســتكبرين  مــن  وأتباعــه  وجنــوده  فرعــون  أن  ثبــت  بالقــوة،  الزائــف 

 ال يحــق إال 
ً

أنفســهم، واالســتكبار مــن المخلوقيــن باطــل؛ ألن التكبــر حقيقــة

كل  ــق وفــق  ــه الكامــل المطل ــه؛ ألن ــرام وحــده ال شــريك ل هلل ذي الجــال واإلك

شــيء فــي ذاتــه، وكل شــيء محتــاج وخاضــع إليــه بالضــرورة: فــي ذاتــه وصفاتــه 

فــي  وتعالــى، جــاء  ســبحانه  اهلل  لغيــر   
ً

التكبــر حقيقــة يحــق  فــا  وأفعالــه، 

 
ً
إزاري، فمــن نازعنــي واحــدا يــاء ردائــي، والعظمــة  »الكبر الحديــث القدســي: 

.(((» منهمــا ألقيتــه فــي النــار

كمــا ثبــت أنهــم متكبــرون علــى الحــق المبيــن وأهلــه، وعلــى العقــل والمنطــق 

الســليم، فرفضــوا الحــق المبيــن الــذي جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟ مــن عنــد 

رب العالميــن، رفضــوه بــدون حجــة واضحــة وال دليــل وال برهــان عقلــي ســليم، 

يدفعــون بهــا مــا أقامــه نبــي اهلل موســى الكليــم؟ع؟ مــن األدلــة والمعجــزات علــى 

كل منهمــا إلــى دليــل. صدقــه، إذ إن اإلثبــات والنفــي يحتــاج 

والتعصــب  العنــاد  لديهــم  كان  إنمــا  و فعليــة،  شــبهة  لديهــم  تكــن  ولــم 

األعمــى واإلصــرار علــى مــا هــم عليــه ألن عليــه ألفتهــم ومصالحهــم، وزعمــوا أن 

مــا هــم عليــه مــن الكفــر والمعاصــي والرذائــل، أفضــل ممــا دعاهــم إليــه موســى 

الكليــم مــن اإليمــان بعقيــدة التوحيــد والنبــوة والمعــاد وحســن الخلــق واألعمــال 

الصالحــة، ممــا يــدل علــى تعظمهــم واســتكبارهم علــى الحــق، وهــذا خــاف 

العقــل والمنطــق الســليم والفطــرة والطبــع اإلنســاني الســليم، وهــم غافلــون عــن 

1. إرشاد القلوب، الديلمي، جزء 1، صفحة 189
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حقيقتهــم اإلنســانية الســامية، ومكانتهــم النوعيــة المميــزة بيــن الموجــودات، 

كمالهــم وتحصــل لهــم به الســعادة الحقيقــة في الداريــن الدنيا واآلخرة. ومــا بــه 

فخيــر اإلنســان وصالحــه وكمالــه وســعادته الحقيقــة، ليســت فــي المــال 

والثــروة والجــاه والســلطة والقــوة ونعيــم الدنيــا الفانيــة، فهــذه ممــا يمكــن أن 

إنمــا خيــره وصاحــه  تشــاركه فيهــا الحيوانــات علــى مختلــف أجناســها، و

وكمالــه وســعادته الحقيقيــة، فــي معرفتــه بــاهلل ذي الجــال واإلكــرام والتخلــق 

ــه: صفــات الجمــال والجــال والفنــاء فيــه  كمال بأخاقــه واكتســاب صفــات 

والبقــاء بــه، فهــذه ممــا يشــارك فيهــا المائكــة المســبحين المقربيــن، وال يشــاركه 

، وبهــا يحصــل اإلنســان علــى الرضــوان 
ً
فيهــا أحــد مــن جنــس الحيوانــات أبــدا

اإللهــي العظيــم والرحمــة اإللهيــة الواســعة والنعيــم األبــدي الخالــد فــي جنــات 

كذلــك: عــن الوقــوف بيــن يــدي اهلل؟زع؟  الفــردوس فــي اآلخــرة، وهــم غافلــون 

ًر�  �يْ
هقٍ حنَ

ّرَ اَل دنَ �قَ ْ ْ�َمْل ِم�ث َ َم�ن �ي فــي يــوم القيامــة للحســاب والجــزاء علــى األعمــال، >�نَ

َرُه<)))، أي: غافليــن عمــا ينتظرهــم مــن العــذاب  َ � �ي ّرً َ هقٍ سث
ّرَ اَل دنَ �قَ ْ ْ�َمْل ِم�ث َ َرُه َوَم�ن �ي َ �ي

كفرهــم وتكذيبهــم الرســل  العظيــم المؤلــم األبــدي فــي نــار جهنــم جــزاًء علــى 

وأعمالهــم الســيئة.

<))) ال تــدل علــى وجــود حجــة لديهــم أو  ُ���ن َ ْرحب ُ ا �ي
َ
ا ل �نَ �يْ

َ
ل ُهْم �إِ

�نَّ
أَ
� ��

�نُّ وعبــارة: >َوطنَ

دليــل ينفــي وجــود البعــث والحســاب والجــزاء في يوم القيامة، وال وجود شــبهة 

إنمــا تــدل علــى غلبــة األهــواء الشــيطانية،  علميــة فعليــة لديهــم حــول ذلــك، و

1. الزلزلة: 8-7
2. القصص: 39
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والرغبــات والشــهوات الحيوانيــة علــى عقولهــم وســيطرتها عليهــا حتــى صــارت 

، فاتبعــوا أهواءهــم وشــهواتهم ومصالحهــم الدنيويــة 
ً
خاضعــة ومتبعــة لهــا تمامــا

 فــي األرض 
ً
، علــوا العاجلــة وفضلوهــا علــى أحــكام العقــل والفطــرة والضميــر

 علــى الظلــم والطغيان والرذيلة والفســاد، 
ً
إصــرارا  علــى الحــق وأهلــه، و

ً
واســتكبارا

وكأنــه ال بعــث وال حســاب وال جــزاء بعــد المــوت علــى األعمــال فــي الدنيا، وكأن 

، وال فــرق لــه وال ميــزة علــى غيــره مــن الحيوانــات غيــر مــا 
ً
اإلنســان خلــق عبثــا

يتمتــع بــه مــن الدنيــا، ومــن ال مــال لــه وال ثــروة وال ســلطة وال قــوة، هــو والحيــوان 

علــى حــد ســواء!!

ثــم جادلــوا فــي ذلــك بالباطــل ليدحضــوا بــه الحــق، معتمديــن علــى إثــارة 

الشــبهات واللجــوء إلــى المغالطــات، وال شــيء لهــم فــي ذلــك مــن المنطــق 

والبرهــان الســليم، ولــو آمنــوا باآلخــرة وفكــروا فــي مصيرهــم بعــد المــوت لمــا 

كان  تجــرأوا علــى هــذه الجرائــم والجنايــات الشــنيعة والذنــوب الكبيــرة، ولمــا 

كان. مــا 

ى إال نفســه  ، وال يــر كل نــزق ال يؤمــن بديــن وال مبــدأ وال ضميــر وهــذا مــأرب 

ومصالحــه الدنيويــة ويتصــرف مــن وحــي أهوائــه وشــهواته ونزواتــه ومــن أجــل 

كانت على حســاب اإلنســان واإلنســانية والقيم  إن  مصالحه الخاصة، حتى و

النبيلــة الســامية والمصالــح العامــة: الدينيــة والقوميــة والوطنيــة، وبمقتضــى 

الحكمــة اإللهيــة البالغــة المســتحقة لإلنســانية والمؤمنيــن، فقــد أخــذ اهلل؟زع؟ 

، بســبب اســتمرار عنادهــم وكفرهــم  فرعــون ومــأله وجنــوده أخــذ عزيــز مقتــدر

إصرارهــم علــى المعاصــي واألعمــال الســيئة  وتكذيبهــم الرســل الكــرام؟مهع؟ و
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عــن  تراجعهــم  وعــدم  األرض،  فــي  والفســاد  واالســتعاء  والطغيــان  والظلــم 

ذلــك أمــام مــا جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟ مــن المعجــزات النيــرات الباهــرات 

والبينــات الواضحــات واألدلــة الســاطعة القاطعــة، وعــدم خضوعهــم لعقــل 

أو منطــق ســليم، وعــدم اســتفادتهم مــن النصائــح والمواعــظ الصادقــة التــي 

وجهــت إليهــم، وخروجهــم عــن ربقــة اإلنســانية، ومحاربتهــم للحــق المبيــن 

بإخــاص  والمطالبيــن  الشــرفاء  والمصلحيــن  الصالحيــن  واألوليــاء  وأهلــه 

لحقــوق اإلنســان المشــروعة: الطبيعيــة والمكتســبة، ومــا يشــكله وجودهــم فــي 

ــاة مــن خطــر جــدي محــدق علــى األجيــال اإلنســانية القادمــة. الحي

كمــا يلقــي اإلنســان بكــف مــن تــراب مــن أجــل  فنبذهــم )ألقاهــم( فــي البحــر 

إهاكهــم واســتئصال وجودهــم أجمعيــن مــن الحيــاة عــن طريــق الغــرق، ليفتــح 

إلــى الهدايــة وســلوك  بإهاكهــم الطريــق أمــام األجيــال القادمــة واإلنســانية 

طريــق الرحمــة والرقــي اإلنســاني، المعرفــي والتربــوي والحضــاري والوصــول إلــى 

الكمــال الائــق المقــدر لإلنســان وفــق الحكمــة اإللهيــة البالغــة والحصــول علــى 

الســعادة الحقيقيــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة.

فتحــول النيــل الــذي هــو مصــدر معيشــتهم وحضارتهم وعظمتهم إلى ســبب 

هاكهــم وأصبــح مقبــرة لهــم، فكانــت عاقبتهــم أســوء العواقــب وأشــرها، وذلــك 

حيــن تعقبــوا موســى الكليــم؟ع؟ وبنــي إســرائيل لمنعهــم مــن الخــروج مــن مصــر 

إعادتهــم إلــى األســر والعبوديــة والخضــوع المطلــق للنظــام الفرعونــي الفاســد  و

وحكومتــه المســتبدة الجائــرة، أو للقضــاء عليهــم واســتئصال شــأفتهم والقضــاء 

 علــى دعــوة موســى الكليــم؟ع؟ ومــا تشــكله مــن معارضــة وأخطــار علــى 
ً
مطلقــا
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النظــام الفرعونــي وحكومــة فرعــون وملكــه.

فلــم يكتــِف فرعــون الطاغيــة وجنــوده المســتكبرون برفــض الحــق المبيــن، 

بــل تمــادوا فــي غيهــم وبعيهــم وطغيانهــم وأصــروا علــى تصفيــة أهــل الحــق 

واســتئصالهم: ولــي اهلل األعظــم موســى بــن عمــران الكليــم؟ع؟ والذيــن آمنــوا 

معــه مــن بنــي إســرائيل، والقضــاء علــى دعــوة الحــق.

فكانــت النتيجــة: أن أهلكهــم اهلل؟زع؟ أجمعيــن، وطهــر األرض مــن لــوث 

األرض  فــي  وفســادهم  واســتعائهم  وطغيانهــم  وظلمهــم  وتكذيبهــم  كفرهــم 

اإلنســانية  وأراح  المؤمنيــن،  عــن طريــق   
ً
تمامــا وأبعدهــم  الســيئة،  وأعمالهــم 

منهــم. قاطبــة 

والبحــر الــذي أغــرق اهلل؟زع؟ فيــه فرعــون وجنــوده المســتكبرين هــو نفــس 

كان طفــًا  البحــر الــذي وضعــت فيــه أم موســى؟ع؟ وليدهــا موســى حيــن 

ــن  ــوده الذي ــم فرعــون وجن ــاة مــن وراء جرائ ــه فرصــة للحي ، لكــي تعطي
ً
ــا رضيع

كل طفــل ذكــر يولــد لبنــي إســرائيل؛ ألن أحــد المنجميــن أخبــره  كانــوا يقتلــون 

بــأن نهايــة ملكــه تكــون علــى يــد رجــل ســوف يولــد مــن بنــي إســرائيل، فأنجــى 

اهلل؟زع؟ موســى الكليــم؟ع؟ مــن القتــل، ونشــأ وتربــى فــي بيــت فرعــون ثــم أهلــك 

اهلل؟زع؟ فرعــون وجنــوده المســتكبرين أجمعيــن علــى يديــه، وقضــى علــى النظــام 

الفرعونــي والدولــة الفرعونيــة بســببه، وورث بنــو إســرائيل المســتضعفون الملــك 

مــن بعدهــم.

الطغــاة  الظالميــن  تنتظــر  التــي  المذمومــة  الســيئة  العاقبــة  هــي  وهــذه 
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والحــكام المســتبدين الظلمــة، المســتكبرين علــى الحــق المفســدين فــي األرض 

المســتعلين علــى العبــاد المســرفين فــي المعاصــي والذنــوب وســفك الدمــاء 

المحرمــة بغيــر حقهــا والمنتهكيــن لحقــوق اإلنســان وكرامتــه، حيــث صــاروا 

إلــى الــذل والهــاك، بشــرط أن يقــوم المســتضعفون المظلومــون بمــا يجــب 

بالصبــر  والتحلــي  االســتراتيجي  والتخطيــط  والمقاومــة  الرفــض  مــن  عليهــم 

والثبــات وتقديــم التضحيــات الازمــة، فــا انتصــار وال عــون إلهــي بــدون عمــل 

مدروســة. وتضحيــات 

كل عاقل لبيب: أن يتأمل في هذه العاقبة السيئة المذمومة  ولينبغي على 

المســتضعفون  ييــأس  فــا  المســتكبرين،  وجنــوده  بفرعــون  لحقــت  التــي 

مــن النصــر واالنتقــام اإللهــي مــن الظالميــن والمســتكبرين والطغــاة والحــكام 

المســتبدين الظلمــة، وال يطمئــن الطواغيــت والفراعنــة والمســتكبرون والمترفــون 

المســتغلون واالنتهازيــون واألنانيــون إلــى مــا يتمتعــون بــه مــن النفــوذ والســلطة 

والقــوة، وال يأمنــوا المفاجئــات والمخبئــات وطــوارق األحــداث، وال يســتعجلوا 

مكــر اهلل؟زع؟ فإنــه لهــم بالمرصــاد.

<))) إشــارة إلــى عظــم شــأن اهلل  ّمِ �يَ
ْ
اُهْم �نِ�ي �ل �نَ

�نْ �بَ �نَ �َدُه �نَ �نُ ُ اُه َوحب �نَ
دنْ �نَ

أَ
وفــي عبــارة: >�

كثرتهــم، إذ شــبههم القــرآن بكــف  ؟ج؟، والحقــارة مــن شــأن فرعــون وجنــوده رغــم 

، أو شــيء تافــه ال قيمــة لــه يرمــى  مــن تــراب أخــذه إنســان فرمــاه فــي البحــر

 بغيــر اهتمــام، فليــس للطواغيــت والفراعنــة والحــكام المســتبدين وكل 
ً
بعيــدا

كثــر مــن ذلــك فــي الحقيقــة. متكبــر قيمــة أ

1. القصص: 40
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والرؤســاء  والقــادة  األئمــة  مــن   
ً
واحــدا وحقيقــه  بحــق  فرعــون  كان  لقــد 

الســابقين إلــى الضــال، الذيــن أصــروا واســتكبروا وصممــوا علــى الكفــر وتكذيــب 

الرســل؟ع؟ ويدعــون أتباعهــم ومريديهــم والمقتديــن بهــم إلــى الكفــر والمعاصــي 

كان يــوم القيامــة، تقدمــوا اتباعهــم مــن  ، ثــم إذا  ومــا يوجــب لهــم عــذاب النــار

. الجماعــات الضالــة إلــى النــار

ولــم يكــن فرعــون الطاغيــة آخــر أئمــة الضــال، بــل أتــى بعــده آخــرون مثلــه، 

وســيأتي مثلهــم إلــى أن يــأذن اهلل؟زع؟ لوليــه األعظــم الحجــة المهــدي بــن الحســن 

إقامــة دولــة العــدل اإللهــي العالميــة كحتمية تاريخية  العســكري؟ع؟ بالخــروج و

 لوجــود الطواغيت والفراعنة والحكام المســتبدين والمســتكبرين في 
ً
ويضــع حــدا

األرض، وذلــك: فــي نهايــة المســيرة التاريخيــة لحيــاة اإلنســان علــى وجــه األرض.

وأن هــؤالء األئمــة الضاليــن، ســوف يفعلــون مثلمــا فعــل فرعــون مــن قبلهــم، 

والســلوكية،  والنفســية  والروحيــة  الفكريــة  الخصائــص  بنفــس  ويتمتعــون 

ويتبعــون نفــس المنهــج فــي السياســة االســتكبارية واالســتبداد واالســتعاء فــي 

األرض، واإلســراف فــي ســفك الدمــاء المحرمــة بغيــر حــق، ويدعــون إلــى الكفــر 

النظــري والعملــي بــاهلل؟زع؟، وتكذيــب الرســل الكــرام وأئمــة الهــدى واألوليــاء 

إلحاق  الصالحيــن؟مهع؟ ومعصيتهــم ومخالفتهــم ومحاربــة دعوتهــم وأنصارهم و

إلــى المعاصــي والذنــوب الكبيــرة والصغيــرة، الظاهــرة  األذى بهــم وتعذيبهــم، و

والباطنــة، التــي تمحــق اإلنســانية وتفســد طبــع اإلنســان وفطرتــه وتســلخه مــن 

إنســانيته، وتبعــده عــن الحــق والفضيلــة ومــكارم األخــاق والمنطــق الســليم، 

مــون أنصارهــم وأتباعهــم والذيــن يقتــدون بهــم أخبــث األســاليب وأقبحهــا 
ّ
ويعل
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وأبعدهــا عــن اإلنســانية، فــي محاربــة األوليــاء الصالحيــن والدعــاة إلــى الحــق 

والعــدل والفضيلــة، والمصلحيــن الشــرفاء، والمطالبيــن المخلصيــن بحقــوق 

اإلنســان، ونحوهــم، وكيــف يقاومــون جهودهــم الخيــرة فــي ســبيل نشــر الهدايــة 

ــى أعلــى مراتــب الحضــارة والرقــي اإلنســاني:  ــا إل إصــاح األمــة والنهــوض به و

االنحطــاط  علــى  والقضــاء  والمؤسســي  والتربــوي  والتكنلوجــي  المعرفــي 

ــك. ــة أشــكاله، ونحــو ذل واالنحــال بكاف

كتــاب اهلل إمامــان،  وفــي الحديــث عــن اإلمــام الصــادق؟ع؟: »أن األئمــة فــي 

ــاس )أي:  ــر الن ا<))) ال بأم ْمِر�نَ
أَ
ا  �بِ

ْهُ�و�نَ َ  �ي
هقً ّمَ �أِ

أَ
اُهْم � �نَ

ْ
َ�ل َ ــى: >َوحب ــارك وتعال ــال اهلل تب ق

أئمــة بأمــر اهلل ال بأمــر النــاس( يقدمــون أمــر اهلل قبــل أمرهــم، وحكــم اهلل قبــل 

اِر<))) يقدمــون أمرهــم قبــل أمــر 
� �ل�نَّ

َ
ل  �إِ

ْ�ُع��نَ هقً �يَ ّمَ �أِ
أَ
اُهْم � �نَ

ْ
َ�ل َ حكمهــم، قــال: >َوحب

كتــاب  اهلل، وحكمهــم قبــل حكــم اهلل، ويأخــذون بأهوائهــم خــالف مــا فــي 

اهلل؟زع؟«))).

ــروة  ــع ويملكــون الســلطة والث ــاع وأنصــار بالطب وســيكون ألئمــة الضــال أتب

والقــوة والمكانــة المرموقــة فــي عالــم الدنيــا؛ ألن الدنيــا دار ابتــاء وامتحــان 

لإلنســان ليظهــر علــى حقيقتــه اإلنســانية أو الحيوانيــة أو الشــيطانية، ويحــدد 

موقعــه، قربــه أو بعــده عــن ســاحة القــدس والحضــرة اإللهيــة، ومــا يســتحق مــن 

الرضــوان اإللهــي أو المقــت والغضــب، والثــواب أو العقــاب فــي اآلخــرة حيــث 
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الحســاب والجــزاء علــى األعمــال بحســب حقيقتهــا ومــا هــي عليــه فــي واقعهــا 

كل جماعــة أو طائفــة  الوجــودي الفعلــي، حيــث تتمايــز الصفــوف، وتمضــي 

َماِمِهْم<))) فيمضــي  اإِ اٍس �بِ �نَ
أُ
ْ�ُع� ُكّلَ � ْ�َم �نَ َ خلــف إمامهــم، قــول اهلل تعالــى: >�ي

أئمــة الهــدى وهــم يتقدمــون الذيــن اتبعوهــم إلــى الجنــة، ويمضــي أئمــة الضال 

، وياقــون مصيرهــم األســود، ويجنــون  وهــم يتقدمــون الذيــن اتبعوهــم إلــى النــار

كفرهــم وتكذيبهــم الرســل الكــرام وأئمــة الهدى؟مهع؟ وثمار أعمالهم الســيئة  ثمــار 

فــي الحيــاة الدنيــا، حيــث ال ناصــر لهــم وال جنــد وال شــفيع يطــاع وال مانــع 

ــوم المتبعــون  ــرأ فــي ذلــك الي ــل يتب يمنعهــم مــن عــذاب اهلل؟زع؟ فــي اآلخــرة، ب

مــن األتبــاع، ويلعــن األتبــاع أئمتهــم ولكــن بــدون جــدوى، فــإن فرعــون الطاغيــة 

الــذي اســتخف بعقــول قومــه فأطاعــوه ســافهين، تقدمهــم فأغرقهــم فــي النيــل، 

ومضــوا ياحقهــم الخــزي والعــار ولعنــة التاريــخ ولعنــة عالــم الغيــب، وفــي يــوم 

القيامــة يتقــدم قومــه الســفهاء ضعفــاء العقــول واألحــام فيوردهــم نــار جهنــم 

 �ٰ
َ
ل �نٍ 96 �إِ �ي �بِ

ٍ ّمُ َ�ا�ن
ْ
ا َوُسل �نَ ا�قِ �يَ

آ
ا ا ُم�َسٰى �بِ �نَ

ْ
ْرَسل

أَ
� �ْ �قَ

َ
، قــول اهلل تعالــى: >َول وبئــس القــرار

اَمهقِ  �يَ �قِ
ْ
�ل ْ�َم  َ �ي ْ�َمُه  �قَ ُ�ُم  �قْ َ �ي  97  �ٍ �ي َرسثِ �بِ ْرَعْ��نَ  �نِ ْمُر 

أَ
� َوَما  ْرَعْ��نَ ۖ  �نِ ْمَر 

أَ
�  ���ُ �بَ

ا�قَّ �نَ ِه  �أِ
َ
َوَمل ْرَعْ��نَ  �نِ

َمْ�ُروُد<)))
ْ
ِ�ْرُد �ل

ْ
َس �ل

�أْ اَرۖ  َو�بِ
ْوَرَدُهُم �ل�نَّ

أَ
ا

�نَ

اِر<))) تعنــي: أن خذلناهــم 
� �ل�نَّ

َ
ل  �إِ

ْ�ُع��نَ  �يَ
هقً ّمَ �أِ

أَ
اُهْم � �نَ

ْ
َ�ل َ وقيــل: إن عبــارة: >َوحب

ومتعناهــم ألطافنــا؛ ألنهــم صممــوا علــى الكفــر وأصــروا علــى تكذيــب الرســل 

 
ً
 منحرفــا

ً
الكــرام؟مهع؟ وارتــكاب الجرائــم والمعاصــي والذنــوب، واتخــذوا طريقــا
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فــي التفكيــر والســلوك والمواقــف والعاقــات، ينتهــي بهــم إلــى أن يكونــوا أئمــة 

وزعمــاء وقــادة ورؤســاء فــي الكفــر والضــال، يقتــدى بهــم في ذلك، وذلك لســوء 

حظهــم العاثــر واختيارهــم البائــس، وتنتهــي عاقبــة هــؤالء البائســين الظلمــة من 

الطواغيــت والفراعنــة والحــكام المســتبدين والمترفيــن واالنتهازييــن النفعييــن 

الفاســدين إلــى عاقبتيــن ســيئتين:

ــادة علــى مــا  ــا زي ــاة الدني ــا: أن تتبعهــم فــي الحي ــاة الدني األولــى - فــي الحي

لحــق بهــم مــن الخــزي والعــار والهــاك، إبعــاد عــن الرحمــة اإللهيــة الواســعة 

ولعنــة عظيمــة مســتمرة، مــن عالــم الغيــب والشــهادة، يلعنــون بهــا باســتمرار 

مــن اهلل ؟ج؟، ومــن المائكــة، ومــن النــاس الذيــن يذكــرون أعمالهــم ويتصفحــون 

الخــاص،  اللعــن  يأتيهــم   
ً
وأحيانــا العامــة،  اللعنــة  تشــملهم  أي:  تاريخهــم، 

ــوب والفســاد  ــر والتكذيــب للرســل الكــرام؟مهع؟ والمعاصــي والذن الســتمرار الكف

فــي األرض، بســبب االقتــداء بهــم واتباعهــم وتقليدهــم فــي أفكارهــم وأخاقهــم 

ومناهجهــم وأعمالهــم الســيئة حتــى بعــد هاكهــم، لكونهــم أئمــة ضــال يقتــدى 

بهــم فــي الكفــر والشــر واألعمــال الســيئة القبيحــة، فــا يــزال يتبعهــم وبــال ضال 

كل مــن  كفرهــم وأعمالهــم الســيئة، وأوزار  مــن يقتــدي بهــم، ويتحملــون أوزار 

يتبعهــم ويقتــدي بهــم فــي الكفــر والظلــم واالســتكبار واالســتعاء والمعاصــي 

والذنــوب وســفك الدمــاء المحرمــة بغيــر حقهــا ونحــو ذلــك مــن الجرائــم 

والجنايــات بحــق اإلنســان واإلنســانية.

الثانيــة - فــي الحيــاة اآلخــرة: أنهــم يكونــون فــي يــوم القيامــة مــن المبعديــن 

قبحــت  الذيــن  مــن  المشــوهين،  المشــؤومين  ومــن  المطروديــن،  المخزيــن 
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النــاس  الطبــاع ويفــر منهــم  النفــوس وتنفــر منهــم  وجوههــم وتشــمئز منهــم 

ويمقتونهــم ويســتقذرون أعمالهــم وال يدنــو منهــم أحــد، ألنهــم ليــس وراءهــم 

ــوي الشــديد، أي: إن ســوء أعمالهــم  إال الســوء والشــر والعــذاب المــادي والمعن

فــي الدنيــا، هــو الــذي قّبــح وجوههــم فــي اآلخــرة، ويجتمــع عليهــم مقــت اهلل 

؟ج؟ ومقــت النــاس لهــم ومقــت أنفســهم ألنفســهم، ويتبــدل عزهــم إلــى ذل 

وهــوان، والتبجــل والتملــق إلــى اللعــن لهــم والنفــور منهــم؛ ألن عالــم اآلخــرة هــو 

عالــم البــروز وهتــك الحجــاب للضاليــن والظالميــن المجرميــن، ال ســيما أئمــة 

ــن،  ــة والحــكام المســتبدين الظلمــة والمترفي الضــال مــن الطواغيــت والفراعن

وعليــه: فقــد حصلــت لهــم عقوبــة إلهيــة عظيمــة مســتمرة فــي عالــم الدنيــا 

إلــى فنائهــا، واتصلــت بهــا أســوء العقوبــات فــي عالــم البــرزخ وعالــم اآلخــرة إلــى 

بقائهــا.
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> ��ن �ثُ
ُ
ك �ن َ �ي � ُهْم  دنَ �إِ ��بَ 

َ��نَ
ْ
�ل ُهُم  َع�نْ ا  �نَ �نْ َ ا َكسث ّمَ

َ
ل �نَ ُ�و�نَ 49  ُمْه�قَ

َ
ل ا  �نَ

�نَّ �إِ َ�َك  ِع�ن

بــن عمــران  الكريــم موســى  تبــارك وتعالــى عبــده ورســوله  أرســل اهلل  لقــد 

الكليــم؟ع؟ بتســع آيــات مفصــات، وهــي: العصــا واليــد البيضــاء والطوفــان 

بالتفصيــل  الثمــرات،  ونقــص  والقحــط  والــدم  والضفــادع  والقمــل  والجــراد 

والتعريفــات المذكــورة فــي األبحــاث الســابقة، إلــى فرعــون وملئــه مــن أشــراف 

وشــرطته  جيشــه  وقــادة  حكومتــه  وأعضــاء  ومستشــاريه  وخاصتهــم  قومــه 

ونحوهــم الــذي يمــألون العيــون مهابــة لحســن مظهرهــم ومــا عليهــم مــن الزينــة 

وآثــار الســلطة والنعمــة.

فلمــا دخــل عليهــم قصــر فرعــون، ومعــه أخــوه ووزيــره وشــريكه فــي الرســالة 

وبأخيــه،  بنفســه  وعرفهــم  شــديدين،  وعنــاء  صبــر  بعــد  وذلــك  هــارون؟ع؟ 

ــى بنــي  ــى قومهــم األقبــاط، باإلضافــة إل إل بأنهمــا رســوال رب العالميــن إليهــم و

ــه عــذاب شــديد،  ــن يدي  بي
ً
ــرا  ونذي

ً
ــاس فــي زمانهــم، بشــيرا إســرائيل وعامــة الن

ودعاهــم إلــى اإلقــرار بربوبيــة رب العالميــن وتوحيــده وطاعتــه وعبادتــه وحــده 

 عــن القــول بربوبيــة غيــره 
ً
ال شــريك لــه ونفــي األضــداد عنــه، ونهاهــم مطلقــا

وعبادتــه وطاعتــه بشــكل مســتقل عنــه، وأظهــر لهــم المعجــزات العظيمــة النيــرة 

الدالــة علــى دعــواه وتثبــت صــدق نبوتــه ورســالته بشــكل قاطــع ال يتــرك مجــاالً 

للشــك أو الريــب والتــردد.

بــه مــن الحقائــق  لــم يقبلــوا منــه وكذبــوه، وقابلــوا مــا جاءهــم  أنهــم  إال 

والســخرية  بالتهكــم  ووعوهــا،  رأوهــا  مــا  أول  واألدلــة  والبينــات  والمعجــزات 

واالســتخفاف واالســتهزاء وضحكــوا منــه، بــدل أن ينظــروا فيهــا وفيمــا دعاهــم 
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عظمــة  مــع  تتناســب  بجديــة  والنبــوة  والمعــاد  التوحيــد  عقيــدة  مــن  إليــه 

واألدلــة  الواضحــات  والبينــات  بهــا  جاءهــم  التــي  النيــرات  المعجــزات 

الســاطعة القاطعــة فــي داللتهــا علــى صــدق نبوتــه ورســالته وعدالــة قضيتــه 

المعرفيــة والتربويــة  الدينيــة والسياســية والحقوقيــة، وفــي قيمتهــا  ومطالبــه 

الحــق  علــى  المتعاليــن  المســتكبرين  الجهــال  دأب  هــو  كمــا  والحضاريــة، 

والمنطــق والقيــم والمبــادئ اإلنســانية والحقــوق، مــن الطواغيــت الضاليــن، 

والفراعنــة المتجبريــن، والحــكام المســتبدين الظلمــة، والمترفيــن المســتغلين، 

واالنتهازييــن األنانييــن الفاســدين ونحوهــم، أمــام الحجــج الواضحــة والمنطــق 

ــون،  المتيــن والحقائــق الســاطعة التــي يأتــي بهــا المصلحــون والقــادة الحقيقي

ــرور والشــعور  ــر الغ ــك: تحــت تأثي ــا بســخرية وتهكــم واســتهزاء، وذل فيأخذونه

الخلــق  واالســتعاء علــى  الشــأن،  وعلــو  والعظمــة  والقــوة  بالســلطة  الزائــف 

ــادئ الســامية،  ــة والمب ــم اإلنســانية النبيل ــه والقي ــى الحــق وأهل واالســتكبار عل

ــاد،  ــون والعب ــم والقان ــادئ والقي ورؤيتهــم الجامحــة ألنفســهم: بأنهــم فــوق المب

وفــوق أن ينقــادوا لصاحــب دعــوة حــق أو فضيلــة أو أن يحاســبوا، ونحــو ذلــك 

الســخيفة  الدنيويــة  أجــل مصالحهــم  ومــن  النزقــة،  والمشــاعر  األفــكار  مــن 

واألنانيــة، وليفهمــوا اآلخريــن: بــأن دعــوات المصلحيــن والقــادة الحقيقييــن 

ــا  ــروا به ــا، لئــا يتأث ــاس إليه ــة وســخيفة ال تســتحق أنظــار الن ومطالبهــم، باطل

كمــا ينبغــي،  وينقلبــوا عليهــم، بــدل أن يأخذوهــا بجديــة وعــزم، ويبحثــوا فيهــا 

ليصلــوا إلــى الحقيقــة ويعرفوهــا ويعملــوا بمقتضاهــا، بمقتضــى العقــل والمنطــق 

والفطــرة اإلنســانية والطبــع الســليم وكرامــة اإلنســان.

كرســي  ، إذا تربعــوا علــى  ــر والخاصــة: أن ضعــاف العقــول وعديمــي الضمي
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الحكــم وتولــوا المناصــب القياديــة العليــا وتمكنــوا منها، فســيكون هــذا منطقهم 

ومنهجهــم وأســلوبهم فــي العمــل، فهــم ال يخضعــون لســلطان العقــل والحجــة 

إنمــا تهمهــم أنفســهم وأهواءهــم ومصالحهــم؛ ألنهــم خرجــوا عــن  والمنطــق، و

طــور العبوديــة وربقــة اإلنســانية الســامية.

كان حــال فرعــون وملئــه فــي مواقفهم االســتعائية من رســالة موســى  وهكــذا 

الكليــم؟ع؟ ومــا دعاهــم إليــه مــن اإليمــان، ومــا جاءهــم بــه مــن المعجــزات 

كان ينبغــي عليهــم  والبينــات واألدلــة والبراهيــن العقليــة النيــرة الســاطعة، التــي 

أن  الصائــب،  والمنطــق  الســليم  والطبــع  والفطــرة  اإلنســانية  الكرامــة  بحكــم 

كذبــوا  يخضعــوا لهــا ويعملــوا بمقتضاهــا، إال أنهــم لــم يفعلــوا وفعلــوا النقيــض؛ 

ــوا  ــن أعلن ــوا الســحرة الذي ــه ومــن رســالته، وقتل موســى الكليــم؟ع؟ وســخروا من

إيمانهــم، واضطهــدوا المؤمنيــن مــن بنــي إســرائيل وعذبوهــم وعزمــوا علــى قتــل 

موســى الكليــم؟ع؟ نفســه.

ومــع ذلــك: لــم ييــأس الكليــم؟ع؟ منهــم واســتمر فــي العمــل علــى هدايتهــم، 

ولــم يعّجــل عليهــم رب العالميــن جّبــار الســماوات واألرض بالعقوبــة وأمهلهــم 

.
ً
ــرا كثي

فــي البدايــة: خاطــب عقولهــم بالمنطــق، وجاءهــم بالمعجــزات النيــرات 

ــل بهــا موســى  ــة العقليــة التــي تكّف ــى األدل والبينــات الواضحــات، باإلضافــة إل

لــة علــى الحقيقــة  الكليــم؟ع؟، وكانــت آيــات ومعجــزات نيــرة باهــرة بالغــة الدال

وعظيمــة، وكل واحــدة منهــا تتميــز علــى أختهــا )مثيلتهــا وشــريكتها( بميــزة 

لــة. كبــر دال  وأ
ً
تجعلهــا أعظــم منهــا وضوحــا
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وقيــل: إذا ضمــت التاليــة إلــى الســابقة، إزداد الوضــوح وعظمــت الحجــة 

لــة. وكبــرت الدال

كبر من ســابقتها ومثيلتها،  كل واحــدة منهــا، يحكــم مــن يراهــا بأنهــا أ وقيــل: 

لــة على حقيقة  وكلهــا آيــات ومعجــزات تامــة وكاملــة فــي إعجازهــا وبالغة الدال

الرســالة وصــدق النبــوة مــن غيــر نقــص وال قصــور فيهــا أو فــي داللتهــا، لئــا يبقــى 

ألحــد منهــم عــذر وال تبقــى لــه حجــة، ولينزلــوا عــن دابــة الغــرور التــي ركبوهــا، 

ويتخلــوا عــن العجــب واألنانيــة واالســتعاء والتكبــر علــى الحــق وأهلــه.

، ولــم يســتجيبوا للحــق ويخضعــوا 
ً
إال أنهــم لــم يســتفيدوا مــن ذلــك شــيئا

كريــم، بــل رفضــوا الحــق  كمــا هــو المفــروض فــي اإلنســان بمــا هــو عاقــل  ويتبعــوا 

وكذبــوا الرســول الكريــم؟ع؟ ووصفــوه بأقبــح الصفــات وقرعــوه بأغلــظ الكلمــات، 

فوصفــوه بالكــذب والخــداع والتضليــل والســحر ونحــو ذلــك مــن داء أنفســهم.

بــل  الســماوات واألرض بالعقوبــة،  لــم يعجــل عليهــم جبــار  ومــع ذلــك: 

 جديــدة مصحوبــة بأســاليب التنبيــه والتحذيــر 
ً
 وأعطاهــم فرصــا

ً
كثيــرا أمهلهــم 

والوعــظ، فأخذهــم بآيــات العــذاب، آيــة بعــد آيــة علــى فتــرات مــن الزمــن مثل: 

الطوفــان ونقــص الثمــرات والقمــل والجــراد والــدم وأخواتهــا، لعلهــم يتعظــون بما 

إلى رشــدهم ويرجعــوا بالتوبة  ينــزل عليهــم مــن العــذاب، فيعــودوا إلــى عقولهــم و

عــن غيهــم وعنادهــم واســتكبارهم وكفرهــم وتكذيبهــم الرســول الكريــم؟ع؟ وعــن 

المعاصــي والظلــم والطغيــان واألعمــال الســيئة والجرائــم الشــنيعة والفســاد فــي 

األرض ويــزول شــرهم، ويأخــذوا بالهــدى والرشــاد وقبــول الرســالة والصــاح فــي 

األرض وتظهــر خيرتهــم وأعمالهــم الصالحــة.
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ألن اإلنســان الســوي قــد يعانــد أو يتجاهــل الحــق أو يعصــي ويعمــل الذنــوب 

فــي الحــاالت واألوضــاع االعتياديــة، ولكــن إذا نزلــت عليــه الشــدة والبــاء 

والمصائــب، اتعــظ وتراجــع وتــاب بحســب فطرتــه، لكــن فرعــون الطاغيــة 

إنمــا راوغوا،  ، و ومــأله المفســدين، لــم يتراجعــوا ومــا أغنــت عنهم اآليــات والنذر

فقالــوا لموســى الكليــم؟ع؟ مســتغيثين بــه مــن العــذاب ومعاهديــن هلل؟زع؟: 

<))) أي: لــم يعترفــوا  ُ�و�نَ ُمْه�قَ
َ
ا ل �نَ

�نَّ َ�َك �إِ َما َعِهَ� ِع�ن َك �بِ
ا َر�بَّ �نَ

َ
اِحُر �ْدُع ل َه �لّسَ �يُّ

أَ
ا � �� �يَ

ُ
ال >َو�قَ

 واســتهزاًء بــه، ولــم يقولــوا: أدع 
ً
 منهــم وتهكمــا

ً
إنمــا وصفــوه عنــادا لــه بالنبــوة، و

كأنهــم ال يعترفــون بربوبيــة اهلل ؟ج؟ لهــم،  ــوا: أدع لنــا ربــك،  إنمــا قال لنــا ربنــا، و

وذلــك رغــم حاجتهــم الماســة إلــى مســاعدته إياهــم وأنهــم فــي مقــام االســتغاثة 

بــه، فلــم يتخلــوا عــن غرورهــم وعنادهــم حتــى وهــم فــي حــال المســكنة، ممــا 

يــدل علــى فــرط غرورهــم وجهالتهــم.

الســحرة  يوقــرون  وكانــوا  ســحرة،  المهــرة  العلمــاء  يســّمون  كانــوا  وقيــل: 

الحيــاة  فــي  واالجتماعــي  والعلمــي  الدينــي  ودورهــم  لمكانتهــم  ويعظمونهــم 

العامة، فليس في الوصف ما يدل على الندم أو الســخرية والتهكم واالســتهزاء 

 لــه، وتضرعــوا 
ً
واالســتخفاف، بــل خاطبــوه بمــا يخاطبــون بــه علماءهــم مدحــا

، واســأله بمــا عهــد إليــك   ورســوالً
ً
إليــه: أن أدع لنــا ربــك الــذي بعثــك إلينــا نبيــا

مــن النبــوة والرســالة والمكانــة العاليــة المرموقــة عنــده، وبمــا خصــك بــه مــن 

الفضائــل والمناصــب واســتجابة الدعــاء، أو بمــا عهــد إليــك وأخبرتنــا بــه، 

ــا العــذاب ويزيــل  أنــه يكشــف العــذاب عمــن آمــن واهتــدى، بــأن يكشــف عن

آثــاره الســيئة عنــا، فــإن فعــل ذلــك بنــا، فإننــا ســنكون مــن المهتديــن المؤمنيــن 

1. الزخرف: 49
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بنبوتــك ورســالتك وبمــا دعوتنــا إليــه مــن التوحيــد والفضيلــة والعمــل الصالــح، 

السياســية  وتنهانــا عنــه، ونســتجيب لمطالبــك منــا:  تأمرنــا  فيمــا  ونتبعــك 

والحقوقيــة، ونقيــم العدالــة والمســاواة بيــن المواطنيــن: األقبــاط وبنــي إســرائيل 

فــي الحقــوق والواجبــات، ونعطــي اإلســرائيليين الحــق فــي حريــة اإلقامــة فــي 

مصــر والهجــرة منهــا، ونحــو ذلــك.

كشــف عنهــم العــذاب، وهــو  أي: عاهــدوا موســى الكليــم؟ع؟ بــأن يتوبــوا إن 

عهــد قــد بّيتــوا النيــة علــى نقضــه وخافــه، فدعــا لهــم موســى الكليــم؟ع؟ 

موســى  دعــاء  وبفضــل  وعنايتــه  برحمتــه  العــذاب  عنهــم  اهلل؟زع؟  وكشــف 

الكليــم؟ع؟ فلــم يفــوا بوعدهــم ونقضــوا عهدهــم، تكــرر ذلــك مــرات عديــدة، 

كانــوا عليــه  كل شــيء ويغــدرون، ويســتمرون علــى مــا  كل مــرة ينســون  وفــي 

مــن الكفــر وتكذيــب الرســول الكريــم؟ع؟ والرذيلــة واألعمــال الســيئة والجرائــم 

 لســهام 
ً
والجنايــات الشــنيعة، ويجعلــون موســى الكليــم؟ع؟ والمؤمنيــن غرضــا

وطعنهــم. غدرهــم 

ومــن جانبــه: يتجاهــل موســى الكليــم؟ع؟ مــا يكــون منهــم مــن ســخرية 

 منــه علــى هدايتهــم 
ً
 بهــم وحرصــا

ً
واســتهزاء وتهــم وتعبيــرات الذعــة، رحمــة

ونجاتهــم مــن العــذاب وحصولهــم علــى الســعادة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، 

ويســتمر فــي الســعي لهدايتهــم وال ييــأس بســبب عنادهــم وتعصبهــم ويدعــو 

لهــم، ويقابلــون ذلــك منــه، بالعــودة إلــى الســخرية واالســتهزاء والتهكــم والتحقيــر 

 (((> ُ�ُرو�ن
ْ َسث َسُهْم َوَما �ي �نُ �ن

أَ
ا �

َّ
ل  �إِ

َ�ُع��نَ حنْ َ �� َوَما �ي َم�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ن

َّ
َه َو�ل

َ
اِدُع��نَ �لّل حنَ ُ ونقــض العهــود: >�ي

1. البقرة: 9
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كل مــرة، ال يعــود   منهــم بــأن مــا نــزل بهــم مــن العــذاب والشــدة فــي 
ً
وتوهمــا

ى، رغــم تكــرار نــزول العــذاب عليهــم مــرات عديــدة، ممــا يــدل  إليهــم مــرة أخــر

علــى حمقهــم وضعــف عقولهــم وأحامهــم وســخافة منطقهــم وغفلتهــم عــن 

كمــة فــي الكــون والحيــاة، وجهلهــم بغايــة وجــود اإلنســان  الســنن اإللهيــة الحا

بالمؤمنيــن  الواســعة  اإللهيــة  والرحمــة  البالغــة  اإللهيــة  الحكمــة  ومقتضــى 

كل إنســان يغــرق فــي أهوائــه وتغلــب نفســه األمــارة  الصالحيــن، وهــذا هــو حــال 

بالســوء علــى عقلــه وقلبــه وضميــره، وفــي مقدمــة هــؤالء: الطواغيــت والفراعنــة 

والحــكام المســتبدون والمترفــون الفاســدون واالنتهازيــون األنانيــون.

مراوغة فرعون وتضليله

ا 
َ
ل �نَ

أَ
ىي � ْح�قِ

ِر�ي ِم�ن �قَ ْ حب
َهاُر �قَ �نْ

اأَ
ْ
ِه �ل �نِ

ٰ
ُك ِمْصَر َوَه

ْ
َس لِ�ي ُمل �يْ

َ
ل
أَ
ْ�ِم � ا �قَ اَل �يَ ْ�ِمِه �قَ ْرَعْ��نُ �نِ�ي �قَ اَدٰى �نِ >َو�نَ

�ن  ْسِ�َرهقٌ ّمِ
أَ
ِه � �يْ

َ
َ َعل ىي �قِ

ْ
ل
أُ
ا �

َ
ْ�ل

َ
ل �نُ 52 �نَ �ي �بِ

ُ كَ�ُد �ي َ ا �ي
َ
�نٌ َول �ي ُهَ� َمِه�ي ِ �ن

َّ
� �ل

�نَ
ٰ

�نْ َه ٌر ّمِ �يْ
ا حنَ �نَ

أَ
ْم �

أَ
ِصُرو�نَ 51 � �بْ

�قُ

�نَ  �ي اِس�قِ ْ�ًما �نَ �� �قَ �نَُّهْم َكا�نُ َطاُع�ُه �إِ
أَ
ا ْ�َمُه �نَ  �قَ

�نَّ �نَ اْس�قَ �نَ 53 �نَ �ي ِر�نِ �قَ هقُ ُم�قْ
َ
ك ا�أِ

َ
َمل

ْ
اَء َمَ�ُه �ل ْو �بَ

أَ
َه�بٍ � دنَ

> �نَ ِر�ي حنِ
اآ

ْ
ل ِ

ّ
لًا ل َ ا َوَم�ث �نً

َ
اُهْم َسل �نَ

ْ
َ�ل َ حب

�نَ 55 �نَ َمِ��ي ْ حب
أَ
اُهْم � �نَ َر�قْ عنْ

أَ
ا ُهْم �نَ ا ِم�نْ ْم�نَ �قَ �قَ ا ��ن ��نَ َس�نُ

آ
ا � ّمَ

َ
ل 54 �نَ

وأمــام وقــع المعجــزات النيــرات الباهــرات، والبينــات اإللهيــة الواضحــات، 

واألدلــة والبراهيــن العقليــة الســاطعة القاطعــة، والبينــات الموســوية الشــافية 

، وأمــام االبتــاءات  الكافيــة البليغــة الواضحــة المؤثــرة فــي النفــس غايــة التأثيــر

 عميقــة فــي نفوســهم، 
ً
والمصائــب الشــديدة التــي نزلــت باألقبــاط وتركــت آثــارا

كلهــا علــى زعزعــة أفــكار األقبــاط وعمــوم النــاس واعتقاداتهــم فــي  وعملــت 

فرعــون، ووضعــت نظامــه وشــرعيته أمــام االستفســارات والتســاؤالت المشــروعة 
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الكليــم؟ع؟ وقوتــه ومكانتــه  زيــادة نفــوذ موســى  المقابــل:  والمنطقيــة، وفــي 

واعتــاء شــأنه.

 مــن أن يميــل النــاس جميعهــم 
ً
 جديــا

ً
ممــا جعــل فرعــون يخــاف خوفــا

إلــى موســى الكليــم؟ع؟ ويصدقــوا دعوتــه ويتبعــوه وينصرفــوا عــن فرعــون، ممــا 

كان  يهــدد النظــام الفرعونــي باالنهيــار وملكــه ومكانتــه ودولتــه بالــزوال، وألنــه 

 علــى المقاومــة والقتــال مــن أجــل نظامــه وحكومتــه وملكــه وهيبتــه 
ً
مصممــا

ــر وعــدم االستســام،  ــى الرمــق األخي ــة إل ــة والملكي ــه الديني ــه وامتيازات ومكانت

فقــد لجــأ إلــى المراوغــة والسفســطة والخــداع والتمويــه والتضليــل والمغالطات 

فــي مقابــل الحقائــق والمنطــق الســليم والحجــج البالغــة.

واألشــراف  الوجهــاء  ضــم   
ً
عظيمــا  

ً
شــعبيا  

ً
مجلســا وعقــد  النــاس  فجمــع 

واألعيــان وكبــار القــادة المدنييــن والعســكرين، وخطــب فيهــم بصــوت عــال 

 بملكــه وســلطته ومالــه وجنــوده: 
ً
 بباطلــه، مغــرورا

ً
مســموع، فقــال مســتعليا

ُك ِمْصَر<))) ال ينازعنــي فيــه منــازع وال يخالفنــي مخالــف 
ْ
َس لِ�ي ُمل

�يْ
َ
ل

أَ
ْ�ِم � ا �قَ >�يَ

كيــف أشــاء، وأفــرض مــا أشــاء مــن  وأتصــرف فــي أرضهــا وثرواتهــا ومقدراتهــا 

قوانيــن وأتخــذ مــا أشــاء مــن إجــراءات وأعطــي مــا أشــاء مــن تعليمــات، وهــذه 

ــل  ــر الني كان نه ــه، حيــث  ــار المتفرعــة من ــل واألنه ــر الني ــار العظيمــة: نه األنه

كل المناطــق  كثيــرة تــروي  كالبحــر المترامــي األطــراف، وكان يتشــعب إلــى فــروع 

إرادتــي ونظــام تقســيمها  ، تجــري بأمــري و العامــرة: الزراعيــة والســكنية فــي مصــر

كن تحــت ســلطتي وبحســب تعليماتــي، ومنهــا  وتوزيعهــا علــى المــزارع والمســا
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الواســعة  مــا يجــري تحــت قصــوري العاليــة الفخمــة وفــي وســط بســاتيني 

ــه مــن العظمــة  ــا في ــى مــا أن ــه عل ــك وتســتدلون ب العظيمــة، أفــا تبصــرون ذل

والشــأن الرفيــع، والقــوة والســلطان وضعــف موســى عــن مقاومتــي ومقارعتــي 

ومجاراتــي.

واســتفّض  وأحامهــم  بعقولهــم  ولعــب  قومــه  ذقــون  علــى  فقــد ضحــك 

كمــا يفعــل الطواغيــت والفراعنــة والحــكام المســتبدون والمترفــون  ضمائرهــم، 

، بــأن عقــد مقارنــة بيــن نفســه  كل عصــر ومصــر واألنانيــون المســتغلون فــي 

وبيــن موســى الكليــم؟ع؟ وفــق معاييــر ماديــة بحتــة، ليبــدو مــن خالهــا أنــه 

متفــوق علــى موســى الكليــم؟ع؟ ومفضــل عنــه، حيــث لجــأ إلــى مــا يتمتــع بــه 

كان عليــه حــال موســى  مــن الملــك والســلطة، ومــا لديــه مــن الثــروة والقــوة، ومــا 

الكليــم؟ع؟ مــن الفقــر وضعــف القــوة الماديــة وقلــة العــدد والعتــاد، ليثبــت 

 مــن 
ً
كونــه لــم يخلــق أو يوجــد شــيئا عظمتــه وعلــو شــأنه، غافــًا عــن حقيقــة 

ــزول وتذهــب  ــي يمكــن أن ت ــة الت ــا بالقــوة المادي ــده عليه إنمــا وضــع ي ذلــك و

إلــى غيــره، وغافــًا عــن قــدرة اهلل؟زع؟ عليــه وهــي قــدرة مطلقــة ال طاقــة لــه وال 

لغيــره عليهــا، وغافــًا عمــا يتمتــع بــه موســى الكليــم؟ع؟ مــن خــال مــا جــاء بــه 

مــن معجــزات عظيمــة باهــرة مــن عنــد رب العالميــن، وأن موســى الكليــم؟ع؟ 

ال يفاخــره وال يباريــه فــي شــيء مــن القيــم الماديــة ومتــاع الحيــاة الفانيــة التــي 

يمكــن أن يحصــل عليهــا عــن طريــق الرذيلــة والحــرام والجــور علــى المحروميــن 

واإلنســانية  الروحيــة  القيــم  إلــى  يدعــو  كان  بــل  الشــعب،  وســرقة مقــدرات 

الســامية، مثــل: العلــم والتقــوى والخيــر والفضيلــة واألعمــال الصالحــة والعمــل 

مــن أجــل اآلخــرة الباقيــة ونعيمهــا الدائــم الــذي ال يــزول وال يفنــى.
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وكان موســى الكليــم؟ع؟ يعمــل مــن أجــل إبطال المقاييــس والمعايير والقيم 

الماديــة التــي تمحــق إنســانية اإلنســان وتقــوده إلــى الشــقاء الحقيقــي والهــاك 

بــدل النجــاة والســعادة الحقيقيــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة ويقلل من شــأنها، 

كــون ملكــه وحكومتــه لمصــر  كان غافــًا عــن حقيقــة  كمــا أن فرعــون الطاغيــة 

ونظامــه فــرض بحكــم األمــر الواقــع عــن طريــق القــوة والعنــف واإلرهــاب، ولــم 

يــأِت بــإرادة شــعبية أو عــن طريــق اإلقنــاع، فهــو نظــام وملــك وحكومــة يتنافــى 

 ويقــرر طريقــه ومصيــره فــي 
ً
كونــه عاقــًا مختــارا كرامــة اإلنســان وحقيقــة  مــع 

الحيــاة بنفســه، وأن الملــك أمــر زائــل ويمكــن أن يأتــي بغيــره وينازعــه عليــه 

كلــه  كلــه األســماك أو فــي الصحــراء لتأ وينتزعــه منــه ويلقــي بــه فــي البحــر لتأ

 
ً
ــا ــراب ليتحــول إلــى جيفــة ثــم يتحلــل ويصبــح تراب الوحــوش أو يدفــن فــي الت

كان. كمــا 

كمــا غفــل فرعــون عــن حقيقــة أنــه فــي أمــس الحاجــة إلــى الجنــود لكــي 

إلــى األعــوان ليقيــم بهــم حكومتــه ونظامــه، وأنــه بنــى قصــوره  يدافعــوا عنــه، و

الحقيقــة  فــي  فهــو  وعــرق جبينهــم،  شــعبه  بجهــود  ونحوهــا  األهــرام  وشــّيد 

ضعيــف وفقيــر وال ملــك حقيقــي لــه وال قــوة فعليــة، وأن ال شــرعية لنظامــه 

قيمــه  علــى  وبنــاًء  اإلنســان،  وحقــوق  المنطــق  بحســب  وحكومتــه  وملكــه 

الماديــة ومعاييــرة الحســية، فقــد توصــل إلــى نتيجــة، مفادهــا: أنــه خيــر مــن 

.(((> �نُ �ي �بِ
ُ كَ�ُد �ي َ ا �ي

َ
�نٌ َول �ي ُهَ� َمِه�ي ِ �ن

َّ
� �ل

�نَ
ٰ

�نْ َه ٌر ّمِ �يْ
ا حنَ �نَ

أَ
ْم �

أَ
موســى الكليــم؟ع؟ فقــال: >�

، لتعرفــوا لمــن العظمــة 
ً
 وتأملــوا دقيقــا

ً
أي: افتحــوا عيونكــم وانظــروا جيــدا
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والشــأن الرفيــع والمكانــة العاليــة؟! لــي أنــا لمــا لــي مــن الملــك والنعيــم المــادي 

واأللبســة الفاخــرة والقصــور العاليــة العامــرة بالحشــم والخــدم والثــروة والغبطــة 

 
ً
 مغمورا

ً
، أم لموســى مــع مــا هــو عليــه من الفقــر والضعف وكونه شــخصا والســرور

مــن طبقــة اجتماعيــة واطئــة؟! فــا شــك وال ريــب عندكــم أنــي خيــر منــه، ولــم 

 لــه، والســبب: أنــي 
ً
�<))) تحقيــرا

�نَ
ٰ

�نْ َه ٌر ّمِ �يْ
ا حنَ �نَ

أَ
ْم �

أَ
إنمــا قــال: >� يذكــر اســمه، و

ــروة العظيمــة والســلطة  ــدي الث ــة وبي ــي العــزة والكرامــة والغلب ــم ول ملــك عظي

الواســعة المطلقــة والقــوة الضاربــة التــي أقــر بهــا جميــع خصومــي وأعدائــي، 

وموســى رجــل فقيــر وضعيــف ومغمــور مــن طبقــة اجتماعيــة واطئــة، ممتهــن 

فــي نفســه ال عــز لــه وال جــاه وال ســلطة وال مــال وال ثــروة، رث الحــال ليــس لديــه 

، فــا خيــر فيــه وال أهليــة لــه للزعامــة والرئاســة.
ً
 خشــنا

ً
 صوفيــا

ً
إال عصــاه ولباســا

أي: عّظــم القيــم الماديــة الســيئة والمظاهــر الحســنة الزائفــة ورفــع من شــأنها 

علــى خــاف العقــل والمنطــق والفطــرة والطبــع اإلنســاني الســليم، ليثبــت مــن 

، وأن موســى الكليــم؟ع؟ الــذي هــو خليــل الرحمــن  خالهــا أنــه العزيــز المقتــدر

وكليمــه والوجيــه عنــده وســليل األنبيــاء والمرســلين الكــرام؟مهع؟ هــو الذليــل 

ــر المهــان!! الحقي

وهــذه ســّنة أهــل الدنيــا والطغــاة المســتبدين والمســتكبرين الجبابــرة أن ال 

يفكــروا إال فــي أنفســهم، وال يعولــون إال علــى مــا يملكــون مــن القــوة والثــروة، وال 

 للقيــم اإلنســانية الســامية والمبــادئ النبيلــة والمصالــح العامــة، وال 
ً
يقيمــون وزنــا

يذعنون إلى الحق والمنطق والبراهين العقلية الســاطعة القاطعة، ويتجاهلون 

1. نفس املصدر



الفف  اإ اه حف فرفلا ارسيكااحل فلا حسالل موسا وفاصايا    453 

المعجــزات اإللهيــة النيــرة الباهــرة العظيمــة، ومــن خــال هــذا المنظــار الســيء 

المتطــرف، يصــف فرعــون نفســه وهــو الطاغيــة المتجبــر بالعظيــم والخيريــة، 

ويصــف موســى الكليــم؟ع؟ بالحقيــر المهيــن بســبب فقــره وضعــف إمكانياتــه 

الماديــة، فالفضــل عنــده للقيــم الماديــة، مثــل: الملــك والقــوة والمــال، علــى 

القيــم الروحيــة واإلنســانية، مثــل: العلــم والتقــوى والمحبــة والســام.

ى، وهــي: أن موســى الكليــم؟ع؟  ثــم أشــار فرعــون اللئيــم إلــى مســألة أخــر

، وأن لــه عليــه حــق 
ً
كان طفــًا رضيعــا مــدان لــه بتربيتــه فــي بيتــه منــذ أن 

القصــاص لجريمــة قتلــه الرجــل القبطــي مــن قــوم فرعــون والموالــي لــه، وأن 

موســى الكليــم؟ع؟ بالخــروج علــى فرعــون، قــد خــان حــق التربيــة والرعايــة، 

وأنــه بهــذه الخيانــة باإلضافــة إلــى جريمــة القتــل الشــنيعة، غيــر مؤهــل وال الئــق 

وال يســتحق أن يحمــل رســالة مــن إلــه عظيــم، وهــذه أمــور بينــة واضحــة، ال 

يســتطيع موســى الكليــم؟ع؟ أن يــرد عليهــا ويدافــع عــن نفســه فيهــا، وهــي المــراد 

<))) ممــا يــدل علــى عــدم قناعتــه بمــا رد بــه عليــه  �نُ �ي �بِ
ُ كَ�ُد �ي َ ا �ي

َ
مــن قولــه: >َول

موســى الكليــم؟ع؟ فــي هاتيــن المســألتين.

كامــه أو يفصــح عمــا يريــد قولــه لثقــل لســانه،  وقيــل المــراد: ال يــكاد يبيــن 

وهــذا القــول غيــر مقبــول ألنــه خــاف الواقــع الــذي ظهــر وتجلــى فــي الحــوار 

والســجال بيــن موســى الكليــم؟ع؟ وفرعــون، وخــاف غايــة الرســالة التــي تقــوم 

ا<))) ال  ىي ِلَسا�نً ِ
َصُ� ِم�نّ

�نْ
أَ
�ي َهاُرو�نُ ُهَ� � حنِ

أَ
علــى وضــوح وقــوة البيــان، وأن عبــارة: >َو�

1. نفس املصدر
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 منــه ال ينفي فصاحته 
ً
كــون هارون أفصح لســانا تنفــي فصاحتــه بــل تثبتهــا؛ ألن 

 أن هــارون أفصــح مــن موســى؟ع؟ فــي 
ً
بــل يثبــت فصاحتــه، وليــس معلومــا

بيــان اللســان، بــل المــراد أنــه غيــر محجــوج لفرعــون بالتربيــة والقتــل الخطــأ 

كمــا ســبق بيانــه.

ْل 
ُ
كانــت عقــدة فــي لســان موســى الكليــم؟ع؟ زالــت بدعائــه: >َو�ْ�ل وقيــل: 

ا ُم�َسٰى<)))  َك �يَ
َ
ل �قَ ُس�أْ �ي و�قِ

أُ
� �ْ اَل �قَ <))) واســتجابة اهلل لــه بقولــه: >�قَ ِ�ي

َسا�ن ِ
ّ
�ن ل َ�هقً ّمِ ُع�قْ

كان فــي لســانه قبــل النبــوة، إال أن التعييــر بعيــب  وأن فرعــون قــد عيــره بمــا 

ســابق ال فعليــة حاضــرة لــه ليــس مــن الحكمــة، وزوال هــذا العيــب يعــد فضيلــة 

لموســى الكليــم؟ع؟ ودهــاء فرعــون ال يســمح بــأن يعيــر موســى؟ع؟ بمــا يــدل 

زوالــه فضيلــة ظاهــرة لــه وهــو فــي مقــام االحتجــاج عليــه.

إثبــات  ثــم عــاد فرعــون إلــى فــرض معاييــره الحســية فــي تقييــم الشــخصية و

 
ً

كان رســوال <))) أي: إن  َه�ب �ن دنَ ْسِ�َرهقٌ ّمِ
أَ
ِه � �يْ

َ
َ َعل ىي �قِ

ْ
ل

أُ
ا �

َ
ْ�ل

َ
ل مكانــة اإلنســان، فقــال: >�نَ

 فعــًا، فإنــه يلــزم عــن ذلــك أن يلقــي 
ً
 وعظيمــا

ً
 مــن رب العاليمــن وســيدا

ً
حقــا

عليــه ربــه مقاليــد الملــك والرئاســة، بــأن يلقــي عليــه أســورة مــن ذهــب يحليــه 

كمــا جــرت العــادة عنــد األقــوام المتحضــرة، مثــل: قــوم فرعــون نفســه، إذا  بهــا، 

 وجعلــوا لــه الملــك والرئاســة والســيادة عليهــم، 
ً
 أو ملــكا

ً
اختــاروا لهــم رئيســا

طوقــوه بطــوق مــن ذهــب وأســورة، وفــي الحديــث، قــول أميــر المؤمنيــن علــي بــن 

1. طه: 27
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أبــي طالــب؟ع؟: »ولقــد دخــل موســى بــن عمــران ومعــه أخــوه هــارون؟ع؟ علــى 

فرعــون وعليهمــا مــدارع الصــوف وبأيديهمــا العصــي، فشــرطا لــه إن أســلم بقــاء 

ملكــه ودوام عــزه، فقــال: أال تعجبــون مــن هذيــن يشــرطان لــي دوام العــز وبقــاء 

الملــك وهمــا بمــا تــرون مــن حــال الفقــر والــذل فهــال ألقــي عليهمــا أســورة مــن 

 للصــوف ولبســه«))).
ً
 للذهــب وجمعــه، واحتقــارا

ً
ذهــب، إعظامــا

فقــد جعــل فرعــون موســى الكليــم وأاوه هــارون؟امهع؟ فــي معــرض التفريــع 

والتوبيــخ والســخرية والتهكــم واالســتهزاء بســبب فقرهمــا وتواضعهمــا ولبســمها 

الصــوف وحالهمــا الــرث وعــدم امتاكهمــا الثــروة وأدوات الزينــة، غافــًا عــن 

ــوة ونحوهــا مــن المظاهــر الزائفــة،  ــروة والق ــون الســلطة والمــال والث ك حقيقــة 

أمــور إضافيــة زائــدة وخارجــة عــن ذات اإلنســان، وأنهــا قابلــة للتغيــر والــزوال، 

فيتبــدل فيهــا حــال اإلنســان مــن النقيــض إلــى النقيــض، فينتقــل مــن القــوة إلــى 

الضعــف، ومــن الغنــى والثــروة إلــى الفقــر والحرمــان، ومــن العــز والســلطة إلــى 

الــذل والتشــرد، ونحــو ذلــك، فــا تعــرف قيمــة اإلنســان الحقيقيــة ومكانتــه بهــا، 

إنمــا تعــرف بأمــور ثابتــة وداخلــة فــي ذاتــه التفارقــه فــي حياتــه وبعــد موتــه،  و

مثــل: العلــم والتقــوى وحســن الخلــق واألعمــال الصالحــة ونحوهــا.

أراد اهلل ســبحانه  »ولــو  أبــي طالــب؟ع؟:  بــن  يقــول أميــر المؤمنيــن علــي 

كنــوز الذهبــان ومعــادن العقبــان )نــوع مــن  ألنبيائــه حيــث بعثهــم أن يفتــح لهــم 

الذهــب( ومغــارس الجنــان، وأن يحشــر معهــم طيــور الســماء ووحــوش األرض 

( وبطــل  لفعــل، ولــو فعــل لســقط البــالء )لخضــوع النــاس لهــم بحكــم االضطــرار
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الجــزاء واضمحلــت األبنــاء، )أي: بالخضــوع االضطــراري لألنبيــاء، ال يبقــى محــل 

للجــزاء وال حاجــة ألخبــار الســماء( ولمــا وجــب للقابليــن أجــور المبتليــن وال 

اســتحق المؤمنــون ثــواب المحســنين وال لزمــت األســماء معانيهــا، ولكــن اهلل 

ــن مــن  ــرى األعي ــة فيمــا ت ــم وضعف ــوة فــي عزائمه ــى ق ســبحانه جعــل رســله أول

التهــم، مــع قناعــة تمــأل القلــوب والعيــون غنــى، وخصاصــة تمــأل األبصــار  حا

واألســماع أذى، ولــو كانــت األنبيــاء أهــل قــوة ال تــرام، وعــزة ال تضــام، وملك تمتد 

نحــوه أعنــاق الرجــال، وتشــد إليــه عقــد الرجــال، لــكان ذلــك أهــون علــى الخلــق 

، وآلمنــوا عــن رهبــة قاهــرة لهــم، أو رغبــة  ، وأبعــد لهــم فــي االســتكبار فــي االعتبــار

مائلــة بهــم، فكانــت النيــات مشــتركة والحســنات مقتســمة، ولكــن اهلل ســبحانه 

ــه والخشــوع لوجهــه واالســتكانة  ــاع لرســله والتصديــق بكتب أراد أن يكــون اإلتب

 لــه خاصــة التشــوبها مــن غيرهــا شــائبة، وكلمــا 
ً
ألمــره واالستســالم لطاعتــه، أمــورا

كانــت المثوبــة والجــزاء أجــزل«))). كانــت البلــوى واالختبــار أعظــم، 

والفراعنــة  الضالــة  األقــوام  عنــد  العــادة  جــرت  الشــديد:  لألســف  ولكــم 

ــا الراهــن، علــى االهتمــام الزائــد  المتجبريــن، وهــي الســمة الغالبــة علــى عصرن

باأللقــاب الجوفــاء والمظاهــر الحســية الخابــة الزائفــة، مثــل: القصــور العاليــة 

والمبانــي الفخمــة والمابــس الفاخــرة والمراكــب المتميــزة والحشــية واألتبــاع 

والجنــود واألنصــار والســلطة والجــاه واالدعــاءات الفارغــة ونحوهــا، وتجاهــل 

الحقائــق والفضائــل والمنطــق الســليم والصــاح الحقيقــي لألحــوال واألوضــاع 

والكفــاءات والمؤهــات الفعليــة ونحــو ذلــك.

1. نفس املصدر
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ثــم لجــأ فرعــون إلــى االحتجــاج بشــيء آخــر ال يعبــر عــن قناعــة حقيقيــة، 

بــل عــن عنــاد وجــدل عقيــم، ورغبــة فــي التضليــل والخــداع لقومــه ومريديــه، 

اَء َمَ�ُه  ْو �بَ
أَ
خيانــة منــه للمســؤولية وللثقــة التــي أولتــه إياهــا رعيتــه، فقــال: >�

<))) أي: جــاء معــه المائكــة متتابعيــن يقتــرن بعضهم ببعض،  �ن �ي ِر�نِ �قَ هقُ ُم�قْ
َ
ك ا�أِ

َ
َمل

ْ
�ل

كمــا تفعــل الحاشــية مــع اإلنســان العظيــم، ويعينونــه  أو مقرونيــن بــه ال يفارقونــه 

علــى أمــره ويؤيدونــه، ويشــهدون لــه بصــدق نبوتــه ورســالته، وهــذا القــول منــه: 

إنمــا يــدل علــى عنــاده ورغبتــه فــي الجــدل العقيــم  ال يــدل علــى قناعــة لديــه، و

بالباطــل ليدحــض بــه الحــق تضليــًا لقومــه لصرفهــم عــن الحــق وليبقــوا علــى 

والئهــم واتباعهــم لــه؛ ألن وجــود المائكــة ليــس بمعجــزة أعظــم مــن تحــول 

كل مــا جــاء بــه الســحرة مــن الســحر العظيــم،  العصــا إلــى ثعبــان عظيــم يبتلــع 

 يمــأل الدنيا 
ً
 عظيمــا

ً
وليــس أعظــم مــن تحــول اليــد الســمراء إلــى بيضــاء تشــع نــورا

ــن يصــدق  ــة أو مــرض، فالــذي يشــك فــي معجــزة العصــا واليــد ل ــر عل مــن غي

وجــود المائكــة، بــل ســيكون أســهل عليــه أن يشــك فيهــم.

وعليــه: فــإن فرعــون لــم ينظــر بموضوعيــة ونزاهــة ومنطــق ســليم فيمــا جــاء 

بــه موســى الكليــم؟ع؟ مــن عنــد رب العالميــن مــن المعجزات النيــرات العظيمة 

الباهــرة والبينــات الواضحــات واألدلــة والبراهيــن العقليــة الســاطعة القاطعــة، 

إنمــا تجاهــل جميــع  ومــا دعــا إليــه مــن عقيــدة التوحيــد والنبــوة والمعــاد، و

ذلــك وكأنــه لــم يكــن، وانصــرف إلــى أمــور جانبيــة تافهــة مــن أجــل التضليــل 

الحــق  حســاب  علــى  والملــك،  والقــوة  للثــروة  الخيريــة  وأثبــت  والخــداع، 

والفضيلــة والعقــل والمنطــق الســليم والحقــوق اإلنســانية ونحــو ذلــك، وأوهــم 
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ــوك الجباريــن  كحــال المل ــأن حــال الرســل اإللهييــن، ينبغــي أن يكــون  قومــه ب

وأن يحــف بهــم الخــدم والحشــم والجنــد، ونحــو ذلــك، متجاهــًا القيمــة 

مــن  يلقونــه  ومــا  واألرض،  الســماوات  بجبــار  لاتصــال  العظيمــة  المعنويــة 

التأثيــر والدعــم اإللهــي، واتصالهــم بعالــم الغيــب والملكــوت، ومــا يتحلــون بــه 

مــن العلــم والفضيلــة واالســتقامة فــي الســلوك والخيريــة فــي األفعــال واألعمــال 

إبعادهــا  الصالحــة وخدمــة اإلنســانية وهدايتهــا والعمــل علــى النهــوض بهــا و

عــن االنحــال واالنحطــاط والتخلــف والعدوانيــة ونحــو ذلــك، ومتجاهــًا 

الغايــة مــن بعــث األنبيــاء والرســل الكــرام؟مهع؟ التــي هــي الهدايــة التــي تقــوم علــى 

 
ً
إبطــال القيــم الماديــة والحيوانيــة، فارضــا إحقــاق القيــم الروحيــة واإلنســانية و

ــاة. ــة للكــون واإلنســان والحي ــه المادي ــة، ونظرات ــة الديني قيمــه الدنيوي

الضالــون  الطواغيــت  عليــه  دأب  الــذي  األمــر  ذلــك  فــي  مــا  يخفــى  وال 

علــى  المســتغلون  والمترفــون  المســتبدون  والحــكام  المتجبــرون  والفراعنــة 

ــج  ــا، إال أن قومــه الفاســقين أطاعــوه فيمــا احت ــخ وعــرض الجغرافي طــول التاري

بــه عليهــم وغالطهــم بــه، مــن الملــك والثــروة والقــوة والقيــم الماديــة والمظاهــر 

الحجــة  بقــوة  وتتمتــع  للعقــل  موافقــة  ألنهــا  ال  الزائفــة،  الخابــة  الحســية 

وســامة البرهــان، فهــي هزيلــة ال تســمن وال تغنــي مــن جــوع، وليــس وراءهــا 

حقيقــة وليــس عليهــا نــور وال هــدى، ومــا فيهــا مــن التضليــل والخــداع بّيــن وفــي 

غايــة الوضــوح والجــاء، وال تــرّوج إال علــى الســفهاء الحمقــى: ضعفــاء العقــول 

والمنطــق. واألحــام 

فــأي دليــل يقبلــه العقــل يــدل علــى صــدق فرعــون فــي دعــوى األلوهيــة 
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والربوبيــة، وأن لــه شــرعية ملــك مصــر وثرواتهــا والهيمنــة علــى مقدراتهــا وفــرض 

حكــم األمــر الواقــع عــن طــور اإلنســانية والقائــم علــى االســتخفاف بالعقــول، 

أســلوب مســتحكم لــدى طريــق القــوة والعنــف واإلرهــاب، وأي عاقــل يصــدق 

أتباعــه وعــدم تجليــه  الكليــم؟ع؟ لفقــره وقلــة  نبــوة موســى  بطــان دعــوى 

بأســاور الذهــب والمابــس الفاخــرة؟!

ولكــن لألســف الشــديد: فــإن هــذا األســلوب الفرعونــي المنحــرف عــن طــور 

لــدى  مســتحكم  أســلوب  بالعقــول،  االســتخفاف  علــى  والقائــم  اإلنســانية، 

األنظمــة الدكتاتوريــة والحكومــات المســتبدة، من أجل االســتمرار في وجودها، 

بطابعــه غيــر اإلنســاني الــذي ال يخضع لمنطق ســليم، وتحقيــق أهدافها األنانية 

الســخيفة المنحطــة، حيــث تســعى بشــتى األســاليب والوســائل، وتســتخدم 

كافــة اإلمكانيــات المتاحــة، مثــل: وســائل التواصــل االجتماعــي، والصحــف 

والمجــات والقنــوات الفضائيــة والفــن والرياضــة وغيرهــا، لتبقــى الشــعوب 

فــي مســتويات متدنيــة مــن الوعــي بالحقــوق والواجبــات، وغيــاب البصيــرة 

بالمصيــر والغايــات، ليطيعوهــم ويســلموا إليهــم، فيجعلوهــم غرقــى فــي حالــة 

الجهــل والغفلــة عــن الحقائــق والحقــوق والواجبــات العامة الدينية واإلنســانية 

والوطنيــة، وعــن الغايــات واألهــداف ومجريــات الوقائــع واألحــداث، وتمــارس 

معهــم عمليــات غســل األدمغــة بشــكل دائــم ومتواصــل، لكــي ال تحــدث فتــرة 

 طاغوتيــة جاهليــة، مثل: الطاعــة العمياء 
ً
يقظــة أو صحــوة، وتغــرس فيهــم قيمــا

، والتعصــب للعــادات والتقاليــد والتــراث، ونحــو ذلــك، وتعطــي لهــم  ألولــي األمــر

كاذبــة منحطــة؛ ألن الوعــي والرشــد الحضــاري لــدى الشــعوب، يشــكل  موازيــن 

أعظــم خطــر علــى هــذه األنظمــة وبرامجهــا لمنطــق ســليم.



  460   الالمنطق في الفكر والسلوك - الجزء الثاني

والرشــد  الوعــي  ويعتبــر  إنســاني ســليم،  وال طبــع  إنســان  تقبلهــا فطــرة  وال 

السياســي والحضــاري، أعظــم أعــداء هــذه األنظمــة والحكومــات ولهــذا فهــي 

، وتســعى للقضــاء عليهمــا قبــل أن يتمكنــا فــي  تحــارب الوعــي والفكــر النيــر

، نقيضــان ال  المجتمــع فيقضيــا عليهــا، فوجودهــا ووجــود الوعــي والفكــر النيــر

يجتمعــان.

وعليــه: فــإن أول واجبــات دعــاة اإلصــاح والمطالبيــن بحقــوق اإلنســان، 

، ومواجهــة برامــج االســتخفاف بالعقــول التــي  هــو نشــر الوعــي والفكــر النيــر

تقــوم عليهــا هــذه األنظمــة الفاســدة والحكومــات الظالمــة بــكل حــزم وعــزم، 

بهــذه  القبــول  عليــه  يقــوم  الــذي  األســاس  عــن  الكريــم  القــرآن  كشــف  وقــد 

 �� �نَُّهْم َكا�نُ َطاُع�ُه �إِ
أَ
ا ْ�َمُه �نَ  �قَ

�نَّ �نَ اْس�قَ المغالطــات والشــبهات، قــول اهلل تعالــى: >�نَ

.(((> �نَ �ي اِس�قِ �نَ ْ�ًما  �قَ

أي: نجــح فرعــون فــي االســتخفاف بعقــول قومــه وأحامهــم واســتفزهم 

فأطاعــوه فيمــا حملهــم عليــه مــن الباطــل والمغالطــات؛ ألنهــم فــي الحقيقــة 

وربقــة  العبوديــة  طــور  عــن  والرعونــة، خارجيــن  بالســفه  متصفيــن  والواقــع، 

يجــرون  وأنهــم  الســليم،  والطبــع  والفطــرة  والمنطــق  العقــل  وعــن  اإلنســانية 

وراء أهوائهــم الشــيطانية الشــريرة، ورغباتهــم ونزواتهــم الحيوانيــة المنحطــة، 

ومصالحهــم الدنيويــة العامــة الفانيــة التــي ال يريــدون أن يتنازلــوا أو يتخلــوا 

ــأوون  عنهــا طائعيــن، فليــس لهــم أســاس متيــن يقفــون عليــه، وال ركــن شــديد ي

إليــه.

1. الزخرف: 54
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أي: ألنهــم فاســقون حمقــى غيــر راشــدين فــي تفكيرهــم وتوجهاتهــم فــي 

ــوا فرعــون وســايروه واستســلموا لطاعتــه وتابعــوه فــي مثــل  ــاة، فقــد جامل الحي

هــذه المغالطــات الباطلــة والخزعبــات الســخيفة، وفيمــا ذهــب إليــه مــن 

الباطــل وبــدون حجــة واضحــة وال برهــان عقلــي صحيــح، وبــدون أن يقيمــوا 

الســامية  والمبــادئ  والقيــم  والحقــوق  والحــق  وضمائرهــم  إلنســانيتهم   
ً
وزنــا

والعقــل والمنطــق والوجــدان، وغيــر مباليــن بمــا يمكــن أن يجــري عليهــم بعــد 

المــوت والرحيــل مــن عالــم الدنيــا، فهــم قــد هيــأوا بأيديهــم أســباب ضالهــم، 

ى وحصــل لهــم مــن التضليــل والخــداع.  فيمــا جــر
ً
وليســوا معذوريــن أبــدا

وقيــل: طلــب منهــم الخفــة فــي مطاوعتهــم له فيمــا دعاهم إليه، فاســتجابوا 

كمــا هــي العــادة عنــد األمــم المتخلفــة  لــه مســرعين غيــر مباليــن وال متريثيــن، 

، حيــث تطيــع ملوكهــا وحكامهــا وأســيادها 
ً
 وســلوكيا

ً
ــا  وروحي

ً
ــا المنحطــة فكري

وتســايرهم علــى خــاف العقــل والمنطــق والحــق والحقــوق والقيــم اإلنســانية 

العاليــة والمبــادئ الســامية والفطــرة والروح اإلنســانية والطبع الســليم والمصالح 

العامــة الجوهريــة ونحــو ذلــك.

وقيــل: بســبب فســقهم قيــض اهلل؟زع؟ لهــم فرعــون يزيــن لهــم الشــرك والفســوق 

 
ً
 فاســقا

ً
والرذيلــة، فهــم فاســقون يتبعــون قائــدا الســيئة  والعصيــان واألعمــال 

ــو لــم يكونــوا فاســقين لمــا اتبعــوا فرعــون فــي مغالطاتــه ولمــا تمكــن  مثلهــم، ول

مــن إضالهــم وخداعهــم.

وقــد جــرت العــادة: أن الفراعنــة والحــكام المســتبدين والقيــادات العليــا: 

رؤيــة  عــن  والقــوة  والثــروة  الســلطة  أعمتهــم  الذيــن  والعســكرية،  المدنيــة 
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الحقيقــة، فــا يخضعــون لعقــل أو منطــق، وال يســمعون موعظــة أو نصيحــة 

صادقــة مــن أحــد، ويصــرون علــى قراراتهــم الخاطئــة، وال يتراجعــون عنهــا فــي 

غيــاب المراقبــة والمحاســبة، حتــى يجبــروا علــى التراجــع بســبب فداحــة 

 مســتحيًا قــول اهلل تعالــى: 
ً
الخســائر ونحوهــا، ممــا يجعــل االســتمرار فيهــا أمــرا

�نَى<))) أي: أن اإلنســان إذا ملــك الســلطة  �نْ ُه �ْس�قَ
آ
� �ن ّرَ

أَ
ٰى 6 � ْ��نَ �يَ

َ
�نَسا�نَ ل اإِ

ْ
�نَّ �ل ا �إِ

َّ
>َكل

والثــروة والقــوة فإنــه يطغــى، مــا لــم يوجــد مــن يراقبــه ويحاســبه ويأخــذ علــى 

يــده ويمنعــه.

كشــخص بالقــرار أوثــق، وكلمــا بــذل فــي تنفيــذه  كانــت عاقــة القائــد  وكلمــا 

كان التصميــم علــى االســتمرار فيــه  كلمــا   ، كثــر مــن المــال والجهــد والوقــت أ

، والتراجــع عنــه أبطــأ وأصعب، وينغلق الباب أمــام المراجعة الموضوعية  كثــر أ

، ويظهــر الميــل  النزيهــة، ويضعــف االســتعداد لاعتــراف بخطــأ الخيــار أو القــرار

ى أو عوامــل خارجة عن اإلرادة والســيطرة المســؤولية  إلــى تحميــل أطــراف أخــر

عــن الفشــل أو تأخيــر اإلنجــاز ونحــو ذلــك، وقــد يضطــر القائــد المســتبد فــي 

ظــل غيــاب المراقبــة والمحاســبة، إلــى االعتــراف ببعــض األخطــاء الجزئيــة، 

كل عمــل بشــري غيــر معصــوم مــن الخطــأ، ولكنه   فــي 
ً
 طبيعيــا

ً
ويعتبــر ذلــك أمــرا

ال يعتــرف بخطــأ القــرار أو الخيــار فــي نفســه أو أصلــه.

وبعــض الفراعنــة والحــكام المســتبدين يدعــون العصمــة فــي جميــع قراراتهــم 

وال يعترفــون حتــى باألخطــاء الجزئيــة، ممــا يعنــي: ضخ المزيد من ثروة الشــعب 

ومــن الجهــد والوقــت واألنفــس، أي: المزيــد مــن الخســائر الماديــة والبشــرية 

1. العلق: 7-6
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والمعنويــة المتاحقــة، وتســتمر الحالــة النازفــة حتــى يضطــر القائــد المســتبد 

فــي األنظمــة الدكتاتوريــة حيــث تغيــب المراقبــة والمحاســبة إلــى التراجــع عــن 

ــره أو العوامــل  ــه، ويحمــل غي ، الســتحالة االســتمرار في
ً
كارهــا ــار  ــرار أو الخي الق

الخارجــة عــن اإلرادة والســيطرة المســؤولية الكاملــة عــن الفشــل، ويظهــر نفســه 

بأنــه القائــد المتميــز الحريــص علــى مصالــح شــعبه ومقدراتــه وصانــع نهضتــه.

السياســية  للخيــارات   
ً
مستســلما يكــون  العقــل  أن  بالتجربــة  ثبــت  وقــد 

واالقتصاديــة والعســكرية وغيرهــا، إذا استرســل فيهــا اإلنســان، ويختلــق المعاذيــر 

 
ً
كثــر ابتعــادا والمبــررات غيــر المنطقيــة وغيــر الواقعيــة لهــا، وأن اإلنســان يكــون أ

 
ً
 فــي الشــيء ومحبــا

ً
كان راغبــا عــن الدراســة والتقييــم المنطقــي الموضوعــي، إذا 

لــه، فإنــه يختــاره، ثــم يبحــث لــه عــن المبــررات بحســب أهوائــه.

 بحســب مــا ترغــب النفــس وتشــتهي، وليــس 
ً
أي: إن الخيــار يكــون ذاتيــا

 بحســب المنطــق والمصلحــة الموضوعيــة الفعليــة، وقــد يــورط فيــه 
ً
موضوعيــا

 فــي ظــل نظــام 
ً
كان قائــدا  أو جماعــات أو شــعب أو أمــة إذا 

ً
آخريــن أفــرادا

دكتاتــوري تغيــب فيــه المراقبــة والمحاســبة، ويكثــر فيــه التملــق والمجاملــة 

والمســايرة.

المســتبدين،  والحــكام  للفراعنــة  المواليــن  أن   :
ً
أيضــا العــادة  جــرت  كمــا 

والمنطــق  للعقــل  مخالــف  هــو  ممــا  بــه،  يأمرونهــم  مــا  كل  فــي  يطيعونهــم 

والفطــرة والطبــع الســليم والكرامــة اإلنســانية والمصلحــة العامــة، بمــا فــي ذلك: 

محاربــة األوليــاء الصالحيــن والدعــاة المصلحيــن والمطالبيــن بحقــوق اإلنســان 

وقتلهــم بغيــر حــق، وذلــك: تحــت تأثيــر التعصــب والطمــع فــي الفتــات القليــل 
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والخــوف مــن التغييــر ومــن عقــاب الفراعنــة والحــكام، متجاهليــن عدالــة 

الحقــوق وقضايــا المعارضــة، ومــا يأتــون بــه مــن حقائــق ومنطــق ســليم وأدلــة 

وبراهيــن عقليــة وحــوادث ووقائــع تــدل علــى عدالــة قضيتهــم وصحــة مطالبهــم 

وعقانيتهــا وواقعيتهــا، ومتجاهليــن العواقــب الوخيمــة الســيئة التــي تنتظــر 

ــا واآلخــرة. الظالميــن وأعوانهــم والراضيــن بالظلــم فــي الداريــن الدني

وهــذا الموقــف يــدل علــى خفــة العقــل، والخــروج عــن الفطــرة والضميــر 

التحقيــق  فــي  الســليم  ومنهجــه  العقــل  بمنطــق  التقيــد  وعــدم  والمنطــق، 

والتمحيــص والبحــث عــن الحقيقــة والعمــل بمقتضاهــا، ومتجاهليــن القيــم 

قــوم فرعــون. كان حــال  كمــا  الســامية  والمبــادئ  العاليــة  اإلنســانية 

كل ذلــك الوعــظ والنصــح  كانــت عاقبتهــم بعــد  كذلــك، فقــد  كانــوا  وألنهــم 

إتمــام الحجــة أن أغضبــوا اهلل ؟ج؟ عليهــم، حتــى اســتحكم عليهــم  واإلرشــاد و

إصرارهم  كلمــة العــذاب بســبب إفراطهــم فــي العنــاد، و غضبــه، وحقــت عليهــم 

علــى الكفــر وتكذيــب الرســول الكريم موســى بن عمــران الكليم؟ع؟ وعلى الرذيلة 

والعصيــان والظلــم والطغيــان واألعمــال الســيئة والجرائــم والجنايــات الشــنيعة 

ونكــث العهــود والمواثيــق المؤكــدة، وعــدم انتفاعهــم بالمعجــزات اإللهيــة النيــرة 

الباهــرة، والبينــات اإللهيــة الواضحــة، واألدلــة والبراهيــن العقليــة الســاطعة 

القاطعــة، والمواعــظ المخلصــة والنصائــح الصادقــة، ممــا أخرجهــم عــن ربــاط 

العبوديــة هلل رب العالميــن، وعــن ربقــة اإلنســانية وروحهــا وطبعهــا الســليم، وعن 

 علــى اإلنســانية، ويعيقــون 
ً
ــا  جدي

ً
العقــل والمنطــق، وأصبحــوا يشــكلون خطــرا

كمالهــا الحضــاري ورشــدها وتحقيــق غايــة وجودهــا. نهضتهــا وســيرها نحــو 
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ــح  ــم، فأصب ــل العظي ــي الني ــق الغــرق ف ــن عــن طري فأهلكهــم اهلل؟زع؟ أجمعي

نهــر النيــل الــذي هــو مصــدر فخرهــم وعظمتهــم وثروتهــم، وكان محــل افتخــار 

<))) يعنــي: نهــر النيــل وتفرعاتــه،  ىي ْح�قِ
ِر�ي ِم�ن �قَ ْ حب

َهاُر �قَ �نْ
اأَ

ْ
ِه �ل �نِ

ٰ
فرعــون، بقولــه: >َوَه

ــر األرض مــن رجســهم. ــم واســتئصال وجودهــم وتطهي  لهاكه
ً
ســببا

الفراعنــة  مــن  لغيرهــم  ليكــون  العقوبــة،  هــذه  لهــم  اهلل؟زع؟  اختــار  وقــد 

المتجبريــن والحــكام المســتبدين وقــوى االســتكبار العالمــي عبــرة، بــأن يأتيهــم 

أنــه مصــدر  ال يحتســبون ومــن حيــث يظنــون  مــن حيــث  والهــاك  الفنــاء 

وقوتهــم. حياتهــم 

وبهــذه العاقبــة المأســاوية التــي لحقــت بفرعــون وقومــه، أراح اهلل المؤمنيــن 

منهــم وخلصهــم مــن شــرهم وأذاهــم، وفتــح الطريــق أمــام اإلنســانية للهدايــة 

إقامــة حضــارة إنســانية ســامية وشــاملة ومتوازنــة ومتطــورة، تتجلى  والنهــوض و

فيهــا إرادة اهلل ؟ج؟، وتتحقــق فيهــا خافــة اإلنســان هلل ذي الجــال واإلكــرام فــي 

األرض، وتتجّســد صفــات الكمــال اإللهــي: صفــات الجمــال وصفــات الجــال 

فيهــا، وتتحقــق غايــة وجــود اإلنســان، وهــي: العبــادة الكاملــة عبــادة الفــرد 

الكامــل، وعبــادة المجتمــع الكامــل.

وجعــل اهلل؟زع؟ فرعــون وقومــه بهــذه العاقبة المأســاوية المذمومة، الســابقين 

أو المتقدميــن علــى مــن يأتــي بعدهــم مــن أئمــة الضــال والمقتديــن بهــم الذيــن 

يعملــون مثــل عملهــم إلــى نــار البــرزخ وعذابــه المهيــن.

1. الزخرف: 51
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وقيــل: جعلهــم اهلل؟زع؟ قــدوة لــكل مــن يأتــي بعدهــم مــن أئمــة الضــال 

والمقتديــن بهــم فــي اســتحقاق مثــل عقابهــم المؤلــم المهيــن، إلتيانهــم مثــل 

كمــا جعلهــم اهلل؟زع؟ عبــرة  أعمالهــم القبيحــة وجرائمهــم وجناياتهــم الشــنيعة، 

يعتبــر بهــم المعتبــرون بعدهــم، فــا يفعلــون مثــل فعلهــم، لئــا ياقــوا مثــل 

مصيرهــم المشــؤوم فــي الــذل والهــوان والهــاك واللعــن المســتمر مــن النــاس 

طــوال التاريــخ ومــن المائكــة فــي عالــم الغيــب ومــن اهلل ؟ج؟، حتــى يــرث 

اهلل؟زع؟ األرض ومــن عليهــا، ثــم يدخلهــم اهلل؟زع؟ إلــى نــار جهنــم خالديــن فيهــا 

وبئــس القــرار فــي اآلخــرة.

ى   عجيــب الشــأن يجــري مجــر
ً
وقيــل: جعلهــم اهلل؟زع؟ قصــة أو حديثــا

فــي  المذمومــة  والعاقبــة  الســوء  فــي  بهــم  غيرهــم  يشــبه  حيــث  األمثــال، 

جميــع األجيــال واألمــم بعدهــم، وفــي هنــا تحذيــر إلهــي شــديد اللهجــة، إلــى 

جميــع المعانديــن والمســتكبرين والطواغيــت والفراعنــة والحــكام المســتبدين 

والمترفيــن المســتغلين، يأمرهــم بالنظــر فــي أحوالهــم، والحــذر الشــديد مــن أن 

تكــون لهــم نفــس عاقبتهــم فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة.



المحور الثامن 

سورة الدخان )17 - 33(

الفصل األول: الرسالة اإللهية إلى فرعون 	

الفصل الثاني: دعاء موسى وهالك فرعون 	

الفصل الثالث: نجاة بني إسرائيل وتفضيلهم على العالمين 	

 





الفصل األول: الرسالة اإللهية إلى فرعون

و� 
ُ

ّد
أَ
�نْ �

أَ
ٌم 17 � اَءُهْم َرُس�ٌل َكِر�ي ْرَعْ��نَ َو�بَ ْ�َم �نِ ُهْم �قَ

َ
ل �بْ

ا �قَ
�نَّ �قَ ْ� �نَ �قَ

َ
قول اهلل تعالى: >َول

�نٍ 19  �ي َ�ا�نٍ ُم�بِ
ْ
ُسل ْم �بِ

ُ
ك �ي �قِ

آ
ِ�ي �

�نّ ِه �إِ
َ
� �لّل

َ
�� َعل

ُ
ْ�ل ا �قَ

َ
�نْ ل

أَ
�نٌ 18 َو� ِم�ي

أَ
ْم َرُس�ٌل �

ُ
ك

َ
ِ�ي ل

�نّ ِه �إِ
َ
اَد �لّل َّ ِع�بَ �ي

َ
ل �إِ

(((> ��نِ
ُ
ل ِ رن

اْع�قَ �� لِ�ي �نَ
ِم�نُ �أْ ْم �قُ

َ
ُم��نِ 20 إَِو�نْ ل ُ ْرحب �نْ �قَ

أَ
ْم �

ُ
ك ِ

ّ ِ�ي َوَر�ب
ّ
َر�ب  �بِ

�قُ
ِ�ي ُعدنْ

إَِو�نّ

األفكار الرئيسية والمضامين العامة

أقســم اهلل ؟ج؟ الكريــم بأنــه قــد ابتلــى فرعــون وقومــه األقبــاط وامتحنهــم 

كمــا هــم عليــه فــي باطنهــم وقــرارة أنفســهم ولتكــون هلل  ليظهــروا علــى حقيقتهــم 

ســبحانه وتعالــى الحجــة البالغــة التامــة عليهــم، بــأن بعــث فيهــم وأرســل إليهــم 

كريــم النســب والحســب؛ ألنــه  ، وهــو موســى بــن عمــران الكليــم؟ع؟ 
ً
كريمــا رســوالً 

مــن ســالة األنبيــاء الكــرام المطهريــن؟مهع؟، فهــو مــن نســل إبراهيــم الخليــل؟ع؟ 

كريــم الطبــع والصفــات  مــن أوالد يعقــوب بــن اســحاق »إســرائيل«؟ع؟، وهــو 

الحميــدة  والخصــال  الحســنة  باألخــاق  يتحلــى  إذ  والســلوك،  والخصــال 

ويعمــل الخيــرات واألعمــال الصالحــة التــي ظهــرت منــه وثبتــت لــه ولــم يســبقه 

1. الدخان: 21-17
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كريــم فــي قومــه لشــرف نســبه وكريــم خصالــه، وكريــم  فيهــا أحــد غيــره، وهــو 

كثيــرة مــن اإلكــرام لــه، مثــل:   
ً
عنــد اهلل تبــارك وتعالــى، بــأن اســتحق عليــه أنواعــا

النبــوة والرســالة والتكليــم والنعــم الجســمية، وذلــك لحســن طبعــه وســامة 

ــه  ــه وحميــد خصال ــه وجميــل أخاقــه وحســن صفات منطقــه وفكــره وعقيدت

كمالهــم  إرشــادهم لمــا فيــه  وصالــح أعمالــه ونفعــه إلــى العبــاد وهدايتــه إليهــم و

وخيرهــم وصاحهــم ومصلحتهــم وســعادتهم الحقيقيــة الكاملــة فــي الداريــن 

الدنيــا واآلخــرة، ودفاعــه عــن المظلومين والمســتضعفين ونحو ذلك، وبحســب 

 إال 
ً
المنطــق ومقتضــى الحكمــة وبحســب التجربــة، فــإن اهلل؟زع؟ لــم يبعــث نبيــا

 فــي نفســه، ويقــع فــي الــذروة مــن أشــراف قومــه وكرامتهــم.
ً
كريمــا أن يكــون 

وامتحــان فرعــون وقومــه بإرســال موســى الكليــم؟ع؟ إليهــم، بــأن يبيــن لهــم 

الحــق والعــدل والخيــر والفضيلــة والصــاح واألعمــال الصالحــة ومــا شــّرعه 

اهلل تبــارك وتعالــى إليهــم مــن العبــادات والســنن واألحــكام، ودعاهــم ليؤمنــوا 

بالتوحيــد ويعملــوا بمقتضــاه وأن يطيعــوا رســوله فيمــا يأمرهــم بــه وينهاهــم 

عنــه، ويبيــن لهــم الباطــل والظلــم والشــر والرذيلــة والضــال والفســاد واألعمــال 

الســيئة ونهاهــم عــن الكفــر والضــال والمعصيــة هلل ســبحانه وتعالــى ولرســوله 

الكريــم؟ع؟ ويقيــم عليهــم الحجــة فــي جميــع ذلــك، قــول اهلل تعالــى: >ُرُسلًا 

 � رنً �ي ِ َعرن ُه 
َ
�لّل َوَك��نَ  ُسِل  �لّرُ  �َ�ْ َ �ب هقٌ  َّ ُح�ب ِه 

َ
�لّل  �

َ
َعل اِس 

ِلل�نَّ ��نَ 
ُ
ك َ �ي ا 

َّ
ل ِل�أَ �نَ  ِر�ي �نِ َوُم�نْ �نَ  ِر�ي ِ

ّ سث ُم�بَ

 
هقٍ إَِو�نَّ �نَ ِ

�يّ َ َّ َع�نْ �ب َٰى َم�نْ َح�ي
ْح�ي َ هقٍ َو�ي �نَ ِ

�يّ َ َك َع�نْ �ب
َ
ْهِلَك َم�نْ َهل ًما<))) وقول اهلل تعالى: >ِل�يَ َحِك�ي

ٌم<))) وقــد اختــار فرعــون وقومــه الكفــر علــى اإليمــان والضــال  ٌع َعِل�ي َسِم�ي
َ
َه ل

َ
�لّل

1. النساء: 165
2. األنفال: 42



الفف  اإ اه الرسالل ا ل:ال ألا فرفلا    471 

علــى الهــدى بعــد إقامــة الحجــة البالغــة عليهــم، وعصــوا ربهــم وعتــوا عــن أمــره 

 فأغرقهــم فــي 
ً
واســتكبروا علــى اهلل ســبحانه وتعالــى وعلــى الحــق وأهلــه اســتكبارا

ــن. البحــر أجمعي

وفــي اآليــة الشــريفة المباركــة: تســلية للمؤمنيــن والمصلحيــن والمســتضعفين 

ــن والمســتكبرين والمعانديــن فــي  ــر لكافــة المشــركين والظالمي ــذار وتحذي إن و

العالــم علــى طــول التاريــخ وعــرض الجغرافيــا.

ويعتبــر االبتــاء واالمتحــان ســنة إلهيــة تعــم األفــراد والمجتمعــات البشــرية 

َحِس�بَ 
أَ
فــي العالــم علــى طــول التاريــخ وعــرض الجغرافيــا، قــول اهلل تعالــى: >�

َم�نَّ 
َ
ْ�ل �يَ

َ
ل ِلِهْم �نَ �بْ

�نَ ِم�نْ �قَ �ي ِ �ن
َّ
ا �ل

�نَّ �قَ ْ� �نَ �قَ
َ
��نَ 2 َول �نُ �قَ �نْ ُ ا �ي

َ
ا َوُهْم ل

َم�نَّ
آ
� ��

ُ
�ل �قُ َ �نْ �ي

أَ
� ��

ُ
َرك �قْ ُ �نْ �ي

أَ
اُس �

�ل�نَّ

بمجــرد  يتركــوا  أن  النــاس  أحســب  أي:   (((> �نَ �ي �بِ كَ�دنِ
ْ
�ل َم�نَّ 

َ
ْ�ل �يَ

َ
َول  �� َصَ��قُ �نَ  �ي ِ �ن

َّ
�ل ُه 

َ
�لّل

قولهــم آمنــا ثــم ال يفتنــون وال يمتحنــون بمــا يظهــر بــه حقيقــة مــا فــي أنفســهم 

مــن الصــدق واإلخــاص أو الكــذب والنفــاق، ويقســم رب العــزة والجــال بــأن 

النــاس لــن يتركــوا اآلن وفــي المســتقبل بغيــر امتحــان، وأنــه قــد امتحــن النــاس 

ــراد والجماعــات واألمــم فيمــا مضــى، فاالمتحــان واالبتــاء ســنة  : األف
ً
جميعــا

إلهيــة ثابتــة جاريــة فــي جميــع األفــراد وفــي جميــع األمــم فــي العالــم علــى 

طــول التاريــخ وعــرض الجغرافيــا، ليعلمــن اهلل؟زع؟ المخلصيــن الذيــن صدقــوا 

فــي إيمانهــم وثبتــوا عليــه رغــم المــكاره، وليعلمــن المنافقيــن الكاذبيــن الذيــن 

كاذبــون فيمــا أظهــروه، والضعفــاء الذيــن إذا أوذوا فــي اهلل  يظهــرون اإليمــان وهــم 

كل مطمــع ويخافــون ويهربــون مــن  كعــذاب، فيجــرون وراء  جعلــوا فتنــة النــاس 

1. العنكبوت: 3-2
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كل تهديــد ووعيــد، أي، امتحــن اهلل النــاس ليظهــر علمــه فيهــم ومــا يعلمــه مــن 

حقيقتهــم الفعليــة واألفعــال التــي يســتحقون عليهــا الثــواب والعقــاب، لتكــون 

لــه الحجــة البالغــة التامــة عليهــم.

وقيــل: ابتاهــم بــأن أمهلهــم وأعطاهم الملك والســلطة والقــوة واإلمكانيات 

الضخمــة والثــروة العظيمــة الواســعة والتمكــن فــي األرض ووســع عليهــم في الرزق 

 لطغيانهــم وتمردهــم علــى الحــق وأهلــه واســتكبارهم 
ً
فّغرتهــم، وكانــت ســببا

عليهــم  بهــا  المنعــم  يشــكروا  ولــم  حقهــا  يــؤدوا  فلــم  بالنعمــة،  وجحودهــم 

واســتخدموها فــي اإلضــال واإلفســاد فــي األرض، وتهافتــوا علــى أنــواع المعاصي 

ثــام والظلــم والجــور والجرائــم ونحــو ذلــك، فانتقــم اهلل؟زع؟ منهــم  والذنــوب واآل

بــأن ســلبهم النعمــة وأهلكهــم بالغــرق أجمعيــن ومحاهــم مــن صفحــة الوجــود.

وكانــت رســالة موســى الكليــم؟ع؟ إلــى فرعــون، تتضمــن النقــاط الرئيســية 

التاليــة:

المؤمنيــن  أيديكــم عــن عبــاد اهلل  ارفعــوا  ِه<))) أي: 
َ
�لّل اَد  ِع�بَ  َّ �ي

َ
ل �إِ و� 

ُ
ّد

أَ
� �نْ 

أَ
�<  .(

المســتضعفين وهــم بنــو إســرائيل، بتحريرهــم مــن العبوديــة واالســترقاق 

واالســتضعاف واإلذالل، وال تعذبوهــم بذبــح األوالد والذكــور واســتحياء 

األعمــال  فــي  وباســتخدامهم  الجنســية،  والمتعــة  للخدمــة  النــاس 

الشــاقة والوضيعــة، وامنحوهــم حــق الســفر والهجــرة مــن مصــر إلــى 

التــي هــي موطــن جدهــم إســرائيل  األرض المقدســة أرض فلســطين، 

»يعقــوب«؟ع؟ قبــل هجرتــه منهــا إلــى أرض مصــر علــى عهــد حكومــة 

1. الدخان: 18
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ابنــه يوســف الصديــق؟ع؟ العادلــة فــي القــرن الثالــث عشــر )))( قبــل 

كثــر مــن أربعمائــة ســنة، حيــث أمرهــم اهلل ســبحانه  الميــاد، أي: قبــل أ

وتعالــى بالعــودة إليهــا معــي واســتيطانها مــن جديــد، وهــم عشــيرتي وأنــا 

زعيمهــم وقائدهــم والمقــدم فيهــم، وهــم راغبــون فــي الهجــرة إليهــا معــي.

ويعتمــد هــذا الطلــب لموســى الكليــم؟ع؟ مــن فرعــون الطاغيــة علــى 

األســباب المنطقيــة والواقعيــة التاليــة:

<))) ألنــي رســول إليكــم مــن رب العالميــن،  �ن ِم�ي
أَ
ْم َرُس�ٌل �

ُ
ك

َ
ِ�ي ل

�نّ >�إِ  .
أ
�

عليكــم  وواجــب  حــق  وطاعتــه  بذلــك،  أمرنــي  الــذي  وهــو 

. عليهــم و

ال  ورســالته،  وحيــه  علــى  وتعالــى  تبــارك  اهلل  مــن  أميــن  أنــي  ب. 

، وأميــن 
ً
، وال أزيــد عليــه وال أنقــص منــه شــيئا

ً
ألتمســكم منــه شــيئا

كذلــك علــى مصلحتكــم ومصلحتهــم، غيــر مهتــم فــي شــيء مــن 

ذلــك، وال أخــون فــي دعــوى الرســالة وال فيمــا عرضتــه عليكــم 

ــر  ــد بتحري ــات، فــا أري ــه إليكــم مــن ضمان مــن مطالــب وقدمت

الســلطة  علــى  واالســتياء  عليكــم  االنقــاب  إســرائيل  بنــي 

واالســتئثار بالســلطة والثــروة والمقــدرات وطــرد األقبــاط مــن 

أرضهــم وديارهــم ووطنهــم واإلضــرار بمصالحكــم، فإنــي أميــن 

علــى مصالحكــم ومصالــح بنــي إســرائيل، علــى حــد ســواء، وقــد 

كل ذي حــٍق حقــه. إعطــاء  أردت فقــط العدالــة و

1. نفس املصدر
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ــي  وهــذا يدحــض االتهامــات الباطلــة التــي ألصقهــا فرعــون بول

اهلل األعظــم ورســوله الكريــم، مثــل: الســحر والســعي إلــى التفــوق 

كمــا  وغيرهــا،  والمقــدرات  والثــروة  الســلطة  علــى  واالســتياء 

األمانــة  مــن  بــه  يتحلــى  ومــا  العالميــن  رب  مــن  الرســالة  أن 

والصــدق والوفــاء وغيــر ذلــك مــن الصفــات الكريمــة، توجــب 

بحســب العقــل والمنطــق طاعتــه واالنقيــاد لــه وتحقيــق مطالبــه 

والحقوقيــة. والسياســية  الدينيــة  اإلصاحيــة 

وبحســب العقــل والمنطــق والحقــوق، فــإن اســتضعاف عبــاد 

 
ً
 علــى اهلل ؟ج؟، وظلمــا

ً
 اســتكبارا

ُ
إذاللهــم وتعذيبهــم، يعــّد اهلل و

للعبــاد، وليــس لفرعــون وقومــه فــي ذلــك أدنــى حــق، بــل هــو 

حــرام ومرفــوض بحكــم العقــل وفــي جميــع األديــان والشــرائع 

اإللهيــة وعاقبتــه ســيئة مذمومــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، 

وفــرض  النــاس  اســتعباد  فــي  الحــق  لغيــره  وال  لفرعــون  فليــس 

ــر  إخضاعهــم إلرادتــه وحكــم األمــر الواقــع بغي ــا عليهــم و الوصاي

إرادتهــم ومصلحتهــم. رضاهــم وعلــى خــاف 

والهجــرة حــق إنســاني ثابــت لبنــي إســرائيل وهــي فــي مصلحتهــم 

منهــا  منعهــم  فــي  الحــق  لفرعــون  فليــس  فيهــا،  راغبــون  وهــم 

، خاضعيــن إلرادة فرعــون  إجبارهــم علــى البقــاء فــي أرض مصــر و

والوضيعــة  الشــاقة  األعمــال  فــي  ويســتخدمهم  وحكومتــه، 

ونحــو  والمســاواة  وللعدالــة  لحقوقهــم   
ً
كا وانتهــا بهــم  اســتهانة 
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الشــرعي  فواجبــي  الهجــرة  مــن  منعهــم  فــإذا  وعليــه:  ذلــك، 

والقومــي هــو مناهضتــك ومناصــرة بنــي إســرائيل حتــى يحصلــوا 

 منــك 
ً
كافــة حقوقهــم، ومنهــا: حقهــم فــي الهجــرة، طوعــا علــى 

، وقــد وعدنــي ربــي الكريــم بــأن ذلــك حــادث ال محالــة 
ً
كرهــا أو 

ــأي حــال مــن األحــوال. فــا تقــدر علــى منعــه ب

ِه<))) فيــه 
َ
اَد �لّل ووصــف اهلل ســبحانه وتعالــى لبنــي إســرائيل بـــ>ِع�بَ

إذاللهــم وتعذيبهــم  اســترحام لهــم، ودليــل علــى أن اســتضعافهم و

فيــه اســتكبار علــى اهلل؟زع؟، وليــس فيــه لفرعــون أي حــق.

لهــم،  نــداء  ِه<))) 
َ
�لّل اَد  ِع�بَ  َّ �ي

َ
ل �إِ و� 

ُ
ّد

أَ
� �نْ 

أَ
�< قولــه:  مــن  المــراد  وقيــل: 

بمعنــى: أدوا إلــّي يــا عبــاد اهلل مــا هــو واجــب عليكــم مــن اإليمــان 

بــي وقبــول دعوتــي وطاعتــي واتبــاع ســبيلي، أي: أطيعونــي فيمــا 

آمركــم بــه مــن اإليمــان والطاعــة هلل ســبحانه وتعالــى وأداء مــا 

والــزكاة والعمــل  الصــاة والصيــام والحــج  فرضــه عليكــم مــن 

والضــال  الكفــر  مــن  عنــه  كــم  أنها وفيمــا  واألحــكام،  بالســنن 

والفســوق والعصيــان والطغيــان والعــدوان، ألنكــم عبــاد اهلل ؟ج؟، 

إقامــة  إليكــم، و وأنــا أبلغكــم عنــه، وأمرنــي بتبليــغ مــا بلغتــه 

الفائزيــن  المهتديــن  مــن  كنتــم  أطعتــم  فــإن  الحجــة عليكــم، 

الضاليــن  مــن  كنتــم  عصيتــم  إن  و الســعداء،  المصلحيــن 

1. نفس املصدر
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األشــقياء. الخاســرين 

واإليمــان  والرشــاد  الهــدى  إلــى  أدعوكــم  أي:  ِه<))) 
َ
�لّل  �

َ
َعل  ��

ُ
ْ�ل �قَ ا 

َ
ل �نْ 

أَ
>َو�  .(

بتوحيــد اهلل ســبحانه وتعالــى وطاعتــه، وهــو حــق بّيــن ثابــت عليكــم، 

يســتند إلــى الحجــة والبرهــان والدليــل الصحيــح، فا تســتعلوا وتتجبروا 

ــة  ــأي عمــل ال ينســجم مــع أصــول العبودي ــى ب ــى اهلل ســبحانه وتعال عل

فــي ادعــاء  العالميــن ســبحانه وتعالــى، واالســتمرار  المطلقــة هلل رب 

وتعالــى،  الشــرك وعبــادة غيــر اهلل ســبحانه  وفــي  والربوبيــة  األلوهيــة 

إخضاعهــم  اإلســتكبارية عليهــم و اإلرادة  بفــرض  العبــاد  والعلــو علــى 

لحكــم األمــر الواقــع بالقــوة والعنــف واإلرهــاب والتضليــل ونحــو ذلــك، 

بغيــر رضاهــم وعلــى خــاف إرادتهــم ومصلحتهــم، وبتكذيــب رســالته 

ــه مــن اإليمــان  ــم ب ــي واإلعــراض عمــا آمرك ورســوله إليكــم، واالســتهانة ب

والطاعــة، واإلصــرار علــى مــا أنتــم عليــه مــن العنــاد والمكابــرة والكفــر 

والجــور  والظلــم  والعــدوان  والطغيــان  والعصيــان  والفســوق  والضــال 

إذاللهــم وتعذيبهــم، فــإن فــي تكذيــب الرســول  واالســتضعاف لعبــاد اهلل و

فــي رســالته، اســتعاء وتجبــر علــى مــن أرســله.

ومعجــزات  كريمــات،  بآيــات  أي:   (((> �نٍ �ي ُم�بِ َ�ا�نٍ 
ْ
ُسل >�بِ جئتكــم  وقــد 

ثعبــان  إلــى  التــي تتحــول  العصــا  وفــي مقدمتهــا:  باهــرات قاهــرات، 

حقيقــي ضخــم، واليــد الســمراء التــي تتحــول إلــى بيضــاء فــي غايــة 

1. الدخان: 19
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 أبهــى مــن نــور الشــمس الطالعــة يمــأل 
ً
 بهيــا

ً
الحســن والجمــال، وتشــع نــورا

المــكان، وســائر اآليــات التســع، وحجــج ظاهــرات بــارزات، وبينــات 

واضحــات فاصــات، وأدلــة وبراهيــن نيــرة ســاطعة قاطعــة، يعتــرف 

كل عاقــل منصــف صاحــب منطــق ســليم، وال ســبيل إلــى  بصحتهــا 

إنكارهــا، تثبــت صــدق نبوتــي ورســالتي إليكــم من رب العالميــن، وعدالة 

المطالــب  وشــرعية  التوحيــد،  إلــى  إليكــم  دعوتــي  وصحــة  قضيتــي، 

اإلصاحيــة، الدينيــة والسياســية والحقوقيــة التــي تقدمــت بهــا إليكــم، 

ــد عنهــم، والســماح لهــم  ــي إســرائيل ورفــع الي ــر بن ــا: تحري وفــي مقدمته

بالهجــرة بحســب رغبتهــم إلــى أرض فلســطين، ولكنهــم بــدل اإليمــان 

كذبــوه وهمــوا بقتلــه. والتصديــق بــه، 

المتغطــرُس  فرعــوُن  هــدد  لقــد   (((> ُم��نِ ُ ْرحب �قَ �نْ 
أَ
� ْم 

ُ
ك ِ

ّ َوَر�ب ِ�ي 
ّ
َر�ب �بِ �قُ 

ُعدنْ ِ�ي 
>إَِو�نّ  .(

 موســى الكليــم؟ع؟ وتوعــده بالســجن والقتــل بأشــر القتــات 
ُ

ــة الطاغي

كمــا هــو دأب  وهــو الرجــم بالحجــارة وتشــويه الســمعة فــي الــرأي العــام، 

 مــع المعارضيــن لهــم، فــرد عليــه موســى الكليــم؟ع؟ بــكل 
ً
الفراعنــة دائمــا

ثقــة وثبــات: إنــي قــد التجــأت واســتجرت واحتميــت بــاهلل؟زع؟ رب 

إنــي متــكل عليــه،  العالميــن، الــذي هــو ربــي وربكــم علــى حــد ســواء و

وهــو يعيذنــي ويعصمنــي منكــم، وهــو حارســي وحافظــي مــن أن تقتلوني 

أو أن تنالونــي بــأذى مــادي أو معنــوي، وألن اهلل؟زع؟ هــو المدبــر الوحيــد 

للعالــم وألمــري وألمركــم وهــو المالــك ألنفســنا وصفاتنــا وأفعالنــا، فــا 

نقــدر علــى فعــل شــيء إال بإذنــه.

1. الدخان: 20
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ــه، وقــد  إلحــاق األذى والضــرر بــي إال بإذن أي: ال تقــدرون علــى قتلــي و

وعدنــي بالســامة منكــم، فلــن تقــدروا علــى قتلــي أو إلحــاق الضــرر 

.
ً
بــي مطلقــا واألذى 

ــوا  كان ــر خائــف بمــا  ــال بهــم وبكيدهــم وغي ــم يكــن مب ــو ل ــه: فه وعلي

يتوعــدون بــه مــن القتــل واألذى، وأنــه يملــك إرادة الثبــات والصمــود 

المؤمنيــن  حــال  هــو  وهــذا   ، األخيــر النفــس  حتــى  وجههــم  فــي 

المجاهديــن الصادقيــن فــي إيمانهــم وجهادهــم، ويعتبــر هــذا الحــزم 

والعــزم والثبــات والــروح اإليمانيــة القتاليــة، من أهم األســباب الرئيســية 

التــي تلهــم المحبيــن واألتبــاع الثبــات واالســتقامة واالســتعداد التــام 

للبــذل والتضحيــة والفــداء؛ ألنهــم يعلمــون أن إمامهــم وقائدهــم يقــاوم 

بأخاقــه  ويتحلــون  بــه  فيقتــدون  األخيــر  النفــس  حتــى  ويضحــي 

كمــا يعّجــل بانهيــار األعــداء وتراجعهــم، وهــذا يــدل علــى  وصفاتــه، 

ضــرورة تحلــي القيــادات بهــذه الصفــات مــن أجــل النجــاح واالنتصــار 

األهــداف. وتحقيــق 

<))) أي: لقــد بينــت لكــم الحــق ودعوتكــم  ��نِ
ُ
ل ِ رن

اْع�قَ
�� لِ�ي �نَ

ِم�نُ �أْ ْم �قُ
َ
>إَِو�نْ ل  .4

إليــه، وبينــت لكــم الباطــل ونهيتكــم عنــه، وأتممــت عليكــم الحجــة 

التامــة البالغــة، فــا عــذر لكــم فــي المخالفــة، ومقتضى العقــل والمنطق 

الحيــاة  دورة  فــي  مصلحتكــم  أجــل  ومــن  الســليم،  والطبــع  والفطــرة 

الكاملــة وســعادتكم فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، أن تؤمنــوا بالتوحيــد 

1. الدخان: 21
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كــم عنــه، وتتبعــوا  وأنها بــه  آمركــم  والمعــاد، وتطيعونــي فيمــا  والنبــوة 

، فــإن فعلتــم فهــو مــرادي منكــم ومقصــودي 
ً
ســبيلي وتقتــدوا بــي مطلقــا

إن لــم تصدقونــي ولــم تقــروا بنبوتــي ورســالتي  ومــا أطمــع فيــه معكــم، و

إليكــم، وأبيتــم إال تكذيبــي ومخالفتــي واإلصــرار علــى العنــاد والمكابــرة 

كنتــم عليــه مــن الكفــر والضــال، فإنــي أطلــب منكــم الحــد  وعلــى مــا 

األدنــى بحســب العقــل والمنطــق والحقــوق الطبيعيــة لإلنســان، وهــو أن 

ــا، وال تتعرضــوا  ــا وال علين ــوا لن تتركونــي ومــن آمــن بــي وشــأننا، فــا تكون

كــم، حتــى يحكــم اهلل ســبحانه وتعالــى بيننــا وبينكــم  لنــا بشــركم وأذا

كميــن، فقــد دعوتكــم إلــى الخيــر والصــاح  بالحــق وهــو أحكــم الحا

ــي هــي  والفــاح، وأتممــت عليكــم الحجــة فــي ذلــك، وجادلتكــم بالت

أحســن، فليــس مــن المنطــق والعــدل أن يكــون جزائــي منكــم أن تقابلــوا 

ذلــك بالشــر واألذى، وهــذا الخطــاب المتــوازن الحكيــم، ينضــج بــاألدب 

إرادة الخير واإلخاص  الرفيــع والعــدل واإلنصــاف والحكمــة والمحبــة و

والوفــاء والحــرص التــام علــى مصلحة المخاطب وســعادته فــي الدارين 

الدنيــا واآلخــرة، وهــذا هــو مســلك المؤمنيــن المجاهديــن والمصلحيــن 

الصادقيــن الشــرفاء، والواثقيــن بعدالــة قضيتهــم، وشــرعية مطالبهــم، 

والحــكام  والمســتكبرين  الفراعنــة  ولكــن  وحجتهــم،  منطقهــم  وقــوة 

المســتبدين يقابلونهــم بالتهديــد والوعيــد والقتــل والســجن والتعذيــب 

ــم. كات والمظال والتضييــق والتشــريد ونحــو ذلــك مــن اإلنتهــا

فــي  التأثيــر  علــى  قدرتــه  مــن   
ً
واثقــا الكليــم؟ع؟  موســى  كان  وقيــل: 

النــاس، وجلبهــم إلــى ســاحة اإليمــان والطاعــة، لــو تــرك وشــأنه، وذلــك 
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بالنظــر إلــى مــا فــي يديــه مــن اآليــات والمعجــزات، ومــا يملكــه مــن 

ن فرعــون  قــوة المنطــق والبيــان، ولهــذا رضــى بــأن يتــرك وشــأنه، وال يكــّوِ

 بينــه وبيــن النــاس، فلــم يقبلــوا منــه 
ً
الطاغيــة وحزبــه المجرمــون حاجــزا

إلحــاق األذى بــه وبالمؤمنيــن، فأخذهــم اهلل؟زع؟  وأصــروا علــى قتلــه و

 بإغراقهــم فــي البحــر ومحوهــم 
ً
أخــذ عزيــز ومقتــدر فأهلكهــم جميعــا

 لهــم بســبب جرائمهــم ورحمــة بالمؤمنيــن 
ً
مــن صفحــة الوجــود، عقابــا

المســتضعفين.

وما سبق يدل على أمور عديدة في غاية األهمية، منها:

اتبــاع موســى الكليــم؟ع؟ وبنــي إســرائيل للمنهــج الســلمي الحضــاري  أ. 

الــذي يقــوم علــى المنطــق وصيانــة الحقــوق لجميــع األطــراف، وهــو 

 تخطيــه واللجــوء إلــى القــوة مــا دام 
ً
منهــج الزم ال يجــوز عقــًا وشــرعا

ســبيًا. إليــه 

الكليــم  أن هــدف موســى  مــن  ادعــاه  فيمــا  الفرعونــي  النظــام  كــذب  ب. 

وهــارون؟امهع؟ ومعهمــا بنــي إســرائيل إســقاط النظــام الفرعوني واالســتياء 

إقصــاء أنصــار فرعــون والمواليــن لــه عــن المناصــب  علــى الســلطة و

ــن األصلييــن وهــم  ــا، وطــرد المواطني الرئيســية والوظائــف العامــة العلي

األقبــاط مــن أرضهــم وديارهــم ووطنهــم بغيــة االســتئثار دونهــم بالســلطة 

كمــا أن المطالبــة بحــق الهجــرة والشــروع فيهــا يــدل  والثــروة والمقــدرات، 

. علــى نفــس األمــر
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المتجبريــن  والفراعنــة  الضاليــن  الطواغيــت  إلرادة  الرضــوخ  يجــوز  ال  ج. 

والمســتكبرين،  المســتغلين  والمترفيــن  الظلمــة  المســتبدين  والحــكام 

والقبــول بالــذل والهــوان وفــرض حكــم األمــر الواقــع، فيجــب بحكــم 

العقــل والشــرع الرفــض لذلــك ومقاومتــه والســعي لتحصيــل الحريــة 

نظــام  واختيــار  الكريمــة  والحيــاة  المصيــر  تقريــر  وحــق  واالســتقال 

كافــة،  والمكتســبة  الطبيعيــة  الحقــوق  وصيانــة  والحكومــة  الحكــم 

كلــه. ذلــك  ســبيل  فــي  والتضحيــة 

وألن الطغــاة فــي العالــم علــى طــول التاريــخ وعــرض الجغرافيــا يخشــون مــن 

، ويعيشــون الخــوف والعقــد النفســية والهــوس األمنــي منــه، 
ً
بقــاء الحــق طليقــا

لمــا يعرفونــه عــن أنفســهم مــن القيــام علــى الباطــل والظلــم والبغــي والعــدوان 

والطغيــان، فلــم يتــرك فرعــون الطاغيــة موســى الكليــم؟ع؟ والمؤمنيــن لحــال 

كمــا هــو دأب الفراعنــة والحــكام المســتبدين الظلمــة والمســتكبرين  ســبيلهم، 

فــي العالــم علــى طــول التاريــخ وعــرض الجغرافيــا مــع المعارضيــن لهــم، فهــم 

كل  وتحــت  وســيلة  بــكل  عليهــم  ويضيقــون  والظنــة،  بالتهمــة  يأخذونهــم 

ــة، ومــن أجــل المحافظــة علــى األمــن  ــون والعدال ــوان مضلــل، وباســم القان عن

ونحــو  الوطنيــة  والمكاســب  الشــعبية  والمصالــح  الدولــة  وهيبــة  واالســتقرار 

وراءهــا  مــن  يريــدون  التــي  والمغالطــات  والتضليــات  األباطيــل  مــن  ذلــك 

تصفيــة الخصــوم، واالســتمرار فــي الســلطة واإلبقــاء علــى الصاحيــات الواســعة 

واالمتيــازات الفخمــة والمصالــح الخاصــة ألنفســهم، ونحــو ذلــك.
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األفكار الرئيسية والمضامين العامة

كل وســيلة متاحــة لــه مــن أجــل النفــوذ إلى  لقــد لجــأ موســى الكليــم؟ع؟ إلــى 

ــة  ــم والهداي ــه لتنويرهــا باإليمــان والعل ــن: فرعــون وحزب ــوب أولئــك الظالمي قل

كمالهــم وخيرهــم وصاحهــم ومصلحتهــم وســعادتهم  الربانيــة إلــى مــا فيــه 

ــى  ــر فيهــم أدن ــم يؤث ــه ل ــا واآلخــرة، إال أن ــن الدني ــة فــي الداري ــة الكامل الحقيقي

، فكذبــوه ولــم يســتجيبوا لمــا دعاهــم إليــه مــن اإليمــان والطاعــة واألعمــال  تأثيــر

الصالحــة وأقــام عليهــم الحجــة فيــه، بــل اتهمــوه بالســحر والجنــون والســعي 

والمقــدرات  والثــروة  الســلطة  علــى  واالســتياء  عليهــم  واالســتعاء  للتفــوق 

1. الدخان: 29-22
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واالســتئثار بهــا دونهــم، وأرادوا قتلــه وســعوا فــي إيــذاء بنــي إســرائيل والمؤمنيــن 

، بهــدف تقليــل عددهــم ومنعهــم 
ً
 ومعنويــا

ً
بــه بــكل طريقــة ووســيلة: ماديــا

ــه  ــح القائميــن علي ــد النظــام ومصال ــاء قوتهــم وتهدي ــاد وبن ــر واالزدي مــن التكاث

الواســعة  مــن صاحياتهــم  والتقليــل  منهــم  الســلطة  وســلب  لــه،  والمواليــن 

الضخمــة. وامتيازاتهــم 

كان مــن موســى الكليــم؟ع؟ بعــد أن يــأس مــن إيمانهــم وتحييدهــم، إال  فمــا 
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كان دعــاؤه عليهــم: اللهــم عّجــل لهــم مــا يســتحقونه مــن العــذاب  وقيــل: 

ــة 
ّ
إجرامهــم. فعل كفرهــم و والهــاك فــي الحيــاة الدنيــا قبــل اآلخــرة، بســبب 

كونهــم مجرميــن وقــد أجرمــوا جرائــم شــنيعة  دعائــه عليهــم وهاكهــم هــي 

توجــب تعجيــل العقوبــة عليهــم، مثــل: العنــاد والفســوق والعصيــان والطغيــان 

والعــدوان والبغــي والظلــم والجــور علــى العبــاد، وعــدم اســتفادتهم مــن اآليــات 

والبينــات والمعجــزات والحجــج والمواعظ المؤثرة والنصائــح البليغة الصادقة 

 فــي هدايتهــم وصاحهــم.
ً
ونحــو ذلــك، فــا أمــل أبــدا

وقــد اســتجاب اهلل ؟ج؟ لدعــاء وليــه الناصــح األميــن وعبــده ورســوله الكريــم 

موســى بــن عمــران الكليــم؟ع؟ فأمــره بالخــروج مــع بنــي إســرائيل والذيــن آمنــوا 

، وأن يتوجــه بهــم نحــو أرض الميعــاد، وهــي األرض المقدســة  مــن أرض مصــر

1. يونس: 88
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 وأثنــاء الليــل، لتتــاح لهــم الفرصــة 
ً
فلســطين، وأوصــاه بــأن يكــون خروجهــم ســرا

لابتعــاد قبــل أن يصــل خبــر خروجهــم إلى فرعــون الطاغية وحزبــه المجرمين، 

فيمنعوهــم مــن الخــروج.

وأخبــره بــأن فرعــون الطاغيــة ســيعلم عــن طريق جواسيســه بخبــر خروجكم 

 وبعــد ســاعات قليلــة فقــط، فليــس مــن الممكــن عــادة أن تبقــى حركــة 
ً
ســريعا

جماعيــة بضخامــة حركتكــم خافيــة عــن أنظــار حــزب فرعــون وجواسيســه 

كافيــة  لمــدة طويلــة، ولكــن الســاعات القليلــة الســابقة لعلمــه بخبــر خروجكــم 

ــه  ــوب للحوق ــم، وهــي المقــدار المطل ك ــه إيا ك ــم بمــا يكفــي لعــدم إدرا البتعادك

بكــم مــن أجــل إهاكــه والخــاص منــه.

وأنــه ســيتبعكم بجيــش جــرار ضخــم، بهــدف إدراككــم وردكــم إلــى أرض مصر 

إلبقــاء بنــي إســرائيل تحــت حكمــه وســلطته وخاضعيــن إلرادتــه المطلقــة، 

وإلبقائهــم قائميــن فــي خدمتــه وخدمــة قومــه األقبــاط فــي األعمــال الشــاقة 

اســتعاًء  فيهــا  العمــل  عــن  ويمتنعــون  األقبــاط  يســتنكف  التــي  والوضيعــة 

لوضاعتهــا بحســب تقييمهــم، ولمــا فيهــا مــن المشــقة البالغــة عليهــم، فــا 

ــا.  ــا للعمــل فيه ــد والذيــن هــم فــي الطبقــة الدني ــح إال العبي يصل

 وال يقلــق، ووعــده بنجــاة بنــي إســرائيل والذيــن 
ً
وأوصــاه بــأن يكــون مطمئنــا

 وهــاك فرعــون وحزبــه المجرميــن أجمعيــن.
ً
آمنــوا معــه جميعــا

وأخبــره بــأن البحــر األحمــر »بحــر ســوف« أو نهــر النيــل العظيــم ســوف 

يعتــرض طريقهــم، وأن فرعــون وحزبــه المجرميــن وجنــوده ســيكونون قريبيــن 
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إبادتهم   منهــم، حتــى يتيقــن بنــو إســرائيل مــن إدراك فرعــون وجنوده لهــم و
ً
جــدا

كماشــتين: البحــر مــن أمامهــم يهددهــم  والقضــاء عليهــم عــن آخرهــم، فهــم بيــن 

كــن  بالغــرق، والجيــش الفرعونــي الجــرار مــن خلفهــم يهددهــم باإلبــادة، ولكــن 

 مــن قدرتــي وبوعــدي وتأييــدي ونصــري لكــم، 
ً
 وال تخــف وكــن واثقــا

ً
مطمئنــا

ــن بنــي إســرائيل وأخبرهــم بنجاتهــم وهــاك عدوهــم واســتخافهم فــي  وطمئ

األرض بــدالً عنهــم.

تتجلــى  التــي  الميمونــة  المباركــة  بعصــاك  فاضربــه  البحــر  بلغتــم  فــإذا 

فيهــا آيــات الرحمــة اإللهيــة بالمؤمنيــن، وآيــات العــذاب والنقمــة بالكافريــن 

 
ً
المكذبيــن، فــإذا فعلــت ذلــك فــإن البحــر ســينفتح لكــم باثنــي عشــر طريقــا

كالجبــل  الطريــق  المــاء عــن جانبــي   لعبوركــم، ويصبــح 
ً
 تمامــا

ً
 مهيئــا

ً
يابســا

العظيــم، فاعبــر أنــت والذيــن معــك مــن بنــي إســرائيل والمؤمنيــن مــن الطــرق 

 على حاله، 
ً
، وأتــرك البحر مفتوحــا ى مــن البحــر االثنــي عشــر إلــى الضفــة األخــر

 ال يتحــرك.
ً
كنا أو اتركــه ســا

كمــا  وقيــل: أن موســى الكليــم؟ع؟ أراد أن يضــرب البحــر بعصــاه فينطبــق 

ضربــه فانفلــق، ليحــول بيــن فرعــون وبيــن العبــور فأمــره اهلل؟زع؟ بــأن بتــرك البحــر 

ــر  ــه بعصــاه وال يغي  ال يتحــرك، ال يضرب
ً
كنا  أو ســا

ً
ــه: مفتوحــا ــه وهيئت ــى حال عل

 ليدخلــه فرعــون وجنــوده، رغــم أن فرعــون وجنــوده لــن يتعظــوا بمــا 
ً
منــه شــيئا

يــروا مــن اآليــات النيــرات والمعجــزات الباهــرات القاهــرات للعقــول النيــرة، 

وســوف يأخذهــم الحمــق والغــرور بالســلطة والقــوة والثــروة والمكابــرة لتجــاوز 

هــذه الحقيقــة الواضحــة العظيمــة، ويدخلــوا فــي الطــرق المفتوحــة اليابســة 
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إبادتكــم قبــل أن تخرجــوا مــن  ، بغيــة أن يدركوكــم للقضــاء عليكــم و فــي البحــر

الحــدود المصريــة، بــدالً مــن االتعــاظ واالعتبــار والوقــوف علــى اشــتباهاتهم 

وأخطائهــم ويقومــون بالمراجعــة والتصحيــح لمعتقداتهــم الباطلــة وأخاقهــم 

القبيحــة وأعمالهــم الســيئة المذمومــة والكــف عــن جرائمهــم بحــق اإلنســانية 

والمســتضعفين مــن بنــي إســرائيل وغيرهــم والعــودة إلــى اهلل ســبحانه وتعالــى.

، أطبقــه اهلل؟زع؟ 
ً
، وخرجتــم أنتــم منــه جميعــا

ً
فــإذا دخلــوا فــي البحــر جميعــا

 لهاكهــم المحتــوم ومحوهــم 
ً
عليهــم، فيغرقهــم عــن آخرهــم فيكــون ذلــك ســببا

إراحــة المؤمنيــن مــن  إزاحتهــم عــن طريــق المؤمنيــن و مــن صفحــة الوجــود و

أذاهــم وشــرهم واســتخاف بنــي إســرائيل المســتضعفين بــدالً عنهــم.

أي: أن الحــال فــي التدبيــر اإللهــي المحكــم، أن تتقدمــوا عليهــم ويتبعوكــم 

إبادتكــم، فينجيكــم اهلل العزيــز الحكيــم، وياقــي  بهــدف القضــاء عليكــم و

 ، ــذي ينتظرهــم وهــو الغــرق فــي البحــر ــر ال ــن المصي ــوده المجرمي فرعــون وجن

يقــول آيــة اهلل الشــيخ ناصــر مــكارم الشــيرازي: »هــذا هــو أمــر اهلل؟زع؟ الحتمــي 

 فــي نهــر النيــل 
ً
الصــادر بحــق هــؤالء القــوم، بأنهــم يجــب أن يغرقــوا جميعــا

كان أســاس ثروتهــم وقوتهــم!! وبأمــر إلهــي واحــد تحــول هــذا  العظيــم، الــذي 

أداة فنائهــم وموتهــم«))) فهــل يتعــظ  إلــى  كان عصــب حياتهــم  الــذي  النهــر 

الضاليــن  الطواغيــت  مــن  األرض  فــي  والمفســدون  والمســتكبرون  الظالمــون 

والفراعنــة المتجبريــن والحــكام المســتبدين الظالميــن المترفيــن المســتغلين 

واالنتهازييــن األنانييــن والنفعييــن المتســلقين ونحوهــم، ويتراجعــوا عــن غيهــم 

1. تفسير األمثل، ناصر مكارم الشيرازي، جزء 16، صفحة 89
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ــون ولكنهــم  ــر الحــق؟! ليتهــم يفعل وبغيهــم وظلمهــم وفســادهم فــي األرض بغي

يفعلــوا!! لــن 

<))) مــع  ��نَ َر�قُ ٌ� ُم�نْ �نْ ُ �نَُّهْم حب <))) فــي قولــه تعالــى: >�إِ ��نَ َر�قُ وقيــل: إن التعبيــر بـــ>ُم�نْ

أنهــم لــم يكونــوا قــد غرقــوا بعــد، إشــارة إلــى أن هــذا األمــر اإللهــي وهــو إغراقهــم، 

أمــر حتمــي الوقــوع وقطعــي ال تبديــل لــه وال تغييــر فيه، وهذا مــا حدث بالفعل 

كما وعد اهلل؟زع؟ وأخبر به، فنجا موســى الكليم؟ع؟ وبنو إســرائيل والذين آمنوا 

معــه أجمعيــن، وهلــك فرعــون الطاغيــة المتجبــر وجنــوده وحزبــه المجرمــون 

بالغــرق أجمعيــن، وبنــو إســرائيل ينظــرون إليهــم وهــم يغرقــون ويهلكــون عــن 

آخرهــم، ويتحقــق وعــد اهلل الصــادق لبنــي إســرائيل بنجاتهــم وخاصهــم مــن 

أذى فرعــون وقومــه وشــرهم، واســتخافهم فــي األرض بــدالً عنهــم.

إصرارهــم علــى  كان اســتكبار فرعــون وقومــه علــى الحــق وأهلــه، و ولقــد 

والظلــم  والعــدوان  والطغيــان  والبغــي  والعصيــان  والفســوق  والضــال  الكفــر 

 لهاكهــم أجمعيــن وســلب النعمــة منهــم، نعمــة الملك والســلطة 
ً
، ســببا والجــور

والتمكيــن فــي األرض والقــوة واإلمكانيــات الضخمة: المادية والبشــرية والعلمية 

والثــروات الطائلــة ونحــو ذلــك.

فقــد تركــوا وراءهــم بعــد هاكهــم الملــك والســلطة والثــروات الهائلــة مــن 

األمــوال والمعــادن الثمينــة واألحجــار الكريمــة، مثــل: الذهــب والفضــة والمــاس 

والعــاج والياقــوت وغيرهــا، وتركــوا الحدائــق الغنــاء والــزرع والبســاتين الخضــراء، 

1. الدخان: 24 
2. نفس املصدر
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والعيــون واألنهــار الجاريــة فــي مزارعهــم وقصورهم، والقصــور الفخمة والبنايات 

ثــاث  واأل الجميلــة،  والفنــون  النقــوش  بأنــواع  والمزينــة  المزخرفــة  الشــاهقة 

األنــس  ومجالــس  والمنابــر  والمحافــل  الفاخــرة،  البهيــة  كــب  والمرا الزاهــي، 

والطــرب، وغيــر ذلــك مــن مظاهــر الفــرح والتــرف ووســائل الترفيــه واالزدهــار 

ــوا يتمتعــون بهــا ويتلــذذون. كان والرخــاء والنعــم العظيمــة التــي 

ولكنهــم جحــدوا النعمــة ولــم يشــكروا المنعــم بهــا عليهــم، واســتخدموها فــي 

ثــام  المعصيــة وفيمــا يغضــب اهلل ؟ج؟، وتهالكــوا علــى المعاصــي والذنــوب واآل

والجرائــم واألعمــال القبيحــة بغيــر حيــاء وال رادع مــن عقــل أو ديــن أو ضميــر أو 

 لهــم علــى 
ً
رقيــب خارجــي، فكانــت النتيجــة أن ســلبهم اهلل؟زع؟ النعمــة عقابــا

 
ً
عنادهــم واســتكبارهم وكفرهــم ومعاصيهــم وجرائمهــم الشــنيعة، وأورثهــا قومــا

آخريــن غيرهــم، ليســوا منهــم فــي ديــن أو قرابــة أو والء، وهــم بنــو إســرائيل الذيــن 

كانــوا قبــل ذلــك مســتعبدين عندهــم مســخرين لخدمتهــم، فأهلكهــم اهلل؟زع؟ 

ملكهــم  وأورثهــم  مكانهــم،  األرض  فــي  واســتخلفهم  أيديهــم،  علــى  بظلمهــم 

كمــا يحصــل  تعــب ومشــقة،  بــدون  الطائلــة،  وثرواتهــم  وأماكهــم  وديارهــم 

 فــي تحصيلــه.
ً
اإلنســان علــى اإلرث بــدون أن يشــقى أو يبــذل جهــدا

وهــذا التعبيــر يقتضــي أن يكــون بنــو إســرائيل قــد عــادوا إلــى مصــر بعــد غــرق 

فرعــون وجنــوده وهاكهــم أجمعيــن وحكموهــا.

وقيــل: إن بعضهــم عــاد إلــى األرض المقدســة فلســطين، إال أنهــم لم يدخلوها 

وموســى  هــارون  خالهــا  توفــى  ســنة،  أربعيــن  لمــدة  الصحــراء  فــي  وتاهــوا 

الكليــم؟امهع؟ ثــم دخلوهــا بجيــل جديــد مــع وصــي موســى يوشــع بــن نــون؟ع؟. 
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 ينصرهــم 
ً
فمــاذا حــدث لهاكهــم أجمعيــن؟ الشــيء!! فلــم يجــدوا ناصــرا

 يحــزن عليهــم أو 
ً
وينجيهــم مــن أمــر اهلل العزيــز الحكيــم، ولــم يجــدوا أحــدا

يتألــم أو يأســف لهاكهــم، فلــم يبــِك عليهــم أهــل الســماء وأهــل األرض ومــا 

فيهمــا مــن الموجــودات والكائنــات، ولــم يكترثــوا لهاكهــم؛ ألنهــم لــم يكونــوا 

 ينفــع أهــل األرض، ولــم يصعــد لهــم قــول طيــب 
ً
 أو خيــرا

ً
يعملــون عمــًا صالحــا

وال عمــل صالــح إلــى الســماء، ليبكــي عليهــم أحــد مــن أهــل الســماء وأهــل 

كانــوا مســرورين ومستبشــرين لهاكهــم بســبب جرائمهــم، وألنهــم لــم  األرض، بــل 

يخلفــوا إال مــا يســود وجوههــم ويوجــب عليهــم اللعنــة والمقــت مــن العالميــن 

ــى يــوم الديــن. إل

ولــم تتأثــر لهــم الموجــودات والكائنــات الســماوية واألرضيــة، وفــي ذلــك 

دليــل علــى أن الموجــودات والكائنــات الســماوية واألرضيــة وأهل الســماء وأهل 

 لفقــد األنبيــاء الكــرام واألوصيــاء المطهريــن 
ً
 وطبيعيــا

ً
األرض يتأثــرون وجوديــا

واألوليــاء الصالحيــن؟ع؟ أو إذا أصيبــوا بــأذى، وفــي الحديــث النبــوي الشــريف: 

»مــا مــن مؤمــن مــات فــي غربــة غابــت فيهــا بواكيــه، إال بكــت عليــه الســماء 

البغــاة  علــى  وليــس  الصالحيــن  علــى  تبكيــان  واألرض  فالســماء  واألرض«))) 

والطغــاة والظالميــن والمفســدين فــي األرض.

فقــد أخذهــم اهلل؟زع؟ أخــذ عزيــز مقتــدر فــي الوقــت الــذي قــدره لهاكهــم 

بعــد أن أقــام الحجــة البالغــة التامــة عليهــم، ولــم يمهلــوا أو يتأخــروا ســاعة أو 

يتقدمــوا عــن الموعــد المقــدر لهاكهــم فــي علــم اهلل؟زع؟ وكتابــه.

شري، جزء 4، صفحة 276 1. الكشاف للزمحن
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 بهــم العــذاب األليــم وأهلكــوا في 
ّ

وقيــل: لــم يمهلــوا العــذاب اآلخــرة، بــل حــل

كفرهــم وجرائمهــم الشــنيعة وأعمالهم الســيئة المذمومة. عالــم الدنيــا بســبب 

القضــاء  كنايــة عــن ســرعة جريــان   (((> �نَ ِر�ي �نَ ُم�نْ  �� >َوَما َكا�نُ وقيــل: عبــارة 

اإللهــي والقهــر الربوبــي فــي حقهــم، وعــدم مصادفتــه لمانــع يمنعــه وال يحتــاج 

ْمٍ� 
َ
ا َو�ِ�َدهقٌ َكل

َّ
ل ا �إِ

ْمُر�نَ
أَ
إلــى عــاج فــي رفعــه حتــى يتأخــر بــه، لقولــه تعالــى: >َوَما �

َصِر<))). �بَ
ْ
ال �بِ

وقيــل: إذا مــات إنســان عظيــم، قالــت العــرب: بكــت عليــه الســماء واألرض، 

 لشــأنه وعلــو مكانــه 
ً
، ونحــو ذلــك، تعظيمــا والقمــر الشــمس  لــه  وأظلمــت 

 للمصــاب بــه ومبالغــة فــي وجــوب الحــزن والجــزع والبــكاء عليــه، 
ً
وتضخيمــا

بهــم وتحقيــر  فيــه تهكــم   (((> ْر�نُ
َو�لاأَ َماُء  �لّسَ ِهُم  �يْ

َ
َعل �قْ 

َ
ك �بَ َما  >�نَ وقولــه تعالــى: 

ــراث بوجودهــم وهاكهــم، فهــم ليســوا مــن الذيــن يعظــم  لشــأنهم وعــدم االكت

فقدهــم ويجــل رزؤهــم.

وقيــل: إن الكافريــن بحســب نظرتهــم الماديــة للكــون واإلنســان والحيــاة، 

واســتغراقهم فــي عالــم الدنيــا والمصالــح الدنيويــة، وال يــرون إال أنفســهم، وال 

 أعظــم مــن الدنيــا وأولــى مــن لذاتهــا وحســناتها الماديــة، 
ً
يــرون فــي أعينهــم شــيئا

وخســروا  آخرهــم،  عــن  وأفناهــم  أجمعيــن  أهلكهــم  بأنــه  اهلل؟زع؟  فأخبرهــم 

كانــوا يجمعــون فيهــا وارتكبــوا الجرائــم مــن أجلهــا، وبقيــت الدنيــا  الدنيــا ومــا 

1. الدخان: 29
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علــى حالهــا لــم تتغيــر لهاكهــم، وورثهــا قــوم آخــرون غيرهــم بــدالً منهــم، وأنــه 

كفرهــم وجرائمهــم   فــي اآلخــرة، بســبب 
ً
 شــديدا

ً
ســيعذبهم بعــد هاكهــم عذابــا

وأعمالهــم الســيئة المذمومــة.

ى ســارة للمؤمنيــن والمصلحيــن  كل حــال: فــإن فــي هاكهــم بشــر وعلــى 

والمســتضعفين وتحذيــر شــديد للمعانديــن المكذبيــن الضاليــن والظالميــن 

والمفســدين فــي األرض، ودليــل علــى ضعفهــم وعجزهــم وحقارتهــم وهوانهــم 

كائنــات شــريرة تحمــل  علــى اهلل ؟ج؟، وأنهــم غربــاء علــى نظــام الوجــود، وأنهــم 

 علــى اإلنســانية والمســيرة التاريخيــة 
ً
 شــديدا

ً
 خبيثــة، ويشــكلون خطــرا

ً
أرواحــا

كفرهم وأخاقهم  التكاملية لإلنسان، وأن اهلل سبحانه وتعالى يمقتهم بسبب 

القبيحــة وخصالهــم المذمومــة وأعمالهــم الســيئة وجرائمهــم الشــنيعة بحــق 

اإلنســانية واألبريــاء والصالحيــن، وأن هاكهــم واســتئصالهم ضــرورة بمقتضــى 

الطريــق  وإلبقــاء  بالمؤمنيــن،  الواســعة  والرحمــة  البالغــة  اإللهيــة  الحكمــة 

 لــكل مــن يطلــب الحــق ويبحــث عنــه ويســير نحــو الهدايــة والرشــاد 
ً
مفتوحــا

كمالــه وخيــره وصاحــه ومصلحتــه وســعادته الحقيقيــة  ويســعى مــن أجــل 

ــا واآلخــرة. الكاملــة فــي الداريــن الدني



الفصل الثالث: نجاة بني إسرائيل وتفضيلهم على العالمين

ُه 
�نَّ  �إِ

ْرَعْ��نَ �نِ 30 ِم�نْ �نِ ُمِه�ي
ْ
��بِ �ل

َ��نَ
ْ
َل ِم�نَ �ل �ي ْسَر��أِ ىي �إِ �نِ

َ ا �ب
�نَ �يْ

َّ حب
ْ� �نَ �قَ

َ
قــول اهلل تعالــى: >َول

اُهْم ِم�نَ  �نَ �يْ
�قَ
آ
َو� �نَ 32  ِم�ي

َ
َ�ال

ْ
� �ل

َ
ٍم َعل

ْ
ٰ� ِعل

َ
اُهْم َعل ْر�نَ �قَ ِ� �حنْ �قَ

َ
�نَ 31 َول �ي ُمْسِر�نِ

ْ
ا ِم�نَ �ل َك��نَ َعاِل�يً

.(((> �نٌ �ي اٌء ُم�بِ
َ
ل ِه �بَ �ي ا�قِ َما �نِ �يَ

اآ
ْ
�ل

األفكار الرئيسية والمضامين العامة

كيفيــة إهــاك فرعــون الطاغيــة وحزبــه  بعــد أن بّيــن اهلل تبــارك وتعالــى 

كيفيــة  بّيــن  وحكومتهــم،  ســلطتهم  وانتهــاء  شــوكتهم  وانكســار  المجرميــن 

إحســانه لعبــاده المؤمنيــن الصالحيــن المجاهديــن: موســى الكليــم؟ع؟ وقومــه 

عمــران  بــن  موســى  األعظــم  وليــه  بقيــادة  اهلل؟زع؟  نجاهــم  إذ  اإلســرائيليين، 

كان يذيقهــم  الــذي  والمعنــوي  الجســمي  المهيــن:  العــذاب  مــن  الكليــم؟ع؟ 

إيــاه فرعــون الطاغيــة المســتبد وحزبــه المجرمــون وقومــه الفاســقون، حيــث 

كانــوا يســتعبدونهم ويذبحــون أبناءهــم الذكــور الــذي يمثلــون القــوة الضاربــة 

فيهــم؛ ليبقوهــم ضعفــاء خاضعيــن إلرادتهــم وســلطتهم، ويســتحيون نســاءهم 

1. الدخان: 33-30
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الً لهــم، واســتخدام رجالهــم فــي  للخدمــة فــي منازلهــم وللمتعــة الجنســية إذال

األعمــال الشــاقة الوضيعــة، والتمييــز ضدهــم مــع األقبــاط فــي المعاملــة وأمــام 

كات لحقوقهــم. القانــون والقضــاء، وغيــر ذلــك مــن التعذيــب واالنتهــا

وال شك فإن وقوع أمة أو شعب تحت سلطة غاشمة وحاكم دموي مستبد 

 وابتــاء عظيــم، وقد 
ً
ال يعــرف الرحمــة والشــفقة مثــل فرعــون، لهــو أمــر مؤلــم حقــا

ابتليــت بــه الكثيــر مــن الشــعوب المســتضعفة ونكبــت بــه فــي العالــم علــى طــول 

التاريــخ وعــرض الجغرافيا.

كأنــه فــي نفســه  وقيــل: المــراد بالعــذاب المهيــن هــو فرعــون نفســه للمبالغــة، 

إذاللهــم وتعذيبهــم، وألنــه  عــذاب مهيــن إلفراطــه فــي اســتضعاف بنــي إســرائيل و

كان عظيــم الســعي فــي إهانــة المحقيــن والصالحيــن والمصلحيــن المعارضيــن 

لحكمــه ونظامــه، وهــذا ينطبــق علــى جميــع الطواغيــت والمســتكبرين والفراعنــة 

والحــكام المســتبدين الظلمــة والمترفيــن الذيــن يفعلــون مثــل فعلــه فــي العالــم 

علــى طــول التاريــخ وعــرض الجغرافيــا.

 
ً
 ومتغطرســا

ً
ــرا ، وكان متكب

ً
ــرا ــر الفراعنــة تجب كث ــر فرعــون موســى مــن أ ويعتب

 لــكل 
ً
 بنفســه وعالــي الدرجــة فــي طبقــة المســرفين، ومتجــاوزا

ً
كثيــرا  

ً
ومعتــدا

الحــدود التــي يرســمها العقــل والديــن الحنيــف فــي الكفــر والضــال والفســوق 

والعصيــان والعتــو والتعالــي والتعاظــم والشــيطنة والبطــش والقســوة والبغــي 

والظلــم والطغيــان والعــدوان والجــور والجــرأة علــى محــارم اهلل؟زع؟ وحــدوده 

كفــره وضالــه وخصالــه المذمومــة  ومقدســاته، وقــد أهلكــه اهلل؟زع؟ بســبب 

وأعمالــه الســيئة وجرائمــه الشــنيعة، وخلــص بنــي إســرائيل المســتضعفين مــن 
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شــره وأذاه وطغيانــه، واســتخلفهم بعــده فــي األرض بــدالً عنــه وعــن قومــه.

األعظــم  الرســول  لنفــس  تطييــب  المباركــة  الشــريفة  اآليــات  فــي  وقيــل: 

كــرم؟ص؟ والمؤمنيــن الذيــن معــه، وفيهــا إيمــاء إلــى أن اهلل؟زع؟ ســينجيهم  األ

كيــف يعملــون بعــد  مــن فراعنــة مكــة ويختارهــم ويمكنهــم فــي األرض فينظــر 

االنتصــار والتمكيــن، علــى قاعــدة: التبشــير للمؤمنيــن المطيعيــن، والتحذيــر 

كثــرة األعــداء وتعاظــم  للكافريــن والمنافقيــن والعاصيــن، فعليهــم أال يخافــوا مــن 

قوتهــم، وال يحزنــوا علــى شــيء فاتهــم مــن الدنيــا، وليطمئنــوا بــأن اهلل؟زع؟ ســيمّن 

كمــا مــّن علــى بنــي إســرائيل. عليهــم بالنصــر 

ــن المجاهديــن  كل المؤمني ــن والتطييــب فــي الحقيقــة يعــم  وهــذا التطمي

المخلصيــن الملتزميــن بالصــراط المســتقيم والنهــج القويــم والطريقــة الوســطى 

فــي العالــم علــى طــول التاريــخ وعــرض الجغرافيــا، وفيــه تحذيــر ظاهــر مــن 

االنحــراف بعــد االنتصــار والتمكيــن باالنصــراف إلــى البغــي والطغيــان والعــدوان 

كالذيــن ســبقوهم وكمــا حــدث مــن بنــي إســرائيل  واالســتئثار واإلقصــاء لغيرهــم 

وغيرهــم الكثيــر فــي العالــم علــى طــول التاريخ وعــرض الجغرافيا، فإن الحســاب 

.
ً
 والعــذاب عظيــم ومؤلــم جــدا

ً
 جــدا

ً
ســيكون عليهــم عســيرا

وقــد فضــل اهلل تبــارك وتعالــى بنــي إســرائيل علــى العالميــن فــي عصرهــم ومــا 

كــرم نبينــا  قبلــه ومــا بعــده، حتــى بعــث اهلل تبــارك وتعالــى الرســول األعظــم األ

محمــد بــن عبــداهلل؟ص؟ ففضلــت أمتــه المســلمة علــى العالميــن أجمعيــن، 

وامتــن اهلل تبــارك وتعالــى عليهــم بمــا لــم يمتــن بمثلــه علــى غيرهــم مــن األمــم، 

�قْ  ِرحبَ حنْ
أُ
هقٍ �

ّمَ
أُ
َر � �يْ

ْم حنَ �قُ �ن
ُ
مثــل: القــرآن الكريــم والعتــرة الطاهــرة، قــول اهلل تعالــى: >ك
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ِه<))) وتــدل اآليــة الشــريفة 
َ
الّل  �بِ

��نَ ِم�نُ �أْ ِر َو�قُ
َ
ك ُم�ن

ْ
َهْ��نَ َع�نِ �ل �نْ ِ َو�قَ َمْ�ُرو�ن

ْ
ال  �بِ

ُمُرو�نَ
أْ
ا اِس �قَ

ِلل�نَّ

، وهما:  علــى ميزتيــن ســوف تبقيــان مازمتيــن ألمــة محمــد؟ص؟ إلــى آخر الدهــر

، واالســتقامة علــى الديــن الحــق والصــراط  األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر

المســتقيم والطريقــة الوســطى.

ومــن تفضيــل اهلل تبــارك وتعالــى لبنــي إســرائيل علــى العالميــن: أنــه اصطفــى 

منهــم أنبيــاًء علــى علــم منــه بمــكان الخيــرة وباســتحقاقهم لفضيلــة حمــل 

مســؤولية الرســالة اإللهيــة وترجيحهــم علــى غيرهــم.

كقــوم وكأمــة علــى علــم منــه باســتحقاقهم  وقيــل: اختيــار بنــي إســرائيل 

لذلــك التفضيــل علــى العالميــن فــي عصرهــم ومــا قبلــه ومــا بعــده حتــى بعــث 

كــرم؟ص؟ فكانــت أمتــه خيــر األمــم قاطبــة، حيــث امتــاز بنــو  الرســول األعظــم األ

إســرائيل علــى ســائر األقــوام واألمــم بكثــرة األنبيــاء الكــرام المبعوثيــن منهــم، إذ 

لــم يظهــر فــي أي قــوم أو أمــة مثــل مــا ظهــر فيهــم مــن عــدد األنبيــاء الكــرام؟مهع؟ 

ولصبرهــم مــع موســى الكليــم؟ع؟ ولجهادهــم فــي ســبيل اهلل؟زع؟، وجعــل فيهــم 

 مثــل ســليمان وداوود ويوســف الصديــق؟مهع؟ وخصهــم بكثيــر مــن 
ً
 عظامــا

ً
ملــوكا

النعــم العظيمــة دون غيرهــم مــن األمــم واألقــوام، مثــل: إنــزال الكتــب الســماوية 

، وتضليــل الغمــام عليهــم فــي  المقدســة عليهــم، مثــل: التــوراة واإلنجيــل والزبــور

 لهــم أثنــاء فتــرة التيه فــي صحراء 
ً
إنــزال المــن والســلوى طعامــا صحــراء ســيناء، و

ســيناء لمــدة أربعيــن ســنة، وتفجيــر العيــون لهــم مــن الصخــور الصمــاء ونحــو 

دنْ  ْم �إِ
ُ
ك �يْ

َ
ِه َعل

َ
ْ�َمهقَ �لّل ُكُرو� �نِ ْ�ِم �دنْ ا �قَ ْ�ِمِه �يَ اَل ُم�َسٰى ِل�قَ ذلــك، قــول اهلل تعالــى: >إَِودنْ �قَ

1. آل عمران: 110
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 .(((> �ن ِم�ي
َ
َ�ال

ْ
�نَ �ل َ�ًد� ّمِ

أَ
�قِ � �أْ ُ ْم �ي

َ
ا ل اُكم ّمَ �قَ

آ
�ًك� َو�

ُ
ل م ّمُ

ُ
ك

َ
َ�ل َ اَء َوحب �يَ �بِ

�ن
أَ
ْم �

ُ
ك �ي َ�َل �نِ َ حب

وقــال الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة: »واآلن اســتوحينا مــن اآليــة التــي نحــن 

بوبيــة فقــط، وليــس  بصددهــا أن المــراد بالعالميــن فيهــا فرعــون ومــن أقــر لــه بالر

إســرائيل علــى فرعــون  بنــي  فــي تفضيــل  الســر  أمــا  الزمــان،  ذلــك  أهــل  كل 

كقدمــاء  ومــن اســتجاب لــه فواضــح، وهــو أن اإلســرائيلين لــم يعبــدوا فرعــون 

ييــن«))). المصر

ــة،  ــا بأنهــم ســيزيغون ويســيئون اســتغال النعــم اإللهي ــم من ــى عل ــل: عل وقي

ــا عليهــم  ويصــدر عنهــم الفرطــات فــي بعــض األحــوال، ومــع ذلــك فقــد أنعمن

كمــا يكــون  ومنحناهــم التفــوق والتفضيــل لنختبرهــم؛ ألن االختبــار اإللهــي 

ُهُم  �نْ َمًما ّمِ
أُ
ْر�نِ �

اأَ
ْ
اُهْم �نِ�ي �ل ْ��نَ َ�ّ بالمصيبــة، يكــون بالنعمــة، قــول اهلل تعالــى: >َو�قَ

.(((> ُ���ن ْرحبِ َ �ي ُهْم 
َّ
َ�ل

َ
ل ا�قِ  �أَ ِ

�يّ
َو�لّسَ ا�قِ  َحَس�نَ

ْ
ال �بِ اُهم  ْ��نَ

َ
ل َو�بَ ِلَك 

دنَٰ ُدو�نَ  ُهْم  َوِم�نْ اِلُح��نَ  �لّصَ

كثــرة األنبيــاء فيهــم دليــًا علــى غايــة تمردهــم وقمــة  كانــت  وقيــل: ربمــا 

عصيانهــم.

القاعــدة  يــدل علــى صحــة  البحــث  اآليــات موضــوع  ترتيــب  إن  وقيــل: 

بــدأ اهلل  النفــع« فقــد  العقليــة، وهــي: »أن دفــع الضــرر مقــدم علــى إيصــال 

كيفيــة دفــع الضــرر عــن بنــي إســرائيل، قــول اهلل تعالــى:  تبــارك وتعالــى فــي بيــان 

1. املائدة: 20
2. الكاشف، محمد جواد مغنية، جزء 7، صفحة 12

3. األعراف: 168
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كيفيــة إيصــال  <))) ثــم شــرع فــي بيــان  �نِ ُمِه�ي
ْ
��بِ �ل

َ��نَ
ْ
َل ِم�نَ �ل �ي ْسَر��أِ ىي �إِ �نِ

َ ا �ب �نَ �يْ
َّ حب

ْ� �نَ �قَ
َ
>َول

 �
َ
ٍم َعل

ْ
ٰ� ِعل

َ
َعل اُهْم  ْر�نَ �قَ ِ� �حنْ �قَ

َ
>َول النفــع والخيــرات لبنــي إســرائيل، قولــه تعالــى: 

.(((> �ن ِم�ي
َ
َ�ال

ْ
�ل

وقــد امتحــن اهلل ؟ج؟ بنــي إســرائيل بــأن آتاهــم البينــات النيــرات، واآليــات 

الكريمــات، والمعجــزات الباهــرات القاهــرات مثــل: انشــقاق البحــر مــن أجــل 

نجاتهــم، وانطباقــه مــن أجــل هــاك عدوهــم فرعــون وقومــه، وخاصهــم مــن 

شــرهم وأذاهــم واســتخافهم فــي األرض بــدالً عنهــم، باإلضافــة إلــى المعجــزات 

التســع: اليــد والعصــا والطوفــان والقمــل والجــراد والضفــادع والــدم والقحــط 

ونقــص الثمــرات وغيرهــا، وهــو عــدد لــم يعهــد مثلــه فــي غيرهــم مــن األمــم 

واألقــوام.

وتعتبــر هــذه اآليــات والبينــات والمعجــزات نعمــة جليــة ظاهــرة امتــن اهلل 

تبــارك وتعالــى بهــا عليهــم، وامتحــان عظيــم ظاهــر لهــم وحجــة بالغــة عليهــم، 

 
ً
أي: ابتلــوا بمــا آتاهــم اهلل العزيــز الحكيــم مــن البينات والمعجــزات ابتاًء مبينا

كمــا  كيــف يعملــون وكيــف يتصرفــون، وليظهــروا علــى حقيقتهــم  لينظــر اهلل ؟ج؟ 

هــم فــي علــم اهلل ســبحانه وتعالــى، وليظهــر مــن أعمالهــم مــا يســتحقون بــه 

الثــواب أو العقــاب.

إلى الناس،  أي: هــل يشــكرون النعمــة ويــؤدون حقهــا إلى اهلل ســبحانه وتعالــى و

أم يجحــدون بالنعمــة ويســتخدمونها فيمــا يغضبــه وال يرضيــه مــن المعاصــي 

1. الدخان: 30
2. الدخان: 32
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والذنــوب واآلثــام والجرائــم، فتقــوم هلل ؟ج؟ عليهــم الحجــة البالغــة.

كثــرة النعــم واآليــات والمعجــزات  ومــا يؤســف لــه بحــق وحقيقــة، أنهــم رغــم 

التــي اختصهــم اهلل تبــارك وتعالــى بهــا، فإنهــم لــم يعرفــوا قدرهــا ولــم يــؤدوا 

والغــدر  البغــي  مــن  االمتحــان، فقــد ظهــر منهــم  فــي  حقهــا عليهــم وفشــلوا 

كثــر ممــا ظهــر  والفســاد والطغيــان والعصيــان والتمــرد علــى الحــق واألحــكام أ

مــن غيرهــم، وأن أجيالهــم الاحقــة بعــد موســى الكليــم؟ع؟ قــد ارتكبــوا مــن 

المعاصــي والجرائــم مــا ال تقــل بشــاعة وفظاعــة عــن المعاصــي والجرائــم التــي 

ارتكبهــا الفراعنــة وغيرهــم بحــق أســافهم، ومــن جرائمهــم: قتــل األنبيــاء بغيــر 

كل الربــا  حــق والتمــرد علــى أحــكام الديــن الحنيــف بــكل تصلــب وعنــاد وأ

وأمــوال النــاس بالباطــل ونحــو ذلــك.

ومنها الجرائم التي يرتكبها الجيل المعاصر في الكيان الصهيوني الغاصب 

لفلسطين بحق أبناء الشعب الفلسطيني المستضعفين المظلومين.

وألنهــم غّيــروا وبّدلــوا فقــد غّيــر اهلل ؟ج؟ عليهــم وبــّدل، فلعنهــم وغضــب عليهــم 

وهددهــم بأشــد العقوبــات، وجعــل منهــم القــردة والخنازيــر بســبب جرائمهــم 

الشــنيعة وســلط عليهــم مــن يســومهم ســوء العــذاب إلــى يــوم القيامــة، قــول اهلل 

ُرو�نَ  �نُ
ْ
ك َ �� �ي

ُهْم َكا�نُ
�نَّ
أَ
ا ِلَك �بِ

ِه دنَٰ
َ
�نَ �لّل �بٍ ّمِ صنَ �نَ اُءو� �بِ هقُ َو�بَ �نَ

َ
َمْسك

ْ
 َو�ل

هقُ
َّ
ل ِ

ِهُم �ل�نّ �يْ
َ
ِر�بَ�قْ َعل

تعالى: >َوصنُ

<))) وقول اهلل تعالى:  ُ�و�نَ ْ��قَ َ �� �ي
َكا�نُ َما َعَص�� ّوَ ِلَك �بِ

ِ دنَٰ
َح�قّ

ْ
ِر �ل �يْ

�نَ  �بِ
�نَ �ي ِ

�يّ �بِ
��نَ �ل�نَّ

ُ
ل �قُ �قْ َ ِه َو�ي

َ
ا�قِ �لّل �يَ

آ
ا �بِ

ِهْم  �يْ
َ
�نَّ َعل

َ َ��ث �بْ �يَ
َ
َك ل �نَ َر�بُّ

دنَّ
أَ
ا �نَ 166 إَِودنْ �قَ �ي اِس�أِ َرَدهقً �نَ �� �قِ ُهْم ُك��نُ

َ
ا ل �نَ

ْ
ل

ُه �قُ ُه�� َع�نْ ا �نُ ْ�� َع�ن ّمَ ا َع�قَ ّمَ
َ
ل >�نَ

ٌم<))).  ِح�ي �ٌر ّرَ �نُ �نَ
َ
ُه ل

ا�بِ إَِو�نَّ ِ��قَ
ْ
ُع �ل َسِر�ي

َ
َك ل  َر�بَّ

�نَّ ��بِ �إِ
َ��نَ

ْ
َُس�ُمُهْم ُس�َء �ل اَمهقِ َم�ن �ي �يَ �قِ

ْ
ْ�ِم �ل َ ٰ� �ي

َ
ل �إِ

1. البقرة: 61
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ْرَعْ��نَ  ٰ� �نِ
َ
ل َه�بْ �إِ ِس ُطً�ى 16 �دنْ

َ
�ّ ُم�قَ

ْ
َ��ِد �ل

ْ
ال ُه �بِ

اَد�ُه َر�بُّ دنْ �نَ ُ ُم�َسٰى 15 �إِ اَك َ�ِد�ي�ث �قَ
أَ
>َهْل �

هقَ  �يَ
اآ

ْ
َر�ُه �ل

أَ
ا ٰى 19 �نَ َ سث �نْ �قَ َك �نَ ِ

ٰ� َر�بّ
َ
ل �إِ َك 

ْهِ��يَ
أَ
ٰ� 18 َو�

َ
ّك رنَ �ن �قَ

أَ
�  �ٰ

َ
ل �إِ َك 

َّ
ل ْل َهل  �قُ ٰى 17 �نَ ُه َط�نَ

�نَّ �إِ

 �ٰ
َ
ْعل

اأَ
ْ
ُم �ل

ُ
ك ُّ ا َر�ب �نَ

أَ
اَل � �قَ اَدٰى 23 �نَ �نَ َر �نَ َ َحسث

َْسَ�ٰى 22 �نَ َر �ي َ ْد�ب
أَ
ّمَ �

ُ �بَ َوَعَ�ٰى 21 �ث
�نَّ

َ
ك َرٰى 20 �نَ �بْ

ُ
ك

ْ
�ل

ٰى<))) سثَ حنْ َ َم�ن �ي ِ
ّ
َرهقً ل ِ��بْ

َ
ِلَك ل

 �نِ�ي دنَٰ
�نَّ ٰ� 25 �إِ

َ
ول

اأُ
ْ
َرهقِ َو�ل حنِ اآ

ْ
كَ�َل �ل ُه �نَ

َ
ُه �لّل

دنَ �نَ
أَ
ا 24 �نَ

األفكار الرئيسية والمضامين العامة

قــص اهلل تبــارك وتعالــى حديــث موســى الكليــم؟ع؟ مــع فرعــون الطاغيــة، 

لنبيــه الكريــم ورســوله األميــن محمــد بــن عبــداهلل؟ص؟ فــي ظــل صراعــه المريــر 

مــع طواغيــت قريــش بهــدف تســلية قلــب حبيبــه وصفيــه وخيرتــه مــن خلقــه 

محمــد بــن عبــداهلل؟ص؟ وتســلية قلــوب المؤمنيــن الصالحيــن المجاهديــن فــي 

ســبيل اهلل؟زع؟، الذيــن يتعرضــون إلــى االضطهــاد واألذى مــن فراعنــة زمانهــم 

وتطمينهــم  خواطرهــم  وتطييــب  عليهــم،  الجائريــن  المســتبدين  والحــكام 

وحملهــم علــى أن ال يخافــوا مــن قــوة األعــداء الظاهريــة مهمــا بلغــت، ألن تدمير 

1. النازعات: 26-15
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كل إنســان. إهاكهــم علــى يــد اهلل؟زع؟ أســهل ممــا يمكــن أن يتصــوره  قواتهــم و

 ،
ً
كيــد لهــم: أن اهلل؟زع؟ ســينصرهم علــى أعدائهــم ويظهرهم عليهم حتما وللتأ

كمــا نصــر اهلل؟زع؟ موســى الكليــم؟ع؟ وبنــي إســرائيل المســتضعفين، علــى فرعــون 

الطاغيــة والمتجبــر وقومــه المســتكبرين، رغــم الفــارق الكبيــر فــي ميــزان القــوة: 

العــدد والعتــاد لصالــح فرعــون وقومــه، وتلــك العاقبــة الحســنة الممدوحــة 

لموســى الكليــم؟ع؟ وبنــي إســرائيل، بســبب إيمانهــم بــاهلل ذي الجــال واإلكــرام 

وتوحيــده فــي الطاعــة والعبــادة، ولرفضهــم الــذل والهــوان والظلــم والطغيــان 

الازمــة،  التضحيــات  وتقديمهــم  المقاومــة  فــي  وصبرهــم  لــه  ومقاومتهــم 

والعاقبــة الســيئة المذمومــة لفرعــون الطاغيــة وقومــه، بســبب إفراطهــم فــي 

إصرارهــم علــى الكفــر وتكذيــب الرســول الكريــم موســى  العنــاد والتعصــب، و

الكليــم؟ع؟ وعلــى األخــاق القبيحــة واألعمــال الســيئة والجرائــم والجنايــات 

الشــنيعة، وعــدم اســتفادتهم مــن المعجــزات النيــرات الباهــرات، ومــن البينــات 

والنصائــح  المخلصــة  والمواعــظ  القاطعــة  الســاطعة  واألدلــة  الواضحــات 

ــى الحــق والعمــل بمقتضــاه. ــة إل الصادقــة للهداي

وفــي اآليــات: تهديــد لفراعنــة قريــش وطواغيتهم، ولجميــع الفراعنة والحكام 

، بأن  كل عصــر ومصــر المســتبدين الظلمــة والمترفيــن المســتغلين وأعوانهــم فــي 

ــوده وأتباعــه،  ــة وجن ــذي القــاه فرعــون الطاغي ــر األســود ال ياقــوا نفــس المصي

مــن عقوبــة الهــاك واالســتئصال، وخــزي الدنيــا واللعــن المســتمر مــن عالــم 

الغيــب والشــهادة إلــى نهايــة الدهــر فــي عالــم الدنيــا، ثــم عــذاب البــرزخ المهيــن 

وعــذاب القيامــة المؤلــم العظيــم الخالــد بعــد المــوت، وذلــك لعــل وعســى أن 
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ــاد والتعصــب األعمــى والتعجــرف  ــه مــن العن يرعــووا ويتراجعــوا عمــا هــم علي

والكفــر والضــال واالســتكبار والظلــم والطغيــان والعصيــان واالســتبداد وأخواتها 

والمؤمنيــن  كــرم؟ص؟  األ األعظــم  الرســول  إيــذاء  عــن  ويكفــوا  المعاصــي،  مــن 

الصالحيــن المجاهديــن فــي ســبيل اهلل؟زع؟، والمطالبيــن باإلصــاح والحقــوق 

ــة والمكتســبة. ــة المشــروعة: الطبيعي الواقعي

فبعــد أن قضــى موســى الكليــم؟ع؟ أقصــى المــدة وأتــم األجلين: )0) ســنوات( 

فــي خدمــة شــيخ األنبيــاء شــعيب؟ع؟ فــي قريــة مديــن عنــد النهايــة الشــمالية 

لخليــج العقبــة جنوبــي فلســطين، خــرج بأهلــه: زوجتــه وابنيــه ومعــه غنمــه، 

، ولمــا وصــل إلــى صحــراء ســيناء المصريــة وفــي ليلــة   إلــى وطنــه مصــر
ً
متوجهــا

مظلمــة مباركــة شــديدة البــرد، ضــل الطريــق ولــم يعــرف إلــى أيــن يتوجــه وجــاء 

زوجتــه الطلــق وألــم الــوالدة، ولــم ينقــدح زنــده، وكان فــي أمــس الحاجــة إلــى 

، يســتضيء بهــا مــع أهلــه ويســتدفئوا بهــا. النــار

 علــى بعــد مــن جانــب جبــل طــور ســيناء 
ً
ــارا كذلــك: إذ رأى ن فبينمــا هــو 

، وعلــم بــأن وجــود النــار دليــل علــى 
ً
 واستبشــر خيــرا

ً
كثيــرا األيمــن، فســر بمــا رأى 

وجــود أنــاس عندهــا، فقــال ألهلــه: هــذه نــار أراهــا مــن بعيــد، الزمــوا مكانكــم، 

ســأمضي إلــى مــكان النــار ألســأل أهلهــا عــن الطريــق فيهدوننــي إليهــا، وآلتيكــم 

منهــا بقبــس )شــعلة( نســتضيء بهــا أوجــذوة نســتدفئ بهــا فــي هــذا البــرد 

الشــديد.

ــار وحضــر عندهــا، وجدهــا تخــرج مــن شــجرة  فلمــا قــرب مــن موضــع الن

 يمــأل الــوادي 
ً
 عظيمــا

ً
شــديدة الخضــرة، وســمع تســبيح المائكــة، ورأى نــورا
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 مــن الشــجرة النورانيــة 
ً
 ربانيــا

ً
الــذي تقبــع فيــه الشــجرة المباركــة، وســمع نــداءا

كانــت تنبــت فــي الجانــب األيمــن مــن وادي طــوى المقــدس، الــذي  التــي 

يقــع أســفل الجانــب األيمــن مــن جبــل طــور ســيناء، والجانــب األيمــن هــو فــي 

الحقيقــة بالنســبة إلــى موســى الكليــم؟ع؟؛ ألن الجبــل والــوادي ال يميــن لهمــا وال 

إنمــا اليميــن والشــمال بالنســبة إلــى الشــخص صاحــب  شــمال فــي أنفســهما، و

ــذي يقابلهمــا. ــن والشــمال ال اليمي

<))) وهو أول ما أوحى اهلل تبارك وتعالى  �ن ِم�ي
َ
َ�ال

ْ
ُه َر�بُّ �ل

َ
ا �لّل �نَ

أَ
ِ�ي �

�نّ وكان النداء: >�إِ

إلــى موســى الكليــم؟ع؟ وقلــده الرســالة، وأمــره بــأن يذهــب ومعــه أخــوه ووزيــره 

وشــريكه فــي الرســالة هــارون؟ع؟ إلــى فرعــون الطاغيــة وملئــه المســتكبرين فــي 

عقــر دارهــم، ويبلغهــم رســالة رب العالميــن إليهــم، وعلــل ذلــك التكليــف: بمــا 

عليــه فرعــون وملــؤه مــن اإلفــراط فــي التكبــر والعلــو والطغيــان.

وقــد تمــادى فرعــون فــي غيــه وطغيانــه حتــى ادعــى األلوهيــة والربوبيــة بغيــر 

حــق وال حجــة وال برهــان صحيــح.

يــدل علــى مخالفــة  ٰى<))) ممــا  َط�نَ ُه 
�نَّ �إِ ْرَعْ��نَ  �نِ  �ٰ

َ
ل �إِ َه�بْ  >�دنْ تعالــى:  قــول اهلل 

الطغيــان لحقيقــة اإلنســان وفطرتــه وغايــة وجــوده، ومــا يترتــب عليــه مــن 

الفســاد فــي األرض واالنحــال فــي الســلوك واالنحطــاط فــي الحضــارة، وأنــه 

فــي غايــة القبــح والســوء فــي نفســه، وتجــب مجاهدتــه فــي النفــس، ومقاومــة 

الطغــاة بــكل وســيلة مشــروعة.

1. القصص: 30
2. النازعات: 17
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وأمــر اهلل ؟ج؟ موســى الكليــم؟ع؟ أن ينهــى فرعــون الطاغيــة عــن الطغيــان 

 �ٰ
َ
ل َك �إِ

َّ
ْل َهل ل �قُ بالقــول الليــن واألســلوب الجميــل اللطيــف، قــول اهلل تعالــى: >�نَ

ٰ�<))) أي: هــل لــك رغبــة وميــل إلــى أن تطهــر نفســك مــن قــذارة الكفــر 
َ

ّك رنَ �ن �قَ
أَ
�

والشــرك والطغيــان والعصيــان وســائر الرذائل الروحية واألخاقيــة واالنحرافات 

كمــال اإلنســانية والقــرب مــن اهلل   لارتقــاء فــي مــدارج 
ً
الســلوكية، لتكــون الئقــا

العلــي األعلــى ذي الجــال واإلكــرام والتخلــق بأخاقــه واكتســاب صفــات 

كمالــه؟

والعبــارة تــدل علــى أن التجبــر والطغيــان رجــس خبيــث ونقــص خطيــر 

فــي النفــس اإلنســانية ويجــب علــى اإلنســان بحســب فطرتــه وطبعــه الســليم 

وبمــا هــو عاقــل، أن يتطهــر منهمــا لكــي يتمكــن مــن االرتقــاء فــي مــدارج الكمــال 

اإلنســاني والقــرب مــن اهلل العلــي األعلــى ذي الجــال واإلكــرام والفنــاء فيــه 

كمالــه: صفــات الجمــال، وصفــات الجــال،  والبقــاء بــه واكتســاب صفــات 

كمــال، هــو فــي الحقيقــة والواقع:  فمــا يــراه الطغــاة فــي التكبــر والتجبــر علــى أنــه 

رجــس ونقــص، ويجــب علــى اإلنســان بمــا هــو إنســان، أن يتطهــر منهمــا، إال أن 

الطغــاة ال يــرون ذلــك، بســبب فســاد فطرتهــم ومنطقهــم، وأن دعــوات األنبيــاء 

، وتزكيتها  الكــرام؟مهع؟: تتضمــن الدعــوة إلــى تطهيــر النفــس مــن الطغيان والتجبــر

إعادتهــا إلــى  بالتواضــع والدخــول فــي طــور العبوديــة هلل ذي الجــال واإلكــرام، و

فطرتهــا الســليمة التــي خلقــت عليهــا.

1. النازعات: 18
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وترغيــب  وليــن  لطــف  فيــه  ٰ�<)))عــرض 
َ

ّك رنَ �قَ �ن 
أَ
�  �ٰ

َ
ل �إِ َك 

َّ
ل ْل َهل  �قُ >�نَ وعبــارة: 

كمــا  ــدى اإلنســان الســوي مســتقيم الفطــرة،  ــع اإلنســاني الســليم ل بحكــم الطب

يقــول الرجــل الكريــم لضيفــه: هــل لــك أن تنــزل بنــا؟ وقــد تمــت المخاطبــة 

 مــن »أزكيــك« أو نحوهــا، ليــدل علــى أن التزكيــة الحقــة 
ً

ٰ�<))) بــدال
َ

ّك رنَ بلفــظ >�قَ

للنفــس وتطهيرهــا، يجــب أن تنبــع مــن رغبــة ذاتيــة صادقــة فــي النفــس، ال أن 

ــة ال  ــر أســس وظــروف موضوعيــة خارجي تفــرض عليهــا مــن الخــارج، وأن توفي

 مكمــًا، فالــدور األساســي الــذي يبنــى 
ً
 ثانويــا

ً
كانــت تلعــب دورا إن  تكفــي، و

عليــه تزكيــة النفــس الحقــة، هــي الرغبــة الذاتيــة التــي تنبــع مــن داخــل النفــس.

وأمــر اهلل ؟ج؟ نبيــه الكريــم موســى الكليــم؟ع؟ أن يبيــن لفرعــون الطاغيــة 

الطريــق الوحيــد إلــى التطهــر مــن رجــس التكبــر والتجبــر والطغيــان، والوصــول 

إلــى الكمــال اإلنســاني الائــق بــه والمقــدر لــه بحســب الحكمة اإللهيــة البالغة، 

وهــو المعرفــة بــاهلل ذي الجــال واإلكــرام، وطاعتــه وعبادتــه وحــده ال شــريك لــه 

كمالــه: صفــات  والفنــاء فيــه والبقــاء بــه والتخلــق بأخاقــه واكتســاب صفــات 

ٰى<))). سثَ �نْ �قَ َك �نَ ِ
ٰ� َر�بّ

َ
ل َك �إِ

ْهِ��يَ
أَ
الجمــال وصفــات الجــال، قــول اهلل تعالــى: >َو�

أي: أرشــدك إلــى معرفــة ربــك ذي الجــال واإلكــرام، الــذي خلقــك وهــو 

إليــه مصيــرك ومرجعــك، وأهديــك عــن يقيــن ال يقبــل  مالــكك ومدبــر أمــرك و

الشــك إلــى توحيــده وطريقــة وعبادتــه، فتطمــع فــي رضــاه وثوابــه فتطيعــه، 

1. نفس املصدر
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وتخشــى عظمتــه وتخــاف عدلــه وغضبــه وســخطه وانتقامــه وعقابــه فــا 

تعصيــه.

أي: تــؤدي الواجبــات الشــرعية عليــك، وتتــرك المحرمــات، فهــو الطريــق 

كمالــك اإلنســاني الائــق بك والمقدر لــك، ونجاتك  الوحيــد إلــى الوصــول إلــى 

مــن غضــب اهلل؟زع؟ وانتقامــه وعقابــه والحصــول علــى ســعادتك الحقيقيــة فــي 

الداريــن الدنيــا واآلخــرة.

ٰى<))) تعنــي: الخشــية المازمــة لإليمــان الصــادق والمعرفــة  سثَ �نْ �قَ وعبــارة: >�نَ

الحقيقيــة بــاهلل ذي الجــال واإلكــرام، والداعيــة إلــى طاعتــه، والرادعــة عــن 

معصيتــه، فالخشــية إنمــا تأتــي أو تكــون بعــد المعرفــة وال تكــون بدونهــا، قــول 

َماُء<))) فــكل مــن عــرف اهلل ذا الجــال 
َ
ُ�ل

ْ
اِدِه �ل َه ِم�نْ ِع�بَ

َ
ى �لّل سثَ حنْ َ َما �ي

�نَّ اهلل تعالــى: >�إِ

معصيتــه،  عــن   
ً
أبــدا وارتــدع  طاعتــه،  حــق  أطاعــه  معرفتــه،  حــق  واإلكــرام 

واتصــف بالخيريــة وعمــل الصالحــات، وتخلــى عــن الشــر واألعمــال القبيحــة، 

وحســن مظهــره ومخبــره.

فالمعرفــة بــاهلل ذي الجــال واإلكــرام والخشــية منــه مــن جهــة والخيريــة 

والمعرفــة  بعضهمــا،  عــن  ينفــكان  ال  متازمــان  ثانيــة  جهــة  مــن  والصــاح 

والخشــية مــن جهــة والشــرية والفســاد مــن جهــة متناقضــان ال يجتمعــان.

منــه،  والخشــية  واإلكــرام  الجــال  ذي  بــاهلل  المعرفــة  مــن  يلــزم  وعليــه: 

1. نفس املصدر
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الشــعور العميــق بالمســؤولية واالتصــاف بالخيريــة واألمانــة والوفــاء ونحوهــا، 

وتــرك التجبــر والتكبــر والطغيــان والعصيــان واالســتكبار مــن األصــل أو بالتوبــة 

الصادقــة النصوحــة، والرجــوع إلــى اهلل؟زع؟، وعــدم تعــدي طــور العبوديــة هلل 

رب العالميــن بــأي شــكل مــن األشــكال وفــي أي حــال مــن األحــوال أو ظــرف مــن 

ــر أي عامــل مــن العوامــل. الظــروف وتحــت تأثي

نعــم قــد يتظاهــر بعــض المنافقيــن بالخشــية بهــدف خــداع الضحية فيأمن 

لــه ثــم يباغتــه باالنقضــاض المفاجــئ عليــه، أو مــن أجــل أن يضفــي الشــرعية 

علــى جرائمــه، وهــؤالء المجرمــون مــن المنافقيــن إنمــا ينخــدع بهــم البســطاء 

.
ً
مــن النــاس، أمــا أصحــاب البصائــر العارفيــن بحالهــم فــا ينخدعــون بهــم أبــدا

وال تكــون المعرفــة بــاهلل ذي الجــال واإلكــرام والخشــية منــه، إال عــن هدايــة 

. ربانيــة، ورشــد واســتنارة عقليــة فــي عمليــة التفكيــر

ٰى<))) عــرض منطقــي بليــغ، ســعى الســتنزال  سثَ �نْ �قَ َك �نَ ِ
ٰ� َر�بّ

َ
ل َك �إِ

ْهِ��يَ
أَ
وعبــارة: >َو�

فرعــون بلطــف ومــداراة عــن دابــة غــروره وعتــوه وكبريائــه، إلــى التواضــع والطاعــة 

هلل ذي الجــال واإلكــرام، وهــذا يــدل علــى ضــرورة اتصــاف الدعــاة والمصلحيــن 

بالرحمــة والحــرص الصــادق علــى نجــاة النــاس ومصلحتهــم، وليــس التظاهــر 

كمــا يفعــل الفراعنــة والحــكام المســتبدون الظلمــة مــن أجــل  الخبيــث بالنصــح 

ــى الشــعوب  ــز ملكهــم وســلطتهم عل خــداع الشــعوب وتضليلهــم بهــدف تعزي

ــه  ــدون هدايت إحاطــة الدعــاة مــن يري ــر حــق، و ــا بغي ــا وخيراته وســلب ثرواته

مقاصدهــم،  ونبــل  نيتهــم  بحســن  وتحسيســه  والمحبــة  والرعايــة  باللطــف 

1. النازعات: 18



أوتاا لالإ موسا الكلا  م  فرفلا الطاوال    511 

واســتخدام الليــن واألســاليب الجميلــة فــي الخطــاب، وال يكفــي إقامــة الدليــل 

 لــدى الخاصــة الذيــن ينــذر وجودهــم بيــن 
ً
كافيــا كان ذلــك  إن  المنطقــي، و

رنٌ  �ي ِ ْم َعرن
ُ
ِسك �نُ �ن

أَ
�نْ � ْم َرُس�ٌل ّمِ

ُ
اَءك ْ� �بَ �قَ

َ
النــاس فــي المجتمعــات، قــول اهلل تعالــى: >ل

ٌم<)))  ِح�ي ّرَ �نَ َرُءو�نٌ  �ي ِم�نِ ُم�أْ
ْ
ال �بِ م 

ُ
ك �يْ

َ
َعل ٌص  ْم َحِر�ي

�قُّ ِه َما َع�نِ �يْ
َ
َعل

َك  ِ
َر�بّ  �ٰ

َ
ل �إِ َك  ْهِ��يَ

أَ
َو�  18  �ٰ

َ
ّك رنَ �قَ �ن 

أَ
�  �ٰ

َ
ل �إِ َك 

َّ
ل >َهل  التزكيــة:  بعــد  الهدايــة  وذكــر 

لــة علــى أن تزكيــة النفــس وتطهيرهــا، مقدمــة يجــب أن تســبق  ٰى<))) للدال سثَ �نْ �قَ �نَ

ِه  �ي ْ�بَ �نِ ا َر�ي
َ
ا�بُ ل ِك�قَ

ْ
ِلَك �ل

الهدايــة، فــا تتــم الهدايــة إال بهــا، قــول اهلل تعالــى: >دنَٰ

<))) فالمتقــون قــد تلبســوا فــي الحقيقــة بهدايــة ربهــم الخاصــة،  �ن �ي �قِ
ُم�قَّ

ْ
ُهً�ى ِلل

بســبب اتصافهــم بمــا ســبق مــن ســامة الطبــع وتصفيــة النفــس وطهارتهــا مــن 

الصفــات الخبيثــة، مثــل: العنــاد والتعصــب األعمــى واالســتكبار علــى الحــق 

ونحوهــا، وقبولهــم لمــا ينســجم مــع الفطــرة ومنطــق العقــل الســليم، فهــم بيــن 

هدايتيــن:

هداية فطرية سابقة صاروا بها متقين. أ.	

 مــن اهلل تبــارك وتعالــى لهــم بســبب تقواهــم 
ً
كرامــا هدايــة قرآنيــة الحقــة إ ب. 

الســابق.

وملئــه  فرعــون  إلــى  هــارون؟امهع؟  أخيــه  بمعيــة  الكليــم  موســى  فذهــب 

1. التوبة: 128
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يحمــان معهمــا رســالة ربهمــا إليهــم، وأبلغوهــم برســالة ربهــم إليهــم بلطــف 

كمــا أمرهمــا ربهمــا، وأراهــم موســى الكليــم؟ع؟  وليــن وترغيــب وأســلوب جميــل 

ى، وهــي: قلــب العصــا حيــة حقيقيــة عظيمــة،  المعجــزة النيــرة الســاطعة الكبــر

كانــت األصــل، والثانيــة وهــي اليــد  َرٰى<))) ألنهــا  �بْ
ُ
ك

ْ
هقَ �ل �يَ

اآ
ْ
وســماها اهلل؟زع؟ >�ل

كالتابــع لهــا،   
ً
 عظيمــا

ً
الســمراء التــي تخــرج بيضــاء مــن غيــر مــرض تشــع نــورا

ى: العصــا واليــد، وجعلهمــا واحــدة للجنــس، أو ألّن  وقيــل: أراد باآليــة الكبــر

كأنهــا مــن األولــى لكونهــا تابعــة لهــا، وهــي تثبــت بشــكل قاطــع وبمــا ال  الثانيــة 

يقبــل الشــك أو الريــب أو التــردد صــدق دعواهمــا فــي النبــوة والرســالة مــن رب 

العالميــن ســبحانه وتعالــى.

ــه  ــى الحــق وأهل ــم، واســتكبروا عل ث إال أن فرعــون ومــأله أخذتهــم العــزة باإل

وجحــدوه، تحــت تأثيــر التجبــر والتكبــر والغــرور والشــعور بالقــوة الزائفــة وعــزة 

الملــك والســلطان، حيــث لــم ينفــع معهــم اللطــف والليــن واألســلوب الجميــل 

المعجــزات  إظهــار  و والرعايــة،  والحــرص  المحبــة  إظهــار  و الخطــاب،  فــي 

النيــرات الباهــرات والبينــات الواضحــات واألدلــة والبراهيــن العقليــة الســاطعة 

القاطعــة ونحوهــا، فلــم يصدقــوا موســى الكليــم؟ع؟ ولــم يقتنعوا بمــا جاءهم به 

مــن عنــد رب العالميــن مــن المعجــزات والبينــات ولــم يذعنــوا للحــق المبيــن.

كذبــوا موســى الكليــم؟ع؟ وعصــوه فيمــا أمرهــم بــه مــن الواجبــات وتــرك  بــل 

ــه  ــوا مــا جاءهــم ب ــل، ووصف المحرمــات، واتهمــوه بالســحر والخــداع والتضلي

 فــوق ذلــك: بــأن 
ً
كذبــا ، واتهمــوه  مــن المعجــزات النيــرات العظيمــة بالســحر

1. النازعات: 20
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 سياســية انقابيــة خبيثــة، وهــي: االنقــاب علــى النظــام الفرعونــي 
ً
لــه أهدافــا

ــاط مــن  ــروة، وطــرد األقب ــم، بهــدف إســقاطه والســيطرة علــى الحكــم والث القائ

كمــا هــو دأب الفراعنــة والحــكام المســتبدين  مصــر لاســتئثار بالحكــم والثــروة، 

، إذ يرمــون األوليــاء الصالحيــن، والمصلحيــن  كل عصــر ومصــر الظلمــة فــي 

والمكتســبة  الطبيعيــة  اإلنســان:  بحقــوق  المخلصيــن  والمطالبيــن  الشــرفاء، 

الواحــد  هلل  العبوديــة  طــور  عــن  بذلــك  خارجيــن  الخبيثــة،  أنفســهم  بــداء 

، وعــن حقيقــة اإلنســانية وملكاتهــا، ومخالفيــن للعقــل والمنطــق والفطــرة  القهــار

والطبــع اإلنســاني الســليم، وقــرروا أن يقابلــوا المعجــزات اإللهيــة التــي جــاء بهــا 

 
ً
 وعدوانــا

ً
، زاعميــن ظلمــا موســى الكليــم؟ع؟ مــن عنــد رب العالميــن بالســحر

ا ِم�نْ  �نَ َ ِرحب �نْ ا ِل�قُ �نَ �قَ �أْ حبِ
أَ
ــوا: >� ، فقال ــر ــا مــن جنــس الســحر ال غي ــى الحقيقــة بأنه عل

ِلِه<))). ْ ِم�ث ِسْ�ٍر  �بِ َك 
�نَّ �يَ �قِ

أْ
ا �نَ

َ
ل �نَ ُم�َسٰى 57  ا  �يَ ِسْ�ِرَك  �بِ ا 

�نَ ْرصنِ
أَ
�

وبذلــك: فقــد تولــى فرعــون وملــؤه وأعرضــوا عــن اإليمــان وطاعــة الرحيــم 

والعصيــان  والطغيــان  العنــاد  إظهــار  فــي  واجتهــاد  بجــد  وعملــوا  الرحمــن، 

والفســاد فــي األرض، وتدبيــر الكيــد والمكــر الســيء لمعارضــة موســى الكليــم؟ع؟ 

جيشــه  ضبــاط  كبــار  فرعــون  فبعــث  دعوتــه،  إلبطــال  والســعي  ومحاربتــه 

كان  ومعهــم الجنــود إلــى جميــع أنحــاء مصــر ومدنهــا وقراهــا، ليجمعــوا لــه مــن 

، والواقفيــن علــى دقائقــه،  فيهــا مــن الســحرة المهــرة العارفيــن بفنــون الســحر

والمطلعيــن علــى خبايــاه وأســراره، ويحشــروهم فــي يــوم العاصمــة: طائعيــن أو 

كارهيــن، ليبــارز بهــم موســى الكليــم؟ع؟ فــي يــوم الزينــة »يــوم العيــد« المتفــق 

كــذب   للمبــارزة فــي الســاحة العامــة، ليثبتــوا بســحرهم العظيــم، 
ً
عليــه موعــدا

1. طه: 58-57



  514   الالمنطق في الفكر والسلوك - الجزء الثاني

دعــوى موســى الكليــم؟ع؟ النبــوة والرســالة مــن رب العالميــن.

كمــا جمــع قومــه الفاســقين وأهــل مملكتــه أجمعيــن، ونــادى فيهــم بصــوت 

ا  �نَ
أَ
 ينــادي فــي محافلهــم ومجالســهم، بقولــه: >�

ً
مســموع، وقيــل: أمــر مناديــا

، وليــس 
ً
ٰ�<))) أي: إنــه زعــم الربوبيــة العليــا ألهــل مملكتــه جميعــا

َ
ْعل

اأَ
ْ
ُم �ل

ُ
ك ُّ َر�ب

لطائفــة أو جماعــة منهــم خاصــة، فبيــده حياتهــم وأرزاقهــم وتدبيــر شــؤونهم، 

ويحفــظ بإرادتــه صــاح أمورهــم، وال إلــه لهــم وال رب فوقــه، فهــو أعلــى فــي 

الربوبيــة مــن جميــع األربــاب التــي يقــول بهــا قومــه، ويفضــل نفســه علــى ســائر 

لهــة »واجــب  إلــه اآل آلهتهــم، ويجعــل نفســه أقــرب إلــه مــن رب األربــاب و

الوجــود« الــذي ال يمكــن إدراك حقيقــة ذاتــه وال يمكــن التوجــه إليــه مباشــرة، 

لهــة غيــره، مثــل: اآلصنــام والفراعنــة  إنمــا يتوجــه إليــه ويتقــرب بواســطة اآل و

ونحوهــم.

كــم يقــع تحــت تأثيــر الغــرور والتكبــر  كل حا وهــذه الحالــة المرضيــة تنتــاب 

، ويبتلــي بغفلــة  والتجبــر واألنانيــة المفرطــة وفقــدان البصيــرة بالــذات والمصيــر

ــر الشــعب، وضعــف عقــول النخبــة السياســية واالقتصاديــة والفكريــة  جماهي

إذعانهــم لــه وانقيادهــم تحــت تأثيــر التعصــب األعمــى أو  والفنيــة والمهنيــة، و

الخــوف أو الطمــع فيغتــر بذلــك، وقــد يدعــي األلوهيــة والربوبيــة والمالكيــة، أو 

 وكأنــه إلــه، مــع أنــه يعلــم فــي قــرار نفســه علــم اليقيــن: أنــه بشــر 
ً
يتصــرف عمليــا

، مخلــوق وليــس خالــق، ومــرزوق غيــر رازق، وأنــه فقيــر وضعيــف  كســائر البشــر

ومحتــاج فــي نفســه، يجــري عليــه نفــس مــا يجــري علــى غيــره مــن البشــر مــن 

1. النازعات: 24



أوتاا لالإ موسا الكلا  م  فرفلا الطاوال    515 

كل ويشــرب وينكــح ويمــرض ويمــوت وغيــره. األحــوال، فهــو يتنفــس ويــأ

إذعانهــم  ــه و ــر وتملــق النخبــة الفاســدة ومســايرتهم ل لكــن غفلــة الجماهي

ــة والمكتســبة،  ــع عــن حقوقهــم األساســية: الطبيعي ــازل الجمي ــه، وتن ــى باطل إل

كمــا يغــري  وعــن إنســانيتهم وعزتهــم وكرامتهــم وانحنائهــم طائعيــن لــه، أغــراه 

غيــره مــن الفراعنــة والطواغيــت والحــكام المســتبدين والمترفيــن، بالتمــادي 

إن وجــد مــن يصدقــه،  فــي غيهــم والظلــم والطغيــان واالســتكبار والعصيــان، و

فعــل  كمــا   (((>�ٰ
َ
ْعل

اأَ
ْ
�ل ُم 

ُ
ك ُّ َر�ب ا  �نَ

أَ
�< ويقــول:  والربوبيــة،  األلوهيــة  يدعــي  فســوف 

�نْ 
أَ
ٰى 6 � ْ��نَ �يَ

َ
�نسا�ن ل �نَّ �لاإ ا �إِ

َّ
فرعــون، ولــن يتعفــف عــن ذلــك!! قــول اهلل تعالــى: >َكل

�نَٰى<))) أي: إن اإلنســان إذا ملــك الســلطة والقــوة والثــروة، فإنــه يتمــادى  �نْ ُه �ْس�قَ
آ
َر�

فــي الطغيــان والفســاد، مــا لــم يوجــد مــن يراقبــه ويحاســبه ويأخــذ بيديــه 

ويمنعــه، ممــا يــدل علــى ضــرورة المراقبــة والمحاســبة الشــعبية والبرلمانيــة 

ــة علــى الحــكام ومعاقبتهــم علــى المخالفــة، مــن أجــل منعهــم عــن  والقضائي

الظلــم والطغيــان والفســاد فــي األرض بجميــع أشــكاله.

كان من فرعون الطاغية؛ لخوفه الشــديد على نظامه السياســي  وكان الذي 

الدينيــة  ومكانتــه  وهيبتــه  موقعــه  وعلــى   ، االنهيــار مــن  الفاســد  الفرعونــي 

والمدنيــة وامتيازاتــه المعنويــة والماديــة مــن الضيــاع؛ ألن عقيــدة التوحيــد 

ــة  ــه لنفســه مــن األلوهي التــي يدعــو إليهــا موســى الكليــم؟ع؟ تنقــض مــا يدعي

والربوبيــة الباطلــة، وذلــك: رغــم تطميــن موســى الكليــم وهــارون؟امهع؟ لــه ببقــاء 

1. نفس املصدر
2. العلق: 7-6
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ملكــه ودوام عــزه إن هــو أســلم لــرب العالميــن وأطاعــه، أي: إن هــدف موســى 

الكليــم وهــارون؟امهع؟ هــو الهدايــة واإلصــاح، وليــس الســيطرة علــى الحكــم 

ى نفســه فــوق  والثــروة والتمتــع باالمتيــازات، إال أن فرعــون لغــروره وطغيانــه، يــر

الحــق وفــوق أن يؤمــر أو ينهــى.

ولما فشــلت الدبلوماســية واألســاليب الســلمية واإلجراءات األمنية والحيل 

إيقافهــا، ونجــح موســى الكليــم؟ع؟ بالخــروج ببنــي  فــي القضــاء علــى الدعــوة و

 إلــى فلســطين 
ً
إســرائيل مــن مصــر ليــًا خفيــة علــى فرعــون وأعوانــه، متوجهــا

ثــم علــم فرعــون بخروجهــم، وخشــى أن تقــوى شــوكتهم هنــاك،  المقدســة، 

ويعقــدوا تحالفــات سياســية وعســكرية ضــده، فجمــع جنــوده وحشــد أنصــاره 

وخــرج فــي أثرهــم بجيــش جــرار ضخــم ال قبــل لبنــي إســرائيل بــه، بهــدف 

ــرم عليهــم واســتئصال شــأفة وجودهــم. القضــاء المب

إصــراره مــع أعوانــه علــى الكفــر والطغيــان  ممــا يــدل علــى فــرط عنــاده و

والعصيــان واســتكبارهم علــى الحــق وأهلــه، ولــم يســتفيدوا مــن المعجــزات 

والبراهيــن  واألدلــة  الواضحــات،  والحجــج  والبينــات  الباهــرات  النيــرات 

المخلصــة. والنصائــح  الصادقــة  والمواعــظ  القاطعــة،  الســاطعة 

 علــى اإلنســانية ومســيرتها التكامليــة، 
ً
 شــديدا

ً
 جديــا

ً
وألنهــم يشــكلون خطــرا

البالغــة  اإللهيــة  القــدرة عليهــم مخالــف للحكمــة  تركهــم وشــأنهم مــع  وألن 

 ، ولســنن اهلل؟زع؟ فــي الكــون والحيــاة، فقــد أخذهــم اهلل؟زع؟ أخــذ عزيــز مقتــدر

كان  الــذي  العظيــم،  النيــل  نهــر  وعاقبهــم بذنوبهــم، فأغرقهــم أجمعيــن فــي 

مصــدر حياتهــم وعزهــم وثروتهــم وقوتهــم وحضارتهــم وفخرهــم، ولــم ُيبــِق منهــم 
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، وألحقهــم بعــد هاكهــم لعنــة دائمة مســتمرة، مــن اهلل ؟ج؟ ومن المائكة 
ً
أحــدا

ومــن النــاس أجمعيــن، حتــى يــرث اهلل؟زع؟ األرض ومــن عليهــا، وأدخلهــم بعــد 

هاكهــم إلــى نــار البــرزخ ثــم يدخلهــم فــي يــوم القيامــة بعــد البعــث والنشــور إلى 

.
ً
نــار جهنــم خالديــن فيهــا أبــدا

وقــدم اهلل تبــارك وتعالــى ذكــر عــذاب اآلخــرة علــى عــذاب الدنيــا، بقولــه 

 
ً
ــا ٰ�<))) مــع أن عــذاب الدنيــا متقــدم زمان

َ
ول اأ

ْ
َرهقِ َو�ل حنِ اآ

ْ
كَ�َل �ل ُه �نَ

َ
ُه �لّل

دنَ �نَ
أَ
ا تعالــى: >�نَ

علــى عــذاب اآلخــرة، إشــارة إلــى أن عــذاب اآلخــرة هــو األشــد، وهــو العــذاب 

إلــى زوال، ويجــب بحكــم  الدائــم الــذي ال يــزول، بينمــا عــذاب الدنيــا أخــف و

العقــل والفطــرة: اتقــاء عــذاب الدنيــا واآلخــرة، إال أن اتقــاء عــذاب اآلخــرة 

يجــب أن يكــون أشــد وبشــكل ال يقبــل التســاهل.

كلمتــه اآلخــرة، وهــي  ٰ�<))) المــراد: نــكال 
َ
ول اأ

ْ
َرهقِ َو�ل حنِ اآ

ْ
كَ�َل �ل ُه �نَ

َ
ُه �لّل

دنَ �نَ
أَ
ا وقيــل: >�نَ

ْم 
ُ
ك

َ
ــه: >َما َعِلْم�قُ ل ــى، وهــي قول ــه األول كلمت ــكال  ٰ�<))) ون

َ
ْعل

اأَ
ْ
ُم �ل

ُ
ك ُّ ا َر�ب �نَ

أَ
ــه: >� قول

 للحجــة عليــه، وفــي الحديــث 
ً
إتمامــا <)4) وبينهمــا أربعــون ســنة، و ِر�ي �يْ

ٍه عنَ
َٰ
ل ِم�نْ �إِ

ُم 
ُ
ك ُّ ا َر�ب �نَ

أَ
النبــوي الشــريف: »قــال جبرئيــل: قلــت يــا رب تــدع فرعــون وقــد قــال: >�

ٰ�<)5) فقــال: إنمــا يقــول هــذا مثلــك مــن يخــاف الغــوث«)6).
َ
ْعل

أَ
ا

ْ
�ل

1. النازعات: 25
2. نفس املصدر
3. النازعات: 24

4. القصص: 38
5. النازعات: 24

صال، صفحة 346 6. الن



  518   الالمنطق في الفكر والسلوك - الجزء الثاني

وجنــوده  فرعــون  هــاك  بعــد  المســتضعفون  إســرائيل  بنــو  ورث  وقــد 

األرض والســلطة والثــروة والمقــدرات، ممــا يــدل علــى أن اهلل ؟ج؟ ال يتخلــى 

عــن عبــاده المســتضعفين المجاهديــن، الذيــن يلتزمــون بالتكليــف اإللهــي، 

بالصبــر والمقاومــة وتقديــم التضحيــات الازمــة، التــي بهــا يســتحقون الثــواب، 

إقامــة حضــارة  ويتأهلــون لتحقيــق الخافــة اإللهيــة لإلنســان فــي األرض، و

إنســانية راقيــة ومتكاملــة ومتوازنــة، تتجســد فيهــا صفــات الكمــال اإللهــي، 

وتلبــي جميــع احتياجــات اإلنســان الفكريــة والروحيــة والماديــة.

 ، ــر كث  
ً
 وأتباعــا

ً
ــا  وأعوان

ً
ــه أنصــارا ــوّي واســتعلى ووجــد ل وأن الباطــل مهمــا ق

فإنــه ينهــزم ال محالــة فــي نهايــة المطــاف أمــام رايــة الحــق وأنصــاره ويــزول؛ ألن 

الحــق قــوي فــي نفســه ومدعــوم بقــوة العقــل والمنطــق الســليم والفطــرة والســنن 

كمــة فــي الكــون والحيــاة، والباطــل ضعيــف فــي نفســه، ومخالــف  اإللهيــة الحا

للعقــل والمنطــق الســليم والفطــرة والطبــع اإلنســاني، ومناهــض للســنن اإللهيــة 

�نَّ  اِطُل �إِ �بَ
ْ
َه�قَ �ل َح�قُّ َورنَ

ْ
اَء �ل ْل �بَ كمــة فــي الكــون والحيــاة، قــول اهلل تعالــى: >َو�قُ الحا

ا<))). ُه��قً اِطَل َكا�نَ رنَ �بَ
ْ
�ل

ويعتبــر المصيــر األســود المأســاوي الــذي لحــق فرعــون الطاغيــة وجنــوده 

ــم  ــر األســود المؤل ــه المصي ــاد، هــو عين ــى الحــق والعب وأتباعــه المســتكبرين عل

كل الطغــاة والفراعنــة والحــكام المســتبدين الظلمــة والمترفيــن  الــذي ينتظــر 

 ويعملــون 
ً
المســتغلين وأتباعهــم الظالميــن، الذيــن يســعون فــي األرض فســادا

وفــق إرادتهــم ومصالحهــم علــى الشــعوب المســتضعفة بغيــر حــق، متبعيــن 

1. اإلسراء: 81
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شــتى الطــرق وباألســاليب الدنيئــة؛ مثــل: المكــر والخــداع والكــذب والتضليــل، 

إشــعال الفتــن الدينيــة والطائفيــة والعرقيــة، وشــراء الذمــم  والعنــف واإلرهــاب، و

، عــن طريــق القتــل 
ً
 ومعنويــا

ً
والضمائــر الرخيصــة، وتصفيــة المعارضيــن: بدنيــا

ــك. والســجن والتشــريد وتشــويه الســمعة، ونحــو ذل

كل مــن يدعــي مــا ليــس فيــه مــن الفضائــل، ويحــب أن  وينبغــي أن يعلــم: أن 

يمــدح بمــا لــم يعمــل، ويأخــذ مــا ليــس لــه، ويتولــى مــن المناصــب مــا هــو ليــس 

أهــًا لــه، ونحــو ذلــك، فهــو علــى مبــدأ فرعــون ومنهجــه فــي الحيــاة، وقــد ثبــت 

كفائتــه فإنــه إمــا أن  كبــر مــن   أ
ً
 قياديــا

ً
بالتجربــة: أن اإلنســان إذا تولــى منصبــا

كفائتــه ويتــرك المنصــب،  يتحلــى بالواقعيــة والشــجاعة األدبيــة فيعتــرف بعــدم 

أو يظهــر ضعفــه ويفــرض نفســه عليــه ويفشــل، أو يتقــوى باإلدعــاءات الباطلــة 

 مــن الفســاد.
ً
فيفســد، والفشــل أقــل ضــررا

وأتباعــه  وجنــوده  بفرعــون  لحقــت  التــي  المذمومــة  الســيئة  والعاقبــة 

الظالميــن، بــأن أهلكهــم اهلل؟زع؟ أجمعيــن، رغــم قوتهــم وكثرتهــم، وأزال ملكهــم 

والمصيــر  الســيئة  العاقبــة  نفــس  يكــون  بــأن  اإللهــي  والتهديــد   - ودولتهــم 

ثــر فــي نفــوس المجاهديــن  كبــر األ األســود لــكل مــن يعمــل مثــل عملهــم - لــه أ

المســتضعفين، يشــحذ همتهــم، ويقــوي عزيمتهــم، ويجعلهــم يعيشــون األمــل 

بالنصــر علــى األعــداء والتمكــن منهــم، ويبعــد عنهــم اليــأس والقنــوط، ويزيــل 

الشــعور بالتعــب والضعــف، ويشــعرهم باألنــس فــي جميــع األحــوال  عنهــم 

والظــروف.

وهــي عبــرة بالغــة ودرٌس شــاخٌص لــكل األجيــال عبــر التاريــخ، يعتبــر بهــا 
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، يخشــى اهلل؟زع؟، ويخشــى الشــقاء  ــار كل إنســان عاقــل شــأنه الخشــية واالعتب

، بحكــم غريزتــه وســامة طبعــه وفطرتــه،  والعــذاب وســوء العاقبــة والمصيــر

فيتدبــر األحــوال والعواقــب بعقلــه وضميــره، ويحتــاط تمــام االحتيــاط لنفســه، 

فــا يفعــل مثــل مــا فعــل فرعــون وملــؤه، وال يعمل مثــل عملهم الخبيث الســيء، 

لئــا تكــون لــه نفــس العاقبــة الســيئة المذمومــة ونفــس المصيــر األســود، ويحــل 

، والعــذاب  عليــه مــا حــل بهــم مــن الهــاك والخــزي واللعــن مــا بقــي الدهــر

المهيــن فــي عالــم البــرزخ، ثــم العــذاب المؤلــم العظيــم الخالــد فــي نــار جهنــم 

فــي اآلخــرة.

اإللهيــة  الســنن  علــى   
ً
وجريــا الســليم،  والمنطــق  العقــل  بحكــم  وذلــك: 

كمــة فــي الكــون والحيــاة، وهــي ســنن ثابتــة ال تقبــل التغيــر والتبديــل، قــول  الحا

َهْل  ْهِلِه �نَ
أَ
ا ا �بِ

َّ
ل  �إِ

ىأُ ِ
ّ �ي

ُر �لّسَ
ْ
َمك

ْ
�قُ �ل ِح�ي َ ا �ي

َ
ىأِ َول ِ

ّ �ي
َر �لّسَ

ْ
ر�ن َوَمك اًر� �نِ�ي �لاأ �بَ

ْ
ك اهلل تعالــى: >�ْس�قِ

لًا<))). ْحِ��ي
ِه �قَ

َ
ِ �لّل �ق

َ� ِلُس�نَّ حبِ
�نْ �قَ

َ
لًا َول ِ��ي �بْ

ِه �قَ
َ
ِ �لّل �ق

َ� ِلُس�نَّ حبِ
�نْ �قَ

َ
ل �نَ �نَ وِل�ي اأ

ْ
�قَ �ل

ا ُس�نَّ
َّ
ل  �إِ

ُرو�نَ �نُ �نْ َ �ي

وكل عاقــل ســليم الطبــع والفطــرة يخشــى اهلل ســبحانه وتعالــى، ويخشــى 

الشــقاء والعــذاب والعاقبــة الســيئة والمصيــر األســود والذكــر الســيء فــي الحيــاة، 

ويتدبــر بعقلــه العواقــب ويحتــاط لنفســه تمــام االحتيــاط، أمــا مــن يتجاهــل 

كمــة فــي الكــون  ــة الحا ــره ويذهــل عــن نفســه وعــن الســنن اإللهي عقلــه وضمي

والحيــاة، فتهجــم عليــه الدواهــي وتأخــذه مــن مأمنــه.

وعليــه: ال يوجــد مؤمــن حقيقــي صــادق اإليمــان واليقيــن، وال عاقــل فطــن 

ســليم الطبــع والفطــرة، يعمــل مثــل عمــل فرعــون وملئــه، وكل مــن يفعــل مثــل 

43 : 1. فاطر
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فعلهــم مــن الطواغيــت الضاليــن والفراعنــة المتجبريــن، والحــكام المســتبدين 

الظلمــة، والمترفيــن المســتغلين األنانييــن، وأتباعهــم مــن اإلنتهازييــن النفعييــن 

إن تظاهــر باإليمــان  ، حتــى و
ً
ــا الفاســدين، فهــو ليــس بمؤمــن حقيقــة أو عملي

كان أجمــل النــاس  إن  ــى وصــام، وليــس بإنســان حقيقــة حتــى و
ّ
 وصل

ً
نظريــا

.
ً
 وجاهــا

ً
 وأعظمهــم ملــكا

ً
 وقــوة وعتــادا

ً
كثرهــم مــاالً وجنــدا هيئــة وأ

ٰى<))) مــدح وثنــاء لــكل إنســان يخضــع  سثَ �نْ �قَ َك �نَ ِ
لٰ� َر�بّ َك �إ ْهِ��يَ

أَ
وفــي عبــارة: >َو�

لمنطــق العقــل والشــرع، ويحافــظ علــى ســامة طبعــه وفطرتــه، ويخشــى مــن 

ويتــرك  المســتحبات،  مــن  ويزيــد  الواجبــات  فيــؤدي  اهلل؟زع؟ حــق خشــيته، 

ــر العواقــب، ولديــه الشــعور  المحرمــات ومــا يســتطيع مــن المكروهــات، ويتدب

بالمســؤولية، ويحاســب نفســه فــي جميــع ســلوكه وتصرفاتــه علــى ضــوء أحــكام 

العقــل والديــن.

وفــي هــاك فرعــون وملئــه دليــل على صدق نبوة موســى الكليم وهارون؟امهع؟ 

وصدق رســالتهما من اهلل رب العالمين إلى الناس، ويثبت ربوبية اهلل ســبحانه 

ــة  ــواب بالجن ــق، والبعــث والجــزاء: الث ــة الخل ، وهدفي
ً
ــى للنــاس جميعــا وتعال

إثبــات ضــرورة النبــوة  والرضــوان، والعــذاب بالنــار والحرمــان فــي يــوم القيامــة، و

كمالهــم اإلنســاني الائــق  والرســالة والهدايــة الربانيــة للنــاس فــي الحيــاة، لبلــوغ 

بهــم والمقــدر لهــم فــي أصــل الخلــق وفــق الحكمــة اإللهيــة البالغــة والحصــول 

علــى الســعادة اإلنســانية الحقيقيــة الكاملــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة.

1. النازعات: 19





صدر لدار الوفاء للثقافة واإلعالم

سلسلة نهج الوالية:
)- العمل المؤسساتي في فكر اإلمام الخامنئي

)- االستغفار والتوبة، اإلمام الخامنئي

)- التحليل السياسي في فكر اإلمام الخامنئي

4- العبد الصالح، رواية اإلمام الخامنئي عن اإلمام الخميني

5- سيد شهداء محور المقاومة، الشهيد القائد قاسم سليماني

، اإلمام الخامنئي 6- عهد األمير إلى المسؤول والمدير

7- النفوذ في فكر اإلمام الخامنئي

كتب أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين:
)- الشهادة رحلة العشق اإللهي

)- في رحاب أهل البيت

)- اإلنسان رؤية قرآنية - الجزء األول

4- اإلنسان رؤية قرآنية - الجزء الثاني

5- الدولة والحكومة

6- قراءة في بيانات ثورة اإلمام الحسين؟ع؟

7- إضاءات على درب سيد الشهداء؟ع؟

8- القدس صرخة حق

كلمات أمينه وخليله 9- الجمري في 

0)- اإلسام والعلمانية
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))- رسول الرحمة

))- اإلسام دين الفطرة

))- الامنطــق فــي الفكــر والســلوك )مجلديــن(، مواجهــة النبــي موســى 
ع( لفرعــون )هــذا الكتــاب( (

سلسلة رجاٌل صدقوا:
)- هكذا عرفوه، الشهيد رضا الغسرة 

)- المؤمن الممهد، الشهيد علي المؤمن 

)- فخر الشهداء، الشهيد عبدالكريم فخراوي

4- الخارجــون مــن المــاء، روايــة المحــرر مــن الســجون الخليفيــة محمــد 
كمــال الســّيد طــوق، 

كمال السّيد 5- القادم من هناك، رواية الشهيد القائد رضا الغسرة، 

سلسلة من داخل السجن:
)- التغيير في سبيل اهلل، الشيخ زهير عاشور

)- تأمات في الفكر السياسي، الشيخ زهير عاشور

)- اإلسام والعلمانية، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

4- الرحيــل نحــو األبديــة، الســاعات األخيــرة للشــهيد علــي العــرب قبــل 
كمــال الســّيد إعدامــه، 

5- يسألونك عن عاشوراء، محمد فخراوي

6- رسول الرحمة، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
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7- على ضفاف الحسين، األستاذ محمد سرحان

8- نشــيد الشــهادة، شــرح وصيــة الشــهيد القائــد قاســم ســليماني، األســتاذ 
محمــد ســرحان

ى البحريــن بعــد اســتقبال خبر شــهادة  9- ماضــون علــى دربــك، قصــص أســر
الشــهيد قاســم سليماني

الزهــراء؟امهع؟،  وفاطمــة  علــي  اإلمــام  حيــاة  يلتقيــان،  البحريــن  مــرج   -(0
فخــراوي محمــد  األســتاذ 

))- خط اإلمام الخميني، الشيخ جاسم المحروس

))- اإلسام دين الفطرة، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

المؤمنيــن؟ع؟،  ألميــر  الشقشــقية  المظلــوم، شــرح الخطبــة  ))- شقشــقة 
الشــيخ زهيــر عاشــور

4)- إلى أحبتي، نصائح تربوية إلى الشباب، الشيخ زهير عاشور

5)- وذكرهــم بأيــام اهلل، شــذرات مــن فكــر اإلســام المحمــدي األصيــل 
ســرحان األســتاذ محمــد  الخمينــي،  لإلمــام 

ع(  6)- الامنطــق فــي الفكــر والســلوك )مجلديــن(، مواجهــة النبــي موســى )
لفرعــون، أســتاذ البصيــرة عبدالوهــاب حســين )هــذا الكتاب(

ين: سلسلة تاريخ البحر
)-  شهادة وطن، إفادات قادة الثورة المعتقلين وعذاباتهم

)-  آل خليفة األصول والتاريخ األسود

)-  اإلبادة الثقافية في البحرين

4- تيار الوفاء اإلسامي، المنهج الرؤية الطموح
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كتب أخرى:
)- قافلة الخلود - شهداء البحرين

)- عاشوراء البحرين 9)0)

كتّيب المقاوم العارف، الشهيد المقاوم أحمد المالي  -(

4- عاشوراء البحرين 8)0)

5- حصاد البحرين 7)0)

6- عاشوراء البحرين 7)0)

7- في رحاب مدرسة اإلمام الخميني؟ق؟

8- المهدوية في الفكر الوالئي

9- الحصاد السياسي 6)0)

0)- ألم وأمل، السيد مرتضى السندي

كتب باللغة الفارسية:
)- تغيير در راه خدا )التغيير في سبيل اهلل(، الشيخ زهير عاشور

اإلمــام  ثــورة  بيانــات  فــي  )قــراءة  حســين  امــام  هــاى  خطبــه  بازخوانــى   -(
حســين عبدالوهــاب  البصيــرة  أســتاذ  الحســين(، 

)- بــر آســتان اهــل بيــت )فــي رحــاب أهــل البيــت(، أســتاذ البصيــرة عبدالوهــاب 
حسين

4- رنج و اميد )ألم وأمل(، السيد مرتضى السندي

گواه ميهن )شهادة وطن(، إفادات قادة الثورة المعتقلين وعذاباتهم  -5

6-تاريخ سياه آل خليفة )آل خليفة األصول والتاريخ األسود(

7-بت شكن )رواية الخارجون من الماء(




