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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

كثــر  األ القصــة  وهــي  والسياســية،  واالجتماعيــة  واألخاقيــة  الســلوكية 

 فــي القــرآن الكريــم، والتــي جــاءت آياتهــا تشــرح بعــض تفاصيــل تلــك 
ً
تكــررا

ــد  ــى العدي ــا تعرضــت إل ــي اهلل موســى؟ع؟ أنه ــز قصــة نب ــا يمي األحــداث، ومّم

مــن المظاهــر الفكريــة والســلوكية الخاصــة بالفــرد والمجتمــع علــى حــد ســواء، 

1. يوسف: 3
2. يوسف: 120
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فعلــى المســتوى الفــردي ومــن خــال اســتعراض األحــداث فــي تكامــل نبــي اهلل 

موســى؟ع؟ ووصولــه إلــى مقــام النبــوة تعطــي هــذه القصــة دســتور حيــاة لــكل 

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

وعلــى المســتوى االجتماعــي فقــد ركــزت اآليــات 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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المقدمة األولى: التعريف بموسى الكليم؟ع؟

اسمه وشأنه في بيت فرعون

ــن  ــن الوي ب ــن يافــت ب ــر ب ــن يصه ــن عمــران ب ــم موســى ب ــي اهلل الكري هــو نب

يعقــوب )إســرائيل( بــن إســحاق بــن إبراهيــم الخليــل؟مهع؟، قيــل فــي اشــتقاق 

( بمعنــى: المــاء فــي اللغــة المصريــة  كلمتيــن، )مــو ــب مــن 
ّ
اســمه: أنــه مرك

َي بذلــك: ألنــه ُوِجــَد حيــث ألقتــه  القديمــة، )ســى( بمعنــى: الشــجرة، وقــد ُســّمِ

، وعليــه فــإن فــي اســمه تذكيــر بالقــدرة وحســن  أمــه فــي المــاء، بيــن مــاء وشــجر

التدبيــر اإللهــي والمكــر الربانــي، ونعمــة اهلل تبــارك وتعالــى العظيمــة عليــه وعلى 

ــى الطفــل. ــه )ســى( بمعن ــي إســرائيل، وقيــل: أصل آل عمــران وبن

، فــي القــرن الثالــث عشــر قبــل المياد  وقــد ُوِلــَد موســى الكليــم؟ع؟ فــي مصــر

كل طفــل ذكــر يولــد  )3)ق.م(، وقــد دأب فرعــون فــي ذلــك الوقــت علــى قتــل 

 أخبــر فرعــون الطاغيــة بــأن ذهــاب 
ً
كاهنــا فــي بنــي إســرائيل المســتضعفين؛ ألن 

نظامــه الفرعونــي الدكتاتــوري الفاســد وملكــه، يكــون على يــد رجل يولد في بني 

ِ��نُ  صنْ َْس�قَ ً�ا �ي �يَ َها سثِ
َ
ْهل

أَ
َ�َل � َ ْر�نِ َوحب

�أَ
ْ
ا �نِ�ي �ل

َ
ْرَعْ��نَ َعل �نَّ �نِ إســرائيل، قــول اهلل تعالــى: >�إِ
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.(((> �ن ِسِ��ي ُم�نْ
ْ
ُه َكا�نَ ِم�نَ �ل

�نَّ َساَءُهْم �إِ �ي �نِ ْح�يِ َْس�قَ اَءُهْم َو�ي �نَ ْ �ب
أَ
ُح � ِ

ّ �ب
�نَ ُهْم �يُ �نْ هقً ّمِ �نَ َطا�أِ

ولمــا ولــدت أم موســى الكليــم؟ع؟ بــه خافــت عليــه مــن القتــل، فألهمهــا 

اهلل تبــارك وتعالــى أن تضعــه فــي صنــدوق، وتلقيــه فــي نهــر النيــل العظيــم، 

 
ً
ــرها بأنــه ســيحفظه مــن القتــل ولــن يصيبــه ســوء، وأنــه ســيرجعه ســالما

َ
وبّش

�نْ 
أَ
� ُم�َسٰ�  ّمِ 

أُ
�  �ٰ

َ
ل �إِ ا  �نَ ْوَح�يْ

أَ
>َو� تعالــى:  اهلل  قــول  المرســلين،  مــن  وســيجعله   

ً
غانمــا

�ُه ِم�نَ 
ُ
اِعل ِك َو�بَ �يْ

َ
ل وُه �إِ

ُ
ا َر�ّد

�نَّ ِ�ي �إِ
�ن ْحرنَ

� �قَ
َ
ا�نِ�ي َول

حنَ
� �قَ

َ
ّمِ َول �يَ

ْ
ِه �نِ�ي �ل �ي �قِ

ْ
ل

أَ
ا ِه �نَ �يْ

َ
ِ َعل �ق �نْ � حنِ دنَ اإِ

ِه �نَ ِ��ي ْر�نِ
أَ
�

<)))، ففعلــت أم موســى - وهــي المــرأة المؤمنــة الصالحــة مــن ســالة  �نَ ُمْرَسِل�ي
ْ
�ل

النبييــن الكــرام - مــا أمرهــا اهلل ؟ج؟ بــه.

فانتشــله آل فرعــون، وعندمــا فتحــوا الصنــدوق وقعــت عيــن امــرأة فرعــون 

عليــه، فألقــى اهلل تبــارك وتعالــى محبتــه فــي قلبهــا الطاهــر الشــفاف، وخافــت 

كمــا هــي عادتــه مــع أوالد بنــي إســرائيل، وقــد عرفــوا بالطبــع  أن يقتلــه فرعــون 

إلقائــه فــي النيــل، فبــادرت  أنــه منهــم، وعرفــوا أســباب وضعــه فــي صنــدوق و

إلــى فرعــون واســتوهبته الطفــل، وقالــت: ســيكون قــرة عيــن لــي ولــك، ال تقتلــه، 

�قُ  ّرَ
ْرَعْ��نَ �قُ �قُ �نِ

أَ
ِ �ْمَر� �ق

َ
ال ، قــول اهلل تعالــى: >َو�قَ

ً
عســى أن ينفعنــا أو نتخــذه ولــدا

وكان   (3(> ُ�ُرو�نَ ْ َسث �ي  �
َ
ل َوُهْم  ًد� 

َ
َول ُه 

�نَ �نِ
�قَّ �نَ ْو 

أَ
� ا  َ��نَ �نَ �ن َ �ي �ن 

أَ
� َعَسٰ�  �ُه 

ُ
ل �قُ �قْ �قَ  �

َ
ل َك 

َ
َول ِ�ي 

ّ
ل �نٍ  ْ َع�ي

، فاســتجاب لطلبهــا ووهبهــا إيــاه، وقيــل:  لفرعــون بنــات، ولــم يكــن لــه ولــد ذكــر

إن فرعــون نفســه قــد أحــب موســى؟ع؟.

1. القصص: 4
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، ويشــعر بالحرمــان  تأمــل: إلــٌه وهــو ال يســتطيع أن يمنــح نفســه الولــد الذكــر

مــن هــذه النعمــة الكبيــرة. ويزعــم أنــه أعلــى األربــاب، ويقتل أطفال بني إســرائيل 

لكــي ال يأتــي الرجــل الــذي يقضــي علــى نظامــه وملكــه، ثــم يســتضيف الطفــل 

الــذي يقضــي اهلل؟زع؟ علــى يديــه علــى نظامــه وملكــه ويقــوم علــى تربيتــه، قــول 

�َدُهَما  �نُ ُ ْرَعْ��نَ َوَهاَما�نَ َوحب �نَّ �نِ ا �إِ
�نً � َوَحرنَ ُهْم َعُ�ّوً

َ
��نَ ل

ُ
ك ْرَعْ��نَ ِل�يَ ُل �نِ

آ
َ�ُه � �قَ �قَ

ْ
ال اهلل تعالــى: >�نَ

.(((> �نَ �ي اِط�أِ �نَ  �� َكا�نُ

ولمــا علمــت أم موســى بالتقــاط آل فرعــون البنهــا شــعرت بالخــوف الشــديد 

 بأنــه مــن بنــي إســرائيل، وقــد دفعهــا خوفهــا 
ً
عليــه، ألنهــم ســيعلمون قطعــا

الشــديد عليــه؛ ألن تبــدي آلل فرعــون بأنهــا أمــه، لــوال أن ربــط اهلل؟زع؟ علــى 

قلبهــا وألهمهــا الصبــر والســلوان، فامتنعــت عــن ذلــك.

ومــن جهــة بيــت آل فرعــون فقــد أتــوا بالمرضعــات لموســى؟ع؟ فعافهــن 

تقتفــي  بــأن  يوخابيــد  أمهــا  كلفتهــا  التــي  مريــم  أختــه  فتقدمــت   ،
ً
جميعــا

أثــره فعرضــت عليهــم أن تدعــو لهــم امــرأة صالحــة ترضعــه، فقبلــوا بذلــك، 

فجاءتهــم بأمــه، فاســتأنس بهــا والتقــم ثديهــا، ففــرح فرعــون ووعدهــا بــأن 

 
ً
يجــزل لهــا العطــاء، وهكــذا أرجــع اهلل؟زع؟ موســى الكليــم؟ع؟ إلــى أمــه ســالما

كــي تقــر عينهــا وتأنــس بــه، وتعلــم أن وعــد اهلل حــق   وطمأنهــا عليــه 
ً
غانمــا

ّمِ ُم�َسٰ� 
أُ
�ُد � �أَ

َح �نُ ْ��بَ
أَ
وصــدق، وأن اهلل ال يخلــف الميعــاد، قــول اهلل تعالــى: >َو�

�قْ 
َ
ال

َو�قَ  10 �نَ �ي ِم�نِ ُم�أْ
ْ
�ل ِم�نَ  ��نَ 

ُ
ك ِل�قَ َها  �بِ

ْ
ل �قَ  �ٰ

َ
َعل ا  ْ��نَ َ �ب ّرَ �ن 

أَ
�  �

َ
ْ�ل

َ
ل ِه  �بِ ِ��ي  �بْ �قُ

َ
ل �ن َكاَد�قْ  �إِ ا 

اِرعنً �نَ

ِم�ن  َع  َمَر��نِ
ْ
�ل ِه  �يْ

َ
َعل ا  ْم�نَ َوَحّرَ ُ�ُرو�نَ 11  ْ َسث �ي  �

َ
ل َوُهْم  �بٍ  �نُ ُ ِه َع�ن حب �بِ ُصَر�قْ  �بَ

�نَ ِه  �ي ّصِ �قُ ِه  �قِ
حنْ

ِل�أُ

1. القصص: 8 
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 �ٰ
َ
ل اُه �إِ َرَدْد�نَ اِ�ُح��نَ 12 �نَ ُه �نَ

َ
ْم َوُهْم ل

ُ
ك

َ
ُه ل ��نَ

ُ
ل �نُ

ْ
ك َ ٍ �ي �ق �يْ َ ْهِل �ب

أَ
� �ٰ

َ
ْم َعل

ُ
ك

ُّ
ُدل

أَ
�قْ َهْل �

َ
ال �قَ ُل �نَ �بْ

�قَ

.(((> ُم��نَ
َ
ْ�ل َ � �ي

َ
َرُهْم ل َ ْك�ث

أَ
ِك�نَّ �

َٰ
ِه َح�قٌّ َول

َ
�نَّ َوْعَ� �لّل

أَ
َم �

َ
ْ�ل �نَ َوِل�قَ ْحرنَ

� �قَ
َ
َها َول �نُ ّرَ َع�يْ �قَ ْ �قَ ِه َك�ي ّمِ

أُ
�

وقــد ترعــرع موســى الكليــم؟ع؟ فــي البــاط الملكــي الفرعونــي، فــي حجــر 

المــرأة الصالحــة الطيبــة، آســية بنــت مزاحــم )رضــوان اهلل تعالــى عليهــا( وهــي 

زوجــة فرعــون، وكانــت مــن نســاء بنــي إســرائيل وقــد تزوجهــا فرعــون الطاغيــة 

كانــت عليــه مــن الحســن والجمــال  وفضلهــا علــى نســاء قومــه األقبــاط، لمــا 

والعقــل واألخــاق.

قتل الرجل القبطي وخروج موسى؟ع؟ من مصر

ولمــا بلــغ موســى الكليــم؟ع؟ مرحلــة الشــباب، منحــه اهلل تبــارك وتعالــى 

القــوة والفتــوة والعلــم والحكمــة، وأنشــأه علــى عينــه علــى الفضائــل واالســتقامة 

ومــكارم األخــاق، وألهمــه عمــل الخيــرات والصالحــات.

ودخــل  الملكــي،  القصــر  مــن  الكليــم؟ع؟  موســى  خــرج  يــوم  ذات  وفــي 

المدينــة، فوجــد فيهــا رجليــن يتشــاجران، أحدهمــا إســرائيلي مســتضعف، 

واآلخــر مــن آل فرعــون األقبــاط المســتكبرين، فاســتغاثه اإلســرائيلي فأغاثــه، 

بدافــع الدفــاع عــن المســتضعفين المظلوميــن وحمايــة المظلــوم مــن الظالــم، 

كان عليــه موســى الكليــم؟ع؟  فوكــز القبطــي وكــزة واحــدة فقضــت عليــه؛ لمــا 

مــن القــوة، ولــم يكــن يريــد قتلــه، ولكنهــا إرادة اهلل؟زع؟ وتدبيــره، وعليــه: فــإن 

، وكانــت نيــة موســى الكليــم؟ع؟ 
ً
كان ظالمــا  والقبطــي 

ً
كان مظلومــا اإلســرائيلي 

1. القصص: 13-10 



الوشامل األولاف التلا : لوولا الكلملا    21 

 للقتــل فــي نفســه، 
ً
حمايــة المظلــوم مــن الظالــم، وربمــا يكــون القبطــي مســتحقا

إال إن موســى الكليــم؟ع؟ لــم يكــن يريــد قتلــه ألســباب موضوعيــة فــي تقديــره، 

، وذلــك لحكمــة إلهيــة بالغــة 
ً
إال إن القتــل حــدث بالخطــأ ولــم يكــن مقصــودا

. فــي التدبيــر

وفــي اليــوم الثانــي خــرج موســى الكليــم؟ع؟ مــن القصــر الملكــي ثانيــة ودخل 

، ويبــدو أنــه شــاب  المدينــة، فوجــد نفــس اإلســرائيلي يتشــاجر مــع فرعونــي آخــر

 للتمييــز 
ً
 علــى الوضــع القائــم ورافضــا

ً
أبــّيٌ فــي غايــة الحمــاس، وكان متمــردا

 لــه. 
ً
الواقــع عليــه وعلــى قومــه وللــذل والهــوان والظلــم الــذي هــم فيــه ومقاومــا

إغاثــة المظلــوم واجبــة، إال أن  فلمــا رأى الشــاب موســى الكليــم؟ع؟ اســتغاثه، و

كســته، وألن الظــروف  ــه لمشا ب
َ
ــى اإلســرائيلي وأّن موســى الكليــم؟ع؟ غضــب عل

كان  الموضوعيــة لــم تكــن ناضجــة ومائمــة للثــورة بحســب تقديــره، ال أنــه 

 لمــا أغاثــه موســى الكليــم؟ع؟ 
ً
 أو لــم يكــن مظلومــا

ً
كان ظالمــا ؛ ألنــه لــو 

ً
ظالمــا

ووقــف إلــى صفــه ونصــره، فإنمــا أغاثــه ونصــره؛ ألن إغاثــة المظلــوم ونصرتــه 

تقديــر  فــي  المظلــوم  مــع  االختــاف  أن  إلــى  التنبيــه  ينبغــي  وهنــا  واجبــة، 

الظــروف الموضوعيــة ال يعنــي خذالنــه، فضــًا عــن الوقــوف ضــده والعيــاذ باهلل، 

إرشــاده، فلمــا أراد موســى الكليــم؟ع؟ التدخــل لفــض  إنمــا ينبغــي نصحــه و و

النــزاع، وكان فــي غايــة الحــذر لكــي ال يتكــرر خطــأ األمــس، خــاف اإلســرائيلي 

ْمِس<))) فكشــف بذلك 
�أَ

ْ
ال ًسا �بِ �نْ �قَ �نَ

ْ
ل �قَ

�ي َكَما �قَ �نِ
َ
ل �قُ �قْ �ن �قَ

أَ
� �ُ ِر�ي

�قُ
أَ
المعتدي، وقال: >�

كان مجهــوالً آلل فرعــون، وراحــوا يبحثــون عــن موســى الكليــم؟ع؟  الســر الــذي 

ليقتلــوه بصاحبهــم، والحــادث يــدل علــى أن آل فرعــون واألقبــاط قــد دأبــوا 
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 وبشــكل مســتمر 
ً
علــى ظلــم بنــي إســرائيل المســتضعفين واالعتــداء عليهــم دائمــا

كان يرفــض ذلــك ويقاومــه، وهــذه  ومتواصــل، وأن فــي شــباب بنــي إســرائيل مــن 

ظاهــرة طبيعيــة فــي مثــل هــذه الحالــة، وكان موســى الكليــم؟ع؟ يــدرك ذلــك 

كذلــك عــدم  كان يــدرك  ، ويــدرك مشــروعية الثــورة وضرورتهــا، إال أنــه 
ً
تمامــا

نضــج الظــروف الموضوعيــة للثــورة وضــرورة التحضيــر إليهــا مــن أجــل نجاحهــا 

فــي الوصــول إلــى تحقيــق أهدافهــا، وفــي مقدمتهــا تحريــر بنــي إســرائيل مــن أســر 

كامــل حقوقهــم الطبيعيــة، وعــدم التمييــز بينهــم  األقبــاط، وحصولهــم علــى 

وبيــن المواطنيــن األقبــاط فــي الحقــوق والواجبــات.

وكان فــي وســط آل فرعــون رجــل مؤمــن بالتوحيــد وصالــح يتعبــد علــى ديــن 

إبراهيــم الخليــل؟ع؟ يســمى حزقيــل، وكان يتحلــى بالعــدل والحكمــة وســمو 

كان عليــه فرعــون واألقبــاط مــن الكفــر واالســتكبار  النفــس، وكان يرفــض مــا 

، وقــد  والطغيــان، ومــا يوقعــوه ببنــي إســرائيل مــن االســتعباد والظلــم والتمييــز

 عــن قــرب بمــا يتحلــى بــه موســى 
ً
، وكان عارفــا ســمع بحادثــة القتــل والشــجار

الكليــم؟ع؟ مــن العلــم والحكمــة والفضيلــة واالســتقامة مما يدفعه ألن يســتبعد 

 مــا يتعــرض لــه بنــو 
ً
كمــا يعــرف عــن قــرب أيضــا منــه القتــل العمــد بغيــر حــق، 

إســرائيل مــن االســتعباد والظلــم والتمييــز ضدهــم، ممــا يدفعهــم بشــكل طبيعــي 

بحكــم العقــل والمنطــق والفطرة والطبع اإلنســاني إلى الرفــض والتمرد والمقاومة 

كد   بانحــراف الرجــل القبطــي المقتــول، وقد عــرف وتأ
ً
كان عارفــا والثــورة. وربمــا 

لــه بــأن آل فرعــون يبحثــون عــن موســى الكليــم؟ع؟ ليقتلــوه بصاحبهــم، فأســرع 

وأخبــر موســى الكليــم؟ع؟ بمــا يريــده بــه آل فرعــون، ونصحــه بــأن يخــرج مــن 

ُه 
َ

�ّ ُ سث
أَ
عنَ �

َ
ل ا �بَ ّمَ

َ
مصــر إلــى مــكان يأمــن فيــه لينجــو بنفســه، قــول اهلل تعالــى: >َول
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اســتجاب موســى الكليــم؟ع؟ إلــى نصيحــة العبد المؤمــن حزقيل، وخرج من 

 إلــى قريــة مديــن، وهــي مــكان ســكن نبــي اهلل شــعيب؟ع؟ 
ً
مصــر خفيــة متوجهــا

وقبيلتــه، وهــم مــن أبنــاء نبــي اهلل إســماعيل بــن إبراهيــم الخليــل؟ع؟ وتقــع عنــد 

النهايــة الشــمالية لخليــج العقبــة، جنوبــي فلســطين، حيــث ال ملــك وال ســلطة 

لفرعــون الطاغيــة عليهــا، وتســمى فــي الوقــت الحاضــر معــان.

آل  الكليــم؟ع؟ وحزقيــل )مؤمــن  ويــدل ســياق األحــداث أن بيــن موســى 

كان موســى الكليــم؟ع؟ ربيــب  فرعــون( معرفــة ســابقة وثقــة متبادلــة، حيــث 

فرعــون ومعــه فــي قصــره، وحزقيــل ابــن عــم فرعــون أو ابــن خالــه وولــي عهــده 

كانــت  ورئيــس شــرطته )المســؤول األمنــي(، وقيــل: مســؤول الخزانــة؛ ولهــذا 
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اســتجابة موســى الكليــم؟ع؟ لنصيحــة حزقيــل ســريعة وخاليــة مــن الجــدال.

 مــن أن تدركــه شــرطة فرعــون، قبــل أن يصــل 
ً
وكان موســى الكليــم؟ع؟ خائفــا

ــى ســاحة القــدس   بصاحبهــم، فتوجــه إل
ً
 قصاصــا

ً
ــوه ظلمــا ــه، فيقتل ــى مأمن إل

.(((> �ن اِلِم�ي
ْ�ِم �ل�نَّ �قَ

ْ
�ي ِم�نَ �ل �نِ ِ

ّ حب
ِ �نَ

اإللهــي، فقــال >َر�بّ

، وهــذا يــدل علــى أن الخــوف غريــزة 
ً
فنجــاه وأوصلــه إلــى مأمنــه ســالما

طبيعيــة فــي اإلنســان، وال تضــر باإليمــان أو بتمــام النبــوة والرســالة، وهــي التــي 

تدفــع اإلنســان إلــى اتقــاء الشــر ودفــع الضــرر عــن نفســه، والتوجــه إلــى ســاحة 

 إلــى ســمو اإلنســان وارتقائــه فــي ســلم الكمــال 
ً
القــدس اإللهــي، أي: تكــون ســببا

اإلنســان علــى  ال تحمــل  الطبيعيــة،  اإلنســانية  الحالــة  فــي  اإلنســاني، وهــي 

ــة   مــن عقوب
ً
ــا التخلــي عــن مســؤولياته ومخالفــة التكليــف الشــرعي، أي: خوف

أعلــى  باإلنســان  يلحــق  ذلــك  ألن  ونحوهــم؛  الظلمــة  المســتبدين  الحــكام 

مراتــب الضــرر التــي وجــدت غريــزة الخــوف لتقيــه، حيــث أن التخلــي عــن 

ــة الحــكام المســتبدين  المســؤولية ومخالفــة التكليــف الشــرعي مخافــة عقوب

الظلمــة ونحوهــم يــؤدي إلــى انســاخ اإلنســان مــن إنســانيته وكرامتــه، وجعلــه 

عرضــة لغضــب اهلل؟زع؟ وســخطه وانتقامــه أي: هاكــه وشــقائه فــي الداريــن 

الدنيــا واالخــرة.

موسى؟ع؟ في أرض مدين

لمــا وصــل موســى الكليــم؟ع؟ إلــى مأمنــه بدخــول أرض مديــن، قصــد ماءهــا 
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كثيــرة مــن النــاس قــد تزاحمــوا عليهــا  ليــروي ظمــأه، وعندهــا وجــد جماعــة 

بشــدة لســقي مواشــيهم، وكل واحــد منهــم، يعتمــد علــى قوتــه فــي التقــدم إلــى 

الحــوض وســقي مواشــيه وأخــذ نصيبــه مــن المــاء، ورأى علــى مقربــة مــن المــاء، 

المــاء  الغنيمــات ورود  أرادت  المــاء، وكلمــا  تــرد  ال  فتاتيــن معهمــا غنيمــات 

لتشــرب منــه، دفعتهــا الفتاتــان عنــه. فأثــار هــذا المشــهد الغريــب انتبــاه موســى 

الكليــم؟ع؟ وتعجــب منــه، فتقــدم نحــو الفتاتيــن فــي تــأدب واحتــرام، وســألهما 

عــن شــأنهما: لــم تمنعــان األغنــام عــن شــرب المــاء وال تســتقيان مــع النــاس؟ 

فأجابتــاه: أنهمــا أتتــا لســقي غنمهمــا، ولكــن جــرت عادتهمــا علــى أن تنتظــرا وال 

تســقيا عنهمــا حتــى ينصــرف جميــع الرعــاة، لئــا تزاحمــا الرجــال وتحتــكا بهــم، 

ٌر<))) تمنعــه الشــيخوخة  �ي حنٌ َك�بِ �يْ
َ ا سث ��نَ ُ �ب

أَ
وعللتــا حضورهمــا للســقي، بقولهمــا: >َو�

عــن الرعــي والســقي، وليــس لنــا أخ يعينــه، فنضطــر نحــن إلــى الحضــور مــن 

أجــل الســقي والرعــي.

فأخــذت موســى الكليــم؟ع؟ النخــوة والحميــة والفتــوة، وحركتــه الشــفقة 

وخــرج  المظلــوم،  اإلســرائيلي  لنصــرة  حركتــه  التــي  عينهــا  وهــي  والرحمــة، 

 عــن وطنــه وأهلــه، فهــو ال يســتطيع أن يتــرك 
ً
بســببها مــن مصــر وأصبــح غريبــا

 بمــا 
ً
طريقتــه وســيرته الفاضلــة التــى ُجِبــل عليهــا، وهــي ســيرة الصالحيــن دائمــا

هــم صالحيــن، فــي نصــرة المظلوميــن، وقضــاء حوائــج المحتاجيــن، والتفريــج 

عــن المكروبيــن، وتقديــم الخدمــات الصالحــة إلــى النــاس، وعــدم مســاومة 

الظالميــن، ونحــو ذلــك، فســقى لهمــا غنمهمــا، وقــد بــرزت فــي عملــه قوتــه 

وصابتــه وفتوتــه وشــهامته وحســن شــمائله، وبعــد أن انتهــى مــن ســقي األغنــام 
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 منهــوك القــوى مــن 
ً
للفتاتيــن اتجــه إلــى ظــل شــجرة ليســتريح فيــه، وكان متعبــا

الســير الطويــل الــذي اســتغرق ثمانيــة أيــام، وقــد تورمــت قدمــاه مــن الســير 

، وتوجــه بقلبــه 
ً
، والحــر شــديدا

ً
، وكان جائعــا  فــي الطريــق الطويــل الوعــر

ً
حافيــا

الطاهــر المنكســر إلــى ســاحة القــدس اإللهــي، يشــكو حالــه ويرفــع إلــى ربــه 

ٌر<))) أي: إنــي فقيــر ومحتــاج  �ي �قِ
ٍر �نَ �يْ

َّ ِم�نْ حنَ �ي
َ
ل  �إِ

�قَ
ْ
ل رنَ �ن

أَ
ِ�ي ِلَما �

�نّ ِ �إِ
ّ اَل َر�ب �قَ حاجتــه، >�نَ

فــي نفســي إليــك وأنــت الغنــي الحميــد، وأنــا مفتقــر ومحتــاج إلــى الخيــر الــذي 

ــة األدب فــي  كان فــي غاي ــّي، وبهــذا التوجــه والدعــاء، فقــد  تســوقه وتيســره إل

ســؤال حاجتــه مــن رب العالميــن، فقــد اعتــرف بفقــره وكشــف عــن حاجتــه 

ولــم يفصــل فــي ذكــر مــا يحتــاج وتــرك ذلــك إلــى علــم اهلل ســبحانه وتعالــى 

بحالــه واســتغنى بلطــف اهلل تبــارك وتعالــى وكرمــه عــن الســؤال، وقــد أجابــه اهلل 

تبــارك وتعالــى بأحســن اإلجابــة. 

وتشتمل الحادثة على فوائد عديدة، منها: 

كانتــا تتحليــان بالعفــة والشــرف والحيــاء وحســن التربيــة  أن الفتاتيــن  أ. 

الحــال. وصــاح 

أن خــروج المــرأة للعمــل وكســب الــرزق الحــال، ال ينتقــص مــن عفتهــا  ب. 

وشــرفها وحيائهــا.

أن اجتمــاع المــرأة مــع الرجــل فــي مــكان واحد للعمل وتبــادل الحديث  ج. 

بينهمــا ال يضــر بشــرف المــرأة وحيائهــا وعفتهــا، ولكــن يجــب التقيــد فيــه 
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باألحــكام واآلداب الشــرعية.

أن شــرف المــرأة وعفتهــا وحياءهــا تدفــع المرأة إلــى التخلف واالحتياط  د. 

والتحــرز فــي المواقــف التــى يختلــط فيهــا النســاء بالرجــال ويكثــر فيهــا 

التزاحــم.

أن المســاعدة والتعــاون والتضامــن وخدمــة النــاس ونصــرة المظلوميــن  هـ. 

األتقيــاء  المؤمنيــن  شــيم  مــن  إليهــم،  واإلحســان  بالخلــق  والرحمــة 

إليهــا  يندفــع  الســوي  اإلنســان  وأن  الراســخة،  وأخاقهــم  الصالحيــن 

بحســب نظرتــه وطبعــه اإلنســاني الســليم، ومــن زعــم أنــه يريــد اإلصــاح 

كاذب. وتهيــب الظالميــن وأهــل المعاصــي فهــو 

جاءتــه  الشــجرة،  ظــل  تحــت  يســتريح  الكليــم؟ع؟  موســى  كان  وبينمــا 

إحــدى الفتاتيــن وهــي تمشــي علــى اســتحياء، مشــية الفتــاة الطاهــرة الفاضلــة 

كــرم أصلها وحســن خلقها، والقيمة الســامية الرفيعة  الصالحــة، ممــا يــدل علــى 

لهــذه الصفــة الجميلــة )الحيــاء( عنــد الفتــاة، وأنهــا وجــدت شــمائل موســى 

الكليــم؟ع؟ وعــزة نفســه وقــوة شــخصيته مــا يوجــب لهــا الحيــاء منــه، فقالــت 

<))) أي: ال  �قَ �يْ
َر َما َس�قَ ْ حب

أَ
َك � �يَ ِ رن

ْ حب ْ�ُع�َك ِل�يَ �بِ�ي �يَ
أَ
�نَّ � بدقة ووضوح واختصار شديد: >�إِ

إنمــا مكافــأة علــى إحســانك، وكأن الفتاتيــن قــد أحســتا بغربتــه  لمــن عليــك، و

وحالــه لشــدة فطنتهمــا، وأنهمــا أخبرتــا أبوهمــا بذلــك، فطلــب مــن إحداهــن 

دعوتــه إليــه، وجديــر بهــا وقــد تربــت فــي حجــر النبــوة، أن تكــون نبيهــة فطنــة، 

وأن تــؤدي الــكام بحقــه فــي أقــل العبــارات وأجزلهــا.
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وكان موســى الكليــم؟ع؟ قــد عــرف مــن ســلوك الفتاتيــن ومنطقهمــا، حســن 

كريمــة، وأن أبوهمــا  أدبهمــا وأخاقهمــا وتربيتهمــا، أنهمــا مــن عائلــة نجيبــة 

، وعليــه فقــد الحــت لــه بشــائر األمــل، ووجــد فــي 
ً
شــيخ جليــل وفاضــل جــدا

الدعــوة الكريمــة مــن هــذا الشــيخ الجليــل، فرصــة عظيمــة ســانحة، يدخــل مــن 

ــى المــكان الجديــد الــذي قصــده، وأنهــا أول بشــائر   إل
ً
خالهــا مدخــًا حســنا

ٌر<،))) فاســتجاب لدعــوة  �ي �قِ
�نَ ٍر  �يْ

َّ ِم�نْ حنَ �ي
َ
ل �إِ  

�قَ
ْ
ل رنَ �ن

أَ
� ِلَما  �ي  ݬݪِ

�نݩّ �إِ  ِ
ّ >َر�ب اســتجابة الدعــاء 

الشــيخ الكريمــة، وقــام مــن مكانــه ومشــى مــع الفتــاة، وتقدمــت لتدلــه علــى 

الطريــق وهــو خلفهــا. وكانــت الريــح تضــرب ثوبهــا فتصــف لموســى الكليــم؟ع؟ 

كان عليــه موســى  وِلَمــا  الثــوب عنهــا.  انكشــف  وربمــا  مــن جســدها،   
ً
شــيئا

كان يعــرض عنهــا تــارة ويغــض  الكليــم؟ع؟ مــن العفــة والحيــاء وحســن الخلــق 

كونــي خلفــي وأرينــي الطريــق  ى، ثــم ناداهــا: يــا أمــة اهلل!!  النظــر تــارة أخــر

 مــن أن ترفــع الريــح ثوبهــا فيقــع نظــره علــى شــيء مــن 
ً
بقولــك، وذلــك خوفــا

جســدها.

 مــن الناحيــة 
ً
 بســيطا

ً
فلمــا وصــل إلــى بيــت الشــيخ الجليــل، وجــده بيتــا

 بالعلــم 
ً
 مــن ناحيــة العــز والطهــارة، وكان مليئــا

ً
 شــامخا

ً
الماديــة، ولكنــه بيتــا

ــة. وكان الشــيخ هــو نبــي اهلل شــعيب؟ع؟ فانشــرح  ــة العالي والتقــوى والروحاني

ــه، والســبب  ــدن والدت ــه القصــص مــن ل  وقــّص علي
ً
ــرا كثي ــه  ــه وأنــس ب صــدره ل

الــذي خــرج مــن أجلــه، وأفضــى إليــه بمكنــون ســره. فوقــف الشــيخ الجليــل 

منــه موقــف الرجــل الشــهم الكريــم، فحمــد اهلل؟زع؟ علــى ســامته ونجاتــه 

وطيــب نفســه، وطمأنــه بأنــه صــار فــي مــكان يأمــن فيــه مــن القــوم الظالميــن، 
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عنــده،  واســتضافه  مديــن،  أرض  علــى  لفرعــون  ســلطة  وال  ملــك  ال  حيــث 

وقيــل: دخــل موســى الكليــم علــى شــعيب؟ع؟ والعشــاء مهيــأ لشــعيب، فقــال 

لموســى؟ع؟: اجلــس يــا شــاب فتعشــى، فقــال لــه موســى؟ع؟: أعــوذ بــاهلل!! 

قــال شــعيب؟ع؟: ولــَم ذلــك؟ ألســت بجائــع؟ قــال موســى؟ع؟: بلــى، ولكــن 

 لمــا ســقيت لهمــا، وأنــا مــن أهــل بيــت ال نبيــع 
ً
أخــاف أن يكــون هــذا عوضــا

 مــن عمــل اآلخــرة بملــك األرض ذهًبــا!! فقــال لــه شــعيب؟ع؟: ال واهلل يــا 
ً
شــيئا

كل  شــاب، ولكنهــا عادتــي وعــادة آبائــي، نقــري الضيــف ونضــع الطعــام. وعلــى 

ــح  ــاء إســماعيل الذبي ــاء عــم، شــعيب مــن أبن حــال: فشــعيب وموســى؟ع؟ أبن

بــن إبراهيــم الخليــل، وموســى مــن أبنــاء إســحاق بــن إبراهيــم الخليــل؟ع؟ قــول 

ا  ّمَ
َ
ِل 22 َول �ي �بِ

�ي َسَ��َء �لّسَ �نِ
َ ْهِ��ي َ �ن �ي

أَ
ِ�ي �

ّ
اَل َعَسٰ� َر�ب �نَ �قَ َ اَء َمْ��ي �قَ

ْ
ل َه �قِ َّ َ�حب ا �قَ ّمَ

َ
اهلل تعالــى: >َول

اَل َما  ِ �قَ وَد��ن
�نُ �نِ �قَ ْ �ي

�قَ
أَ
ِهُم �ْمَر� َ� ِم�ن ُدو�نِ ��نَ َوَو�بَ َْس�قُ اِس �ي

�نَ �ل�نَّ هقً ّمِ ّمَ
أُ
ِه � �يْ

َ
َ� َعل �نَ َو�بَ َ َوَرَد َماَء َمْ��ي

 �
َ
ل ٰ� �إِ

َّ
َ�ل ّمَ �قَ

ُ ُهَما �ث
َ
ٰى ل َس�قَ ٌر 23 �نَ �ي حنٌ َك�بِ �يْ

َ ا سث ��نَ ُ �ب
أَ
َعاُء َو� ْصِ�َر �لّرِ ُ ٰ� �ي

ىي َح�قَّ ْس�قِ
� �نَ

َ
ا ل �قَ

َ
ال َما �قَ

ُ
ك ْ��بُ حنَ

اٍء  ْح�يَ � �ْس�قِ
َ
�ي َعل ْمسثِ ْ�َ��ُهَما �قَ ُه �إِ

اَء�قْ َ حب
ٌر 24 �نَ �ي �قِ

ٍر �نَ �يْ
َّ ِم�نْ حنَ �ي

َ
ل  �إِ

�قَ
ْ
ل رنَ �ن

أَ
ِ�ي ِلَما �

�نّ ِ �إِ
ّ اَل َر�ب �قَ ّلِ �نَ ِ

�ل�نّ

 �
َ
اَل ل َصَص �قَ �قَ

ْ
ِه �ل �يْ

َ
ّصَ َعل اَءُه َو�قَ ا �بَ ّمَ

َ
ل ا �نَ �نَ

َ
�قَ ل �يْ

َر َما َس�قَ ْ حب
أَ
َك � �يَ ِ رن

ْ حب ْ�ُع�َك ِل�يَ �بِ�ي �يَ
أَ
�نَّ �  �إِ

�قْ
َ
ال �قَ

.(((> �نَ اِلِم�ي
�ل�نَّ ْ�ِم  �قَ

ْ
�ل ِم�نَ  ْ��قَ  َ حب

�نَ �نْ  حنَ
�قَ

ــارت شــمائل موســى الكليــم؟ع؟ وحســن أخاقــه وســامة منطقــه  وقــد أث

فــي نفــس شــيخ األنبيــاء؟ع؟ وخطيبهــم، وفــي نفــس ابنتيــه اإلعجــاب الشــديد 

ْر�قَ  َ حب
أْ
ا َر َم�نِ �ْس�قَ �يْ

 حنَ
�نَّ ْرُه �إِ حبِ

أْ
ا ِ �ْس�قَ َ�ق �ب

أَ
ا � بشخصيته، فقالت إحدى االبنتين ألبيها: >�يَ

<))) أي: اســتأجره للعمــل عنــدك فــي رعــي األغنــام، ليكفينــا مؤونــة  �نُ ِم�ي
أَ
�

ْ
ُّ �ل

ِ��ي �قَ
ْ
�ل
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ــا مــن مزاحمــة الرجــال، وذكــرت صفتيــن مهمتيــن  هــذا العمــل الشــاق ويريحن

وجدتهمــا فــي شــخصية موســى الكليــم؟ع؟ وهمــا » القــوي األميــن«.

وهذا العرض من الفتاة، يدل على أمرين مهمين، وهما:

أن دأب األســرة المؤمنــة الصالحــة وعادتهــا التشــاور بيــن أفرادهــا بــدون  أ. 

ــن الرجــل والمــرأة. فــرق فــي ذلــك بي

أن الكفــاءة واألمانــة همــا أهــم صفتيــن فــي تولــي المناصــب العامــة،  ب. 

ــي إحــدى  ــة، وال تغن ــم العمــل ويكمــل نظــام المجتمــع والدول فبهمــا يت

ى، فــا الكفــاءة تغنــي عــن األمانــة، وال األمانــة  الصفتيــن عــن األخــر

تغنــي عــن الكفــاءة، وأن تولــي الكفــؤ غيــر األميــن، أو تولــي األميــن غيــر 

، يــؤدي إلــى الفســاد ويلحــق الضــرر البليغ والخــراب بالمجتمعات  الكفــؤ

والــدول، وصاحبهمــا هــو أولــى مــن غيــره بتولــي المنصــب العــام، وهــي 

الحالــة المفقــودة فــي المجتمعــات والــدول المتخلفــة، التــي يعتمــد 

فيهــا علــى المحســوبية فــي تولــي المناصــب العامــة، ممــا يســاهم فــي 

ــة والمجتمــع. ــي الدول تكريــس التخلــف، ونشــر الخــراب والفســاد ف

أن ذكــر الفتــاة للصفتيــن يــدل علــى فطنتهــا ودقــة تشــخيصها، وعلــو  ج. 

مكانتهــا العلميــة وخبرتهــا العمليــة ونضــج تجربتهــا فــي الحيــاة رغــم 

صغــر ســنها.

وبنــاًء علــى االقتــراح البنــاء للفتــاة، قــال الشــيخ الجليــل لموســى الكليــم؟ع؟: 

َمْم�قَ  �قْ
أَ
�نْ � اإِ

حبٍ �نَ َ َ ِححب ِ�ي
َما�ن

َ ِ�ي �ث
َر�ن ُ حب

أْ
ا �ن �قَ

أَ
� �ٰ

َ
�نِ َعل ْ �ي

َّ َها�قَ �قَ�ي �نَ ْ ْ�َ�ى ��ب ِكَ�َك �إِ �ن
أُ
�نْ �

أَ
� �ُ ِر�ي

أُ
ِ�ي �

�نّ >�إِ
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 (((> �نَ اِلِح�ي ُه ِم�نَ �لّصَ
َ
�لّل اَء  َ �ن سث �إِ ِ�ي 

ُ��ن �بِ
َك َس�قَ �يْ

َ
�قَّ َعل ُ سث

أَ
� �نْ 

أَ
�  �ُ ِر�ي

أُ
� ِ�َك َوَما  ِم�نْ ِع�ن ًر� �نَ ْ َعسث

أي: عــرض شــيخ األنبيــاء الكــرام شــعيب، علــى موســى الكليــم؟ع؟ أمريــن:

الــزواج مــن إحــدى ابنتيــه، وأراد بذلــك: أن يكــون حضــوره بيــن األســرة  أ. 

 عــن اإلحــراج للطرفيــن أفــراد 
ً
 مــن التكلــف وبعيــدا

ً
 خاليــا

ً
 طبيعيــا

ً
حضــورا

األســرة، وموســى الكليــم؟ع؟، وذلــك بمهــر خــاص، علــى أن فــوز إحــدى 

 للفتــاة واألســرة 
ً
كبيــرا  

ً
بناتــه بالــزواج مــن موســى الكليــم؟ع؟ يعــد مكســبا

، ولعــل نبــي اهلل شــعيب؟ع؟ قــد أحــّس مــن نفــس الفتــاة ونفــس موســى 
ً
أيضــا

 
ً
 صالحا

ً
، يشــكل أساســا

ً
 وطاهرا

ً
 ســليما

ً
الكليــم؟ع؟ ثقــة متبادلــة وميــًا فطريــا

ــاء أســرة مســلمة صالحــة. لبن

إن زاد المدة ســنتين  العمل عنده في رعي غنمه لمدة ثماني ســنوات، و ب. 

ــه ســوف تكــون محــل  ــة من ــة جليل ــا عشــر ســنوات، فتلــك مّن فجعله

تقديــر الشــيخ الجليــل، فــكأن الثمانــي ســنوات، تمثــل المــدة الازمــة 

ليأمــن علــى نفســه، وطلــب  الكليــم؟ع؟ خــارج مصــر  لبقــاء موســى 

ــاء موســى  ــل فــي بق ــدى الشــيخ الجلي ــرة ل ــة الكبي ــادة يعكــس الرغب الزي

الكليــم؟ع؟ إلــى جانبــه إلــى فتــرة أطــول، إال أن طــول المــدة قــد يشــكل 

 عــن أســرته فــي 
ً
 علــى موســى الكليــم؟ع؟ ببقائــه بعيــدا

ً
كبيــرا  

ً
 نفســيا

ً
عبئــا

مصــر لفتــرة أطــول، وعليــه تــرك إليــه الخيــار فــي قضــاء أحــد األجليــن، 

ووعــده بــأن يجــد عنــده وفيــه الوفــاء بالعهــد والميثــاق، والصــاح فــي 

الصحبــة، وحســن المعاملــة، وهــذا مــا ينبغــي أن يكــون عليــه اإلنســان 
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فــا  أن يحســن خلقــه ومعاملتــه ألجيــره وخادمــه،   ،
ً
دائمــا المؤمــن 

يشــق عليــه فــي العمــل بــأن يكلفــه فــوق طاقتــه، وال يســيء إليــه بالــكام 

 مــن أجــره وحقوقــه أو مــا تعهــد أو 
ً
الجــارح أو الخشــن، وال ينقــص شــيئا

التــزم بــه إليــه ونحــو ذلــك.

ــزواج مــن إحــدى ابنتيــه،  وعــرض شــيخ األنبيــاء علــى موســى الكليــم؟ع؟ ال

يــدل علــى جــواز عــرض الفتــاة نفســها للــزواج مــن شــاب صالــح مؤهــل، أو عرض 

ولــي أمرهــا ذلــك، بــدون أن ينقــص ذلــك مــن قيمتهــا أو مكانتهــا أو حيائهــا أو 

عفتهــا أو شــرفها أو نحــو ذلــك، واعتقــاد غيــر ذلــك مــن األعــراف الجاهليــة وال 

عاقــة لــه بالديــن الحنيــف والفطــرة والطبــع الســليم والمنطــق.

قــد قبــل موســى الكليــم؟ع؟ العــرض مــن شــيخ األنبيــاء الكــرام؟ع؟ بشــقيه، 

الــزواج مــن إحــدى الفتاتيــن، والعمــل فــي رعــي أغنــام الشــيخ الجليــل. وجعــل 

لنفســه الخيــار بالنســبة إلــى المدتيــن اللتيــن يقضيهمــا فــي خدمــة الشــيخ 

ــك،  ــى ذل ــم االتفــاق بينهمــا عل ــي ســنوات، أو عشــر ســنوات. وت ــل: ثمان الجلي

إليــه   عليهمــا، و
ً
ومــن أجــل اســتحكام العقــد جعــا اهلل؟زع؟ وكيــًا وشــاهدا

الحكــم والقضــاء بينهمــا لــو اختلفــا، وفــي الحديــث الشــريف: »إن موســى؟ع؟ 

آجــر نفســه بعفــة فرجــه وطعمــة بطنــه« وفــي الحقيقــة والواقــع أن موســى؟ع؟ 

قــد وجــد فــي شــعيب شــيخ األنبيــاء وخطيبهــم؟ع؟ أنــه اســتاٌذ وملهــٌم عظيــٌم، 

فــي  الواســعة  والخبــرة  والمعرفــة  والعلــم  الحكمــة  مــن جوانبــه عيــون  تنبــع 

الحيــاة، ويغمــر وجــوده التقــوى والروحانيــة العاليــة، ويمكنــه أن يــروي ظمــأه 

منــه .. وفــي المقابــل: وجــد شــعيب فــي موســى الكليــم؟ع؟ التلميــذ النجيــب 
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كامــل األهليــة واالســتعداد لكــي يفــرغ لــه مــا لديــه مــن  الائــق الــذى يمتلــك 

 ، الحكمــة والعلــوم والمعــارف اإللهيــة الحقــة، وبذلــك فقــد التقــى النــور بالنــور

، وعليــه فقــد اســتجاب اهلل تبــارك وتعالــى دعــاء موســى   علــى نــور
ً
ليــزداد نــورا

ٌر<)))، بأحســن االســتجابة فأعطــاه  �ي �قِ
�نَ ٍر  �يْ

َّ ِم�نْ حنَ �ي
َ
ل �إِ  

�قَ
ْ
ل رنَ �ن

أَ
� ِلَما  ِ�ي 

�نّ �إِ  ِ
ّ >َر�ب الكليــم: 

القــوة فــي البــدن والنجــاة واألمــان مــن الظالميــن، وكفــل رزقــه عشــر ســنين، 

ووهــب لــه زوجــة مؤمنــة صالحــة يســكن إليهــا، وشــّرفه بخدمــة شــيخ األنبيــاء 

الكــرام؟ع؟ وصحبتــه والتــزود مــن حكمتــه وعلمــه ومواعظــه، ممــا يــدل علــى 

البركــة العظيمــة التــي يتركهــا اإلخــاص فــي النيــة هلل رب العالميــن، وخدمــة 

الخلــق واإلحســان إليهــم والقيــام بقضــاء حوائجهــم، فببركــة دلــو مــن المــاء، 

 مــن حياتــه 
ً
 جديــدا

ً
فتــح اهلل تبــارك وتعالــى لموســى الكليــم؟ع؟ فصــًا مبــاركا

، قــول   بالبــركات والمســرات الماديــة والمعنويــة، بالتفصيــل ســابق الذكــر
ً
مليئــا
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عودة موسى؟ع؟ لمصر وحمله لواء الرسالة والتغيير

بعــد عشــر ســنين قضاهــا موســى الكليــم فــي خدمــة شــيخ األنبيــاء الكــرام 

شــعيب؟ع؟ وهــي أتــم األجليــن، ارتــوى فيهــا مــن معيــن علمــه وحكمتــه، أراد 
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. وفــي صحــراء ســينا، عنــد جبــل  العــودة بأهلــه إلــى وطنــه وعشــيرته فــي مصــر

طــور ســيناء، نزلــت عليــه الرحمــة اإللهيــة بالنبــوة، وكلمــه اهلل ؟ج؟ مــن وراء 

كانــت تنبــت فــي الجانــب األيمــن مــن الــوادي  الشــجرة النورانيــة المباركــة التــي 

، وكان فــي األربعيــن مــن عمــره  المقــدس أســفل الجانــب األيمــن مــن جبــل طــور

ــى فرعــون وملئــه وجميــع أهــل مملكتــه  الشــريف، وحملــه اهلل ؟ج؟ رســالته إل

التوحيــد  عقيــدة  إلــى  فيهــا  يدعوهــم  وغيرهــم،  واإلســرائيليين  األقبــاط  مــن 

والنبــوة والمعــاد، وكلفــه بإنقــاذ بنــي إســرائيل مــن مظالــم فرعــون وطغيانــه، 

ودعمــه بمعجزتيــن عظيمتيــن تثبتــان صــدق نبوتــه ورســالته، وهمــا: العصــا 

التــي تتحــول إلــى ثعبــان حقيقــي عظيــم، واليــد الســمراء التــي تتحــول إلــى 

. وكان فرعــون موســى؟ع؟ 
ً
 عظيمــا

ً
بيضــاء مــن غيــر ســوء أو مــرض وتشــع نــورا

ب 
ّ

، فكذ
ً
 وأعظمهــم طغيانــا

ً
أعتــى الفراعنــة الذيــن حكمــوا مصــر وأســودهم ملــكا

 ، هــو وملــؤه وجميــع قومــه بنبــوة موســى الكليــم؟ع؟ ورســالته واتهمــوه بالســحر

وأنــه جــاء بالســحر وادعــى النبــوة والرســالة مــن رب العالميــن ألهــداف سياســية 

انقابيــة خبيثــة، وهــي: االنقــاب علــى النظــام الملكــي الفرعونــي القائــم، وطرد 

األقبــاط مــن مصــر بهــدف االســتئثار بالحكــم والثــروة والمقــدرات فــي الدولــة، 

، إال  وقــرروا مبارزتــه بالســحرة المهــرة الذيــن جمعوهــم مــن جميــع أنحــاء مصــر

أنهــم لــم يؤمنــوا حتــى بعــد أن اســتطاع موســى الكليــم؟ع؟ هزيمــة الســحرة، 

 
ً
إعــان الســحرة إيمانهــم بالتوحيــد والنبــوة والرســالة، فقتلهــم فرعــون جميعــا و

شــر قتلــة وصلبهــم علــى جــذوع النخــل نــكاالً لهــم وليكونــوا عبرة لغيرهــم، وأذاق 

المؤمنيــن مــن بنــي إســرائيل صنــوف العــذاب، وأعــاد ســيرته الســابقة فيهــم، 

ونحــو  الجنســية  والمتعــة  للخدمــة  النســاء  واســتحياء  األبنــاء،  قتــل  وهــي: 
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ــل  ــزل اهلل؟زع؟ عليهــم آيــات العــذاب، مثــل: الطوفــان والجــراد والقّم ذلــك. فأن

والضفــادع والــدم والقحــط ونقــص الثمــرات، ولــم يؤمنــوا، فكانــت عاقبتهــم 

كان   بإغراقهــم فــي نهــر النيــل العظيــم، الــذي 
ً
الســيئة أن أهلكهــم اهلل؟زع؟ جميعــا

مصــدر ثروتهــم ورخائهــم وقوتهــم وحضارتهــم وفخرهــم، ليكونــوا بهــذه النهايــة 

الســيئة المؤلمــة عبــرة لــكل فرعــون وطاغيــة ومتكبــر يأتــي بعدهــم، ولهــذا ســَمي 

موســى الكليــم؟ع؟ بالمؤســس والمخلــص، وســأذكر تفاصيــل ذلــك مــع اآليــات 

فــي محــاور البحــث.

كل  وقــد أنــزل اهلل تبــارك وتعالــى علــى موســى الكليــم؟ع؟ التــوراة، وفيهــا 

مــا تحتاجــه بنــو إســرائيل مــن مســائل العقيــدة والمواعــظ واألحــكام الشــرعية 

، فكانــت دســتور بنــي إســرائيل الدينــي والمدنــي، الــذي ينظــم شــؤون  والســير

حياتهــم العامــة والخاصــة. وقــد لقــب موســى؟ع؟ بكليــم اهلل ؟ج؟؛ ألن اهلل 

كلمــه مــن وراء الشــجرة النورانيــة المباركــة مــن جانــب الطــور  ســبحانه وتعالــى 

اصطفــى  وتعالــى  تبــارك  اهلل  أن  الشــريف:  الحديــث  وفــي   ،
ً
تكليمــا األيمــن 

موســى؟ع؟ لكامــه، لشــدة تواضعــه هلل ذي الجــال واإلكــرام، ممــا يــدل علــى 

موافقــة الجــزاء اإللهــي للعمــل، فقابــل اهلل؟ج؟ تواضــع موســى الكليــم؟ع؟ بــأن 

رفــع شــأنه، وأعلــى مكانتــه، واصطفــاه لكامــه، وجعلــه أحــد أفضــل األنبيــاء 

إبراهيــم وموســى وعيســى ومحمــد؟مهع؟. الخمســة، وهــم أولــو العــزم: نــوح و

فــي صحــراء  األربعيــن  التيــه  فــي ســنوات  الكليــم؟ع؟  توفــي موســى  وقــد 

ســيناء، حيــث أمــره اهلل ؟ج؟ بــأن يذهــب ببنــي إســرائيل إلــى األرض المقدســة 

)فلســطين( لإلقامــة فيهــا، وقبــل أن يدخلهــا أرســل مــن يســتطلع الوضــع فيهــا، 
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ويعــرف أخبــار أهلهــا، فأخبــره رجــال االســتطاع أن قومهــا أقويــاء جباريــن 

ورفضــوا  إســرائيل  بنــو  فخــاف   ،
ً
جــدا حصينــة  مدنهــا  وأن  القامــة،  طــوال 

دخولهــا، وتمــردوا علــى أمــر اهلل ؟ج؟ وأمــر رســوله الكريــم ومخلصهــم موســى 

َها َح�قَّٰ� 
َ
ل ْ��نُ

�ن �نَّ
َ
ا ل

�نَ إَِو�نَّ اِر�ي �بَّ َ ْ�ًما حب َها �قَ �ي �نَّ �نِ ا ُم�َسٰ� �إِ بــن عمــران الكليــم؟ع؟ وقالــوا: >�يَ

<))) فغضــب اهلل ؟ج؟ عليهــم، وعاقبهــم  ��ن
ُ
ل ا َد��نِ

�نَّ اإِ
َها �نَ �� ِم�نْ ُ ُرحب حنْ َ �ن �ي اإِ

َها �نَ �� ِم�نْ ُ ُرحب حنْ َ �ي

علــى معصيتهــم هلل؟زع؟ ولرســوله الكريــم؟ع؟ بالتيــه فــي الصحــراء، وأخبــر نبيــه 

الكريــم موســى بــن عمــران؟ع؟ بــأن األرض المقدســة محرمــة عليهــم، وأنهــم 

ِ�ي 
�نّ ِ �إِ

ّ اَل َر�ب ســيتيهون فــي صحــراء ســيناء لمــدة أربعيــن ســنة، قــول اهلل تعالــى: >�قَ

ِهْم  �يْ
َ
َمهقٌ َعل َها ُمَحّرَ

�نَّ اإِ
اَل �نَ �نَ 25 �قَ �ي اِس�قِ �نَ

ْ
ْ�ِم �ل �قَ

ْ
�نَ �ل ْ �ي َ ا َو�ب �نَ �نَ �يْ َ  �ب

ُر�قْ ا�نْ �ي �نَ �نِ
أَ
ِس�ي َو� �نْ � �نَ

َّ
ل ْمِلُك �إِ

أَ
� �

َ
ل

<))) وفي هذه السنوات  �ن �ي اِس�قِ �نَ
ْ
ْ�ِم �ل �قَ

ْ
� �ل

َ
َس َعل

أْ
ا ا �قَ

َ
ل ْر�نِ �نَ

�أَ
ْ
 �نِ�ي �ل

ُه��نَ �ي �قِ َ  �ي
هقً �نَ َس�نَ ِ��ي َ ْر�ب

أَ
�

كبــر  كذلــك أخــوه ووزيــره وشــريكه فــي الرســالة هــارون؟ع؟ وهــو أ األربعيــن توفــي 

منــه بثــاث ســنين، وكانــت وفــاة موســى الكليــم بعــد وفــاة أخيــه هــارون؟ع؟ 

بثــاث ســنين، وذلــك بتاريــخ: )) رمضــان، ودفــن فــي صحــراء ســيناء، ولــم 

ــون؟ع؟. ــن ن ــه يوشــع ب يدخــل األرض المقدســة، وخلفــه وصي

1. املائدة: 22 
2. املائدة: 26-25 



ون؟ع؟ المقدمة الثانية: التعريف بهار

يعقــوب  بــن  الوي  بــن  يافــث  بــن  يصهــر  بــن  عمــران  بــن  هــارون  اســمه: 

»إســرائيل« بــن إســحاق بــن إبراهيــم الخليــل؟ع؟ وجدتــه: ســارة زوجــة إبراهيــم 

كانــت هاجــر هــي أم عمهــم إســماعيل الذبيــح بــن إبراهيــم  الخليــل؟ع؟ بينمــا 

الخليــل؟ع؟.

وهــارون: هــو أخــو نبــي اهلل موســى الكليــم؟ع؟ ألمــه وأبيه ووزيره وشــريكه في 

الرســالة، وأمهمــا: يوخابيــد، وكان بينهمــا وبيــن جدهمــا إبراهيــم الخليــل؟ع؟ 

، وبينهمــا وبيــن حكومــة عمهمــا يوســف الصديــق؟ع؟ 
ً
ــا خمســمائة عــام تقريب

.
ً
فــي مصــر بنــاًء علــى طلــب يوســف الصديــق؟ع؟، أربعمائــة عــام تقريبــا

والرســالة  النبــوة  فــي  الكليــم؟ع؟  موســى  ألخيــه   
ً
شــريكا هــارون؟ع؟  وكان 

اهلل  قــول  إســرائيل،  لبنــي  المســلوبة  بالحقــوق  والمطالبــة  اإلصــاح  وحركــة 

ِ�ي 27 
َسا�ن ِ

ّ
�ن ل َ�هقً ّمِ ْل ُع�قْ

ُ
ْمِر�ي 26 َو�ْ�ل

أَ
ْر لِ�ي � ّسِ َ َرْ� لِ�ي َ�ْ�ِر�ي 25 َو�ي ْ ِ �سث

اَل َر�بّ تعالــى: >�قَ

ُه �نِ�ي 
ْ
ِرك ْ سث

أَ
ِر�ي 31 َو� رنْ

أَ
ِه � ُ�ْد �بِ ْ �ي 30 �سث �نِ

أَ
ْهِل�ي 29 َهاُرو�نَ �

أَ
�نْ � ًر� ّمِ �ي ِ ِ�ي َورن

ّ
َ�ل ل ْ ْ�لِ�ي 28 َو�حب

ُه�� �قَ �قَ �نْ َ �ي

ًر� 35  ِص�ي َ ا �ب �نَ �قَ �بِ َك ُك�ن
�نَّ ًر� 34 �إِ �ي ُكَرَك َك�ثِ

�نْ ًر� 33 َو�نَ �ي َ�َك َك�ثِ ِ
َس�بّ

ْ �نُ ْمِر�ي 32 َك�ي
أَ
�
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ُم�َس�<))). ا  �يَ َك 
َ
ل ُس�أْ �قَ  �ي و�قِ

أُ
�  �ْ �قَ اَل  �قَ

، فــي القــرن الثالــث عشــر قبــل الميــاد )3).ق.م(  ولــد هــارون؟ع؟ فــي مصــر

وكانــت والدتــه قبــل أخيــه موســى الكليــم؟ع؟ بعــام، وقيــل: بثاثــة أعــوام، 

وعليــه فإنــه بعــث وعمــره الشــريف إمــا واحــد وأربعيــن، أو ثاثــة وأربعــون ســنة، 

كان عمــر أخيــه موســى الكليــم؟ع؟ حيــن البعثــة: أربعــون ســنة. حيــث 

وكانت رسالتهما تتضمن شقين:

الشق األول - نظري: وهو الدعوة إلى عقيدة التوحيد والنبوة والمعاد.

الشــق الثانــي - عملــي: وهــو إنقــاذ بنــي إســرائيل وتحريرهــم مــن مظالــم 

فرعــون الطاغيــة وتجبــره، وهــذا يــدل علــى أن المطالبــة بالحقــوق المشــروعة 

المســلوبة مــن طائفــة مظلومــة، ال يــدل علــى الطائفيــة والتمييــز بيــن المطالبين 

إنمــا يــدل علــى ظلــم وطائفيــة الطــرف أو الجهــة التــي تســلب  بالحقــوق، و

الحقــوق المشــروعة مــن هــذه الطائفــة المظلومــة المســتضعفة وميــزت ضدهــا، 

ْرَعْ��نَ  �نِ  �ٰ
َ
ل �إِ ا 

َه�بَ
ِر�ي 42 �دنْ

ْ
ك �نِ�ي دنِ ا 

�يَ �نِ
�قَ  �

َ
َول ِ�ي 

ا�ق �يَ
آ
ا �بِ �َك  حنُ

أَ
َو� �ن�قَ 

أَ
� َه�بْ 

>�دنْ قــول اهلل تعالــى: 

ُرَط  �نْ َ �ن �ي
أَ
ا�نُ � حنَ

ا �نَ �نَ
�نَّ ا �إِ

�نَ َّ � َر�ب
َ
ال

ٰ� 44 �قَ َ سث حنْ َ ْو �ي
أَ
ُر �

َ
ّك

�نَ �قَ َ ُه �ي
َّ
َ�ل

َّ
ا ل �نً ِ

�يّ
َّ
ْ�لً� ل ُه �قَ

َ
� ل

َ
�ل �قُ

ٰى 43 �نَ ُه َطعنَ
�نَّ �إِ

َك  ِ
� َر�بّ

َ
ا َرُس�ل

�نَّ � �إِ
َ
�ل �قُ

اُه �نَ �يَ �قِ
أْ
ا

َرٰى 46 �نَ
أَ
ْسَمُع َو�

أَ
َما �

ُ
�ي َمَ�ك �نِ

�نَّ ا �إِ
ا�نَ حنَ

� �قَ
َ
اَل ل ٰى 45 �قَ ْ�عنَ َ �ن �ي

أَ
ْو �

أَ
ا � �نَ �يْ

َ
َعل

َع  �بَ
ٰ� َم�نِ ��قَّ

َ
اُم َعل

َ
ل َك َو�لّسَ ِ

�بّ
�ن ّرَ هقٍ ّمِ �يَ

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

َ��نّ � �قُ
َ
َل َول �ي ْسَر��أِ �ي �إِ �نِ

َ ا �ب ْرِسْل َمَ��نَ
أَ
ا �نَ

ُهَ�ٰى<))).
ْ
�ل

1. طه: 36-24 
2. طه: 47-42 
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استضعاف بني إسرائيل لهارون

أخبــر اهلل؟زع؟ بنــي إســرائيل علــى لســان نبيــه الكريــم موســى الكليــم؟ع؟: 

بــأن اهلل؟زع؟ ســيهلك فرعــون وجنــوده أجمعيــن، ويقضــي علــى النظــام الملكــي 

الفاســد، وأنهــم ســيرثون األرض والحكــم والثــروة والمقــدرات بعــد  الفرعونــي 

هــاك فرعــون وزوال نظامــه الفاســد، وأن اهلل تبــارك وتعالــى ســينزل عليهــم 

 شــامًا ينظــم حياتهــم الخاصــة والعامــة، 
ً
 مــن عنــده، يَمّثــل لهــم دســتورا

ً
كتابــا

ويبيــن لهــم مــا يحتاجونــه مــن المعــارف اإللهيــة الحقــة، والمواعــظ واألحــكام 

ــا. ــه فــي أمــور الديــن والدني والســيرة، ومــا ينبغــي أن يســيروا علي

النيــل  نهــر  فــي  بالغــرق  أجمعيــن  وجنــوده  فرعــون  اهلل؟زع؟  أهلــك  فلمــا 

العظيــم، ليكونــوا عبــرة لغيرهــم الذيــن يأتــون بعدهــم، فــا يفعلــوا مثــل فعلهــم 

واألوصيــاء  الكــرام  الرســل  وتكذيــب  والكفــر  األعمــى  والتعصــب  العنــاد  فــي 

الهاديــن المهدييــن؟ع؟ وقتــل الصالحيــن والمصلحيــن والمطالبيــن بالحقــوق، 

وظلــم العبــاد والطغيــان عليهــم، ونشــر الفســاد فــي األرض ونحــو ذلــك مــن 

المفاســد والمظالــم والذنــوب والمعاصــي والجرائــم والجنايــات، توجــه موســى 

الكليــم؟ع؟ إلــى ســاحة القــدس، وســأل ربــه الكريــم عــن الكتــاب الــذي وعــده 

إصــاح شــأنهم. بــأن ينزلــه عليــه لهدايــة بنــي إســرائيل و

ــده مــن  كلمهــا عن ــذي  ــل الطــور ال ــى أن يقصــد جب ــارك وتعال ــه تب فأمــره رب

 أول الوحــي عنــد عودتــه مــن أرض مديــن 
ً
الشــجرة النورانيــة المباركــة تكليمــا

 مــن 
ً
إلــى موطنــه مصــر ليخلــو بــه لمناجاتــه، وأن يمكــث فيــه ثاثيــن يومــا

 أمــره 
ً
، فلمــا أتــم موســى الكليــم؟ع؟ الثاثيــن يومــا

ً
 متعبــدا

ً
ذي القعــدة صائمــا
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ى مــن ذي  ربــه تبــارك وتعالــى أن يواصــل الصيــام والعبــادة لعشــرة أيــام أخــر

الحجــة، وبذلــك فقــد أتــم موســى الكليــم؟ع؟ الصيــام والعبــادة لمــدة أربعيــن 

ا ُم�َسٰ�  ، وقــد وافــق آخــر يــوم فيهــا يــوم العاشــر مــن ذي الحجــة >َوَو�َعْ��نَ
ً
يومــا

آيــات  وردت  وقــد   ،(((> هقً
َ
ل �يْ

َ
ل �ن  ِ��ي َ ْر�ب

أَ
� ِه  ِ

َر�بّ ا�قُ  �قَ ِم�ي ّمَ  �قَ �نَ ٍر  ْ َ�سث �بِ اَها  َمْم�نَ �قْ
أَ
َو� هقً 

َ
ل �يْ

َ
ل �نَ  �ي ا�ثِ

َ
ل

َ �ث

كريمــة وأحاديــث شــريفة فــي فضــل عــدد األربعيــن بالــذات، ممــا يجعــل  قرآنيــة 

؟ع؟   ال يتوفــر لغيــره مــن األرقــام واألعــداد، منهــا: عــن أبــي جعفــر
ً
 خاصــا

ً
لــه شــأنا

 أو قــال مــا أجمــل عبــد 
ً
أنــه قــال: »مــا أخلــص عبــد اإليمــان بــاهلل أربعيــن يومــا

، إال زهــده اهلل فــي الدنيــا، وبصــره داءهــا ودواءهــا، وأثبــت 
ً
ذكــر اهلل أربعيــن يومــا

الحكمــة فــي قلبــه، وأنطــق بهــا لســانه«))).

وفــي فضــل العشــر األوائــل مــن شــهر ذي الحجــة منهــا الحديــث النبــوي 

الشــريف: »مــا مــن أيــام العمــل الصالــح فيهــا أحــب إلــى اهلل؟زع؟ مــن أيــام هــذه 

: »مــا  العشــرة« يعنــي العشــر األوائــل مــن شــهر ذي الحجــة. وفــي حديــث آخــر

مــن أيــام أزكــى عنــد اهلل تعالــى وال أعظــم أجــًرا مــن خيــر مــن عشــر األضحــى«)3) 

وقيــل هــي األيــام المعلومــات المذكــورة فــي القــرآن الكريــم، قــول اهلل تعالــى: 

�نِ�ي  َه 
َ
�لّل ُكُرو�  >َو�دنْ <)))، وقــول اهلل تعالــى:  �َما�ق

ُ
ْ�ل ّمَ اٍم  �يَّ

أَ
� �نِ�ي  ِه 

َ
�لّل ُكُرو� �ْسَم 

�نْ >َو�يَ

 لخزانــة ســره، 
ً

<)))، فقــد اختارهــا اهلل ؟ج؟ لذكــره، وجعلهــا محــا ْ�ُ�وَد��ق اٍم ّمَ �يَّ
أَ
�

1. األعراف: 142 
2. حبار األنوار، جزء 70، صفحة 240، الديث 8 

3. اإلقبال، ابن طاووس، جزء 2، صفحة 35
4. الج: 28 

5. البقرة: 203 
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وأهــًا لتشــريفها بتعظيــم قــدره، ومنــزالً إلطــاق بــره، ومنهــًا للتلــذذ بكاســات 

 للدخــول إليــه والثنــاء عليــه، ولهــا أعمــال خاصــة مســتحبة فــي 
ً
شــكره، ووقتــا

ــرة.  ــة فــي الكتــب المعتب الشــريعة المقدســة مفصل

 في الصيــام والعبادة، أنزل اهلل 
ً
وبعــد أن أتــم موســى الكليــم؟ع؟ األربعيــن يوما

كل مــا يحتاجــه بنــو  لــواح )أســفار التــوراة( وفيهــا مبّيــن  تبــارك وتعالــى عليــه األ

إســرائيل فــي مســيرتهم التكامليــة المعرفيــة والتربويــة والحضاريــة، مــن المعارف 

اإللهيــة الحقــة، والمواعــظ واألحــكام الشــرعية والســيرة، وكل مــا يحتاجــه بنــو 

إســرائيل فــي أمــور دينهــم ودنياهــم فــي ذلــك الزمــان، وأمــره اهلل تعالــى تبــارك 

وتعالــى بــأن يعمــل بمــا فيهــا ويدعــو إليهــا بجــد واجتهــاد وحــزم وعــزم ونشــاط، 

وبنيــة صادقــة وخالصــة لوجــه اهلل ســبحانه وتعالــى، وأن يحــذر مــن أن يفوتــه 

منهــا شــيء، وأن يأمــر قومــه )بنــي إســرائيل( بــأن يتجنبــوا المعاصــي والســيئات 

فــا يقاربوهــا، وأن يعملــوا بمــا تهــدي إليــه التــوراة وتأمرهــم بــه مــن الحســنات 

ــه  ــان ب ــه واإلتي إتقان ــى ســامة العمــل و واألعمــال الصالحــة، وأن يحرصــوا عل

كمــل وجــه، وأن يأخــذوا باالحتيــاط ويتبعــوا األرقــى واألســمى  علــى أحســن وأ

كثــر مــن غيــره فيمــا تــرك لهــم  كمــل، ويعملــوا بأفضــل الخيــارات ممــا أجــره أ واأل

كظــم الغيــظ والعفــو بــدل معاقبــة  الخيــار فيــه مــا اســتطاعوا إلــى ذلــك، مثــل: 

كلــه، والصدقــة  بــه  بــدل المطالبــة  المعتــدي، والتجــاوز عــن بعــض الحــق 

المســتحبة، ونحــو ذلــك.

وحذرهــم مــن مخالفــة تعاليــم التــوراة، والفــرار مــن التكاليــف والمســؤوليات 

الــذي  األمــر  ونحوهــا،  والجهاديــة  والماليــة  العباديــة  الشــرعية  والوظائــف 
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تســتتبعه نتائــج وخيمــة وعواقــب ســيئة مؤلمــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، 

ٍء  ْ �ي
َ سث كُّلِ  ِ

ّ
ل لًا  ِص�ي �نْ َو�قَ هقً  ْ�ِع�نَ ّمَ ٍء  ْ �ي

َ سث ِم�ن ُكّلِ   �ِ��َ
ْ ݧ
ل
�أَ

ْ
�ل �نِ�ي  ُه 

َ
ل ا  �نَ �بْ �قَ

َ
>َوك تعالــى  اهلل  قــول 

اآليــة  وفــي   ،(((> �ن �ي اِس�قِ �نَ
ْ
�ل َد�َر  ْم 

ُ
ك ِر�ي

أُ
َسا َها  ْحَس�نِ

أَ
ا �بِ و� 

�نُ �نُ
أْ
ا �يَ ْ�َمَك  �قَ ُمْر 

أْ
َو� هقٍ  َ�ّ �قُ �بِ َها 

�نْ حنُ
�نَ

كاملــة  كل شــريعة ســماوية، أوامــر  الشــريفة دليــل علــى أن أوامــر اهلل؟زع؟ فــي 

، وأنهــا أنزلــت علــى علــم وهــدًى 
ً
شــاملة وعادلــة وحســنة وليــس فيهــا ســيء أبــدا

للعالميــن. ورحمــة 

كمــا أخبــر اهلل؟زع؟ نبيــه الكريــم موســى الكليــم؟ع؟ بــأن الســامري - نســبة إلى 

قبيلــة تعــرف بالســامرة - قــد أضــل بنــي إســرائيل أثنــاء غيبتــه عنهــم وذهابــه 

إلــى ميقــات ربــه، واســتبطائهم رجوعــه فــي العشــر المزيــدة فــي الميقــات علــى 

 
ً
ــارة بالســوء، وكان مطاعــا ، حيــث ســّولت للســامري نفســه األّم

ً
الثاثيــن يومــا

كــن  كان معهــم مــن الحلــي التــي  فــي بنــي إســرائيل فأخــذ مــن نســائهم مــا 

، فألقاهــا فــي  يتحليــن بهــا مــن الذهــب والفضــة وقــد جلبنهــا معهــن مــن مصــر

 ال روح لــه 
ً
النــار فأذابهــا، وصنــع منهــا تمثــاالً لصــورة عجــل، وجعلــه جســدا

وال حيــاة فيــه، وقــد صنعــه بطريقــة هندســية متقنــة الصنــع، بحيــث تدخــل 

، وأمرهــم بعبادتــه،  كصــوت الثــور الريــاح فــي جوفــه، فيخــرج مــن فمــه صــوت 

- وكانــت عبــادة البقــر موجــودة فــي مصــر آنــذاك -، فأطاعــوه واتخــذوا جســد 

ــه، رغــم أنهــم صنعــوه بأيديهــم ويــرون منــه   وســجدوا ل
ً
ــا ــوع إله العجــل المصن

وال يكلمهــم وال يهديهــم طريــق 
ً
الجمــود وعــدم الحركــة، وأنــه ال يــرد عليهــم جوابــا

حــق أو باطــل مــادي أو معنــوي، وال ينفعهــم وال يضرهــم بشــيء، وليــس فيــه 

، وقــد عهــدوا مــن موســى 
ً
شــيء مــن الصفــات مــا يوجــب أن يكــون لهــم إلهــا

1. األعراف: 145 
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الكليــم؟ع؟ أن اهلل ســبحانه وتعالــى يكلمــه ويهديــه ويدافــع عنــه، ممــا يــدل 

فــي  فهــم  أحامهــم،  وســفاهة  ومنطقهــم  عقولهــم  وضعــف  حمقهــم  علــى 

الحقيقــة والواقــع ظالمــون ألنفســهم؛ ألنهــم خالفــوا العقــل والمنطــق والحــق 

ــى بــدون حجــة وال برهــان، ووضعــوا  ــاهلل ســبحانه وتعال ــأن أشــركوا ب ــن، ب المبي

 ال يتكلــم وال يضــر وال ينفــع، وهــو مــن 
ً
العبــادة فــي غيــر موضعهــا، واتخــذوا إلهــا

ْ�ِ�ِه ِم�نْ  َ ْ�ُم ُم�َسٰ� ِم�ن �ب  �قَ
�نَ حنَ

أبطــل الباطــل وأســمج الســفه، قــول اهلل تعالــى: >َو��قَّ

 �� َوَكا�نُ وُه 
�نُ حنَ

��قَّ لًا  �ي َس�بِ ِهْم  ْهِ��ي َ �ي  �
َ
َول ُمُهْم  ِ

ّ
كَل ُ �ي  �

َ
ل ُه 

�نَّ
أَ
� َرْو�  َ �ي ْم 

َ
ل

أَ
� َ��ٌر  ُه حنُ

َّ
ل َسً��  َ لًا حب ِهْم ِع�بْ ِ

ُ�ِل�يّ

تــدل   > �ن اِلِم�ي طنَ  �� َوَكا�نُ وُه 
�نُ حنَ

��قَّ لًا  �ي َس�بِ ِهْم  ْهِ��ي َ �ي  �
َ
َول ُمُهْم  ِ

ّ
كَل ُ �ي  �

َ
>ل وعبــارة   ،(((> �ن اِلِم�ي طنَ

كامــًا  لــه الحقيقــي المســتحق للعبــادة والطاعــة يجــب أن يكــون  علــى أن اإل

كمــا  مــن جميــع الجهــات، وأن تكــون عبادتــه وطاعتــه نافعــة لإلنســان نفســه، 

كل مــن يتولــى وظيفــة عامــة مؤهــًا لهــا، وأن يكــون وجــوده  تــدل علــى أن يكــون 

كثــر مــن غيــره.  للنــاس أ
ً
فيهــا نافعــا

 
ً
يومــا ثاثيــن  الكليــم؟ع؟  واعــد موســى  قــد  أن اهلل؟زع؟،  األخبــار  وظاهــر 

 لبنــي إســرائيل، 
ً
لمناجاتــه فــي جبــل طــور ســيناء، ثــم زاده عشــرة أيــام اختبــارا

كل مــا رأوه مــن المعجــزات  ليعلــم اهلل؟زع؟ إخاصهــم وحقيقــة إيمانهــم بعــد 

ــة والبراهيــن الســاطعة القاطعــة، ومــا مــّن اهلل تبــارك وتعالــى بــه عليهــم  واألدل

مــن النجــاة والخــاص مــن القــوم الظالميــن، والنعــم العظيمــة التــي أنعــم اهلل 

تبــارك وتعالــى عليهــم.

وقــد ظهــر وتبيــن ضعــف إيمانهــم ومنطقهــم وقلــة يقينهــم، واســتعدادهم 
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كل مــا رأوه مــن المعجــزات والبينــات وعقلــوه مــن األدلة  للكفــر والجحــود، رغــم 

والبراهيــن، فأطاعــوا أوليــاء الشــيطان وعبــدوا العجــل وعصــوا الرحيــم الرحمــن، 

ولــم ينظــروا بعقولهــم ولــم يســمعوا بنصائــح الوصــي الهــادي المهــدي هارون ؟ع؟ 

الــذي أمرهــم اهلل ؟ج؟ وأوصاهــم موســى الكليــم؟ع؟ بطاعتــه واتبــاع أمــره ونهيــه 

فيهــم، لكنهــم عصــوه واســتضعفوه وأصــروا علــى البقــاء علــى عبــادة العجل حتى 

يرجــع إليهــم موســى الكليــم؟ع؟ وينظــروا رأيــه، وكأنهــم توقعــوا لضعــف وســفاهة 

تفكيرهــم، بــأن يتركهــم موســى الكليــم؟ع؟ علــى الشــرك والبقــاء علــى عبــادة 

<)))، وفــي  ��ن
ُ
ْ�ِ�ل َ ِه �ي ِ َو�بِ

َح�قّ
ْ
ال  �بِ

ْهُ�و�نَ َ  �ي
هقٌ ّمَ

أُ
ْ�ِم ُم�َسٰ� � العجــل، قــول اهلل تعالــى: >َوِم�ن �قَ

؟ع؟ أن رســول اهلل؟ص؟ قال: »والذي نفســي  الحديــث الشــريف عــن اإلمــام الباقــر

كان قبلكــم حــذو النعــل بالنعــل والقــذة بالقــذة، حتــى  بيــده، لتركبــن ســنن مــن 

كــم ُســّنة بنــي إســرائيل«))). ال تخطــؤون طريقهــم وال تخطأ

استخالف موسى الكليم لهارون؟امهع؟

وكان موســى الكليــم؟ع؟ قــد اســتخلف أخــاه ووزيــره وشــريكه فــي الرســالة 

هــارون؟ع؟ علــى بنــي إســرائيل قبــل أن يخــرج إلــى ميقــات ربــه لمناجاتــه 

علــى جبــل طــور ســيناء، وأوصاهــم بطاعتــه واالمتثــال لتعاليمــه ونصائحــه 

كمــا يفعــل  إرشــاداته وتوجيهاتــه الحكيمــة المعصومــة، وأن يفعلــوا  ومواعظــه و

كل شــيء، وحذرهــم مــن معصيتــه ومخالفتــه وعــدم االمتثــال  ويقتــدوا بــه فــي 

ْ�ِلْح 
أَ
ْ�ِم�ي َو�

�ي �نِ�ي �قَ �نِ
�نْ
ُ
ل ِه َهاُرو�نَ ��نْ �ي حنِ

اَل ُم�َسٰ� ِل�أَ ألمــره ونهيــه، قــول اهلل تعالــى: >َو�قَ
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<)))، أي: قــال موســى الكليــم ألخيــه ووزيــره وشــريكه  �ن ِسِ��ي ُم�نْ
ْ
َل �ل �ي ْع َس�بِ �بِ

�قَّ � �قَ
َ
َول

فــي الرســالة هــارون؟ع؟ عنــد خروجــه لميقــات ربــه لمناجاتــه علــى جبــل 

كــن خليفتــي ووصّيــي فــي قومــي أثنــاء غيابــي عنهــم لميعــاد  طــور ســيناء: 

أعمــل،  كنــت  بمــا  فيهــم  واعمــل  لمناجاتــه علــى جبــل طــور ســيناء،  ربــي 

واحــرص تمــام الحــرص علــى إصــاح فاســدهم ومــا يجــب أن يصلــح مــن 

ــى ذلــك ســبيًا،  ــن األمــم مــا اســتطعت إل أمورهــم ويرفــع شــأنهم ومكانتهــم بي

وذلــك ســبيل أهــل الصــاح واإلصــاح، وال تســلك ســبيل المفســدين، وال تكــن 

 للظالميــن والجائريــن عــن طريــق الحــق والعــدل والصــواب، وال تتبــع فــي 
ً
عونــا

إدارة أمورهــم، مــا يقترحــه عليــك المفســدون  تدبيــرك لشــؤون بنــي إســرائيل و

العاصــون المخالفــون للتكليــف الشــرعي، الذيــن يتبعــون أهواءهــم الشــيطانية 

وشــهواتهم الحيوانيــة ومصالحهــم الخاصــة ويســعون للرئاســة والزعامــة ونحــو 

ذلــك، ويكيــدون ببنــي إســرائيل ويريــدون لهــم الشــر ويســعون لتفريــق شــملهم 

كلمتهــم ويوقعونهــم فــي الفتنــة والضــال واالختــاف فــي الديــن  واختــاف 

الحــق مــن أجــل مصالحهــم األنانيــة المفرطــة، ممــا يــدل علــى أن فــي بنــي 

كل أمــة وشــعب، منافقيــن أنانييــن خطريــن  كمــا هــو الحــال فــي  إســرائيل 

كل مخلــص شــريف واعــي  كمــا هــو واجــب علــى  ويجــب علــى هــارون؟ع؟ 

أن يكــون علــى حــذر شــديد منهــم، وأن يتحلــى باليقظــة ويراقــب حركاتهــم 

وتصرفاتهــم بشــكل دائــم، وأن يبــادر إلجهــاض مؤامراتهــم الخبيثــة قبــل أن 

تولــد وتســتفحل، فهــؤالء الخبثــاء األنانيــون ال تهمهــم إال أنفســهم ومصالحهــم 

األنانيــة، وال يهمهــم الديــن والمبــادئ والمصالــح العامــة اإلنســانية والدينيــة 

والقوميــة والوطنيــة ونحوهــا.
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تصدى هارون؟ع؟ لفتنة العجل

فلمــا جــاء الســامري ببدعــة عبــادة العجــل الذهبــي، وهــي بدعــة عجيبــة 

إيمانهــم، وتكشــف  ، وتــدل علــى ضعــف منطــق بنــي إســرائيل و
ً
ومؤســفة جــدا

ــاة  ــم المــادة والمــال والذهــب والفضــة وزخــارف الحي عــن شــدة تعلقهــم بعال

الدنيــا، علــى حســاب قيــم الفكــر والــروح، فتصــدى لهــم هــارون؟ع؟ وأدى مــا 

عليــه مــن الواجــب والتكليــف الشــرعي فــي محاربــة الضال واالنحــراف، وبذل 

مــا فــي وســعه مــن النصــح والوعــظ واإلرشــاد لهدايــة بنــي إســرائيل وردهــم عــن 

م  �قُ �ن �قِ
َما �نُ

�نَّ ْ�ِم �إِ ا �قَ ُل �يَ �بْ
ُهْم َهاُرو�نُ ِم�ن �قَ

َ
اَل ل ْ� �قَ �قَ

َ
غيهــم وضالهــم، قــول اهلل تعالــى >َول

<))) أي: قــال الوصــي والخليفــة بحــق  ْمِر�ي
أَ
� ���ُ ِط�ي

أَ
ِ�ي َو�

ُ���ن �بِ
ا�قَّ �نُ �نَ ْحَمٰ ُم �لّرَ

ُ
ك َّ ِه إَِو�نَّ َر�ب �بِ

هــارون؟ع؟ لبنــي إســرائيل الذيــن عبــدوا عجــل الســامري وســجدوا لــه حيــن 

جــاء الســامري ببدعتــه الضالــة هــذه قبــل أن يرجــع موســى الكليــم؟ع؟ إلــى بني 

إســرائيل مــن الميقــات الــذي واعــده ربــه لمناجاتــه علــى جبــل طــور ســيناء: يــا 

قــوم!! لقــد ابتليتــم ووقعتــم فــي الفتنــة، وخالفتــم منطــق العقــل والفطــرة والطبــع 

الســليم، وضللتــم عــن الديــن الحــق الحنيــف، حيــن عبدتــم العجــل وســجدتم 

لــه مــن دون اهلل ســبحانه وتعالــى، الــذي هــو ربكــم الحــق، الــذي تجــب عليكــم 

عبادتــه وطاعتــه والســجود لــه وحــده ال شــريك لــه، فهــو الرحمــن الرحيــم بكــم، 

كل شــيء فــي الوجــود ســواه، وهــو يرزقكــم ويدبــر أمركــم  الــذي خلقكــم وخلــق 

كلــه، ويدفــع عنكــم الضــرر ويجلــب لكــم النفــع، وقــد أنعــم عليكــم  وأمــر العالــم 

 فحرركــم، وكنتــم متفرقيــن فجمعكــم 
ً
كنتــم عبيــدا بنعمــه العظيمــة، حيــث 

ووحدكــم تحــت رجــل ربانــي منكــم، وكنتــم جاهليــن فعلمكــم وألقــى إليكــم 

1. طه: 90 



الوشامل الردتملف التلا : ةمدقولا    47 

ــى الديــن الحــق والصــراط المســتقيم،  كــم إل ــور المعرفــة، وكنتــم ضاليــن فهدا ن

إليــه معادكــم وعليــه حســابكم وجزاؤكــم علــى أعمالكــم فــي يــوم القيامــة، ال  و

هــذا العجــل الذهبــي الــذي صنعــه الســامري بيــده وأعنتمــوه علــى صنعــه، ثــم 

كــم إلــى عبادتــه والســجود لــه فأطعتمــوه، وهــو جســد ال روح لــه وال حيــاة  دعا

كلمتمــوه وال يجيــب  كامكــم إذا  فيــه، وال يضركــم وال ينفعكــم بشــيء، وال يســمع 

عليــه، وال يهديكــم إلــى طريــق حــق أو خيــر مــادي أو معنــوي فتســلكوه، وال 

طريــق باطــل أو شــر فتجتنبــوه، فاســمعوا لــي وأطيعونــي فيمــا آمركــم به وأرشــدكم 

ــا الوصــي المؤتمــن عليكــم، فقــد  كــم عنــه وأحذركــم منــه، فأن إليــه، وفيمــا أنها

كــم بطاعتــي  خلفنــي فيكــم نبيكــم وقائدكــم األعظــم موســى الكليــم؟ع؟ وأوصا

وحذركــم مــن معصيتــي ومخالفــة أمــري، وأنــا نبــي معصــوم، وشــريك ألخــي 

موســى الكليــم؟ع؟ فــي الرســالة والقيــادة، وطريقــي هــو طريــق الحــق والعــدل 

والفضيلــة والصــواب، فــا تنقضــوا العهــد والميثــاق وتخالفــوا الديــن والعقــل 

والمنطــق بمخالفتكــم لــي ومعصيتــي، واتبعونــي فــي عبــادة اهلل الواحــد القهــار 

ســبحانه وتعالــى، وال تســمعوا للســامري وتتبعــوه، فترمــوا بأنفســكم فــي هاويــة 

وتضخــم  األنانيــة  فــي  ومفــرط  منافــق ضــال مضــل  فهــو  والشــقاء،  الهــاك 

 إلــى الشــقاء وســوء العاقبــة فــي الداريــن 
ً
الــذات، وطاعتــه تــؤدي بكــم حتمــا

ــا واآلخــرة. الدني

لــم يســمعوا مــن الوصــي الناصــح األميــن  إال أن عبــدة العجــل الضاليــن، 

نصحــه لهــم ولــم يســتجيبوا لتحذيراتــه، ولــم يؤثــر فيهــم المنطــق المتيــن، 

والبيــان الواضــح، وحــرارة الصــدق واإلخــاص فــي الوعــظ واإلرشــاد، وال أي 

القبيــل، وعصــوه واضطهــدوه وكادوا يقتلونــه، وأصــروا علــى  شــيء مــن هــذا 
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االســتمرار فــي عبــادة العجــل لفــرط حمقهــم وســفاهة أحامهــم، إلــى حيــن 

كان يقرهــم علــى عبــادة العجــل  يرجــع إليهــم موســى الكليــم؟ع؟ ليــروا رأيــه، إن 

�نَ َح�قَّٰ�  �ي ِه َعاِك�نِ �يْ
َ
َرَ� َعل �بْ

�ن �نَّ
َ
�� ل

ُ
ال الذهبــي أو ينهاهــم عنهــا!! قــول اهلل تعالــى: >�قَ

وضعــف  أحامهــم  وســفاهة  لفــرط حمقهــم  أنهــم  أي:  ُم�َسٰ�<)))  ا  �نَ �يْ
َ
ل �إِ َع  ْرحبِ َ �ي

منطقهــم وتخلــف تفكيرهــم، توقعــوا بــأن مــن الممكــن أو الجائــز أن يقرهــم 

موســى الكليــم؟ع؟ علــى شــركهم بــاهلل ســبحانه وتعالــى والضــال البيــن، ويســمح 

لهــم بالبقــاء علــى عبــادة العجــل الذهبــي وربمــا يســجد لــه مثلهــم.

وعليــه: فإنهــم لــم يكتفــوا بمخالفــة العقــل والمنطــق والفطــرة والطبع الســليم 

 عــن نــداء نبيهــم وخالفــوا الوصــي والخليفــة 
ً
، بــل أعرضــوا أيضــا ونــداء الضميــر

وأوجبــت  إليــه  بالرجــوع  أمــروا  الــذي  المهــدي هــارون؟ع؟  الهــادي  والقائــد 

ا 
ْ� ُك�نَّ

َ
�� ل

ُ
ال عليهــم طاعتــه واتباعــه بحكــم العقــل والديــن، قــول اهلل تعالــى: >َو�قَ

ِر<))). ِ��ي ْ�َ�ا�بِ �لّسَ
أَ
� �نِ�ي  ا 

ُل َما ُك�نَّ ْ��قِ �نَ ْو 
أَ
� ْسَمُع 

�نَ

وفتنــة عجــل الســامري تســلط الضــوء علــى خطــورة الحــركات الرجعيــة 

ــورات والحــركات اإلصاحيــة  ــى االنقضــاض علــى الث المضــادة التــي تســعى إل

الــوراء، وذلــك بدوافــع  إلــى  الشــعب  أو  وتحطيــم نتائجهــا والرجــوع باألمــة 

التعصــب األعــم للتــراث، أو لتحقيــق مصالــح شــخصية أنانيــة علــى حســاب 

لتنفيــذ  الحيويــة والجوهريــة، وتعتمــد  الشــعب ومصالحهــا  أو  األمــة  تاريــخ 

مخططاتهــا وتحقيــق أهدافهــا الخبيثــة علــى الجــذور العميقــة للنظــام القديــم 

1. طه: 91 
2. امللك: 10 
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 لمســتوى 
ً
والنزاعات المنحرفة واالســتعدادات الشــاذة والعناصر االنتهازية وفقا

الضعــف فــي األمــة، واســتغال الفــرص الزمانيــة والمكانيــة المؤاتيــة. وتــدل على 

أن التخريــب واإلفســاد واإلضــال، يمكــن أن يحــدث فــي األمــة المســلمة، وربمــا 

، ويحظــى  كالســامري، يتمتــع بالدهــاء والمكــر اســتطاع شــخص منافــق واحــد 

كبيــرة أو  بثقــة عامــة النــاس، أن يغــوي ببدعــه وأفــكاره الضالــة جماعــات 

كيــاٍن عظيــٍم  كبيــرة مــن األمــة ويجمعهــم حولــه، وينجــح فــي تخريــب  طائفــة 

بذلــت األرواح واألنفــس فــي بنائــه وتشــييده لســنين طويلــة، خاصــة إذا ســرت 

فــي األمــة نزعــة منحرفــة أو اســتعداد شــاذ ووافــق االنحــراف والضــال هــوى 

كبيــرة مــن النخبــة الدينيــة والفكريــة  كثريــة ورغباتهــا، وســاندته جماعــة  األ

والسياســية والمهنيــة االنتهازيــة، ممــا يوجــب علــى قيــادات الحــركات الثوريــة 

واإلصاحيــة وجماهيرهــا الواعيــة، اليقظــة والحــذر الشــديد، وضــرورة التعــرف 

علــى أشــخاص المنافقيــن الخطريــن وأدوارهــم ودوافعهــم، ومراقبــة تحركاتهــم، 

والمبــادرة الســريعة إلجهــاض مؤامراتهــم الخبيثــة قبــل أن تبيــض وتســتفحل.

ِكبــة إلــى  كمــا تكشــف فتنــة العجــل عــن الحاجــة الضروريــة المســتمرة الموا  

مســيرة األمــة، إلــى القيــادة الواعيــة البصيــرة، واإلمــام الهــادي المهــدي الــذي 

بدونــه تصبــح االســتقامة علــى الديــن الحــق وتصحيــح االنحــراف المستشــري 

 مســتحيًا.
ً
والمتأصــل فــي األمــة أمــرا

كمــا تكشــف الفتنــة عــن ضــرورة تحصيــن القاعــدة الجماهيريــة العريضــة 

 �ٰ
َ
ِه َعل

َ
� �لّل

َ
ل ْدُع� �إِ

أَ
ِل�ي � �ي ِه َس�بِ �نِ

ٰ
ْل َه

بالوعــي والبصيــرة وقــوة اإليمــان، قول اهلل تعالــى: >�قُ
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<))) فــا يكفــي لتحصيــن الثــورة واإلصــاح توفــر القيــادات  �ي َ��نِ �بَ
ا َوَم�نِ ��قَّ �نَ

أَ
َرهقٍ � ِص�ي َ �ب

والنخبــة علــى الوعــي والبصيــرة، بــل يجــب أن ينتقــل الوعــي والبصيــرة مــن 

القيــادات والنخبــة إلــى القاعــدة الجماهيريــة الواســعة فــي ســبيل تأميــن نتائــج 

الثــورة والحركــة اإلصاحيــة مــن االنقــاب عليهــا والعــودة إلــى الــوراء. وفــي 

الوقــت الحاضــر تكشــف عــن أهميــة الــدور الــذي تلعبــه األحــزاب السياســية 

ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي المحافظــة علــى نتائج الثــورة واإلصاحات، 

إصاحيــة،  ممــا يعنــي ضــرورة بنائهــا علــى أســس فكريــة وسياســية ثوريــة و

وتعزيــز الحالــة التنظيميــة المؤسســية، ووضــع آليــات واضحــة التخــاذ القــرارات 

لتــزام بهــا، وترشــيد الحالــة الشــعبية وضبــط حركاتهــا وفــق قواعــد رئيســية،  واإل

مثــل: التمييــز بيــن اإلمــام والولــي الفقيــه وغيرهمــا، والتثبــت مــن أهليــة الرمــوز 

ــح  ــر والمصال ، وجعــل الحــق والمصي ــدور ــادات الشــعبية واســتحقاقها لل والقي

العامــة فــوق األشــخاص، وأن األشــخاص يعرفــون بالحــق ال أن الحــق يعــرف 

باألشــخاص، والحــذر الشــديد مــن الغوغائييــن واالنتهازييــن ونحــو ذلــك.

ى االنحراف  كمــا تــدل فتنــة عجــل الســامري علــى صعوبــة التصحيــح إذا ســر

ــة  ــه الفكري ــه رمــوزه ومرجعيات ــا، وأصبحــت ل والضــال فــي األمــة وتمكــن منه

والسياســية واالجتماعيــة، وربمــا أدى إلــى االقتتــال وســفك الدمــاء، وضيــاع 

إعاقــة مســيرة التقــدم والتطــور المعرفــي والتربــوي والحضــاري، وربمــا  الثــورة، و

احتــاج التصحيــح إلــى بــذل جهــود وتضحيــات جســيمة، ربمــا تفــوق تلــك 

ثــارة  ، وســبقت اإل إلــى زمــن أطــول بكثيــر التــي بذلــت فــي التأســيس والبنــاء، و

 مســتحيًا بــدون وجــود مرجعيــة هاديــة متفــق 
ً
إلــى أن التصحيــح يصبــح أمــرا

عليهــا.

1. يوسف: 108 
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الجديــر بالذكــر أن النبــي محمــد؟ص؟ قــد قــال لعلــي بــن أبــي طالــب؟ع؟: 

ــي بعــدي« وهــذا حديــث  ــه ال نب ــة هــارون مــن موســى إال أن »أنــت منــي بمنزل

متواتــر روتــه مجامــع الحديــث عنــد جميــع الفــرق اإلســامية، منهــا: صحيــح 

كبيــر مــن الصحابــة، منهــم: عمــر بــن  البخــاري وصحيــح مســلم، عــن عــدد 

الخطــاب، ومعاويــة بــن أبــي ســفيان، وجابــر بــن عبــد اهلل األنصــاري، وأبوســعيد 

الخــدري، وابــن عبــاس، وعبــداهلل بــن مســعود، وأنــس بــن مالــك، وزيــد بــن أرقــم، 

وأبــو أيــوب، وأســماء بنــت عميــس، وأم ســلمة، وغيرهــم، ويــدل الحديــث علــى 

أن لعلــي بــن أبــي طالــب؟ع؟ جميــع المراتــب والمنــازل المعنويــة الســامية التــي 

كانــت لرســول اهلل؟ص؟ مــا عــدا النبــوة والوحــي ولــه جميــع المناصــب القياديــة 

وتعالــى  تبــارك  اهلل  عــن  التبليــغ  مثــل:  اهلل؟ص؟،  لرســول  كانــت  التــي  العليــا 

والحكــم والقضــاء، ولــه جميــع الحقــوق علــى المســلمين، مثل: الطاعــة واالتباع 

إن  كانــت لهــارون؟ع؟ فــي بنــي إســرائيل. و كالتــي  واالمتثــال ألوامــره ونواهيــه، 

كرم؟ص؟  علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟ هــو أفضــل المســلمين بعد الرســول األعظــم األ

كان هــارون فــي بنــي إســرائيل، وأن علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟ هــو الخليفــة  كمــا 

كان هــارون فــي بني إســرائيل إبان  كمــا  كــرم؟ص؟  مباشــرة بعــد الرســول األعظــم األ

غيبــة موســى الكليــم؟ع؟، وليــس هنــاك مــن هــو أصلــح منــه لهــذا المنصــب، وال 

ــي  ــن أب ــي ب ــى هــذا المنصــب مــع وجــوده، وأن طاعــة عل ــره أن يتول يجــوز لغي

كمــا يــدل علــى ذلــك  طالــب؟ع؟ واتباعــه هــدى، ومعصيتــه ومخالفتــه ضــال، 

كــرم؟ص؟ قــال: »إنــي تــارك فيكــم مــا  حديــث الثقليــن، قــول الرســول األعظــم األ

كتــاب اهلل حبــل   ، إن تمســكتم بــه لــن تضلــوا بعــدي، أحدهمــا أعظــم مــن اآلخــر

ممــدود مــن الســماء إلــى األرض، وعترتــي أهــل بيتــي، ولــن يتفرقــا حتــى يــردا علــّي 
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كيــف تخلفونــي فيهمــا«))). الحــوض، فانظــروا 

وقتــل  كــرم؟ص؟  األ األعظــم  الرســول  بعــد  المســلمة  األمــة  اختلفــت  وقــد 

 ويتســع 
ً
، ووقعــت فــي فتــن عظيمــة، وال زال االختــاف موجــودا

ً
بعضهــا بعضــا

الراهــن حيــث تكفيــر  الوقــت   فــي 
ً
بلــغ مــدًى خطيــرا يــوم، وقــد   بعــد 

ً
يومــا

أســس  علــى  بينهــم  الدامــي  االقتتــال  وحــدوث   ،
ً
بعضــا بعضهــم  المســلمين 

وأغــراض طائفيــة، وال ســبيل لخــروج المســلمين مــن هــذه األزمــة البالغــة إال 

بالرجــوع إلــى ســفينة النجــاة، وهــم أهــل بيــت النبــي؟ص؟ قــول الرســول األعظــم 

كــرم: »مثــل أهــل بيتــي مثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا نجــا ومــن تخلــف عنهــا  األ

كــم: »هــذا حديــث صحيــح علــى شــرط مســلم«. وهــذا  غــرق«))). وقــال الحا

 فــي آخــر الزمــان علــى يــد الحجــة المهــدي؟جع؟ ولكــن 
ً
مــا ســيحدث حتمــا

. ــل الظهــور ــه قب ــى حصــول شــرف الســبق إلي الطمــوح إل

تأنيــب موســى الكليــم؟ع؟ لبنــي إســرائيل وتوبيخهــم بشــأن عبــادة 
العجــل

 
ً
كان غائبــا أخبــر اهلل؟زع؟ نبيــه الكريــم موســى بــن عمــران الكليــم؟ع؟ حيــن 

عــن بنــي إســرائيل فــي ميقــات ربــه لمناجاتــه علــى جبــل طــور ســيناء، بــأن 

ا 
�نَّ اإِ

الســامري قــد أضــل بنــي إســرائيل بعبــادة العجــل الذهبي، قــول اهلل تعالــى: >�نَ

ــا قومــك اإلســرائيليين  <)3) أي: امتحن ُّ
اِمِر�ي ُهُم �لّسَ

َّ
ل �نَ

أَ
ْ�ِ�َك َو� َ ْ�َمَك ِم�ن �ب ا �قَ

�نَّ �قَ ْ� �نَ
�قَ

1. صحيح الترمزي، جزء2، صفحة 8 
، جزء2، صفحة 343  2. مستدرك الصحيحين

3. طه: 85 
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واختبرناهــم وابتليناهــم وأوقعناهــم فــي فتنــة عظيمــة بعــد خروجــك عنهــم 

لميعادنــا علــى جبــل طــور ســيناء، ليظهــروا علــى حقيقتهــم ويتبيــن صــدق 

كذبهــم، ونميــز المؤمــن الصــادق مــن المنافــق الــكاذب، ونميــز قــوي  إيمانهــم أو 

اإليمــان مــن ضعيــف اإليمــان، والواعــي البصيــر مــن الغــث الجاهــل، ولتكــون 

كًا بحســب عملــه وبمــا هــو عليــه مــن  لنــا الحجــة البالغــة عليهــم، ونجــازي 

حقيقــة العقيــدة والديــن بعــد إقامــة الحجــة، وذلــك بــأن ســبك لهــم الســامري 

كان فــي أيديهــم مــن الحلــي المصنوعــة مــن الذهــب والفضــة،  العجــل ممــا 

أنفســهم،  هــوى  يوافــق  ألنــه  فأطاعــوه؛  لــه  والســجود  إلــى عبادتــه  ودعاهــم 

 يعبدونــه 
ً
 بعــَد عبــور النيــل، أن تجعــل لهــم صنمــا

ُ
حيــث طلبــوا منــك مــن قبــل

وقــد وبختهــم علــى ذلــك ونهيتهــم عنــه بشــدة، وبينــت لهــم حقيقتــه، قــول اهلل 

ا  �� �يَ
ُ
ال ُهْم �قَ

َّ
اٍم ل ْ��نَ

أَ
� �ٰ

َ
��نَ َعل �نُ

ُ
ْ�ك َ ْ�ٍم �ي ٰ� �قَ

َ
ْ�� َعل �قَ

أَ
ا ْحَر �نَ �بَ

ْ
َل �ل �ي ْسَر��أِ �ي �إِ �نِ

�بَ ا �بِ �نَ اَورنْ تعالــى: >َو�بَ

ا ُهْم  ٌر ّمَ �بَّ
�ِء ُم�قَ

َ
ل �أُ

ٰ
�نَّ َه ��نَ 138 �إِ

ُ
َهل ْ حب

ْ�ٌم �قَ ْم �قَ
ُ
ك

�نَّ اَل �إِ ِلَههقٌ �قَ
آ
ُهْم �

َ
ًها َكَما ل

َٰ
ل ا �إِ

�نَ
َّ
َ�ل ل ْ ُم�َس� �حب

ــع  <))) إال أنهــم اغتنمــوا فرصــة غيابــك عنهــم، فصن ��ن
ُ
ْ�َمل َ �� �ي

ا َكا�نُ اِطٌل ّمَ ِه َو�بَ �ي �نِ

ــه فأطاعــوا الســامري فــي  الســامري العجــل، ودعاهــم إلــى عبادتــه والســجود ل

دعوتــه الضالــة التــي توافــق هــوى أنفســهم، ووقعــوا فــي فتنتــه، ممــا يــدل علــى 

إيمانهــم وتخلــف تفكيرهــم وتأصــل االســتعداد للجحــود  ضعــف منطقهــم و

كان لهــذا الضــال البيــن أن يحــدث بهــذا العمــق  والضــال فــي أنفســهم، فمــا 

والســعة بــدون أن توجــد لــه أرضيــة مناســبة فــي أنفســهم وتفكيرهــم، فــا تكــن 

 منــه بالبقــاء علــى الديــن واإليمــان الــذي خلفتهــم عليــه.
ً
واثقــا

وفتنــة بنــي إســرائيل بالعجــل الســامري، تــدل علــى أهميــة االبتــاء فــي 

1. طه: 139-138 
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، واالرتقــاء بهــا فــي ســلم التكامــل 
ً
 وســلوكيا

ً
 وروحيــا

ً
غربلــة األمــة وتأهيلهــا فكريــا

إلــى درجــة الخافــة اإللهيــة  المعرفــي والتربــوي والحضــاري، والوصــول بهــا 

إقامــة الحضــارة اإلنســانية اإللهيــة المتكاملــة المتوازنــة. لإلنســان و

 فــي الميعــاد علــى جبــل 
ً
وبعــد أن اســتوفى موســى الكليــم؟ع؟ األربعيــن يومــا

كل مــا يحتاجــه اإلســرائيليون مــن  طــور ســيناء، ونزلــت عليــه التــوراة وفيهــا 

وأخبــره  وغيرهــا،  والســيرة  والمواعــظ  الشــرعية  واألحــكام  العقيــدة  مســائل 

ربــه؟زع؟ عــن فتنــة الســامري وضــال بنــي إســرائيل، رجــع إلــى قومــه اإلســرائيليين 

وهــو فــي أشــد حــاالت الغضــب واألســف والحــزن حيــث وجد نفســه أمام أســوأ 

المشــاهد والتوقعــات فــي قومــه، أال وهو االنحراف عــن عقيدة التوحيد والدين 

الحــق والصــراط المســتقيم، إلــى عبــادة العجــل والســجود لــه وهــو ضــال بّيــن، 

كل مــا رأوه مــن المعجــزات النيــرات الباهــرات والبينــات الواضحات، وقد  بعــد 

أرهــق نفســه وتحمــل المصائــب والمصاعــب وواجــه األخطــار وحمــل روحــه 

كفــه وبــذل عمــره طــوال الســنين العديــدة التــي قضاهــا فيهــم فــي ســبيل  علــى 

هدايتهــم ووضــع أقدامهــم علــى طريــق الديــن الحــق وتثبيتهــم علــى الصــراط 

ى جهــوده التــي بذلهــا طــوال عمــره قــد ذهبــت أدراج  المســتقيم، وهــا هــو يــر

الريــاح مــع وقوعهــم فــي فتنــة الســامري المشــؤومة وضالهــم وعبادتهــم للعجــل 

ــار تلــك الفتنــة والضــال  ــة آث ــه الثاقب ى ببصيرت ــه، ويــر الذهبــي وســجودهم ل

إســرائيل  بنــي  علــى  المذمومــة  الســيئة  وعواقبهمــا  وأخطارهمــا  وأبعادهمــا 

ــوراة( مــن يــده، لمــا عــراه مــن  ــواح )الت ل ــا واآلخــرة، فألقــى األ فــي الداريــن الدني

الدهشــة، ولفــرط الحــزن واألســف والغضــب علــى قومــه، وحميــة علــى الديــن 

ــه  ــل: فعــل ذلــك بأخي ــه، وقي ــه هــارون يجــره إلي ــرأس أخي الحنيــف، وأخــذ ب
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كمــا يفعــل المــرء بنفســه عنــد شــدة الغضــب، فهــارون؟ع؟ بمقــام النفــس عنــد 

موســى الكليــم؟ع؟ حيــث فوجــئ بالــردة عــن الديــن الحــق والتوحيــد، إلــى 

الشــرك بــاهلل ســبحانه وتعالــى وعبــادة العجــل مــن قومــه اإلســرائيليين، قــول 

ِه<))) وقــد أراد بتلــك الحركــة  �يْ
َ
ل ُه �إِ

ّرُ ُ حب َ ِه �ي �ي حنِ
أَ
ِس �

أْ
َر�  �بِ

�نَ �نَ
أَ
َ��َ� َو�

ْ
ل
�أَ

ْ
ى �ل �قَ

ْ
ل

أَ
اهلل تعالــى >َو�

المثيــرة للعجــب والدهشــة أن يشــد انتبــاه بنــي إســرائيل، ويعرفهــم خطــورة 

ــوه، وعظمــة  االنحــراف والضــال الــذي وقعــوا فيــه، وشــدة الجــرم الــذي ارتكب

 مــن الخطورة 
ً
 الــذي ارتكبــوه، فهــو علــى مســتوى عــاٍل جــدا

ً
الذنــب القبيــح جــدا

لــواح واألخــذ بــرأس أخيــه وجــره  إلــى الدرجــة التــي حملتــه علــى إلقــاء األ

إليــه مــن شــدة الغضــب، وليوقــظ عقولهــم ويحــرك ضمائرهــم لمواجهــة ذلــك 

 علــى حاضرهــم ومســتقبلهم فــي الداريــن 
ً
ــر جــدا االنحــراف والضــال الخطي

الدنيــا واآلخــرة، وليردهــم إلــى طريــق الديــن الحــق والصــواب والفضيلــة، وعليــه 

 
ً
 ســويا

ً
 وســلوكا

ً
لــواح واألخــذ أخيــه«، عمــًا طبيعيــا يكــون هــذا العمــل: »إلقــاء األ

 فــي موضوعــه وواقعــه، بــل هــو ســلوك أخاقــي نبيــل وســامي، وواجــٌب 
ً
ومناســبا

، وكان 
ً
 مزعومــا

ً
 أو انفعاليــا

ً
شــرعٌي يليــق بالنبــوة والرســالة، وليــس عمــًا طائشــا

 لهــذا التصــرف الرســالي المســؤول مــن ولــي اهلل األعظــم 
ً
هــارون؟ع؟ متفهمــا

الرســالي  الرضــا  كل  بــه   
ً
الكليــم؟ع؟ وراضيــا إمامــه موســى  وأخيــه وقائــده و

ــا. ــي إســرائيل العلي الســامي، مــن أجــل مرضــاة اهلل ؟ج؟، ومصلحــة بن

وقــد نجــح موســى الكليــم؟ع؟ بحركتــه الرســالية النبيلــة والمســؤولة تلــك أن 

يشــد انتبــاه بنــي إســرائيل، ويعرفهــم خطــورة االنحــراف والضــال الــذي وقعــوا 

إلــى  ثــر التربــوي البالــغ، ويعيدهــم إلــى رشــدهم و فيــه، وأن يتــرك فــي نفوســهم األ

1. األعراف: 150 
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طريــق الديــن الحــق الحنيــف، ويثبتهــم مــن جديــد علــى الصــراط المســتقيم 

والنهــج القويــم، فقــد عرفــوا قبــح عملهــم وبشــاعة جرمهــم وعظيــم ذنبهــم، فتابــوا 

إلــى اهلل ســبحانه وتعالــى، واســتغفروه وطلبــوا منــه العفو والرحمــة، فقبل توبتهم 

وغفــر لهــم وعفــا عنهــم ورحمهــم. ثــم توجــه إلــى بنــي إســرائيل يلومهــم ويؤنبهــم 

ويوبخهــم علــى مــا فعلــوه مــن الضــال البيــن المخالــف لمنطــق العقــل والفطــرة 

والطبــع الســليم وقواعــد الديــن الحنيــف التــي علمهــم إياهــا وبثهــا بينهــم، فقال: 

<))) أي: بئــس العمــل مــا عملتمــوه وبئــس الصنــع  ْ�ِ��ي َ ِ�ي ِم�ن �ب
ُم��ن �قُ �نْ

َ
ل َسَما �نَ �أْ >�بِ

مــا صنعتمــوه مــن بعــد غيبتــي عنكــم لميعــاد ربــي علــى جبــل طــور ســيناء، 

باتخاذكــم العجــل إلهــا وعبادتكــم وســجودكم لــه، وهــو ضــال مبيــن، مخالــف 

لمنطــق العقــل والفطــرة والطبــع الســليم ومــا علمتكــم إيــاه ونشــرته بينكــم مــن 

ا<))) ألــم يعدكــم  ْم َوْعً�� َحَس�نً
ُ
ك ُّ ْم َر�ب

ُ
ِ�ْ�ك َ ْم �ي

َ
ل

أَ
ْ�ِم � ا �قَ اَل �يَ قواعــد الديــن الحنيــف >�قَ

 بالجنــة والنعيــم العظيــم فيهــا إذا قمتــم علــى طاعتــه، وأن 
ً
 حســنا

ً
ربكــم وعــدا

ينجيكــم مــن عدوكــم ويهلكــه ويســتخلفكم فــي األرض ويمكنكــم مــن الحكــم 

والثــروة ومقــدرات الدولــة بــدالً عنــه، ويعطيكــم األرض المقدســة )فلســطين( 

ــوراة لهدايتكــم،  ــزل عليكــم الت ــن، وأن ين ــن آمني لتســكنوها وتحكموهــا مطمئني

كل مــا تحتاجونــه مــن مســائل العقيــدة واألحــكام الشــرعية والمواعــظ  وفيهــا 

والســيرة، وجعــل فــي العمــل بمــا فيهــا ســعادتكم الحقيقيــة فــي الداريــن الدنيــا 

ْم<))) أي: 
ُ
ك ِ

ّ ْمَر َر�ب
أَ
ْم � �قُ

ْ
ل َع�بِ

أَ
َ�ْهُ�<)3) و>�

ْ
ُم �ل

ُ
ك �يْ

َ
َ�اَل َعل �نَ

أَ
واآلخــرة، ونحــو ذلــك. >�
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هــل طــال عليكــم زمــان غيابــي عنكــم فــي الميقــات لمناجــاة ربــي، وعجلتــم 

عودتــي إليكــم، أو أعجلتــم فــي الحكــم فــي أمــر ربكــم بــأن بنيتــم األمــر علــى أن 

 ولــم تجعلــوا احتمــاالً لتمديــده، 
ً
الميعــاد قــد بلــغ آخــره بنهايــة الثاثيــن يومــا

فاعتبرتــم عــدم رجوعــي إليكــم فــي المــدة المعلومــة لديكــم دليــًا علــى موتــي أو 

 مــن هــذا القبيــل، أو تعجلتــم أمــر ربكــم وطلبتمــوه قبــل أوانــه ففعلتــم مــا 
ً
شــيئا

فعلتــم مــن الشــرك بــاهلل ســبحانه وتعالــى والضــال عــن دينــه الحــق، وغيرتم في 

كمــا غيــرت األمــم قبلكــم فــي الديــن الحــق بعــد أنبيائهــا، وعبدتــم  الديــن الحــق 

العجــل وســجدتم لــه علــى خــاف العقل والمنطــق والفطرة والطبع الســليم وما 

علمتــم مــن الديــن الحنيــف، فكنتــم بذلــك مــن الظالميــن ألنفســكم ولألجيــال 

القادمــة بعدكــم. وكان الجديــر بكــم أن ترجعــوا إلــى الوصــي والخليفــة فيكــم 

كمــا جــرت  هــارون؟ع؟ وأن تتريثــوا وتنتظــروا ريثمــا تتضــح الحقيقــة وتتبيــن 

عليــه ســيرة العقــاء فــي المســائل المهمــة والقضايــا الكبيــرة والمصيريــة، ال أن 

تتعجلــوا وتتجاهلــوا أمــر ربكــم الــذي هــو أبصــر بمــا فيــه خيركــم وصاحكــم، 

كلهــا علــى مــا تقتضيــه حكمتــه البالغــة والرحمــة بالعبــاد ومــا  ويجــري األمــور 

�ن  �بٌ ّمِ صنَ
ْم عنَ

ُ
ك �يْ

َ
ِحّلَ َعل َ �ن �ي

أَ
ْم �

َرد�قُّ
أَ
ْم �

أَ
فيــه صــاح أمــر دينهــم ودنياهــم وآخرتهــم >�

ْم<))) أي: أردتــم بمــا عملتمــوه مــن الضــال وعبــادة العجــل والســجود لــه، 
ُ
ك ِ

ّ �ب
ّرَ

أن يلزمكــم وينــزل عليكــم ســخط ربكــم وعقوبتــه الشــديدة المؤلمــة فــي الداريــن 

<))) أي: أخلفتــم موعــدي بحســن الخافــة  ْ�ِعِ��ي م ّمَ �قُ �نْ
َ
ل �نْ

أَ
ا ــا واآلخــرة >�نَ الدني

أثنــاء غيبتــي عنكــم، وقــد وعــدوه بالثبــات علــى ديــن اهلل الحــق ومــا تركهــم 

1. طه: 86 
2. نفس املصدر 
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ــرام وطاعــة  ــه مــن اإليمــان، وأن يقيمــوا علــى طاعــة اهلل ذي الجــال واإلك علي

الوصــي والخليفــة واإلمــام فيهــم بعــده هــارون؟ع؟ واتباعــه واالقتــداء بــه، وأن 

ــوا فــي التديــن والســيرة الحســنة ونحــو ذلــك، إلــى أن يرجــع  ال يغيــروا وال يبدل

إليهــم مــن الميقــات، فيجدهــم علــى أحســن مــا تركهــم عليــه.

جواب بنو إسرائيل على أسئلة موسى الكليم؟ع؟ وتأنيبه

ــه بقولهــم  ــو إســرائيل علــى أســئلة موســى الكليــم؟ع؟ وتأنيب وقــد أجــاب بن

ِلَك 
�نَٰ

َ
ك اَها �نَ �نَ �نْ

�نَ �قَ ْ�ِم �نَ �قَ
ْ
هقِ �ل �نَ �ي ِ �ن رن �ًر� ّمِ ْورنَ

أَ
� ا  �نَ

ْ
ل ا ُحّمِ

ِك�نَّ
َٰ
ا َول ِك�نَ

ْ
َمل ا َمْ�ِعَ�َك �بِ �نَ �نْ

َ
ل �نْ

أَ
�� َما �

ُ
ال >�قَ

الديــن  الثبــات علــى  مــن  الــذي وعدنــاك  لــم نخلــف  أي:   (((> ُّ
اِمِر�ي �لّسَ ى  �قَ

ْ
ل

أَ
�

كنــا مضطريــن إلــى ذلــك،  واإليمــان واالســتقامة والطاعــة للوصــي باختيارنــا، بــل 

كانــت معنــا، والتــي تعــود لقــوم فرعــون  وذلــك للتخلــص مــن أوزار الحلــي التــي 

كمــا تعلــم، بعــد أن ألقاهــا البحــر علــى الســاحل بعــد إغــراق  حيــث أخذناهــا 

فرعــون وجيشــه، وقيــل غيــر ذلــك. وقــد قــال لهــم الســامري حين تخلف موســى 

الكليــم؟ع؟ عــن الرجــوع إليهــم فــي العشــرة األيــام المــزادة، بعــد انتهــاء الثاثيــن 

 المعلومــة لديهــم: إنمــا تخلــف موســى الكليــم؟ع؟ عــن الميعــاد الــذي 
ً
يومــا

بينكــم وبينــه؛ ألنــه مــات. وقيــل: تأخــر بســبب مــا صــار معكــم مــن الحلــي التــي 

، فــكان  تعــود إلــى قــوم فرعــون وهــي حــرام عليكــم. وأمرهــم بالقائهــا فــي النــار

كان ... وعليــه: فلســنا بأصحــاب جريمــة، ولكننــا ضحايــا  مــن أمــر العجــل مــا 

مؤامــرة الســامري الخبيثــة، الــذي غلــب علينــا بكيــده ومكــره، ولــو ملكنــا أمرنــا 

ــا مــا وعدنــاك بــه. وهــذا هــو دأب ضعفــاء العقــول  ــا، لمــا أخلفن ــا ورأين وخلين

1. طه: 87 
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ــر واألحــام، إذا ســقطوا  ــرة وســخفاء التفكي والمنطــق واإليمــان وفاقــدي البصي

أمــام األهــواء الشــيطانية والشــهوات الحيوانيــة والضغــوط والتحديــات وخانــوا 

األمانــة ثــم انكشــف أمرهــم وظهــرت أخطاؤهــم الجســيمة للــرأي العــام، فإنهــم 

ال يعترفــون بقصورهــم وتقصيرهــم وأخطاؤهــم الجســيمة للــرأي العــام، فإنهــم ال 

إنمــا ينكرونهــا ويلقــون بتبعــات  يعترفــون بقصورهــم وتقصيرهــم وأخطائهــم، و

أعمالهــم وأخطائهــم علــى عواتــق غيرهــم، ويبرورنهــا بالقضــاء والقــدر ونحــو 

ذلــك مــن ســخافات الفكــر وانحطــاط األخــاق، غافليــن عــن فضيلــة األمانــة 

فــي تحمــل المســؤولية والشــجاعة األدبيــة فــي االعتــراف بالتقصيــر واألخطــاء 

وعــن العواقــب الســيئة لمثــل هــذه الخيانــة علــى حاضــر األمــة ومســتقبلها، 

ممــا يجعلهــم غيــر مؤهليــن وال الئقيــن للثقــة ولتحمــل المســؤولية العامــة فــي 

المجتمــع والدولــة واألمــة.

محاسبة موسى الكليم ألخيه هارون؟امهع؟

ثــم توجــه موســى الكليــم إلــى أخيــه ووزيــره هــارون؟ع؟ فســأله: مــا منعــك إذ 

رأيتهــم قــد فتنــوا بعجــل الســامري وضلــوا عــن ديــن الحــق، أن تســلك طريقتــي 

فيهــم، بــأن تمنعهــم عــن االنحــراف والضــال والوقــوع فــي الفتنــة، ولــو باللجــوء 

كفــر منهــم بمــن آمــن واتقــى، أو أن تلحق  إلــى الشــدة والقــوة والغلظــة وقتــال مــن 

بــي لتخبرنــي بحالهــم، أو يكــون بخروجــك عنهــم نــزول العــذاب عليهــم، بــدالً 

< لــك بــأن تتبــع طريقتــي فيهــم والقيــام هلل  ْمِر�ي
أَ
�قَ � َ�َص�يْ

�نَ
أَ
مــن البقــاء بينهــم؟ >�

؟ج؟ والشــدة فــي ذاتــه ومنابــذة مــن خالــف ديــن اهلل الحــق ومقاومتــه، وأقمــت 

بيــن هــؤالء الضاليــن الفاســقين الذيــن اتخــذوا العجــل إلهــا وعبــدوه وســجدوا 
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لــه، ولــم تنابذهــم وتقاتلهــم، أو تخــرج عنهــم لتخبرنــي بحالهــم أو لينــزل عليهــم 

العــذاب؟

: علــى لوم من موســى الكليم؟ع؟ إلــى أخيه ووزيره  والتعبيــر يــدل فــي الظاهــر

ــك،  كذل ــع ليــس  ــة والواق ــه فــي الحقيق ــي الرســالة هــارون؟ع؟ إال أن وشــريكه ف

 
ً
 وجرمــا

ً
 جــدا

ً
 عظيمــا

ً
بــل هــو إفهــام إلــى بنــي إســرائيل بأنهــم قــد ارتكبــوا ذنبــا

 يجــب الوقــوف فــي وجهــه بــكل حــزم وعــزم وصرامــة وشــدة، وال يمكــن 
ً
شــنيعا

الســكوت عنــه والتجــاوز عــن أصحــاب المســؤولية عنــه وتــرك محاســبتهم 

ومعاقبتهــم، وأنــه مــن الخطــورة بمــكان رفيــع، إلــى المســتوى الــذي وضــع فيــه 

موســى الكليــم أخيــه هــارون؟ع؟ موضــع المســاءلة والمحاســبة ممــا يكشــف 

ــة ومحاســبتهم، فمهمــا  عــن أهميــة مراقبــة المســؤولين فــي المنظمــات والدول

علــت مرتبتهــم أو وظيفتهــم، وال يوجــد أحــد فــي المؤسســة أو الدولــة فــوق 

المراقبــة والمحاســبة، حتــى رئيــس الدولــة أو المؤسســة، وأن المحاســبة يجــب 

أن تبــدأ بالمســؤول األول )القائــد( المعنــي بالموضــوع، فــإذا ثبتــت براءتــه وعــدم 

كل  تقصيــره أو خطــأه تتجــه المســاءلة إلــى األتبــاع ومحاســبتهم، ثــم معاقبــة 

مــن يثبــت خطــأه وتقصيــره، وبــدون ذلــك تقــع الفتنــة، ويتمكــن االنحــراف، 

وينتشــر الفســاد، ويحصــل الضعــف فــي المؤسســة أو الدولــة، ويحــل التخلــف 

واالنحــال فــي المؤسســة والشــعب واألمــة.

وتعتبــر مســاءلة موســى الكليــم ألخيــه هارون؟امهع؟ وســيلة الســتظهار الحجة 

كل خطــأ أو  ــراءة هــارون؟ع؟ مــن  علــى بنــي إســرائيل، ولكــي يثبــت للجميــع ب

تقصيــر أو اهمــال أو نحــو ذلــك، وذلــك مــن خــال التوضيحــات والبينــات 
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والحجــج التــي يأتــي بهــا هــارون؟ع؟ ويكشــف عنهــا، أي: أن موســى الكليــم؟ع؟ 

قــد وضــع أخــاه ووزيــره األميــن وشــريكه فــي الرســالة هــارون؟ع؟ فــي موضــع 

المســاءلة والمحاســبة، تنبيهــا لبنــي إســرائيل علــى عظيــم الذنب الــذي ارتكبوه، 

 لمبــدأ المســاءلة والمحاســبة لجميــع المســؤولين بدون مؤاربــة ومحاباة 
ً
وتثبيتــا

 لبــراءة هــارون؟ع؟ مــن الخطــأ والتقصــر واالهمــال أو نحــو 
ً
إثباتــا أو اســتثناء، و

كاملــة عمــا  ذلــك، وتحمــل بنــي إســرائيل وعلــى رأســهم الســامري المســؤولية 

حــدث، وفتــح البــاب أمــام التحقيــق العلمــي الموضوعــي واثبــات الحقيقــة فــي 

الموضــوع، والكشــف عــن أســبابها الموضوعيــة والذاتيــة فــي نفــوس المســؤولين 

كاملــة األركان لجميــع األمــم  عنهــا بحياديــة تامــة، لتكــون الفتنــة عبــرة واضحــة 

إال فــإن موســى الكليــم؟ع؟ يعلــم علــم اليقيــن الــذي ال يشــوبه شــك  الاحقــة. و

أو تــردد بــأن أخــاه ووزيــره ووصيــه وخليفتــه األميــن وشــريكه فــي النبــوة والرســالة 

هــارون؟ع؟ معصــوم مثلــه، وحريــص علــى هدايــة بنــي إســرائيل وصاحهــم 

وســعادتهم ونجاتهــم مــن الهــاك والشــقاء فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة مثلــه، 

وأنــه لــم يخالــف أمــره فــي شــيء وقــام بواجبــه اإلنســاني وتكليفــه الشــرعي 

كمــل الوجــوه وأحســنها. تجــاه بنــي إســرائيل علــى أ

جواب هارون على أسئلة أخيه موسى الكليم؟ع؟

إمامه موســى الكليم؟ع؟  وقد أجاب هارون؟ع؟على أســئلة أخيه وقائده و

، وألجــل تحريــك 
ً
 واســترقاقا

ً
<))) اســترحاما ّمَ

أُ
�نَ � ْ ا ��ب التــى ســاءله بهــا، يقولــه: >�يَ

كان أخــاه ألبيــه  مشــاعر العطــف والرحمــة وتســكين الغضــب لديــه، فقــد 
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 �
َ
وأمــه وخــص نســبه إلــى األم؛ ألن ذكــر األم أبلــغ وأنســب فــي االســتعطاف، >ل

ــي  ــي، فــإن ل ــة منــك ل <)))، أي: ال تفعــل بــي ذلــك عقوب ِس�ي
أْ
َر� � �بِ

َ
�ي َول �قِ

ِلْح�يَ  �بِ
�نْ �نُ

أْ
ا �قَ

إرشــادهم وكفهــم   فــي نصحهــم و
ً
عــذر وحجــة فيمــا نقلــت، فإنــي لــم آل جهــدا

إنذارهــم مــن العواقــب الســيئة المذمومــة لعملهــم فــي  عــن الكفــر والضــال و

الداريــن الدنيــا واآلخــرة، ولكــن:

تركتنــي  الذيــن  القــوم  <))) أي: إن  �ي �نِ
��نَ

ُ
ل �قُ �قْ َ �ي َوَكاُدو�  ِ�ي 

��ن َ��نُ صنْ �ْس�قَ ْ�َم  �قَ
ْ
�ل �نَّ  >�إِ  .

أ
�

إرشــادهم وتدبيــر   منــك علــى هدايتهــم و
ً
 لــك فيهــم ووصيــا

ً
خليفــة

 عــن ردهم بالقوة والشــدة، فخالفوني 
ً
 وعاجزا

ً
أمورهــم، قــد رأونــي ضعيفــا

وقهرونــي وأوشــكوا أن يقتلونــي لشــدة مــا أنكــرت عليهــم وحذرتهــم مــن 

عبــادة العجــل الذهبــي الــذي صنعــه لهــم الســامري بيــده وفتنهــم بــه، 

ولكنهــم عانــدوا وكابــروا ولــم يســمعوا منــي ولــم يتيحــوا لــي الفرصــة لكــي 

أرشــدهم إلــى الهــدى والحــق والصــواب والفضيلــة، وأصحــح مــا بدلــوه 

ْعَ��َء<)3) الذيــن 
�أَ

ْ
َ �ل  �بِ�ي

ِم�قْ ْ سث
ا �قُ

َ
ل وغيــروه فــي الديــن الحنيــف، وعليــه: >�نَ

عبدوا العجل وتســرهم معاقبتك لي، أو أن تفعل بي ما ظاهره اإلهانة 

<))) أي:  �ن اِلِم�ي
ْ�ِم �ل�نَّ �قَ

ْ
�ي َمَع �ل �نِ

ْ
َ�ل ْ حب

� �قَ
َ
وعلــى خــاف التعظيم والتكريــم، >َول

التجعلنــي فــي صــف هــؤالء الظالميــن الذيــن عبــدوا العجــل وســجدوا 

كمــا أظهرتــه عليهــم، أو تنســب  لــه، بــأن تظهــر غضبــك الشــديد علــي 
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لــي التقصيــر فــي القيــام بواجبــي وأداء تكليفــي الشــرعي نحوهــم، فأنــا 

 وقــد أنكــرت عليهــم، ووقفــت منهــم 
ً
 وواقعــا

ً
بــريء ولســت منهــم حقيقــة

موقــف المعــارض المنتقــد، وقــد بذلــت مــا فــي وســعي ولــم أقصــر بمــا 

وجــب علــّي مــن النصــح والوعــظ واإلرشــاد والتحذيــر وأداء التكليــف، 

كثرهــم.  وقــد اتبعنــي القليــل مــن بنــي إســرائيل وخالفنــي أ

ألن   (((> ْ�لِ�ي
�قَ �بْ  ْر�قُ �قَ ْم 

َ
َول َل  �ي ْسَر��أِ �إِ �ي  �نِ

َ �ب �نَ  ْ �ي َ �ب �قَ  �قْ ّرَ �نَ �َل  �قُ �قَ �ن 
أَ
� �قُ  �ي سثِ حنَ ِ�ي 

�نّ >�إِ  . �ب

الفرصــة  يتيــح  بينهــم،  مــن  وخروجــي  معهــم،  للشــدة  اســتخدامي 

وقــد  بينهــم،  الشــديدة  والعــداوة  االختــاف  وظهــور  لتفرقهــم  كثــر  أ

يقــدم بعضهــم علــى قتــل بعــض بــأن يتقاتــل الذيــن اتبعــوا الســامري 

وعبــدوا العجــل، مــع الذيــن اتقــوا وآمنــوا وخالفــوا الســامري ورفضــوا 

عبــادة العجــل، فيســفك بذلــك بعضهــم دمــاء بعــض، وليــس بينهــم 

 إلــى االقتتــال وســفك الدمــاء، 
ً
مــن يعيدهــم إلــى رشــدهم، ويضــع حــدا

كانــت هنــاك  فتنعكــس اآليــة، ويحــدث عكــس المــراد، وعليــه: فــإن 

وجاهــة فــي التوجــه إليــك إلخبــارك عمــا حــدث ونحــو ذلــك، فــإن 

كبــر فــي البقــاء بينهــم، وقــد امتثلــت أمــرك لــي بالبقــاء  هنــاك وجاهــة أ

بينهــم، مــن أجــل صاحهــم ومداراتهــم وحفــظ دمائهــم والعمــل علــى 

إرشــادهم إلــى الهــدى والحــق والعــدل والصــواب والفضيلة ما اســتطعت 

إلــى ذلــك ســبيًا، وانتظــرت رجوعــك إليهــم وتســلمك األمانــة التــي 

ائتمنتنــي عليهــا والفصــل فيمــا حــدث بينهــم. ولــو خرجــت مــن بينهــم، 

لحــق لــك أن تلومنــي وتقــول لــي بعــد رجوعــك: أنــي فرقــت بيــن بنــي 
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إســرائيل، وجعلــت بعضهــم يقتــل ويســفك دم بعــض، وأنــي خالفــت 

ْ�ِلْح<))) ولــم أعمــل بهــا، فــإن اإلصــاح 
أَ
ْ�ِم�ي َو� �ي �نِ�ي �قَ �نِ

�نْ
ُ
ل وصيتــك لــي >��نْ

كان فــي بقائــي بينهــم وليــس بخروجــي.

: أن هــارون؟ع؟ قــد أجــل الفصــل فــي مســألة عبــادة عجــل  الجديــر بالذكــر

الســامري وتركهــا إلــى أن يرجــع ولــي اهلل األعظــم موســى الكليــم؟ع؟ ليفصــل 

إدارة األزمــة بنجــاح، للخــروج  فيهــا بنفســه، وركــز عملــه علــى النصــح واإلرشــاد و

منهــا بأقــل الخســائر الماديــة والبشــرية والمعنويــة والدينيــة، ممــا يــدل علــى أن 

المعالجــة لألزمــات والقضايــا الحيويــة والمســائل الجوهرية الدينيــة والدنيوية 

فــي األمــة، يجــب أن تســتند إلــى رؤيــة فكريــة وشــرعية وموضوعيــة شــاملة 

ــار جميــع العناصــر المهمــة النظريــة والعمليــة،  وواضحــة، نأخــذ بعيــن االعتب

، ويقودها شــخص رشــيد وناضج ولديه  كل عنصر الحاضرة والمســتقبلية، وثقل 

شــعور عميــق باألمانــة والمســؤولية، أي: يجمــع بيــن العلــم واألمانــة، وال تصــح 

ــرة نافــذة، أو وفــق نظــرة جزئيــة قاصــرة  معالجتهــا بــدون رؤيــة واضحــة وبصي

، وتغفــل أو تتجاهــل عناصــر  وغامضــة، تأخــذ بعيــن االعتبــار بعــض العناصــر

ــه، أو إســناد المعالجــة  كل عنصــر وأهميت ى، أو تغفــل أو تتجاهــل ثقــل  أخــر

واإلدارة إلــى شــخص ال يتمتــع باألمانــة والكفــاءة والنصــح ونحــو ذلــك.

تقبل موسى الكليم؟ع؟ لعذر أخيه هارون؟ع؟

وقــد تقبــل موســى الكليــم؟ع؟ عــذر أخيــه ووزيــره ووصيــه وخليفتــه فــي 

1. األعراف: 142 



الوشامل الردتملف التلا : ةمدقولا    65 

بالخيــر  نفســه  إلــى  و إليــه  ودعــى  هــارون؟ع؟  الرســالة  فــي  وشــريكه  قومــه 

، قول اهلل  كل خطــأ أو تقصيــر والرحمــة، ممــا يثبــت قناعتــه ببراءتــه التامــة مــن 

<))) مما يدل  �نَ �ِحِم�ي ْرَحُم �لّرَ
أَ
�ن�قَ �

أَ
َك َو� ا �نِ�ي َرْحَم�قِ

�نَ
ْ
ل ْد�نِ

أَ
�ي َو� �نِ

ْر لِ�ي َوِل�أَ �نِ
ِ �عنْ

اَل َر�بّ تعالى >�قَ

علــى الفنــاء التــام والكامــل فــي اهلل ذي الجــال واالكــرام، والحــرص الكامــل 

علــى الفــوز برضــاه، والنفــور الكامــل مــن أعمــال الوثنيــة والمعاصــي القبيحــة، 

وشــدة التعلــق وصــدق النصــح واإلخــاص بينهمــا موســى الكليــم وهــارون؟امهع؟، 

واليقظــة الروحيــة لديهمــا، وشــدة المحاســبة للنفــس والمراجعــة والحــرص 

علــى دوام البقــاء فــي ســاحة القــدس اإللهــي وعــدم الخــروج منهــا بــأي حــال 

مــن األحــوال، والقــوة والحــزم والصرامــة فــي ذات اهلل؟زع؟، وطلــب الرحمــة 

والمغفــرة مــن اهلل تبــارك وتعالــى، ونحــو ذلــك.

يمته ومعاقبته محاكمة موسى الكليم؟ع؟ للسامري على جر

فــي  األول  المتهــم  الســامري  مســاءلة  إلــى  الكليــم؟ع؟  موســى  توجــه  ثــم 

كمتــه بشــأنها، فســأله عــن الســبب  جريمــة العجــل الذهبــي الشــنيعة ومحا

الــذي دعــاه إلــى ارتــكاب هــذا الذنــب العظيــم والجريمــة الشــنيعة والعمــل 

<))) أي: مــا شــأنك  ُّ
ا َساِمِر�ي َك �يَ ْ��بُ َما حنَ

القبيــح وهدفــه مــن وراء ذلــك، فقــال: >�نَ

ومــا الــذي دعــاك إلــى صنــع هــذا األمــر الشــنيع والجــرم الفظيــع والذنــب العظيــم 

ــه مــن عنــد نفســك وعلــى خــاف  ــذى ابتدعتــه وجئــت ب والعمــل القبيــح ال

العقــل والمنطــق والفطــرة والطبــع الســليم والتعاليــم اإللهيــة التــي علمتكــم إياهــا 
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ونشــرتها بينكــم، وأنــت العالــم غيــر الجاهــل بهــا، ومــا هــو هدفــك ومــا الــذي 

تريــد أو تطلــب مــن وراء ذلــك؟

ْم 
َ
َما ل ُصْر�قُ �بِ َ فأجــاب الســامري علــى ســؤال موســى الكليــم؟ع؟ بقولــه: >�ب

َها<))) أي: زعــم الســامري بأنــه ذو  �قُ
�نْ �بَ

�نَ
ُس�ِل �نَ ِر �لّرَ

َ �ث
أَ
�نْ �  ّمِ

هقً صنَ �بْ
�قُ �قَ صنْ �بَ

�قَ
ِه �نَ ُصُرو� �بِ �بْ َ �ي

بصيــرة نافــذة ال يملكهــا غيــره مــن بنــي إســرائيل وأنــه علــم بمــا لــم يعلمــه غيــره 

منهــم، ورأى مــا لــم يتمكــن غيــره مــن رؤيتــه، فقــد رأى جبرائيــل؟ع؟ علــى فــرس 

ــب جيــش فرعــون فــي الدخــول إلــى الطريــق اليابــس الــذي ســلكه بنــو  وهــو ُيرِغّ

ــره أو يعرفــه، وقــد ألقــى فــي روعــه أن  ــم يــره غي إســرائيل فــي البحــر فعرفــه، ول

يقبــض قبضــة تــراب مــن أثــر حافــر فرســه، وأن ذلــك التــراب مــن أثــر حافــر 

. فأخــذ القبضــة مــن التــراب وادخرهــا، 
ً
فرســه ال يقــع علــى جمــاد إال صــار حيــا

ثــم ألقاهــا فــي الحلــي المذابــة التــي ســبكها فــي صــورة العجــل، أو ألقاهــا فــي 

 لِ�ي 
�قْ

َ
ل ِلَك َسّ�َ

�نَٰ
َ
كان >َوك فــم العجــل بعــد ســبكه، فــكان مــن أمــر العجــل مــا 

ــر  <))) أي: صنعــت العجــل الذهبــي مــن الزينــة، وألقيــت القبضــة مــن أث ِس�ي �نْ �نَ

الرســول )جبرائيــل(؟ع؟ فــي الزينــة المذابــة أو فــي فــم تمثــال العجــل، فــكان مــن 

كان، ودعــوت بنــي إســرائيل إلــى عبادتــه والســجود لــه بســبب تســويل  أمــره مــا 

نفســي األمــارة بالســوء، والخارجــة عــن الرشــد ومنطــق العقــل والفطــرة والطبــع 

الســليم وتعاليــم الديــن الحنيــف، فأطاعونــي وفعلــوا مــا أمرتهــم بــه باختيارهــم 

ولــم أجبرهــم علــى شــيء مــن ذلــك، ممــا يــدل علــى حمقهــم وضعــف عقولهــم 

كمــا هــو دأب الســفهاء ونحوهــم مــن  إيمانهــم وســفاهة أحامهــم،  ومنطقهــم و
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ــوا فــي  ــروا وبدل ــم أنبيائهــم الكــرام؟ع؟ وغي ــوا تعالي األمــم الســابقة الذيــن خالف

الديــن الحــق الحنيــف وحرفــوه وخالفــوا األوصيــاء الهاديــن المهدييــن بعــد 

رحيــل أنبيائهــم )عليهــم وعلــى نبينــا أفضــل الصــاة والســام(.

وعليــه: فقــد اعتــرف الســامري بجريمتــه، ولــم يقتنــع موســى الكليــم؟ع؟ 

 )
ً
ــا  )مــا دام حي

ً
 مؤبــدا

ً
ــا كلي  

ً
، وعاقبــه بطــرده طــردا

ً
 شــديدا

ً
بعــذره، فامــه لومــا

 بمقاطعتــه، وحــَرم عليهم 
ً
مــن صفــوف بنــي إســرائيل، وأمــر بنــي إســرائيل جميعــا

�ن 
أَ
اهقِ � َح�يَ

ْ
َك �نِ�ي �ل

َ
�نَّ ل اإِ

َه�بْ �نَ ادنْ مخالطتــه ومكالمتــه والتعامــل معــه، قولــه تعالــى: >�نَ

كل   مــن 
ً
� ِمَساَس<))) أي: عقوبتــك فــي الحيــاة الدنيــا، أن تكــون منبــوذا

َ
�َل ل �قُ �قَ

كلــة أو مبايعــة  النــاس ومعــزوالً عنهــم، فــا يقربــك أحــد بصحبــة أو إيــواء أو مؤا

كالحيــوان األجــرب أو  ، فتصبــح 
ً
أو تكليــم أو أي شــيء مــن نحــو ذلــك أبــدا

 فــي الصحــراء حتــى تمــوت 
ً
الكائــن الشــرير القــذر أو نحــو ذلــك، وتبقــى وحيــدا

 مــن شــفقة النــاس 
ً
 مــن رحمــة اهلل تبــارك وتعالــى، ومحرومــا

ً
 مطــرودا

ً
وحيــدا

إحســانهم إليــك بســبب جريمتــك البشــعة وعملــك القبيــح وذنبــك العظيــم  و

، والــذي هــددت بســببه حاضــر ومســتقبل بنــي إســرائيل، وكــدت  الــذي ال يغتفــر

أن توقعهــم فــي الشــقاء والهــاك فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة.

وقيــل: أن موســى الكليــم؟ع؟ قــد دعــا علــى الســامري ولعنــه بعــد أن ثبتــت 

عليــه الجريمــة والخيانــة، فابتلــي بحساســية شــديدة فــي جســمه، فــا يقتــرب 

منــه أحــد مــن النــاس، إال أصابتــه حّمــى شــديدة.

كل مــن يلقــاه، وكان  وقيــل: ابتلــي بوســواس شــديد، فــكان يتوحــش ويضــر 
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ال  النــاس:   مــن 
ً
فــي الحالتيــن الحساســية والوســواس، ينــادي إذا لقــى أحــدا

مســاس .. ال مســاس، أي: ال تقتــرب منــي وال تمســني، فــكان يهيــم فــي الصحــراء 

.
ً
 مذمومــا

ً
مــع الوحــوش حتــى لقــي حتفــه وفــارق الحيــاة ملعونــا

 مــن 
ً
ــة أشــد إيامــا ــة، وهــي عقوب ــة اآلخــرة األبدي ــى عقوب هــذا باإلضافــة إل

َك 
َ
كلهــا ولــو اجتمعــت علــى شــخص واحــد، قولــه: >إَِو�نَّ ل عقوبــات الدنيــا 

 لــن يخلفــك اهلل؟زع؟ إيــاه، 
ً
 حتميــا

ً
ُه<))) أي: لــك مــع اهلل؟زع؟ موعــدا �نَ

َ
ل حنْ

�ن �قُ
َّ
َمْ�ِعً�� ل

تلقــاه فــي يــوم القيامــة، فيحاســبك ويجازيــك الجــزاء األوفــى علــى مــا أســلفت 

مــن جرائمــك واقترفــت مــن ذنــوب عظيمــة ومــا افتريــت بــه علــى اهلل ســبحانه 

وتعالــى مــن أنــك عظيــم، ظلمــت بــه نفســك والذيــن اتبعــوك فــي الحاضــر 

كبــر فــي الدنيــا واآلخــرة. ويتبعونــك فــي المســتقبل، وعليــه: فأنــت الخاســر األ

االجراءات االحترازية التي اتخذها موسى الكليم؟ع؟ بشأن العجل

ثــم عمــد موســى الكليــم؟ع؟ إلــى عجــل الفتنــة التــي أوقــد نارهــا الســامري 

ــاه )الرمــاد( فــي  ــارد، ثــم رمــى بقاي ، وقيــل: ســحقه بالمب ــار بمكــره فأحرقــه بالن

ــر  ــه أث ، علــى مــرأى مــن الذيــن صنعــوه والذيــن عبــدوه، ولكــي ال يبقــى ل البحــر

ــون المنافقــون ويحيــون بــه عبــادة العجــل أو  يعــود إليــه أو يتمســك بــه الضال

يقدســونه فــي المســتقبل، وبذلــك تبــددت أحــام الســامري والذيــن اتبعــوه 

وضــاع أملهــم ويأســوا وذهبــت آمالهــم وأحامهــم وجهودهــم الخبيثــة أدراج 

ِ�ي 
ُه �ن

�نَّ ِس�نَ �ن �نَ
َ
ّمَ ل

ُ ُه �ث
�نَّ �قَ َحّرِ �نُ

َّ
ا ل ِه َعاِك�نً �يْ

َ
�قَ َعل

ْ
ل �ي طنَ ِ دن

َّ
ِهَك �ل

َٰ
ل لٰ� �إِ ْر �إ �نُ الريــاح، قولــه: >َو��ن
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ا<))) وهــذا االجــراء الحكيــم الــذي قضــى بــه موســى الكليــم؟ع؟ علــى  ْس�نً
ّمِ �نَ �يَ

ْ
�ل

 ،
ً
: بــأن العجــل ليــس إلهــا

ً
كل أثــر للعجــل لكــي ال يبقــى منــه شــيء، يثبــت أيضــا

كان   ولو 
ً
وال يليــق بحكــم العقــل والمنطــق والفطــرة والطبــع الســليم أن يكــون إلهــا

 لمــا انتهــى إلــى هــذا المصيــر وهــذه النهايــة التــي تــدل علــى ضعفــه 
ً
 حقيقيــا

ً
إلهــا

وعجــزه التــام عــن أن يدفــع عــن نفســه فضــًا عــن أن يدفــع الضــرر عــن اآلخريــن 

أو يقــدر علــى فعــل أي شــيء.

وبهــذه الطريقــة الحكيمــة والحاســمة والتعامــل الحــازم مــع فتنــة عجــل 

 ويمحــو آثارهــا 
ً
ــا تمامــا الســامري اســتطاع موســى الكليــم؟ع؟ أن يقضــي عليه

مــن عقــول بنــي إســرائيل وأنفســهم.

وهكــذا ينبغــي أن يكــون الموقــف فــي األصــل فــي مكافحــة االنحرافــات 

الجذريــة واإلبقــاء علــى نتائــج الثــورات والحــركات اإلصاحيــة، ولكــن ينبغــي 

كذلــك األخــذ بعيــن االعتبــار التوقيــت وســائر الظــروف الموضوعيــة، التــي قــد 

كمــا فعــل  تتطلــب تأجيــل الحســم فــي بعــض القضايــا إلــى بعــض الوقــت، 

هــارون؟ع؟ ويفعلــه الكثيــر مــن قيــادات الثــورات والحــركات اإلصاحيــة، وال 

ــازل، بــل هــو ضــروري مــن أجــل المحافظــة علــى الرســالة  يعــد ذلــك مــن التن

ومكتســبات الثــورة والحركــة اإلصاحيــة، بحكــم العقــل والديــن، وتقــره الفطــرة 

والطبــع الســليم.

اإللهيــة  الســنن  وفــق  المنطقيــة  النهايــة  الذهبــي  العجــل  نهايــة  وتعتبــر 

1. نفس املصدر 
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كذوبــة ووهــم وخرافــة وبدعــة ضالــة فــي  كمــة فــي الكــون والحيــاة، لــكل أ الحا

الديــن الحــق، ولــكل مــا هــو مزيــف وغــادر ويعتمــد علــى فــرض حكــم األمــر 

الواقــع بالقــوة والمكــر والخــداع والتضليــل ونحــو ذلك، وال حقيقة له وال أســاس 

ــع الســليم والديــن الحنيــف. فــي العقــل والمنطــق والفطــرة والطب

وقــد أخبــر اهلل؟زع؟ عــن المصيــر األســود والعاقبــة الســيئة المذمومــة التــي 

لحقــت بالســامري والذيــن اتبعــوه فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، قــول اهلل تعالــى: 

أي:  ا<)))  �يَ
�نْ

ُ
�لّد اهقِ  َح�يَ

ْ
�ل �نِ�ي  هقٌ 

َّ
ل َودنِ ِهْم  ِ

ّ �ب
ّرَ �ن  ّمِ �بٌ  صنَ عنَ ُهْم 

ُ
ال �نَ َس�يَ َل  ِ��بْ

ْ
�ل و� 

�نُ حنَ
��قَّ �نَ  �ي ِ دن

َّ
�ل �نَّ  >�إِ

، وفــي اآلخــرة غضــب اهلل؟زع؟  عقوبتهــم فــي الحيــاة الدنيــا الذلــة والخــزي والعــار

كــد القــرآن الكريــم بــأن هــذا المصيــر  وعقابــه الشــديد المؤلــم فــي نــار جهنــم وأ

 بــكل مــن يفتــري علــى اهلل ؟ج؟ الكــذب، 
ً
األســود والعاقبــة الســيئة ســتلحق حتمــا

ويغيــر فــي ديــن اهلل الحــق، فيدخــل فــي الديــن مــا ليــس فيــه، أو يخــرج منــه 

<))) أي: أن تلــك  �نَ ِر�ي �قَ ُم�نْ
ْ
�ي �ل ِ رن

ْ حب
ِلَك �نَ

�نَٰ
َ
مــا هــو ثابــت فيــه، قــول اهلل تعالــى: >َوك

العقوبــة فــي الداريــن، ســنة إلهيــة جاريــة باقيــة أبــد الدهــر فــي المفتريــن علــى 

اهلل ؟ج؟ الكــذب.

توبة بني إسرائيل والعفو اإللهي عنهم

قــد نــدم بنــو إســرائيل وتحَســروا علــى مــا حــدث منهــم مــن شــرك وضــال 

ووقــوع فــي فتنــة عجــل الســامري، وذلــك بعــد أن رجــع إليهــم موســى الكليم؟ع؟ 

1. األعشراف: 152 
2. األعراف: 152 
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ــن لهــم حقيقتــه وأبعــاده  حيــث أّنبهــم والمهــم ووّبخهــم علــى مــا صنعــوا، وعّي

واآلخــرة،  الدنيــا  الداريــن  فــي  المذمومــة  الســيئة  وعاقبتــه  عليهــم  الخطــرة 

ــوا جريمــة شــنيعة  ــة عظيمــة، وارتكب ــوا بأنهــم قــد وقعــوا فــي فتن فعلمــوا وتيقن

، فتابــوا واســتغفروا وتضّرعــوا إلــى اهلل؟زع؟ وابتهلــوا وســألوا اهلل تبــارك 
ً
 عظيمــا

ً
وذنبــا

 ��
ُّ
ل ْ� �نَ �نَُّهْم �قَ

أَ
ْو� �

أَ
ِهْم َوَر� ِ��ي �يْ

أَ
َط �نِ�ي � ا ُس�قِ ّمَ

َ
وتعالــى الرحمــة والغفــران، قولــه تعالــى: >َول

برحمتــه  اهلل  فتقبــل   (((> �نَ اِسِر�ي حنَ
ْ
�ل ِم�نَ  �نَّ  ��نَ

ُ
ك �نَ

َ
ل ا  �نَ

َ
ل ْر  �نِ

�نْ َ َو�ي ا  �نَ ُّ َر�ب ا  ْرَحْم�نَ َ �ي ْم 
َّ
ل �ن  �أِ

َ
ل  ��

ُ
ال �قَ

وكرمــه توبتهــم؛ ألنــه التــواب الغفــور الرحيــم، وقضــى بذلــك موســى الكليــم؟ع؟ 

بشــكل عــام علــى فتنــة الســامري وعجلــه.

وقــد وعــد اهلل تبــارك وتعالــى عبــاده بالعفــو عــن الذيــن يرتكبــون الســيئات 

 نصوحــة وتتوفــر فــي توبتهــم شــروط 
ً

ــة ــى اهلل؟زع؟ توب ــون إل ــم يتوب والمعاصــي ث

إلــى اإليمــان  التوبــة الصادقــة، ويعــودون بتوبتهــم إلــى اهلل ذي الجــال واإلكــرام و

إلــى العمــل الصالــح والفضيلــة  الصــادق والديــن الحــق والصــراط المســتقيم، و

�نَّ  �� �إِ
َم�نُ

آ
ْ�ِ�َها َو� َ �� ِم�ن �ب ُ ا�ب

ّمَ �قَ
ُ ا�قِ �ث �أَ ِ

�يّ
�� �لّسَ

ُ
�نَ َعِمل �ي ِ دن

َّ
بإخــاص، قــول اهلل تعالــى: >َو�ل

ٌم<))) وهــذا األمــر يشــمل بنــي إســرائيل وغيرهــم، وفــي  ِح�ي �ٌر ّرَ �نُ �نَ
َ
ْ�ِ�َها ل َ َك ِم�ن �ب َر�بَّ

كمــن ال ذنــب لــه«)3) الحديــث النبــوي الشــريف: »التائــب مــن الذنــب 

1. األعراف: 149 
2. األعراف: 153 

3. كنز العمال، اهلندي، الديث: 10174 
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التيه في الصحراء ووفاة هارون؟ع؟

أمــر اهلل ؟ج؟ نبيــه الكريــم موســى الكليــم؟ع؟ أن يخــرج ببنــي إســرائيل مــن 

، ويذهــب معهــم إلــى األرض المقدســة، أرض المعــاد فلســطين المباركــة،  مصــر

وكان عــدد بنــي إســرائيل آنــذاك حوالــي ســتمائة ألــف إنســان، وذلــك لإلقامــة 

: يعقــوب  كانــت لجدهــم إســرائيل، وهــو كمــا   لهــم، 
ً
 دائمــا

ً
فيهــا واتخاذهــا وطنــا

بــن إســحاق بــن إبراهيــم الخليــل؟ع؟ قبــل هجرتــه منهــا إلــى مصــر فــي عهــد 

، فامتثــل موســى 
ً
حكومــة ابنــه يوســف الصديــق؟ع؟ قبــل أربعمائــة عــام تقريبــا

 إلــى األرض المقدســة 
ً
الكليــم؟ع؟ أمــر ربــه ؟ج؟، وخــرج ببنــي إســرائيل متوجهــا

 مــن بنــي إســرائيل لاســتطاع عنهــا 
ً
فلســطين، وقبــل أن يدخلهــا أرســل روادا

وعــن أحــوال أهلهــا ومــا هــم عليــه، فرجعــوا إليــه وأخبــروه: بــأن أهلهــا قــوم مــن 

ــة ومنيعــة. فلمــا  العمالقــة الكنعانييــن الجباريــن األشــداء، وأن مدنهــا حصين

إمامهــم موســى  عــرف بنــو إســرائيل ذلــك، ارتاعــوا وتمــردوا علــى أمــر قائدهــم و

الكليــم؟ع؟ وهــو أمــر اهلل ؟ج؟ لهــم بالدخــول، وقالــوا: إن في هذه األرض عمالقة 

جباريــن، شــديدي القــوة والبطــش وال طاقــة لنــا بمواجهتهــم، فلــن ندخلهــا مــا 

دامــوا فيهــا، ولــم ينفــع معهــم نصــح وتشــجيع المؤمنيــن المخلصيــن الشــجعان، 

ــاهلل ؟ج؟ وبمقــام  ــوا بحماقــة واســتهتار واســتهانة ب ــى موقفهــم، وقال وأصــّروا عل

كمــة فــي  النبــوة والرســالة وعلــى خــاف العقــل والمنطــق والســنن اإللهيــة الحا

ا  ا َهاُه�نَ
�نَّ ا �إِ

َ
ل ا�قِ

�قَ َك �نَ �ن�قَ َوَر�بُّ
أَ
َه�بْ � ادنْ الحياة وتدبير المســيرة التاريخية لإلنســان: >�نَ

: ليــس لــي وال 
ً

<))) فشــكى موســى الكليــم؟ع؟ أمرهــم إلــى اهلل ؟ج؟ قائــا اِعُ�و�نَ
�قَ

ــاء الفاســقين العاصيــن،  ألخــي ووزيــري هــارون؟ع؟ ســلطان علــى هــؤالء الجبن

1. املائدة: 25 
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 أو ســبيًا إلقناعهــم بالدخــول إلــى األرض المقدســة مــا دام 
ً

وليــس لنــا حيلــة

كميــن. فأخبــره  العمالقــة فيهــا فاقــض بيننــا وبينهــم بالحــق وأنــت أحكــم الحا

كلمــة مقضيــة وحتميــة الحــدوث  اهلل ؟ج؟: بــأن دخولهــم إلــى األرض المقدســة 

إال أنهــا مشــروطة بالصبــر علــى الطاعــة والصبــر عــن المعصيــة، وألنهــم عصــوا 

أمــر اهلل ســبحانه وتعالــى وأمــر رســوله الكريــم؟ع؟ بــأن األرض المقدســة محرمــة 

عليهــم، وســيتيهون فــي صحــراء ســيناء والنقــب لمــدة أربعيــن ســنة عقوبــة لهــم 

علــى معصيتهــم، قبــل أن يوفقــوا إلــى دخولهــا بعــد التوبــة وقبــول اهلل تبــارك 

وتعالــى توبتهــم ورضــاه عنهــم. وطمــأن اهلل تبــارك وتعالــى نبيــه الكريــم موســى 

الكليــم؟ع؟ وقــال لــه: ال تحــزن علــى هــؤالء القــوم الفاســقين العاصيــن للتكليــف 

الشــرعي اإللهــي إليهــم، مــن نــزول هــذه النقمــة اإللهيــة عليهــم؛ ألنهــم فاســقون 

يســتحقون بمعصيتهــم هلل؟زع؟ ولرســوله الكريــم؟ع؟ هــذه العقوبــة وال ينبغــي 

ر�ن  �� �ل�أ
ُ
ل ْ�ِم �ْد�نُ ا �قَ الحــزن عليهــم إذا أذيقــوا وبــال أمرهــم، قــول اهلل تعالــى: >�يَ

ا  �� �يَ
ُ
ال �نَ 21 �قَ اِسِر�ي �� �نَ ِل�بُ �قَ �ن �قَ ْم �نَ

ُ
اِرك ْد�بَ

أَ
�  �ٰ

َ
و� َعل

ُ
�ّ ْر�قَ � �قَ

َ
ْم َول

ُ
ك

َ
ُه ل

َ
�بَ �لّل �ي َك�قَ �قِ

َّ
َسهقَ �ل

َ
�ّ ُم�قَ

ْ
�ل

ا 
�نَّ اإِ

�نَ َها  ِم�نْ  �� ُ ُرحب حنْ َ �ي �ن  اإِ
�نَ َها  ِم�نْ  �� ُ ُرحب حنْ َ �ي َح�قَّٰ�  َها 

َ
ل ْ��نُ

�نَّ �ن 
َ
ل ا 

إَِو�نَّ �نَ  اِر�ي �بَّ َ حب ْ�ًما  �قَ َها  �ي �نِ �نَّ  �إِ ُم�َسٰ� 

 �
دنَ اإِ

�نَ ا�بَ  �بَ
ْ
�ل ِهُم  �يْ

َ
َعل  ��

ُ
ل �ْد�نُ ِهَما  �يْ

َ
َعل ُه 

َ
�لّل َ�َم  �نْ

أَ
� ��نَ  ا�نُ حنَ َ �ي �نَ  �ي ِ دن

َّ
�ل ِم�نَ  ا�نِ 

َ
ل َر�بُ اَل  �قَ ��نَ 22 

ُ
ل َد��نِ

�ن 
َ
ا ل

�نَّ �إِ ا ُم�َسٰ�  �� �يَ
ُ
ال �نَ 23 �قَ �ي ِم�نِ �أْ م ّمُ �قُ �ن ُك�ن �� �إِ

ُ
ل

َ
َ�ّك �قَ

ِه �نَ
َ
� �لّل

َ
��نَ َوَعل اِل�بُ ْم عنَ

ُ
ك

�نَّ اإِ
ُم�ُه �نَ �قُ

ْ
ل َد�نَ

 ِ
َر�بّ اَل  �قَ  24 اِعُ�و�نَ  �قَ ا  َهاُه�نَ ا 

�نَّ �إِ ا 
َ
ل ا�قِ

�قَ �نَ َك  َوَر�بُّ �ن�قَ 
أَ
� َه�بْ 

ادنْ
�نَ َها  �ي �نِ َد�ُم��  ا  ّمَ  ��ً �بَ

أَ
� َها 

َ
ل ْ��نُ

�نَّ

َمهقٌ  ُمَحّرَ َها 
�نَّ اإِ

�نَ اَل  �قَ �نَ 25  �ي اِس�قِ �نَ
ْ
�ل ْ�ِم  �قَ

ْ
�ل �نَ  ْ �ي َ َو�ب ا  �نَ �نَ �يْ َ �ب ُر�قْ  ا�نْ

�نَ �ي  �نِ
أَ
َو� ِس�ي  �نْ �نَ  �

َّ
ل �إِ ْمِلُك 

أَ
�  �

َ
ل ِ�ي 

�نّ �إِ

قــال  أي:   (((> �نَ �ي اِس�قِ �نَ
ْ
�ل ْ�ِم  �قَ

ْ
�ل  �

َ
َعل َس 

أْ
ا �قَ ا 

َ
ل �نَ ر�ن  �ل�أ �نِ�ي  ُه��نَ  �ي �قِ َ �ي   ۛ هقً َس�نَ �نَ  ِ��ي َ ْر�ب

أَ
� ِهْم  �يْ

َ
َعل

: يــا قومــي!! ادخلــوا  موســى الكليــم؟ع؟ لبنــي إســرائيل بعــد خروجهــم مــن مصــر

1. املائدة: 26-21 
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كلهــا، المطهــرة مــن الشــرك  األرض المقدســة التــي هــي أرض فلســطين والشــام 

والمباركــة بكثــرة خيراتهــا الماديــة والمعنويــة والفيوضــات اإللهيــة علــى أهلهــا، 

 للوحــي والتنزيــل، 
ً
 للكثيــر مــن األنبيــاء الكــرام؟مهع؟ ومهبطــا

ً
وكانــت مســتقرا

 للتوحيــد ونشــر التعاليــم والمعــارف 
ً
ومحــًا لظهــور األديــان الســماوية، ومركــزا

اإللهيــة الحقــة ونحــو ذلــك، لفتــرات طــوال مــن التاريــخ، ممــا يجعــل القتــال 

 بحكــم 
ً
 راجحــا

ً
وبــذل التضحيــات الجســيمة مــن أجــل الدخــول إليهــا أمــرا

كتــب اهلل ؟ج؟ فــي اللــوح المحفــوظ وقــّدر  العقــل والمصلحــة والديــن، وقــد 

وقســم لكــم هــذا الدخــول واالنتصــار علــى عدوكــم، لتســكنوا األرض المقدســة 

وتعيشــوا فيهــا فــي رغــد ورخــاء ورفــاه، وتحكموهــا مطمئنيــن آمنيــن إن آمنتــم 

لكــم، فادخلوهــا وال ترجعــوا  الكــرام؟مهع؟  األنبيــاء  وأطعتــم وعملتــم بتعاليــم 

 إلــى الراحــة والدعــة 
ً
 مــن قتــال العمالقــة الظالميــن، أو ركونــا

ً
مدبريــن خوفــا

والكســل، وعــدم الرغبــة الصادقــة فــي الجهــاد والتضحيــة فــي ســبيل اهلل؟زع؟ 

والحريــة والكرامــة، فتنقلبــوا بهــذا القعــود والتراجــع مرتديــن عــن الديــن الحــق 

ومــا  طاعتــي  وتــرك  أمــري  وعصيــان  ؟ج؟  ربكــم  أمــر  لمخالفتكــم  الحنيــف، 

أوجبتــه عليكــم مــن فــرض قتــال الجباريــن الظالميــن، فيكــون بذلــك مصيركــم 

إلــى الــذل والخــزي والعــار والخســران المبيــن فــي الداريــن الدنيــا بمــا فاتكــم مــن 

النصــر علــى عدوكــم والتنعــم بخيــرات األرض المقدســة الماديــة والمعنويــة، 

واآلخــرة بمــا فاتكــم مــن الثــواب الجزيــل والرضــوان اإللهــي بمــا اســتحققتم مــن 

العقــاب اإللهــي المؤلــم والشــديد فــي نــار جهنــم، أي: أن االمتنــاع عــن دخــول 

األرض المقدســة، فيــه فســق ومعصيــة ورذيلــة، وخســارة ماديــة ومعنويــة فــي 

الداريــن الدنيــا واآلخــرة، ومــا ســبق يــدل علــى أمريــن:
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أن الحتميــات التاريخيــة واإللهيــة، وتحقيــق اإلنجــازات الحضاريــة  أ. 

واالقتصاديــة  والعســكرية  والتكنولوجيــة  واألدبيــة  والفنيــة  الفكريــة 

واالجتماعيــة والسياســية ونحوهــا، وتحقيــق االنتصــارات علــى األعــداء، 

ال تأتــي أو ال تتحقــق مــن تلقــاء نفســها أو صدفــة أو بــإرادة إلهيــة بحتــة، 

إنمــا يشــترط فيهــا العمــل والجهــاد وبــذل الوســع، ومــن ذلــك، حتميــة  و

كتبهــا لهــم وقســمها فــي  دخــول بنــي إســرائيل إلــى األرض المقدســة التــي 

اللــوح المحفــوظ، فإنــه مشــروط بالجهــاد وبــذل التضحيــات مــن المــال 

واألنفــس، وأن التطلــع إلــى اإلنجــازات واالنتصــارات والتطــور والتقــدم 

فــي الحيــاة ونحــو ذلــك، بــدون عنــاء وتخطيــط وعمــل وتضحيــات، أمر 

ــة الحكيمــة  مخالــف لمنطــق العقــل والواقــع، ومخالــف للســنن اإللهي

كمــة فــي الكــون واإلنســان والحيــاة والتاريــخ. الحا

أن االرتــداد عــن الديــن اإللهــي الحــق الحنيــف، لــه معنيــان: المعنــى  ب. 

األول الكفــر بالديــن بعــد اإليمــان بــه، والمعنــى الثانــي التخلــي العملــي 

عــن التكليــف اإللهــي والمســؤولية الدينيــة فــي الحيــاة، مثــل: التخلــي 

 ، عــن فريضــة الجهــاد، وفريضــة األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر

تأثيــر  أو تحــت  والدعــة،  الراحــة  فــي  والرغبــة  الكســل  تأثيــر  تحــت 

الخــوف والطمــع أو نحــو ذلــك. وأن عاقبــة االرتــداد بنوعيــه الكفــر بعــد 

اإليمــان، والتخلــي عــن التكليــف عاقبــة ســيئة مذمومــة فــي الداريــن 

الدنيــا واآلخــرة.

إمامهــم  و نبيهــم  طلــب  واجهــوا  الفاســقين  العصــاة  إســرائيل  بنــي  أن  إال 
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وقائدهــم موســى الكليــم؟ع؟ إليهــم بقتــال العمالقــة الجباريــن ودخــول األرض 

المقدســة مواجهــة الجبنــاء الضعفــاء الحمقــى ســفهاء األحــام الذيــن يتمنــون 

أن تتحقــق لهــم اإلنجــازات واالنتصــارات العظيمــة مــن تلقــاء نفســها أو عــن 

طريــق الصدفــة أو المعاجــز اإللهيــة، فــي ظــل الكســل والدعــة والراحــة، بــدون 

ــوا ويقدمــوا التضحيــات مــن  ، وبــدون أن يبذل  ُيذكــر
ً
ــا  حقيقي

ً
ــوا جهــدا أن يبذل

ــع الســليم  ــك العقــل والمنطــق والفطــرة والطب ــوا بذل أنفســهم وأموالهــم، فخالف

كمــة فــي الكــون واإلنســان والحيــاة والتاريــخ، وعصــوا أمــر  والســنن اإللهيــة الحا

إمامهــم موســى الكليــم؟ع؟  ربهــم لهــم بالجهــاد، وتمــردوا علــى أمــر قائدهــم و

فــوا بطاعتــه واتباعــه واالقتــداء بــه والجهــاد معــه مــن أجــل مجدهــم 
ّ
ِل

ُ
ك الــذي 

وعزتهــم وكرامتهــم، وقــد أمرهــم بالجهــاد وقتــال العمالقــة والدخــول فاتحيــن إلى 

 (((> �نَ اِر�ي �بَّ َ ْ�ًما حب َها �قَ �ي �نَّ �نِ األرض المقدســة، وعللــوا عصيانهــم وبــرروه، بقولهــم: >�إِ

وهــم العمالقــة الكنعانيــون الذيــن يتمتعــون بالقــوة والســطوة ولهــم أجســام 

بالقــوة  إلرادتهــم  يريــدون ويخضعونهــم  النــاس علــى مــا  ضخمــة، ويجبــرون 

والبطــش والعنــف واإلرهــاب وأنــه ليــس لهــم مــن الطاقــة والقــوة واإلمكانيــات 

لمقاومتهــم واالنتصــار عليهــم.

إمامهــم وقائدهــم الــذي أمرهــم بقتــال  وعليــه: فهــم لــن يطيعــوا نبيهــم و

إليهــا  وأوقفــوا دخولهــم  المقدســة فاتحيــن،  األرض  إلــى  والدخــول  العمالقــة 

 (((> ��ن
ُ
ل َد��نِ ا 

�نَّ اإِ
�نَ َها  ِم�نْ  �� ُ ُرحب حنْ َ �ي �ن  اإِ

>�نَ بقولهــم  الجباريــن منهــا،  العمالقــة  بخــروج 

أي: إن يخرجــوا منهــا طائعيــن مــن تلقــاء أنفســهم، أو يخرجهــم اهلل؟زع؟ منهــا 

1. املائدة: 22 
2. نفس املصدر 
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كمــا فعــل بــآل فرعــون، فــإن فعــل ذلــك بهــم، فإنــا  مجبوريــن بعقوبــة منــه لهــم 

حينئــٍذ ســندخلها فرحيــن مســرورين، ولنــا الرغبــة الشــديدة فــي دخولهــا، ألنهــا 

األرض المباركة المقدســة، وفيها الكثير من النعم والخيرات المادية والمعنوية 

 لجدنــا إســرائيل )يعقــوب(؟ع؟ قبــل هجرتــه 
ً
والفيوضــات اإللهيــة، وكانــت وطنــا

إلــى مصــر فــي عهــد حكومــة ابنــه يوســف الصديــق؟ع؟ قبــل أربعمائــة عــام 

، وعليــه فــإن ســبب امتناعهــم عــن دخــول األرض المقدســة هــو الخــوف 
ً
تقريبــا

ــرة مــن  ــرة والصغي ــات الكبي ــذل التضحي ــة فــي ب ــن وعــدم الرغب الشــديد والجب

األنفــس والمــال مــن أجــل تحريــر األرض المقدســة وتطهيرهــا، وتحصيــل الحياة 

إقامــة حكومــة العــدل اإللهــي،  الكريمــة التــي تتجســد فيهــا الحريــة والكرامــة، و

 ال 
ً
 مريحــا

ً
ونحــو ذلــك مــن اإلنجــازات العظيمــة المشــرفة، فهــم يريــدون نصــرا

 أو مــاالً وتحقيــق إنجــازات عظيمــة بــدون جهــد أو 
ً
ــًا أو جريحــا يكلفهــم قتي

عنــاء.

وال شــك إن هــذا منطــق أحمــق وتصــرف غيــر مســؤول ومخالــف للســنن 

كمــة فــي الكــون واإلنســان والحيــاة، وهــو يــدل علــى  اإللهيــة الحكيمــة الحا

تفكيرهــم  وســخافة  نفوســهم  وخــور  وهممهــم  إيمانهــم  و قلوبهــم  ضعــف 

وســطحيته، وانحطــاط أخاقهــم، وعــدم اهتمامهــم بأمــر اهلل؟زع؟ ونهيــه، وأمــر 

كانــوا أصحــاب منطــق متيــن، وفكــر رشــيد،  رســوله الكريــم؟ع؟ ونهيــه، ولــو 

كل مــن أعانــه اهلل؟زع؟   هــو 
ً
وهمــة عاليــة، لعلمــوا بــأن القــوي حقيقــة وواقعــا

كل مــن خذلــه اهلل؟زع؟، وأن ال   هــو 
ً
بقــوة مــن عنــده، والضعيــف حقيقــة وواقعــا

حــول وال قــوة إال بــاهلل العلــي العظيــم، وأن ال مؤثــر فــي الوجود بشــكل مســتقل إال 

غيــره، فــكل تأثيــر ينتهــي إليــه وحــده ال شــريك لــه، وال أحــد غيــره يملــك لنفســه 
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. وألقبلــوا علــى الجهــاد بنفــوٍس راضيــٍة 
ً
 أو نشــورا

ً
 أو موتــا

ً
 أو ضــرا

ً
أو لغيــره نفعــا

 علــى عدوهــم، ويدخلــون 
ً
مطمئنــة، وهــم يعلمــون بأنهــم ســينتصرون حتمــا

.
ً
 خاصــا

ً
األرض المقدســة فاتحيــن؛ ألن اهلل؟زع؟ قــد وعدهــم بذلــك وعــدا

ويعتبــر هــذا العصيــان والخــذالن والقعــود عــن الجهــاد فــي ســبيل اهلل؟زع؟ 

ثــار الســلبية المدمــرة التــي تركهــا النظــام الفرعونــي الغاشــم فــي نفوســهم،  مــن اآل

فــي ظــل غيــاب اإلرشــاد والتوجيــه الربانــي والتربيــة الرســالية الفاعلــة، حيــث 

ــى نفوســهم، وفقــدوا االســتعداد للنهــوض  ــق عل اســتولى الخــوف والذعــر العمي

والتطــور والبحــث عــن الحيــاة الطيبــة الكريمــة التــي تتجســد فيهــا الحريــة 

والعــزة والكرامــة، وذلــك بســبب مــا تعرضــوا لــه مــن االضطهــاد والقمــع واإلرهاب 

واإلذالل مــن قبــل النظــام الفرعونــي الغاشــم، وهــي عينهــا اآلثار الســلبية المدمرة 

التــي تتركهــا األنظمــة الدكتاتوريــة والحكومــات المســتبدة الغاشــمة فــي نفــوس 

الشــعوب المســتضعفة، مــا لــم تقــاوم بفكــر واضــح نّيــر وثقافــة نهضويــة، وقيــم 

ثوريــة تضحويــة، مثــل: قيــم الحريــة والشــجاعة واإلبــاء ونحوهــا.

ى لمناصــرة خيــار الجهــاد وقتــال العمالقــة رجــان رشــيدان مــن  وقــد انبــر

خيــرة المؤمنيــن الصالحيــن، وهمــا: يوشــع بــن نــون، وكالــب بــن يوحنــا. وهمــا 

ابنــا عــم موســى الكليــم؟ع؟ ومــن نقبــاء بنــي إســرائيل اإلثنــي عشــر الذيــن بعثهــم 

ــا، ويتصفــون  ــى أحــوال األرض المقدســة وأهله ــوا عل موســى الكليــم؟ع؟ ليتعرف

بالرشــد والبصيــرة النافــذة فــي مســائل الفكــر والعقيــدة واألخــاق، وقضايــا 

الحيــاة العمليــة، والمعرفــة بالســنن التاريخيــة، ولديهــم خبــرة عســكرية واســعة، 

والتقــوى  الحقــة  اإللهيــة  والواليــة  الصــادق  باإليمــان  عليهــم  اهلل  أنعــم  وقــد 
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الكريــم؟ع؟  الرســول  ومعصيــة  وتعالــى  ســبحانه  اهلل  معصيــة  مــن  والخــوف 

والتثبــت والشــجاعة والشــهامة والمقاومــة والصبــر واليقيــن بالنصــر اإللهــي 

لتــزام التــام بالتكليــف الشــرعي، والتوفيــق لكلمــة  والظفــر علــى األعــداء مــع اال

الحــق والصــواب والفضيلــة فــي هــذا الموطــن الحــرج الحســاس، والخــوف 

علــى مســتقبل بنــي إســرائيل، بــأن يصيبهــم الضعــف والمذلــة والهــوان، ويتلوثــوا 

، ويكونــوا عرضــة للهــاك والشــقاء، فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة،  بالخــزي والعــار

بمعصيتهــم هلل ؟ج؟ ولرســوله الكريــم؟ع؟ وبتركهــم للجهــاد فــي ســبيل اهلل؟زع؟. 

 
ً
وهــذا يــدل علــى رحمتهمــا بقومهمــا وشــفقتهما عليهــم وحرصهمــا الشــديد جدا

كمالهــم ونجاتهــم مــن الهــاك والشــقاء وتحصيــل الســعادة الحقيقيــة  علــى 

فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة. والصفــات المذكــورة هــي صفــات القيــادة الربانيــة 

الرشــيدة، وكل مــن ال يتحلــى بهــذه الصفــات، فهــو ليــس أهــًا للقيــادة أصــًا.

وعليــه: قــام الرجــان خطيبيــن فــي بنــي إســرائيل، وأخــذا يدافعــان عــن 

التكليــف الشــرعي بالجهــاد وقتــال العمالقــة الجباريــن وفتــح األرض المقدســة 

ــى الســمع والطاعــة هلل  وتحريرهــا وتطهيرهــا، ويرشــدان قومهمــا ويحثونهــم عل

؟ج؟ ولوليــه األعظــم ورســوله الكريــم موســى الكليــم؟ع؟ ويحفزونهم ويشــجعونهم 

ويحرضونهــم علــى الزحــف إلــى األرض المقدســة ومباغتــة الجباريــن واقتحــام 

بادهــم مــن بابهــا، يعنــي: االقتحــام المباغــت ألول مدينــة مــن مــدن الجبابــرة 

ممــا يلــي بنــي إســرائيل، وقيــل: هــي أريحــاء، ووعدوهــم بالنصــر اإللهــي، ألن 

كتــب لهــم النصــر علــى األعــداء ودخــول األرض المقدســة وتحريرهــا  اهلل؟زع؟ 

مــن قبضتهــم وتطهيرهــا مــن الشــرك وال راد لحكمــه، وكذلــك جــزاًء لهــم علــى 

إخــاص نيتهــم فــي الجهــاد، وثقتهــم التامــة بوعــد اهلل  طاعتهــم الصادقــة و
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الصــادق لهــم بالنصــر والثــواب الجزيــل فــي اآلخــرة، وألن العمالقــة لهــم أجســام 

ضخمــة وقامــات طويلــة ولكنهــم ال يمتلكــون قــوة اإليمــان واليقيــن فــي قلوبهــم، 

فــا ينبغــي للمؤمنيــن األقويــاء فــي دينهــم ويقينهــم أن يخافــوا منهــم، قــول اهلل 

 � دنَ اإِ
�نَ ا�بَ  �بَ

ْ
�ل ِهُم  �يْ

َ
َعل  ��

ُ
ل �ْد�نُ ِهَما  �يْ

َ
َعل ُه 

َ
�لّل َ�َم  �نْ

أَ
� ��نَ  ا�نُ حنَ َ �ي �نَ  �ي ِ دن

َّ
�ل ِم�نَ  ا�نِ 

َ
ل َر�بُ اَل  >�قَ تعالــى: 

<))) أي: باغتــوا القــوم واغزوهــم فــي عقــر دراهم، فينكســروا  ��ن اِل�بُ ْم عنَ
ُ
ك

�نَّ اإِ
ُم�ُه �نَ �قُ

ْ
ل َد�نَ

أمامكــم، ويذلــوا لكــم، فليــس بينكــم وبيــن النصــر علــى عدوكــم وفتــح األرض 

عليهــم،  بالهجــوم  أعداءكــم  تباغتــوا  أن  إال  وتطهيرهــا،  وتحريرهــا  المقدســة 

البــاب  التــي هــي بمثابــة  إلــى أول قريــة أو مدينــة مــن بادهــم،  بالدخــول 

كلهــا، فــإذا فعلتــم ذلــك فإنهــم ســينهزمون أمامكــم  والمدخــل إلــى بادهــم 

 
ً
 جــدا

ً
 مهمــا

ً
وســتنتصرون عليهــم إن شــاء اهلل تعالــى، وتلعــب المفاجــأة دورا

كانــا مــن   حتــى فــي المقاومــة الحديثــة، وقيــل: الرجــان 
ً
قــد يكــون حاســما

< هــو  ��ن ا�نُ حنَ َ �نَ �ي �ي ِ دن
َّ
العمالقــة الجباريــن، أســلما وأحســنا إســامهم، فمعنــى >ِم�نَ �ل

مــن الذيــن يخافهــم بنــو إســرائيل وهــم العمالقــة الجباريــن، وكانــت نصيحتهــم 

كأســلوب ناجــع، مبنيــة علــى خبــرة عمليــة  لبنــي إســرائيل بمباغتــة العمالقــة 

ــة أو النفســية.  ومعرفــة مباشــرة بأخــاق وصفــات العمالقــة الداخلي

ومــا ســبق يــدل علــى أن حتميــة دخول األرض المقدســة التي قســمها اهلل؟زع؟ 

وكتبهــا لهــم فــي اللــوح المحفــوظ، حتميــة مشــروطة بالجهاد.

وقــد أمــر الرجــان المؤمنــان الصالحــان الرشــيدان أن بنــي إســرائيل بالتــوكل 

علــى اهلل؟زع؟ والثقــة بــه وبوعــده الصــادق بنصرتــه لهــم علــى أعدائهــم العمالقــة 

1. املائدة: 23 
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كل خطــوة يخطونهــا،  الجباريــن، وبينــا لهــم ضــرورة االعتمــاد علــى اهلل؟زع؟ فــي 

كذلــك  ــا لهــم  كلهــا مــن روح اإليمــان الصــادق، وبين واالســتمداد فــي مواقفهــم 

أن التــوكل علــى اهلل؟زع؟ والثقــة بــه وبوعــده الصــادق، هــو مــن صــدق اإليمــان، 

كاف عبــده الــذي يتــوكل  كافــة؛ ألن اهلل؟زع؟  وطريــق إلــى النصــر وتيســير األمــور 

، وكل مــن يخــرج عــن التــوكل والثقــة بــاهلل؟زع؟، يخــرج مــن اإليمــان 
ً
عليــه دائمــا

 ويضعــف ويتيــه، وبحســب صــدق إيمــان العبــد ويقينــه، يكــون 
ً
حقيقــة وواقعــا

�ن  �� �إِ
ُ
ل

َ
َ�ّك �قَ ِه �نَ

َ
� �لّل

َ
توكله على اهلل؟زع؟ وثقته به، قول اهلل تعالى على لســانهما: >َوَعل

<))) وفيــه إشــارة إلــى أن الجهــاد فــي ســبيل اهلل؟زع؟ مــن مقتضيــات  �ن �ي ِم�نِ �أْ م ّمُ �قُ �ن
ُ
ك

اإليمــان والتــوكل والثقــة بــاهلل ســبحانه وتعالــى، وفيــه تطييــب لنفــوس بنــي 

إســرائيل، وتشــجيع لهــم علــى الجهــاد والتضحيــة فــي ســبيل اهلل؟زع؟، وتحذيــر 

كســًا أو  مــن المعصيــة وخــذالن الرســول الكريــم؟ع؟ وتــرك الجهــاد ضعًفــا أو 

نحــو ذلــك.

إال أن بنــي إســرائيل لــم ينفــع معهــم الــكام والنصــح والوعــظ والمامــة، 

فلــم يســتجيبوا هلل ســبحانه وتعالــى، وألمــر إمامهــم وقائدهــم الربانــي موســى 

وعلــى مصالحهــم  الوحــي  علــى  األميــن  الصــادق  الناصــح  وهــو  الكليــم؟ع؟ 

إرشــادات  وســعادتهم فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، ولــم يســمعوا النصــح ووعــظ و

 
ً
الرجليــن المؤمنيــن الصالحيــن الراشــدين، يوشــع وكالــب، وتجاهلوهــا تمامــا

، وأصــروا علــى تــرك الجهــاد وعــدم بــذل 
ً
ــرا  لهمــا وتحقي

ً
وأعرضــوا عنهمــا إهانــة

التضحيــة بالنفــس والمــال فــي ســبيل اهلل؟زع؟ والحريــة والعــزة والكرامــة والحيــاة 

كــدوا رفضهــم القاطــع لقتــال الجبابــرة  الطيبــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وأ

1. نفس املصدر 
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ً
والدخــول إلــى األرض المقدســة مــا دام العمالقــة الجباريــن فيهــا، وقالــوا جبنــا

 لموســى الكليــم؟ع؟ مــن أن يصــر علــى تكليفهم بالقتــال ودخول 
ً
إياســا  و

ً
وضعفــا

هــو  هــذا  َها<)))  �ي �نِ َد�ُم��  ا  ّمَ  ��ً �بَ
أَ
� َها 

َ
ل ْ��نُ

�نَّ �ن 
َ
ل ا 

�نَّ �إِ ُم�َسٰ�  ا  �يَ  ��
ُ
ال >�قَ المقدســة:  األرض 

موقفنــا الثابــت الــذي لــن نتراجــع عنــه ولــن نغيــره، فــا تطــل الحديــث معنــا، 

ولــن نطيــل الحديــث معــك، وفــي التــوراة فــي البــاب الرابــع مــن ســفر األعــداد، 

 فــي أرض مصــر أو فــي الفــاة، فلمــاذا جــاء 
ً
أنهــم قالــوا: )ليتنــا متنــا جميعــا

بنــا الــرب إلــى هــذه األرض لكــي نقتــل بحــد الســيف، وتســبى عيالنــا وأطفالنــا 

بعدنــا، بــل ذهبــوا إلــى مــا هــو أخطــر وأفظــع مــن ذلــك، فقالــوا بوقاحــة وصافة 

 بمقــام األلوهيــة والربوبيــة 
ً
وجهــًا بــاهلل ســبحانه وتعالــى وبصفاتــه، واســتهتارا

لرســوله  إهانــة  و الكريــم،  ؟ج؟  اهلل  علــى  وجــرأة  والواليــة،  والرســالة  والنبــوة 

رهــم بــه مــن أمــر ربهــم ســبحانه 
َّ
الكريــم؟ع؟ وازدراًء بمقامــه العظيــم وبمــا ذك

< أي: لــن نبــرح هــذا المــكان،  اِعُ�و�نَ ا �قَ ا َهاُه�نَ
�نَّ ا �إِ

َ
ل ا�قِ

�قَ َك �نَ �ن�قَ َوَر�بُّ
أَ
َه�بْ � ادنْ وتعالــى: >�نَ

لــن نتقــدم معــك ولــن نتأخــر عــن هــذا الموضــع.

كانــوا علــى جبــل نبــو المشــرف علــى أرض فلســطين مــن األراضــي  وقيــل: 

األردنيــة، )فاذهــب( أنــت وربــك الــذي أوحــى إليــك بهــذا األمــر الــذي هــو فــوق 

طاقتنــا ووســعنا، ووعــدك بالنصــر علــى األعــداء العمالقــة، فقاتــا وحدكمــا 

هــؤالء األعــداء الجباريــن األشــداء، فإنــا ال طاقــة لنــا علــى قتالهــم ومقاومتهــم، 

فــإن انتصرتمــا عليهــم، أخبرونــا لكــي ندخــل إلــى األرض المقدســة، ولكــن ال 

كان دخولهــا  رغبــة لنــا فــي دخولهــا والتنعــم بخيراتهــا الماديــة والمعنويــة، إذا 

الماديــة والمعنويــة،  الملــك والعــز فيهــا والتنعــم بخيراتهــا  والحصــول علــى 
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يتوقــف علــى قتــال أهلهــا العمالقــة الجباريــن وبــذل التضحيــات الكبيــرة مــن 

إمامهــم فــي هــذا  األنفــس واألمــوال. وهــذا القــول منهــم لنبيهــم وقائدهــم و

الوقاحــة  علــى  يــدل  الــذي  الوقــت  فــي   ،
ً
والحــرج جــدا الحســاس  الموطــن 

 علــى 
ً
والصافــة واالســتهانة بمقــام الربوبيــة والنبــوة والرســالة، فإنــه يــدل أيضــا

واألخاقيــة  الدينيــة  بالمســؤولية  شــعورهم  وضعــف  أخاقهــم،  انحطــاط 

كان  ولــو  والتاريخيــة، وضعــف منطقهــم وســخافة تفكيرهــم،  واالجتماعيــة 

لديهــم شــعور عميــق بالمســؤولية ومنطــق ســليم لقالــوا لنبيهــم الكريــم وقائدهــم 

ــا معكمــا مقاتلــون، مــن بيــن  المخلــص األميــن: إذهــب أنــت وربــك فقاتــا إن

كمــا هــو دأب المؤمنيــن  يديــك ومــن خلفــك، وعــن يمينــك وعــن شــمالك، 

الواعيــن الصادقيــن فــي إيمانهــم والمناضليــن األحــرار فــي األمــم قاطبــة طــوال 

َه�بْ  التاريــخ، يقــول الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة فــي تعليقــه علــى قولهــم >�دنْ

َك<))): »إنــه ربهــم إذا خــدم مصالحهــم الشــخصية، ولــم يكلفهــم بمــا  �ن�قَ َوَر�بُّ
أَ
�

يزعجهــم، وقتــل أعداءهــم .. وهــم )قاعــدون( ســالمون آمنــون، أمــا إذا انزعــج 

بهــم .. ومعنــى هــذا فــي  خاطرهــم بأدنــى تكليــف فهــو رب موســى، وليــس بر

إلههــم الــذي يســتحق منهــم  واقعــه أن أهواءهــم وشــهواتهم وحدهــا هــي ربهــم و

العبــادة والتقديــس بحمــده«.))) والحــق أن هــذه الظاهــرة المأســاوية البائســة 

كل المنافقيــن واالنتهازييــن  المفجعــة، ال تخــص اليهــود وحدهــم، بــل تشــمل 

كل مــن  كل ديــن ومذهــب ســماوي ووضعــي. وهــو حــال  وضعفــاء اإليمــان فــي 

تعلــق بعالــم الدنيــا والمــادة، علــى حســاب عالــم الــروح والقيــم اإلنســانية.
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وأمــام هــذا الموقــف المتخــاذل والمتخلــف الصعــب مــن بنــي إســرائيل، 

الــذي يغيــب عنــه المنطــق والقيــم والشــعور بالمســؤولية، ويــدل علــى التعالــي 

 توجــه موســى الكليــم؟ع؟ إلــى ســاحة القــدس اإللهــي بحرقــة 
ً
والغطرســة أيضــا

 إلــى اهلل ســبحانه وتعالــى غربتــه الفكريــة والروحيــة 
ً
كيا وحــزن ورقــة قلــب، شــا

والقيميــة بيــن قومــه وأتباعــه المجبوليــن علــى البغــي والعصيــان والفســاد، وقــد 

، وأصابــه اليــأس والقنــوط مــن تراجعهــم 
ً
خذلــوه فــي هــذا الموطــن الحــرج جــدا

إصاحهــم، فلــم يبــَق مــن هــو موافــق ومطيــع لــه منهــم إال القليــل، وعلــى  و

المذكوريــن،  الصالحيــن  والرجليــن  وابنيــه  هــارون؟ع؟  ووزيــره  أخيــه  رأســهم 

 
ً
كيا ــه، فقــال شــا ــان والخــذالن ل وأغلــب بنــي إســرائيل علــى المخالفــة والعصي

�نَ  ْ �ي َ ا َو�ب �نَ �نَ �يْ َ �ب ُر�قْ  ا�نْ ۖ  �نَ �ي �نِ
أَ
َو� ِس�ي  �نْ � �نَ

َّ
ل �إِ ْمِلُك 

أَ
�  �

َ
ِ�ي ل

�نّ �إِ  ِ
ّ  للنصــرة: >َر�ب

ً
إلــى اهلل؟زع؟ وطالبــا

ــي  ــى بن ــد أبلغــت وأعــذرت وأقمــت الحجــة عل ــي ق <))) أي: إن �نَ �ي اِس�قِ �نَ
ْ
ْ�ِم �ل �قَ

ْ
�ل

إقامــة أمــرك، إال نفســي  إســرائيل، وال أملــك التصــرف فــي أحــد لنصــرة دينــك و

 لرضــاك عنــا، 
ً
وأخــي ووزيــري هــارون؟ع؟ فقــد أخلصنــا أنفســنا إليــك طلبــا

وقــد قمنــا بواجبنــا وأدينــا تكليفنــا الشــرعي فــي الســعي لهدايــة هــؤالء القــوم 

إرشــادهم إلــى الحــق  الفاســقين العاصيــن، ونصحهــم ووعظهــم وتحذيرهــم و

والصــواب ومــا يجــب عليهــم القيــام بــه طاعــة لــك، وألجــل خيرهــم وكمالهــم 

ومصلحتهــم وســعادتهم الحقيقيــة ونجاتهــم مــن الهــاك والشــقاء فــي الداريــن 

الدنيــا واآلخــرة، إال أنهــم تمــردوا علينــا وخرجــوا عــن طاعتــك، وال حيلــة لــي 

وال ألخــي ووزيــري هــارون؟ع؟ مــع هــؤالء القــوم الجبنــاء الفاســقين إلقناعهــم 

بالجهــاد فــي ســبيلك، ومــن أجــل عزتهــم وكرامتهــم وحياتهــم الطيبــة، وحملهــم 
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بالتــي هــي أحســن علــى طاعتــك واالســتجابة بــه ألمــرك ونهيــك ولســت عليهــم 

، وأنــا اآلن آيــس منهــم، ووصلــت معهــم إلــى طريــق مســدود، فميزنــا عــن  بجبــار

، وتلحقنــا بهــم فــي العقوبــة، 
ً
جملتهــم، وال تجعــل حكمهــم وحكمنــا واحــدا

فلســنا منهــم فــي الحقيقــة والواقــع، واحكــم بيننــا وبينهــم بالحــق، بــأن تحكــم 

يســتحقون  بمــا  وتحكــم عليهــم  وأعمالنــا،  علــى عقيدتنــا  نســتحق  بمــا  لنــا 

بحســب عقيدتهــم وأعمالهــم، لكــي يلقــوا جــزاء نفاقهــم وعصيانهــم وتمردهــم 

وأعمالهــم الســيئة، ويبــادروا إلــى إصــاح أنفســهم وعقيدتهــم وأعمالهــم فأنــت 

ــى اإلطــاق. ــن وأعدلهــم عل كمي أحكــم الحا

وقيــل: ليــس فــي دعــاء موســى؟ع؟ طلــب نــزول العــذاب اإللهــي علــى قومــه، 

 عليهــم مــن نــزول العــذاب والســخط والغضــب 
ً
 مشــفقا

ً
كان بهــم رحيمــا فقــد 

إصاحهــم  إلــى  الوســيلة  أراد  ولكــن  واآلخــرة،  الدنيــا  الداريــن  فــي  اإللهــي 

إلــى رشــدهم. إعادتهــم و و

وقــد أجــاب اهلل؟زع؟ علــى شــكوى رســوله الكريــم موســى الكليــم؟ع؟ بقولــه: 

<))) أي: أن عقوبة بني إسرائيل  ر�ن
أ
ِ�ي �ل�

ُه��نَ �ن �ي �قِ َ ۛ  �ي
هقً �نَ َس�نَ ِ��ي َ ْر�ب

أَ
ِهْمۛ  � �يْ

َ
َمهقٌ َعل َها ُمَحّرَ

�نَّ اإِ
>�نَ

العصــاة الجبنــاء الذيــن رفضــوا االنصيــاع ألمــر اهلل؟زع؟ وأمــر إمامهــم وقائدهــم 

العمالقــة،  وقتــال  اهلل؟زع؟  ســبيل  فــي  بالجهــاد  الكليــم؟ع؟  موســى  الربانــي 

عقوبتهــم فــي الحيــاة الدنيــا أن األرض المقدســة المباركــة فلســطين محرمــة 

لمــدة   
ً
تكوينيــا  

ً
تحريمــا َها<)))  �ي �نِ َد�ُم��  ا  ّمَ  ��ً �بَ

أَ
� َها 

َ
ل ْ��نُ

�نَّ �ن 
َ
>ل قالــوا:  الذيــن  علــى 
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أربعيــن ســنة، وذلــك بســبب جبنهــم وســوء طبعهــم وأخاقهــم ومعصيتهــم 

هلل ســبحانه وتعالــى ولرســوله الكريــم؟ع؟ وامتناعهــم عــن الجهــاد فــي ســبيل 

اهلل؟زع؟ وقتــال أعــداء اهلل العمالقــة الجباريــن، فيتيهــون فــي صحــراء ســيناء 

والنقــب، يذهبــون ويجيئــون ضائعيــن متحيريــن فيهــا ال يهتــدون إلــى طريــق 

، فــا يدخــل بنــو إســرائيل  الخــروج منهــا وال يــدرون إلــى أيــن ســيكون المصيــر

األرض المقدســة فاتحيــن ويحررونهــا ويملكونهــا، إال بعــد أربعيــن ســنة يقضونهــا 

فــي التيــه فــي الصحــراء، أي: عاقــب اهلل؟زع؟ بنــي إســرائيل بعقوبتيــن: الحرمــان 

مــن دخــول األرض المقدســة والتنعــم بخيراتهــا الماديــة والمعنويــة، وبالتيــه 

والضيــاع فــي الصحــراء والخــوف مــن المجهــول، وهــذه عقوبــة دنيويــة مناِســبة 

لمــا عملــوه، وليــس الهــدف منهــا االنتقــام منهــم، بــل تقويــم ســلوكهم وحملهــم 

 اهلل تبــارك وتعالــى 
ّ

علــى المبــادرة إلصــاح أنفســهم وعقيدتهــم وأعمالهــم، ولعــل

كَفــر بهــا ذنوبهــم ودفــع بهــا عنهــم عقوبــة أعظــم منهــا، ممــا يــدل علــى أن العقوبة 

اإللهيــة علــى بعــض الذنــوب للمؤمنيــن، قــد تكــون فــي الحيــاة الدنيــا بمــرض 

أو زوال نعمــة موجــودة أو نحــو ذلــك. ثــم يدخــل بنــو إســرائيل إلــى األرض 

المقدســة فاتحيــن يحررونهــا ويطهرونهــا بجيــل جديــد صالــح منهــم، قــد تشــبع 

بالتعاليــم اإلســامية الصحيحــة النيــرة والمعــارف اإللهيــة الحقــة، وتربــوا علــى 

مبــادئ الحقــوق والحريــة واإلبــاء والعــزة والكرامــة ونحوهــا، وصقلــت نفوســهم 

األبيــة النقيــة حيــاة الصحــراء القاســية ومعاناتهــا، ووهبــت لهــم الصفــاء والنقــاء 

والقــوة الجســمية والنفســية، وأعدتهــم لخــوض غمــار الجهــاد فــي ســبيل اهلل؟زع؟ 

بإخــاص نيــة وصــدق، بقيــادة الخليفــة والوصــي األميــن يوشــع بــن نــون، وذلــك 

بعــد هــاك وزوال الجيــل القديــم الضعيــف العاجــز الــذي تــورط فــي المعصيــة 
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تدريجــي  بشــكل  الكليــم؟ع؟  موســى  األعظــم  اهلل  ولــي  أوامــر  علــى  والتمــرد 

وطبيعــي.

وتعتبــر عقوبــة الحرمــان مــن دخــول األرض المقدســة والتيــه فــي الصحــراء 

عقوبــة مناِســبة لذنوبهــم ونتيجــة وجوديــة لهــا، وقــد تحــرر بنــو إســرائيل بفعلهــا 

ثــار الســلبية المدمــرة، مثــل: اإلحســاس باحتقــار الــذات والــذل والهــوان  مــن اآل

والضعف والنقص ونحو ذلك، التي تركها العيش في ظل االســتعباد والخضوع 

 بســبب أثقالهــا 
ً
للنظــام الفرعونــي الغاشــم المســتبد، ولــم يكونــوا مســتعدين أبــدا

ــركام  ــة والنهــوض مــن ال ــة والســلوكية، لتلــك القفــزة الحضاري ــة والروحي الفكري

الــذي ســعى إلــى تحقيقــه موســى الكليــم؟ع؟ ومــن شــأنه أن يهيــئ لهــم حيــاة 

جديــدة أفضــل، مقرونــة بالشــعور العميــق بالحريــة والعــزة والكرامــة والمجــد.

كل قــوم أو شــعب يتصفــون  وتعتبــر هــذه العقوبــة ســنة إلهيــة ثابتــة فــي 

بالخــوف والجبــن والضعــف النفســي والكســل والقعــود عــن الجهــاد والمقاومــة 

والعمــل الصالــح المثمــر الــدؤوب مــن أجــل البنــاء والتطــور والتقــدم المعرفــي 

والتربــوي والحضــاري، واالعتمــاد علــى الصــدف واألوهــام ومــا تقدمــه لهــم األمــم 

ى المتحضــرة والمنتجــة والمبدعــة مــن علــوم وتكنولوجيــا  والشــعوب األخــر

وفنــون ومظاهــر حضاريــة مــن أجــل االســتهاك، ألنهــا الســبيل إلــى حملهــم 

ــاة  ــاة وقســاوة الحي علــى المراجعــة والســعي إلصــاح أنفســهم فــي ظــل المعان

واالعتمــاد علــى النفــس والعمــل مــن أجــل النهــوض الشــامل المــادي والمعرفــي 

إقامــة  و والحضــاري،  اإلنســاني  التكامــل  مســيرة  فــي  والتقــدم  والروحــي، 

حكومــة الحــق والعــدل والحريــة والعــزة والكرامــة والفضيلــة علــى ضــوء التعاليم 
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اإلســامية الصحيحــة النيــرة والمعــارف اإللهيــة الحقــة واألحــكام الشــرعية 

الســمحة، للوقــوف إلــى صــف األمــم والشــعوب المتحضــرة المتقدمــة، وهــذه 

هــي غايــة خلــق اإلنســان واســتمرار وجوده وخوضه غمــار الصراعات ومواجهة 

ــاة. ــة فــي الحي ــة والخارجي ــات الداخلي ــات والصعوب التحدي

: أن االنتصــارات واإلنجــازات التــي تتحقــق صدفــة وبــدون  الجديــر بالذكــر

جهــود ومعانــاة وكفــاح حقيقــي وتضحيــات تذكــر إليجادهــا مــن أبنــاء الشــعب 

أو األمــة، فإنهــم ال يكونــون جديريــن بهــا وحريصيــن عليهــا ويعجــزون عــن 

اســتيعابها ويفشــلون فــي إدارتهــا وحســن توظيفهــا، ويشــمل ذلــك الحصــول على 

التكنولوجيــا المتقدمــة المدنيــة والعســكرية، ومظاهــر الحضــارة المســتوردة 

كلهــا، أي: يجــب أن نميــز بيــن العقليــة والروحيــة التــي تســتهلكها، وأن الفضــل 

فــي  وليــس  واإلبداعــات  اإلنجــازات  إيجــاد  علــى  يقــوم  الحقيقــي  واالرتقــاء 

اقتنائهــا واســتهاكها. ويجــب أن نميــز بيــن التبــادل الحضــاري المتكافــئ الــذي 

يســاهم فــي إثــراء الحضــارة وتوازنهــا وتكاملهــا، وبيــن العاقــة غيــر المتكافئــة 

ــون ويســتهلكون  ــن الذيــن يقتن ــن المتخلفي ــن الكســالى الخاملي لإلنجــازات بي

إبداعــات اآلخريــن. إنجــازات و

 تائهيــن فــي صحــراء ســيناء 
ً

وقــد روي أن بنــي إســرائيل قــد لبثــوا أربعيــن ســنة

ــى  كل يــوم جاديــن، حت كل ســتة فراســخ، يســيرون فــي  ــون فــي  والنقــب يجول

كانــوا فيهــا باألمــس،  إذا أمســوا أو أصبحــوا وجــدوا أنفســهم فــي منازلهــم التــي 

فيقــول بعضهــم لبعــض: يــا قــوم لقــد ضللتــم وأخطأتــم الطريــق. وبقــوا علــى هــذا 

ــى لهــم بدخــول األرض المقدســة  ــارك وتعال ــى أذن اهلل تب الحــال التعيــس، حت
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ا  ّمَ  ��ً �بَ
أَ
� َها 

َ
ل ْ��نُ

�نَّ �ن 
َ
>ل قالــوا:  الذيــن  أربعيــن ســنة، هلــك خالهــا جميــع  بعــد 

 �نِ�ي 
ُه��نَ �ي �قِ َ ۛ  �ي هقً �نَ َس�نَ ِ��ي َ ْر�ب

أَ
ِهْمۛ  � �يْ

َ
َمهقٌ َعل َها ُمَحّرَ

�نَّ اإِ
َها<))) وقــال اهلل؟زع؟ عنهــم: >�نَ �ي َد�ُم�� �نِ

<))) فلــم يــروا األرض المقدســة التــي حرمهــا اهلل ؟ج؟ عليهــم، ودخلهــا  ر�ن �ل�أ

جيــل جديــد مــن بنــي إســرائيل، تربــى تربيــة رســالية صحيحــة، علــى يــد موســى 

الكليــم وهــارون؟ع؟ وقادهــم يوشــع بــن نــون لفتحهــا وتحريرهــا وتطهيرهــا، 

ونجــح فــي ذلــك، وتحقــق الوعــد اإللهــي الحتمــي علــى أيديهــم بعــد أن توفــرت 

جميــع الشــروط لذلــك. ولعــل الحكمــة اإللهيــة فــي مــدة األربعيــن ســنة، أنهــا 

�ن 
َ
ا ل

�نَّ المــدة الازمــة لهــاك أولئــك الذيــن قالــوا تلــك المقولــة الشــنيعة: >�إِ

<)3) بشــكل  اِعُ�و�ن �قَ ا  ا َهاُه�نَ
�نَّ �إِ ا 

َ
ل ا�قِ

�قَ �نَ َك  َوَر�بُّ �ن�قَ 
أَ
� َه�بْ  ادنْ �نَ َهاۖ   �ي �نِ َد�ُم��  ا  ّمَ  ��ً �بَ

أَ
� َها 

َ
ل ْ��نُ

�نَّ

تدريجــي طبيعــي، وهــي مقولــة صــادرة عــن قلــوب ضعيفــة اإليمــان واليقيــن 

متعلقــة بعالــم الدنيــا والمــادة، وال صبــر لديهــا علــى المــكاره والثبــات أمــام 

علــى  تحملهــا  التــي  واإلرادة  الهمــة  لديهــا  وليــس  والتحديــات،  الصعوبــات 

الســمو واالرتقــاء فــي معــارج الكمــال المعرفــي والتربــوي والحضــاري. وليظهــر 

جيــل جديــد صالــح وطمــوح تربــى علــى ثقافــة الحقــوق وقيــم الحريــة واإلبــاء 

والعــزة والكرامــة، ويطلــب النصــر والرفعــة وقهــر األعــداء، ويتطلــع إلــى إظهــار 

إقامــة العــدل، ويرفــض الــذل والهــوان واالســتعباد وفرض  الحــق ونشــر الفضيلــة و

حكــم األمــر الواقــع عليــه، ممــا يــدل علــى أن االنتصــارات والحتميــات اإللهيــة 

إخــاص  التاريخيــة، تحتــاج فــي تحققهــا إلــى شــروط، منهــا: صــدق اإليمــان، و

النيــة، وبــذل الوســع فــي التحصيــل العلمــي والصناعــة والعمــل والجهــاد ونحــو 

1. املائدة: 24 
2. املائدة: 26 
3. املائدة: 24 
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كل أحــد. ذلــك، وال يوفــق إليهــا أو تجــري علــى يــد 

: أن موســى الكليــم؟ع؟ قــد خــص بالذكــر أخيــه هــارون؟ع؟  الجديــر بالذكــر

<))) ألنــه شــريك لــه فــي النبــوة والرســالة،  �ي �نِ
أَ
ِس�ي َو� �نْ � �نَ

َّ
ل ْمِلُك �إِ

أَ
� �

َ
ِ�ي ل

�نّ فــي قولــه: >�إِ

كملهــم بعــده، فحكمــه وحكــم  ولكونــه أبــرز شــخصية فــي بنــي إســرائيل وأ

 نفــي ثبــات قلــة 
ً
، أو أنــه بحكــم نفســه، وهــذا ال يعنــي أبــدا

ً
 واحــدا

ً
أخيــه حكمــا

مــن بنــي إســرائيل معــه غيــر هــارون؟ع؟ وعلــى رأســهم ابنــا هــارون؟ع؟ ويوشــع 

بــن نــون وكالــب بــن يوحنــا وغيرهــم، وقيــل: المــراد بأخــي يؤاخيــه فــي الديــن.

وفــي ســنوات التيــه األربعيــن توفــي نبــي اهلل الكريــم هــارون؟ع؟ وبعده بثاث 

ســنين توفــي نبــي اهلل الكريــم موســى الكليــم؟ع؟. أي: أنهمــا توفيــا عــن نفــس 

، ألن هــارون؟ع؟ يكبــر موســى الكليــم؟ع؟ فــي العمر بثاث ســنين، 
ً
العمــر تقريبــا

، قبــل أن يدخلــوا 
ً
وقيــل: إنهمــا توفيــا عــن عمــر مائتيــن وأربعيــن ســنة تقريبــا

األرض المقدســة، ودفنــا فــي صحــراء ســيناء، وقيــل غيــر ذلــك: بشــأن دخولهمــا 

إلــى األرض المقدســة. وقــد خلــف موســى الكليــم؟ع؟ فــي بنــي إســرائيل وصيــه 

يوشــع بــن نــون، وهــو ابــن عمــه. وقيــل: ابــن اختــه، وقــد نجــح فــي الدخــول مــع 

الجيــل الجديــد مــن بنــي إســرائيل إلــى األرض المقدســة فاتحيــن وتحريرهــا مــن 

أيــدي العمالقــة الجباريــن الغاشــمين وتطهيرهــا مــن الشــرك.

1. املائدة: 25 



المقدمة الثالثة: التعريف بإسرائيل وبني إسرائيل

والبشارة به

إبراهيــم  بــن  إســحاق  بــن  يعقــوب  اهلل  نبــي  علــى  أطلــق  لقــب  إســرائيل: 

الخليــل؟ع؟، وأمــه رفقــة بنــت بتوئيــل بــن ناحــور بــن األرامــي، وهــي ابنــة أخ 

إبراهيــم الخليــل؟ع؟، وجدتــه أم أبيــه ســارة بنــت الحــج التــي بشــرتها المائكــة 

َم  َر�ِه�ي ْ �ب ا �إِ
�نَ
ُ
اَء�قْ ُرُسل ْ� �بَ �قَ

َ
بأبيــه إســحاق وبــه مــن بعــد أبيــه، قــول اهلل تعالــى: >ول

َُهْم  ِ��ي �يْ
أَ
� ى 

أَ
َر� ا  ّمَ

َ
ل �نَ �نٍ 69  �ي َح�نِ ٍل  ِ��بْ �بِ اَء  �ن �بَ

أَ
�  َ �ث �بِ

َ
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ْرِسل
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�نَّ �إِ �نْ  حنَ
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ُ
ال �قَ  
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أَ
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َ
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ا  �يَ �قْ 
َ
ال
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َّ سث �بَ

�نَ �قْ 
َ
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َ ْ�حب �قَ

أَ
�  

ْ
��

ُ
ال �قَ  72 �بٌ  �ي َعحبِ ٌء  ْ �ي َ سث

َ
ل  �

َه�نَ �نَّ  �إِ ا  �نً �يْ
َ سث ْ�ِل�ي  َ �ب  �
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ْ
ا �نَ
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َو� ِلُد 

أَ
�
أَ
� �قَ� 

َ
ل َو�يْ

جــاءت  أي:   (((>�ٌ �ي حبِ ّمَ  �ٌ َحِم�ي ُه 
�نَّ �إِ  ِ �ق �يْ �بَ

ْ
�ل ْهَل 

أَ
� ْم 

ُ
ك �يْ

َ
َعل ُه  ا�قُ

َ
َرك َ َو�ب ِه 

َ
�لّل َرْحَم�قُ  ِه 

َ
�لّل ْمِر 

أَ
�

ــوط  ــوم ل ــر مــدن ق ــن أمــروا بتدمي ــى مــن المائكــة الذي ــارك وتعال رســل اهلل تب

1. هود: 73-69 
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إلــى نبــي اهلل  إســرافيل وكروبيــل،  وقراهــم، وقيــل هــم: جبرائيــل وميكائيــل و

إبراهيــم الخليــل محطــم األصنــام؟ع؟ وكانــوا فــي صــور الغلمــان مــن اآلدمييــن، 

كروبيــل،  ، وقيــل: ثاثــة بــدون  كان عددهــم تســعة، وقيــل: أحــد عشــر وقيــل: 

فحيــوا إبراهيــم الخليــل؟ع؟ بأحســن تحيــة، ورد عليهــم التحيــة بأحســن منهــا، 

، فقــال: ال يخــدم  وكانــوا علــى هيئــة فــي غايــة الحســن والجمــال والهيبــة والوقــار

هــؤالء إال أنــا بنفســي، وهــو مــن أخــاق المؤمنيــن الصالحيــن، وكان إبراهيــم 

 صاحــب ضيافــة يحــب الضيــوف ويقــوم علــى خدمتهــم 
ً
كريمــا الخليــل؟ع؟ 

 منــه أنهــم ضيــوف مــن 
ً
كرامهــم ظّنــا بنفســه، ويكنــى بأبــا الضيفــان، فبالــغ فــي إ

، وأســرع فــي القيــام بواجــب الضيافــة، ومــا أبطــأ حتــى هيــأ وجــاء لهــم  البشــر

ــى  كل حت ــأ ــوا: ال ن ــوا، قال كل بعجــل ذكــي مشــوي نضيــج يقطــر دســمه، فقــال: 

إذا فرغتــم، فقولــوا:  كلتــم، فقولــوا: بســم اهلل، و تخبرنــا مــا ثمنــه؟ فقــال: إذا أ

الحمــد هلل، فالتفــت جبرائيــل إلــى أصحابــه وكان رئيســهم، فقــال: حــق هلل أن 

يتخــذ هــذا خليــًا.))) وفــي عمــل إبراهيــم الخليــل؟ع؟ دليــل علــى اســتحباب 

 فإنــه 
ً
كان الضيــف مســافرا أن يعجــل المضيــف للضيــف بالطعــام، خاصــة إذا 

 وبحاجــة إلــى الطعــام، فينبغــي أن يقــدم إليــه 
ً
 وجائعــا

ً
 مــا يكــون متعبــا

ً
غالبــا

ــى الراحــة. الطعــام عاجــًا، ليخلــد بعــده إل

إال أن إبراهيــم الخليــل؟ع؟ رأى أن الضيــوف ال يمــدون أيديهــم إلــى الطعــام، 

فنكرهــم؛ ألن اإلحجــام عــن الطعــام فعــل جديــد وغير معهود بالنســبة إليه وهو 

، أو ألنــه أدرك بأنهــم ليســوا مــن البشــر ولــم يعــرف  إضمــار الشــر إمــارة عــداوة و

حقيقتهــم وال يعلــم مــا يريــدون، فاستشــعر فــي نفســه بشــيء مــن الخــوف، 

1. حبار األنوار، العالمة املجلسي، جزء 63، صفحة 368
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ــوا  ــوا نزل <))) وقيــل: خــاف أن يكون ��نَ
ُ
ل ْم َو�بِ

ُ
ك ا ِم�نْ

�نَّ وصارحهــم بذلــك، فقــال: >�إِ

ألمــر أنكــره اهلل؟زع؟ مــن قومــه.

وقــد ُعــرِف إبراهيــم الخليــل محطــم األصنــام؟ع؟ بالشــجاعة واإلقــدام، فقد 

، ولــم يرتــع أمــام هــول  كســر األصنــام التــي يعبدهــا قومــه، وحــاج نمــرود الجبــار

النــار الموقــدة إلحراقــه بهــا، وعليــه: فــإن هــو خــاف مــن شــيء، فإنمــا يخافــه 

خــوف حــزم ال خــوف ُجبــن وهلــع، وهــذا يــدل علــى أن مــا اعتــراه مــن الخــوف 

بشــأن مــا رآه مــن الضيــوف، هــو خــوف طبيعــي وليــس بمذمــوم. فالخــوف تأثــر 

نفســاني يعــرض لإلنســان بســبب تصــور شــر قريــب الوقــوع، أو توقــع محــذور 

مــن إمــارة مظنونــة أو معلومــة، فيبعــث النفــس علــى التحــرر والمبــادرة إلــى دفع 

الشــر أو المحــذور الدنيــوي أو األخــروي، وقــد فطــر عليــه اإلنســان ليدفــع بــه 

كمــا فطــر علــى الشــوق والســرور  الشــر والضــرر الدنيــوي واألخــروي عــن نفســه، 

لمشــاهدة المحبــوب ليجلــب بــه الخيــر والنفــع إلــى نفســه فــي الداريــن الدنيــا 

واآلخــرة، ويحصــل لإلنســان إذا فاجــأه أمــر ال يعــرف عواقبــه، فهــو ليــس مــن 

إنمــا الرذيلــة:  الرذائــل، وال يخالــف مقــام النبــوة والرســالة واإلمامــة والعصمــة، و

الخــوف الــذي يســتوجب ظهــور الفــزع وبطــان الــرأي والمقاومــة والذهــول عــن 

التدبيــر ويســتتبع الغــي واالنهــزام وهــو المعــروف بالجبــن، وكذلــك الخــوف 

المرضــي مــن أشــياء ال تبعــث بطبيعتهــا علــى الخــوف، مثــل: الخــوف مــن 

الظــام، أو مــن المــكان المرتفــع، أو مــن الحيــوان األليــف، أو نحــو ذلــك.

ولمــا اّطلــع المائكــة؟مهع؟ علــى مــا فــي نفــس إبراهيــم الخليــل محطــم 

 52 : 1. الجر
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األصنــام؟ع؟ مــن الخــوف، بــادروا إلــى دفــع مــا وقــع فــي نفســه الزكيــة الطاهــرة، 

�ٍط<))) أي: لنهلكهــم بســبب مــا دأبــوا عليــه 
ُ
ْ�ِم ل لٰ� �قَ ا �إ �نَ

ْ
ْرِسل

أُ
ا �

�نَّ  �إِ
�نْ حنَ

� �قَ
َ
فقالــوا: >ل

مــن الفســوق والعصيــان وجرائــم ورذيلــة اللــواط التــي لوثــوا بهــا البشــرية، ولــم 

إرشــادات نبيهــم الكريــم لــوط؟ع؟ وأخبــروه بأنهــم  ينفــع معهــم نصــح ووعــظ و

ال يريــدون بــه وال بقومــه ســوء، فعلــم أنهــم مــن المائكــة الكــرام المنزهيــن 

ــوازم البــدن الماديــة، مثــل: الطعــام والشــراب ونحوهمــا، وأنهــم يرســلون  عــن ل

ــوالدة  ــروه ب ــدون بّش ــم أنهــم مــن المائكــة ومــاذا يري ــل. ولمــا عل لخطــب جلي

كانــت بهــاك قــوم لــوط  ى  إســحاق، ومــن بعــده بعقــوب؟ع؟ وقيــل: البشــر

 ممــا هــم عليــه مــن الفســوق والعصيــان والتلــوث برذيلــة 
ً
كان مســتاء جــدا ألنــه 

، وبــوالدة 
ً
 وســلوكا

ً
كذبهــم وأســوأهم طويــة اللــواط وكانــوا مــن أفجــر النــاس وأ

ويعقــوب؟مهع؟. إســحاق 

ــاك قائمــة  ــه، هن ــة خالت ــل: ابن ــة عمــه، وقي ــه ســارة وهــي ابن وكانــت زوجت

بجــوار إبراهيــم الخليــل؟ع؟ وضيوفــه الكــرام تخدمهــم. فلمــا علمــت أنهــم مــن 

المائكــة وعلمــت مــاذا يريــدون وســمعت منهــم البشــارة بالولــد والحفيــد، 

 لــزوال الخيفــة وأن ال شــر ســيتوجه إليهــم، ولهــاك 
ً
 وســرورا

ً
ضحكــت فرحــا

إجرامهــم  ثــام ولكثــرة فســوقهم وفســادهم و قــوم لــوط الملوثيــن بالعصيــان واآل

ومــا دأبــوا عليــه مــن الجنايــات والخبائــث، ولمــا ســمعت منهــم مــن البشــارة 

كلــوا مــن طعامهــا الــذي أعدتــه لهــم  بالولــد والحفيــد، وقيــل: ألن أضيافهــا لــم يأ

وقامــت بنفســها علــى خدمتهــم.

1. هود: 70 
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وقيــل فــي معنــى ضحكــت: جاءهــا الحيــض )العــادة الشــهرية النســائية( 

 قــد يئســت مــن الحيــض منــذ ســنين عديــدة، ولــم يخطــر 
ً
 عقيمــا

ً
وكانــت عجــوزا

، ففاجأهــا أنهــا حاضــت، والحيــض هــو  ببالهــا أنهــا ســتحيض وهــي عجــوز

ى بالولــد التــي جــاءت بهــا المائكــة  الحــدث المناســب الــذي يقــرب البشــر

إلبراهيــم الخليــل؟ع؟ مــن عنــد اهلل رب العالميــن إلــى القبــول بهــا، وآيــة باهــرة 

تهــيء نفــس ســارة وعقلهــا لإلذعــان بصدقهــا، ألن الحيــض يــدل علــى إمــكان 

ى لســارة: بأنها ســتلد إلبراهيم الخليل؟ع؟  كــدت المائكــة البشــر اإلنجــاب، فأ

ولــًدا هــو إســحاق؟ع؟ وأن إســحاق؟ع؟ ســيولد لــه ولــد اســمه يعقوب )إســرائيل( 

أي: بشــرت المائكــة الكــرام إبراهيــم الخليــل؟ع؟ وزوجتــه ســارة بالولد إســحاق 

 رســوالً مــن اهلل تبــارك وتعالــى 
ً
كاهمــا ســيكون نبيــا وبالحفيــد يعقــوب؟ع؟ وأن 

، وقيــل: ســمي 
ً
لــة علــى أن ولــد الولد)الحفيــد( ولــدا إلــى النــاس وفــي العبــارة دال

يعقــوب؛ ألنــه يعقــب بحســب هــذه البشــارة أبيــه إســحاق.

وكانت البشــارة إلبراهيم الخليل؟ع؟ وزوجته ســارة من المائكة الكرام؟ع؟ 

ــم  بإســحاق ويعقــوب؟امهع؟ بعــد والدة إســماعيل الذبيــح؟ع؟ مــن زوجــة إبراهي

الخليــل؟ع؟ هاجــر بخمــس ســنين، وقيــل: بأربــع عشــرة ســنة. وكان عمــر ســارة 

فــي ذلــك الحيــن تســع وتســعين )99( ســنة، وقيــل: ثمانيــة وســبعون )78( ســنة، 

وقيــل: تســع وثمانــون )89( ســنة، وعمــر زوجهــا إبراهيــم الخليــل؟ع؟ مائــة )00)) 

ســنة، وقيــل: مائــة واثنــا عشــر ))))( ســنة، وقيــل: مائــة وعشــرون )0))( ســنة، 

فتعجبت ســارة من أن تلد وهي عجوز عقيم، وزوجها شــيخ هرم، أي: أن يولد 

، فإنــه خــارق للعــادة ولــم يعهــد بيــن النــاس  ولــد مــن هرميــن بالغيــن فــي الكبــر

مثلــه فــي االســتياد، فهــو أمــر عجيــب بحــق، وكانــت بذلــك الحــال آيســة مــن 
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الولــد بشــدة، وقيــل: أنهــا لــم تتعجــب مــن قــدرة اهلل ســبحانه وتعالــى، فهــي 

، ولكنهــا أرادت أن تعــرف: هــل تتحول شــابة، أم  كل شــيء قديــر تعلــم أنــه علــى 

تلــد علــى تلــك الحــال؟ فهــو اســتعجاب بحســب العــادة وليس بحســب القدرة 

 (((> �بٌ �ي ٌء َعحبِ ْ �ي َ سث
َ
� ل

�نَ
ٰ

�نَّ َه اۖ  �إِ
�نً �يْ

َ ْ�ِل�ي سث َ � �ب
�نَ

ٰ
�رنٌ َوَه ُ ا َعحب �نَ

أَ
ِلُد َو�

أَ
�
أَ
�قَٰ� �

َ
ل ا َو�يْ اإللهية. فقالت: >�يَ

وذلــك: ألنــه غيــر مألــوف ولــم يعهــد مثلــه بيــن النــاس وربمــا حملهــم علــى 

 بــإرادة إزالــة التعجــب عنهــا، 
ً
الضحــك واالســتهزاء!! فقالــت لهــا المائكــة فــورا

روهــا بقــدرة اهلل؟زع؟ وأفعالــه الخارقــة للعــادة، وبنعمــه العظيمــة عليهــم 
ّ
فذك

 ِ �ق �يْ �بَ
ْ
ْهَل �ل

أَ
ْم �

ُ
ك �يْ

َ
ُه َعل َرَكا�قُ َ ِه َو�ب

َ
ِه َرْحَم�قُ �لّل

َ
ْمِر �لّل

أَ
�نَ ِم�نْ � �ي �بِ

َ ْ�حب �قَ
أَ
أهــل البيــت، فقالــوا: >�

ٌ�<))) اســتفهام إنــكاري، أنكــرت المائكــة فيــه تعجــب ســارة مــن  �ي حبِ ٌ� ّمَ ُه َحِم�ي
�نَّ �إِ

البشــارة بالولــد والحفيــد؛ ألن التعجــب إنمــا يكــون للجهــل بالســبب واســتغراب 

، واألمر المنســوب إلى اهلل ســبحانه وتعالى وهو الذي يفعل ما يشــاء وهو  األمر

، ال وجــه للتعجــب منــه، والمعنــى: أتعجبيــن مــن قــدرة  كل شــيء قديــر علــى 

؟ ألــم   وأنتمــا هرمــان بالغــان فــي الكبــر
ً
اهلل ســبحانه وتعالــى أن يعطيكمــا ولــدا

كل شــيء  تعلمــي أن قــدرة اهلل؟زع؟ قــدرة مطلقــة، وهــو يفعــل مــا يشــاء وهو على 

كانت غيــر مألوفة  ، فــا يمتنــع عليــه شــيء مــن الممكنــات العقليــة مهمــا  قديــر

 أن يقــول لــه 
ً
أو غيــر معتــادة بيــن النــاس، فمشــيئته نافــذة وأمــره إذا أراد شــيئا

كل نعمــة علــى العبــاد،  كــن فيكــون مــن غيــر مخالفــة أو منازعــة. وهــو مصــدر 

وكل خيــر وكل رفعــة وكل فعــل محمــود يســتحق بــه الحمــد مــن عبــاده. وهــو 

كل وجــود وكــرم وكثيــر اإلحســان إلــى عبــاده، يفيــض مــن رحمتــه وبركاتــه  منشــأ 

1. هود: 72 
2. هود: 73 
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علــى مــن يشــاء مــن عبــاده بــا حــدود وبــدون اســتحقاق تفضــًا منــه ورحمــة. 

إحســانه وبركاتــه دائمــة عليكــم أهــل البيــت بــا انقطــاع، وذلــك  وأن رحمتــه و

ــة واألعمــال الصالحــة، وقــد خّصكــم  ــوة والرســالة واإلمامــة والوالي بســبب النب

إحســانه ومواهبــه العاليــة بالشــيء العظيــم الــذي تنفــردون بــه مــن  مــن نعمــه و

لقــي فيهــا، 
ُ
، مثــل: نجــاة إبراهيــم؟ع؟ مــن النــار بعــد أن أ

ً
بيــن النــاس جميعــا

َم<))) وانتصــاره علــى نمــرود  َر�ِه�ي ْ �ب ٰ� �إِ
َ
اًما َعل

َ
ْرًد� َوَسل َ ِ�ي �ب

اُر ُك��ن ا �نَ فقــال اهلل تعالــى: >�يَ

إلهامــه البصيــرة واالســتقامة علــى  الجبــار وجماعــة المشــركين وهــو وحيــد، و

الديــن الحــق والصــراط المســتقيم، ونحــو ذلــك.

وعليــه: فــا عجــب إن أضــاف إلــى مــا مضــى مــن نعمــه العظيمــة النازلــة 

عليكــم، نعمــة عظيمــة جديــدة، يختصكــم بهــا بيــن النــاس، وهــي مــا بشــرناك 

بعــده  ومــن  بإســحاق  عليكــم  ويمــن  وتعالــى  تبــارك  اهلل  يرزقكــم  بــأن  بــه، 

 الــذي ال يولــد فــي مثلــه 
ً
يعقــوب؟ع؟ وأنتمــا فــي هــذا العمــر المتقــدم جــدا

كأخواتهــا مــن النعــم العظيمــة التــي أنعــم اهلل تبــارك  ولــد عــادة، فهــذه واحــدة 

ــا أهــل بيــت النبــوة والرســالة واإلمامــة والواليــة  كرمكــم بهــا ي وتعالــى وامتــن وأ

ــل هــو مــكان شــكر وحمــد. والعصمــة، فليــس هــذا هــو مــكان عجــب، ب

وقــد أضافــت المائكــة األمــر إلــى اهلل ســبحانه وتعالــى لينقطــع بذلــك مورد 

كل اســتعجاب واســتغراب؛ ألن ســاحة الــرب الجليــل الحــق، ال يشــق وال يمتنــع 

ــارك  ــأن اهلل تب ــروا ســارة الصالحــة ب
ّ
ــة. وذك عليهــا شــيء مــن الممكنــات العقلي

 بــدون انقطــاع، فليــس 
ً
وتعالــى أنــزل رحمتــه وبركاتــه عليهــم أهــل البيــت دائمــا

1. األنبياء: 69 
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مــن البعيــد أن ينعــم عليهــم ويكرمهــم بمولــود مــن والديــن هرميــن بالغيــن فــي 

الكبــر ال يعهــد مــن مثلهمــا االســتياد عــادة. وفــي الحديــث النبــوي الشــريف: 

كمــا صليــت علــى آل إبراهيــم،  »قولــوا اللهــم صــل علــى محمــد وعلــى آل محمــد 

كمــا باركــت علــى آل إبراهيــم فــي العالميــن  وبــارك علــى محمــد وعلــى آل محمــد 

إنــك حميــد مجيــد«))).

ويحسن بنا اإلشارة إلى مسألتين:

فضيلــة الضيافــة: تكشــف اســتضافة إبراهيــم الخليــل؟ع؟ للمائكــة  أ. 

أبــا  ُيكنــى:  الخليــل  إبراهيــم  وكان  الضيافــة،  الكــرام؟ع؟ عــن فضيلــة 

وتعالــى،  تبــارك  اهلل  إلــى  األعمــال  أحــب  مــن  والضيافــة  الضيفــان. 

وفضلهــا عظيــم عنــده، وثمرهــا جســيم، وبركاتهــا ســريعة، وثوابهــا جزيــل، 

فــا يــدري أحــد مــن الخلــق مــا لصاحــب الضيافــة مــن األجــر ال ملــك 

كان  وال رســول إال رب العالميــن، وفــي الحديــث النبــوي الشــريف: »مــن 

كــرام الضيف مــن اإليمان،  يؤمــن بــاهلل واليــوم اآلخــر فليكــرم ضيفــه«))) فإ

وهــي دليــل علــى ســمو النفــس لمــا فيهــا مــن الســخاء، وتعــزز المحبــة 

بيــن النــاس، وترفــع قيمــة اإلنســانية وترســخها فــي مقابــل المصلحــة 

والقيــم الماديــة، حيــث يكــرم اإلنســان ضيفــه ويحســن إليــه إلنســانيته أو 

ألنــه أخــوه فــي اإلنســانية، ممــا يعــود علــى صاحــب الضيافــة والمجتمــع 

والمســيرة اإلنســانية بالخيــر العظيــم، وفــي الحديــث النبــوي الشــريف: 

1. كنز العمال، جزء 2، صفحة 176 
2. جامع السعادات، محمد مهدي النراقي، جزء 2، صفحة 116 
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»الضيــف دليــل الجنــة«))) وينبغــي أن يقصــد صاحــب الضيافــة مــن 

الضيافــة التقــرب إلــى اهلل ذي الجــال واإلكــرام، والتســنن بســنة األنبيــاء 

إدخــال الســرور علــى قلــب الضيــف، وعليــه أن يحــرص  الكــرام؟ع؟ و

كــرام الضيــف مــا اســتطاع إلــى ذلــك  تمــام الحــرص علــى الســعي فــي إ

ســبيًا، فيظهــر لــه طاقــة الوجــه، وطيــب الــكام، والتواضــع وتــرك 

، ونحــو ذلك من مظاهــر التكريم  ، والخــروج معــه إلــى بــاب الــدار التكبــر

كلهــا فــي الداريــن  ، وذلــك لكــي تؤتــي الضيافــة أ واالحتــرام والتقديــر

 من 
ً
 شــديدا

ً
الدنيــا واآلخــرة. وينبغــي لصاحــب الضيافــة أن يحــذر حذرا

قصــد الريــاء والســمعة والمفاخــرة والمباهــاة، ومــن اإلســاءة إلــى الضيــف 

كان، ونحــو ذلــك مــن الرذائــل، لكــي ال يضيــع األجــر وتنعكــس  بــأي نحــو 

»مــا مــن صاحــب يصحــب  الشــريف:  النبــوي  الحديــث  وفــي  اآليــة، 

، إال وســئل عــن صحبتــه: هــل أقــام فيــه حــق   ولــو ســاعة مــن نهــار
ً
صاحبــا

اهلل تعالــى أو أضاعــه«))).

مــدى  علــى  دليــل  لــوط،  لقــوم  واالســتئصال  الهــاك  عقوبــة  تعتبــر  ب. 

اســتهجان وفحــش هــذه الرذيلــة عنــد ســاحة القــدس اإللهــي، فهــي 

مــن أقبــح األعمــال وأحطهــا، وأشــنع الفواحــش واالنحرافــات وأخطرهــا، 

المــزاج  ووجودهــا فــي شــخص، دليــل علــى مــرض نفســي وانحــراف 

كانــت فيــه  وفســاد الطبــع والخــروج عــن الفطــرة، إلــى درجــة يفقــد مــن 

إرادتــه ويحــس بالغربــة عــن نفســه ومجتمعــه، وينحــدر إلــى  توازنــه و

1. نفس املصدر، صفحة 117 
2. املحجة البيضاء، الفيض الكاشاني، جزء 3، صفحة 328
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درك الحيوانيــة والبهيمــة، وهــي رذيلــة تعــف عنهــا الحيوانــات إال أربعــة 

كثــر  أنــواع: اإلنســان والقــرد والخنزيــر والقــط، واإلنســان الــذي يمارســها أ

 وهــذا شــقاء عظيــم. وهــذه الرذيلــة تقضــي علــى نظــام 
ً
األربعــة انحطاطــا

ى،  األســرة، وتعطــل النســل، وتخلــق األرضيــة النفســية النحرافــات أخــر

 علــى تماســك المجتمــع اإلنســاني وســامته. 
ً
 جســيما

ً
وتشــكل خطــرا

 ، ــة الكفــر ــدة، وعدهــا بمثاب ــم فــي مواضــع عدي ــا القــرآن الكري وقــد ذمه

 مــن 
ً
وجعــل عقوبــة مرتكبهــا القتــل، وتعتبــر عقوبــة قــوم لــوط وعيــدا

اهلل؟زع؟ لمــن يرتكبهــا بالعــذاب الشــديد فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، 

وقــد حــذر القــرآن الكريــم جميــع الشــعوب واألمــم مــن العاقبــة الســيئة 

والجريمــة  الرذيلــة  هــذه  مســتنقع  فــي  يســقط  مــن  لــكل  المذمومــة 

الشــنيعة، بــأن يصيبهــم مثــل مــا أصــاب قــوم لــوط مــن العقــاب اإللهــي 

ا  ْمُر�نَ
أَ
اَء � ا �بَ ّمَ

َ
ل الشــديد، وهــو الهــاك أو االســتئصال، قــول اهلل تعالــى:>�نَ

 �َ َمهقً ِع�ن َسّ�َ �ٍد 82 ّمُ صنُ �ن ٍل ّمَ �ي ِ
ّ �ن ِسحب اَرهقً ّمِ َها ِح�بَ �يْ

َ
ا َعل ْمَ�ْر�نَ

أَ
َها َو�

َ
ل َها َسا�نِ ا َعاِل�يَ �نَ

ْ
َ�ل َ حب

كل مرتكــب  ٍ�<))) وعليــه: يجــب علــى  ِ��ي �بَ �بِ �نَ  اِلِم�ي
�ل�نَّ َ ِم�نَ  َوَما ِه�ي َكۖ   ِ

َر�بّ

، حتــى لــو تطلــب أمــر   وبــدون تأخيــر
ً
لهــذه الرذيلــة اإلقــاع عنهــا فــورا

اإلقــاع عنهــا االســتعانة بالطبيــب النفســي أو الجســمي أو غيرهمــا. 

 أن بعــض الــدول أخــذت فــي الوقــت الحاضــر 
ً
ومــن المؤســف جــدا

فــي شــرعنة هــذه الرذيلــة تحــت عنــوان الحريــة الشــخصية وحقــوق 

 عــن حقيقــة هــذه العناويــن، ممــا يــدل 
ً
اإلنســان، وهــي غريبــة تمامــا

. بحــق علــى انحــراف المــزاج وفســاد الطبــع والفطــرة وضــال المعاييــر

1. هود: 83-82 
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طلــق علــى نبــي اهلل يعقــوب بــن إســحاق بــن إبراهيــم 
ُ
- إســرائيل: لقــب ا

خليــل الرحمــن؟ع؟ قيــل: إنــه مركــب مــن لفظيــن: إســرا بمعنــى عبــد، أو صفــوة، 

إيــل، بمعنــى: اهلل، فيكــون  ، أو محــارب، أو مجاهــد، و أو إنســان، أو مهاجــر

معنــى إســرائيل: عبــد اهلل، أو صفــوة اهلل، أو المهاجــر إلــى اهلل، أو المجاهــد إلــى 

اهلل، أو المحــارب مــع اهلل، ويكنــى بإســرائيل اهلل بمعنــى خالصــه.

إبراهيــم  أخ  ابنــة  وهــي  األرامــي،  ناحــور  بــن  بتوئيــل  بنــت  رفقــة  أمــه: 

المائكــة. بشــرتها  التــي  الحــج  بنــت  ســارة  أبيــه:  أم  وجدتــه  الخليــل؟ع؟ 

عــاش فــي أوائــل القــرن الثامــن عشــر )8)( قبــل الميــاد مــع أبيــه إســحاق؟ع؟ 

فــي فلســطين وقــد طلبــت منــه أمــه رفقــة بنــت بتوئيــل أن يذهــب إلــى خالــه 

ــا  ــه. وطلبــت مــن زوجه ــزوج مــن بنات ــي العــراق، وأن يت ــأرض حــاران ف ــان ب الب

إســحاق؟ع؟ أن يأمــره بذلــك ففعــل. فخــرج يعقــوب؟ع؟ إلــى أرض حــاران فــي 

العــراق، وأقــام عنــد خالــه البــان يخدمــه وطلــب منــه أن يزوجــه بابنتــه ليثــه 

أو ليــا، فزوجــه إياهــا وأنجبــت لــه ســتة أبنــاء، ثــم توفيــت فزوجــه خالــه ابنتــه 

ى راحيــل، فأنجبــت لــه ابنيــن. وكان البــان قــد وهــب لــكل واحــدة مــن  األخــر

ابنتيــه جاريــة، فوهــب لليثــه جاريــة اســمها زلفــه، ووهــب لراحيــل جاريــة 

كل واحــدة منهمــا جاريتهــا إلى يعقــوب؟ع؟ فصارت  اســمها بلهــة، وقــد وهبــت 

كالتالــي:  ،
ً
لــه أربــع زوجــات، رزق منهــن باثنــي عشــر ولــدا

 ، كر ويســا ويهــودا،  والوي،  وشــمعون،  رأوبيــن،  رزق:  ليثــه،  زوجتــه  مــن  أ. 

بولــون. وز
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من زوجته راحيل، رزق: يوسف، بنيامين. ب. 

من زوجته بلهة، رزق: دان، ونفتال. ج. 

. من زوجته زلفة، رزق: جاد، واشير د. 

وبعــد عشــرين ســنة قضاهــا عنــد خالــه بــأرض حــاران فــي العــراق، عــاد إلــى 

أهلــه فــي فلســطين، وأقــام فيهــا مــع أبيــه إســحاق؟ع؟ فــي بلــدة جبــران التــي 

تســمى فــي الوقــت الحاضــر الخليــل. ثــم هاجــر مــن فلســطين مــع جميــع أهلــه 

)بنــي إســرائيل( إلــى مصــر فــي عهــد حكومــة ابنــه يوســف الصديــق؟ع؟ ومــات 

فــي مصــر عــن عمــر يناهــز مائــة وأربعيــن )0))( ســنة، ودفــن فيهــا. 

وقــد نــص القــرآن الكريــم علــى نبــوة يعقــوب )إســرائيل(؟ع؟ فــي مواضــع 

َم  َر�ِه�ي ْ �ب ٰ� �إِ
َ
َل َعل ِ رن

�ن
أُ
ا َوَما � �نَ �يْ

َ
َل َعل ِ رن

�ن
أُ
ِه َوَما �

َ
الّل ا �بِ

َم�نَّ
آ
ْل � عديــدة، منهــا: قــول اهلل تعالــى: >�قُ

 �
َ
ل ِهْم  ِ

ّ �ب
ّرَ ��نَ ِم�ن  �يُّ �بِ

َو�ل�نَّ َسٰ�  َوِع�ي َ ُم�َسٰ�  ِ�ي
و�ق

أُ
� َوَما  اِط  ْس�بَ

�أَ
ْ
َو�ل ��بَ  ْ��قُ َ َو�ي َل إَِوْسَ�ا�قَ  إَِوْسَماِع�ي

َك َكَما  �يْ
َ
ل ا �إِ

�نَ ْوَح�يْ
أَ
ا �

�نَّ <))) وقــول اهلل تعالــى: >�إِ ُه ُمْسِلُم��نَ
َ
ْح�نُ ل

ُهْم َو�نَ �نْ َ�ٍ� ّمِ
أَ
�نَ � ْ �ي َ  �ب

�قُ ّرِ
�نَ �نُ

��بَ  ْ��قُ َ َو�ي َل إَِوْسَ�ا�قَ  َم إَِوْسَماِع�ي َر�ِه�ي ْ �ب �إِ  �ٰ
َ
ل �إِ ا 

�نَ ْوَح�يْ
أَ
َو� ْ�ِ�ِهۚ   َ �ب �نَ ِم�ن  �ي ِ

�يّ �بِ
َو�ل�نَّ  �ٍ� �نُ  �ٰ

َ
ل �إِ ا 

�نَ ْوَح�يْ
أَ
�

�ًر�<))) وقــد أثنــى  ُ �ب ا َد�ُووَد رنَ �نَ �يْ
�قَ
آ
ۚ  َو� َما�نَ �يْ

َ
َس َوَهاُرو�نَ َوُسل

��نُ ُ ��بَ َو�ي ُّ �ي
أَ
َسٰ� َو� اِط َوِع�ي ْس�بَ

أَ
�

ْ
َو�ل

الخليــل؟ع؟  إبراهيــم  إســحاق وجــده  أبيــه  تبــارك وتعالــى عليــه وعلــى  اهلل 

ا  اَد�نَ ُكْر ِع�بَ فــي مواضــع عديــدة مــن القــرآن الكريــم، منهــا قــول اهلل تعالــى: >َو�دنْ

َرى 
ْ
ك دنِ اِلَصهقٍ  حنَ �بِ اُهم  ْص�نَ

َ
ل �نْ

أَ
� ا 

�نَّ �إِ  45 َصاِر  ْ �ب
�أَ

ْ
َو�ل ِ��ي  �يْ

�أَ
ْ
�ل ولِ�ي 

أُ
� ��بَ  ْ��قُ َ َو�ي إَِوْسَ�ا�قَ  َم  َر�ِه�ي ْ �ب �إِ

1. آل عمران: 84 
2. النساء: 163 
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اِر<))) وقــد وصفهــم بالقــوة فــي طاعــة  �يَ
حنْ

�أَ
ْ
�نَ �ل ْ �ي

ُمْصَ��نَ
ْ
ِم�نَ �ل

َ
ا ل َ��نَ �ِر 46 إَِو�نَُّهْم ِع�ن

َ
�لّد

إيصــال الخيــر والنفــع  اهلل ذي الجــال واإلكــرام وعبادتــه ســبحانه وتعالــى و

المــادي والمعنــوي إلــى النــاس، والبصيــرة النافــذة فــي ديــن اهلل الحــق وقضايــا 

الحيــاة وشــؤون األفــراد والمجتمعــات وســلوك ســبيل العبوديــة إلــى اهلل ذي 

الجــال واإلكــرام، أي: وصفهــم بالعلــم النافــع والعمــل الصالــح بمقتضــى العمــل 

النافــع، والخلــق الكريــم واالســتقامة علــى الصــراط و النهــج القويــم، والزهــد 

فــي الحيــاة الدنيــا والتخلــص مــن الجمــود علــى ظاهــر الحيــاة الدنيــا وزينتهــا 

وزخرفهــا، والجهــاد فــي ســبيل اهلل؟زع؟ بالنفــس والمــال والنفيــس .. وهــذه مــن 

صفــات الكمــال الجوهريــة التــي ينبغــي للمؤمــن الصالــح الواعــي الصــادق فــي 

ــا. ــى به ــه أن يتحل إيمان

وأن اهلل تبــارك وتعالــى قــد اســتخلصهم واصطفاهــم للنبــوة والرســالة والواليــة 

ــر  ــرام، واســتغراقهم فــي ذك واإلمامــة، بســبب فنائهــم فــي اهلل ذي الجــال واإلك

، واالســتعداد والتأهــب التــام لهــا باإلتيــان 
ً
اآلخــرة، وركــوز همتهــم فيهــا دائمــا

النــاس  إلــى  المــادي والمعنــوي  إيصــال الخيــر والنفــع  باألعمــال الصالحــة و

إيثــار اهلل ذي الجــال واإلكــرام واآلخرة  وقضــاء حوائجهــم والقيــام بخدمتهــم، و

كل شــيء، وتذكيــر النــاس بهمــا والعمــل مــن أجلهمــا، للفــوز برضــوان اهلل  علــى 

ذي الجــال واإلكــرام وجــواره ونعيــم اهلل تبــارك وتعالــى األبــدي فــي اآلخــرة، ممــا 

ــر  ــرام واآلخــرة فــي تطهي ــر اهلل ذي الجــال واإلك ــغ لتذك ــر البال ــى التأثي ــدل عل ي

النفــس وتزكيتهــا، والخضــوع التــام ألمــر اهلل ؟ج؟ ونهيــه، والســعي لتحصيــل 

كمــال المعرفــة بــه، واإلتيــان باألعمــال الصالحــة والنفــع المــادي والمعنــوي إلــى 

1. ص: 47-45 
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النــاس، واالرتقــاء فــي مــدارج الكمــال اإلنســاني.

دولة إسرائيل الصهيونية

كلــه.  طلــق لفــظ إســرائيل فــي التــوراة وأريــد بــه الشــعب العبراني)اليهــودي( 
ُ
وا

إســرائيل: اســم للدولــة الصهيونيــة التــي أقامهــا اليهــود المعاصــرون علــى أرض  و

فلســطين المحتلــة. وفلســطين: اســم يطلــق علــى اإلقليــم الجغرافــي الــذي يقــع 

بيــن جنــوب حــدود ســوريا ولبنــان فــي الشــمال، وصحــراء ســيناء المصريــة فــي 

الجنــوب، وكانــت جــزًء مــن الشــام التاريخيــة التــي تضــم: ســوريا ولبنــان واألردن 

كوحــدة سياســية منــذ  وفلســطين حتــى العــام)6)9)م(. وبــرز اســم فلســطين 

ــا وفرنســا فــي العــام)6)9)م( التــي  اتفاقيــة ســايكس بيكــو الســرية بيــن بريطاني

وضعــت فلســطين ضمــن النفــوذ البريطانــي. وقــد احتلــت بريطانيــا القــدس، 

كــم العســكري البريطانــي.   للحا
ً
بتاريــخ: 9 / مــارس/ 7)9)م وجعلــت منهــا مقــرا

( قــد أعلــن مــن قبــل، بتاريــخ: ) /  وكان وزيــر الخارجيــة البريطانــي )لــورد بلفــور

( الــذي تضمــن عطــف  نوفمبــر / 7)9)م الوعــد المعــروف باســمه )وعــد بلفــور

بريطانيــا علــى إقامــة وطــن قومــي لهــم لليهــود فــي فلســطين. وبتاريــخ: 3 / 

/ 9)9)م تقــدم وفــد صهيونــي إلــى مؤتمــر الصلــح بباريــس بعــد الحــرب  فبرايــر

ــود فــي  ــراف بالحــق التاريخــي لليه ــى بمطالــب تضمنــت: االعت ــة األول العالمي

كانــت موطــن جدهــم األول نبــي  إقامــة وطــن قومــي فيهــا، حيــث  فلســطين، و

اهلل يعقــوب )إســرائيل(؟ع؟ قبــل هجرتــه منهــا إلــى مصــر علــى عهــد حكومــة 

ابنــه نبــي اهلل يوســف الصديــق؟ع؟ فيهــا فــي القــرن الثامــن عشــر )8)( قبــل 

الميــاد، ثــم عودتهــم إليهــا فــي عهــد يوشــع بــن نــون وصــي القائــد التاريخــي 
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العظيــم لهــم نبــي اهلل موســى بــن عمــران الكليــم؟ع؟ الــذي توفــي فــي ســنوات 

األرض  إلــى  الدخــول  قبــل  فيهــا  ودفــن  ســيناء  صحــراء  فــي  األربعيــن  التيــه 

كثــر مــن  )3)( قبــل الميــاد، بعــد أ المقدســة فلســطين فــي القــرن الثالــث عشــر

اَل ُم�َسٰ�  أربــع مائــة)00)( ســنة وذلــك بأمــر اهلل ؟ج؟، قــول اهلل تعالــى: >إَِودنْ �قَ

اُكم  �قَ
آ
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ُ
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<))) وتعرف فلســطين بالنســبة إليهم  �نَ اِسِر�ي �� �نَ ِل�بُ �قَ �ن �قَ ْم �نَ
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كمــا تضمنــت مطالــب الوفــد الصهيونــي: وضــع حــدود معينــة  بــأرض الميعــاد، 

لفلســطين، تشــمل جنــوب لبنــان، األردن، العقبــة، ووضعهــا تحــت االنتــداب 

البريطانــي. وبتاريــخ: )) / إبريــل / 0)9)م قــرر مجلــس الحلفــاء األعلــى المنعقــد 

بســان ديمــو فــي إيطاليــا، وضــع فلســطين تحــت االنتــداب البريطانــي، وأعلــن 

صــك االنتــداب بتاريــخ: 6 / يونيــو / ))9)م، ووضــع موضــع التنفيــذ، بتاريــخ: 

9) / ســبتمبر / 3)9)م، وقــد تضمنــت مادتــه الثانيــة مــا نصــه: تكــون الدولــة 

إداريــة واقتصاديــة،  المنتدبــة مســؤولة عــن وضــع البــاد فــي أحــوال سياســية و

كذلــك االعتــراف بقيــام وكالــة  تضمــن إنشــاء الوطــن القومــي اليهــودي، وتضمــن 

يهوديــة تكــون بمثابــة حكومــة يهوديــة داخــل حكومــة االنتــداب. وقــد أخذت 

آنــذاك علــى عاتقهــا مســؤولية التمهيــد لقيــام الدولــة  الحكومــة البريطانيــة 

الصهيونيــة، فاعترفــت باللغــة العبريــة وســهلت عمليــات هجــرة اليهــود إلــى 

فلســطين، وســهلت عمليــات نقــل ملكيــة األراضــي إليهــم، وأمدتهــم بالســاح 

والعتــاد، وغيــر ذلــك. 

1. املائدة: 21-20 



  106   الالمنطق في الفكر والسلوك - الجزء األول

 انتدابهــا علــى 
ً
وبتاريــخ: )) / مايــو / 8)9)م ليــًا، أنهــت بريطانيــا رســميا

فلســطين، وفــي الحــال: أعلــن اليهــود قيــام الدولــة الصهيونيــة باســم إســرائيل، 

الصهيونيــة  بالدولــة  ترومــان  هــاري  رئيســها  لســان  علــى  أمريــكا  واعترفــت 

)إســرائيل( فــي نفــس ليلــة إعانهــا مــن قبــل اليهــود، وبتاريــخ: ) / مــارس / 

 فــي األمــم المتحــدة، 
ً
 بقبــول إســرائيل عضــوا

ً
9)9)م، أصــدر مجلــس األمــن قــرارا

بتاريــخ: )) / مايــو / 9)9)م، وافقــت الجمعيــة العموميــة علــى هــذه التوصيــة، 

وبتاريــخ: )) / مايــو / 0)9)م، أصــدر تصريــح ثاثــي: أمريكــي بريطانــي فرنســي 

بشــأن مســؤولية هــذه الــدول المحافظــة علــى الحــدود القائمــة فــي المنطقــة، 

أي: المحافظــة علــى وجــود الكيــان الصهيوني)إســرائيل(.

وقــد شــهدت أرض فلســطين فــي فتــرة االحتــال البريطانــي العديــد مــن 

المؤامــرات  إلــى جانــب  واإلرهــاب  بالقمــع  التــي قوبلــت  الشــعبية  الثــورات 

الصهيونــي،  للمخطــط   
ً
تنفيــذا بريطانيــا  قادتهــا  التــي  الخبيثــة  السياســية 

فعقــد بتاريــخ 7 فبرايــر 939)م مؤتمــر لنــدن الــذي شــاركت فيــه وفــود عربيــة 

تضمــن  الــذي  األبيــض  الكتــاب  بإصــدار  المباحثــات  وانتهــت  وصهيونيــة، 

تشــكيل دولــة فلســطينية ال عربيــة وال يهوديــة، وتقســيمها إلــى ثــاث مناطــق، 

ورفعــت بريطانيــا القضيــر الفلســطينية إلــى هيئــة األمــم المتحــدة التــي عقــدت 

دورة اســتثنائية فــي أبريــل 7)9)م وانتهــت إلــى مشــروع قــرار تقســيم فلســطين 

إلــى دولتيــن: عربيــة ويهوديــة، وقيــام نظــام دولــي لمدينــة القــدس، وبتاريــخ )) 

 
ً
 االنتــداب علــى فلســطين، وســلمتها عمليــا

ً
مايــو 8)9)م انهــت بريطانيــا رســميا

ــة إســرائيل الصهيونيــة، ثــم أخــذ  ــوا قيــام دول إلــى أيــدي الصهاينــة الذيــن أعلن

الصهاينــة فــي التوســع واالمتــداد وضــم األراضــي والمناطــق إلــى دولتهــم حتــى 
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نشــبت حــرب العــام 967)م التــي تمكــن فيهــا الكيــان الصهيونــي مــن احتــال 

منزوعــة  ســيناء  أعيــدت  وقــد  وســيناء،  والجــوالن  الغربيــة  والضفــة  القــدس 

كامــب ديفيــد، بتاريــخ 7) ديســمبر 978)م، وال تــزال  الســاح ضمــن اتفاقيــة 

إلــى جانبهــا مشــروع المقاومــة والتحريــر  مشــاريع التســوية والتقســيم مســتمرة، و

ويبــذل  إيــران،  فــي  اإلســامية  الجمهوريــة  بقيــادة  فلســطين  ألرض  الكامــل 

كبيــرة لضــم الجــوالت وســيناء إلــى الكيــان   سياســية 
ً
الكيــان الصهيونــي جهــودا

الصهيونــي فــي ظــل األزمــة الســورية منــذ العــام ))0)م، واألمــل يــراود المؤمنيــن 

كامــل التــراب الفلســطيني رغــم التخــاذل العربــي الشــامل، وذلــك  فــي تحريــر 

 علــى 
ً
األمــل فــي التحريــر ينبعــث مــن الوعــد اإللهــي بذلــك، وســيحدث حتمــا

 ، أيــدي المؤمنيــن الصادقيــن المخلصيــن، ولــن يكــون للمنافقيــن فيــه أي دور

وســيكون نصيبهــم الخــزي والعــار فــي الدنيــا، وفــي اآلخــرة عــذاب عظيــم، ولــن 

ــد إن شــاء اهلل؟زع؟. ــر ببعي ــوم التحري يكــون ي

إقامتهم في مصر بني إسرائيل و

ويعرفــون  )إســرائيل(؟ع؟  يعقــوب  اهلل  نبــي  ســالة  هــم  إســرائيل:  بنــي 

كالقبيلــة مــن  باألســباط، والســبط فــي اللغــة: ولــد الولــد، والســبط مــن اليهــود 

العــرب، وهــم الذيــن يعــودون إلــى أب واحــد مــن أبنــاء يعقــوب )إســرائيل(؟ع؟ 

كل مــن أوالد يعقــوب االثنــا عشــر الذيــن ســبق ذكرهــم، أبالســبط  حيــث أصبــح 

)قبيلــة( مــن أســباط بنــي إســرائيل، فجميــع بنــي إســرائيل انحــدروا وتناســلوا 

مــن هــؤالء األوالد االثنــا عشــر لنبــي اهلل يعقــوب )إســرائيل(؟ع؟ وقــد ظهــر فيهــم 

كــرام، مثــل: أنبيــاء 
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إلياس، واليسع، من سبط الوى. موسى، وهارون، و أ. 

داوود، وسليمان، وزكريا، ويحيى، وعيسى، من سبط يهودا, ب. 

يونس من سبط بنيامين. ج. 

ويعتبــر يوســف الصديــق؟ع؟ النبــي الوحيــد مــن أوالد يعقــوب؟ع؟، وقيــل: 

إليــه،  أبنــاء يعقــوب؟ع؟  ، وكان يوســف الصديــق؟ع؟ أحــب 
ً
بنياميــن أيضــا

وذلــك لمــا جعــل فيــه مــن النبــوة والرســالة واإلمامــة والواليــة والحكمــة والخيــر 

المــادي والمعنــوي إلــى النــاس، وقــد ســمى القــرآن الكريــم ســورة باســم )ســورة 

 ، يوســف( فيهــا بيــان لحياتــه ومحنتــه مــع إخوتــه، ومحنتــه مــع امــرأة العزيــز

ودخولــه الســجن، وتعبيــره الرؤيــا للملــك، وخروجــه مــن الســجن، وجعلــه علــى 

 للحكومة، وذهــاب إخوته إلى مصر لطلب 
ً
 للماليــة( رئيســا

ً
)وزيــرا خزائــن مصر

يعقــوب؟ع؟  ثــم هجــرة  عليهــم،  وتعرفــه  القحــط  بســبب  ألهلهــم؛  المؤونــة 

وجميــع أهلــه وبنــي إســرائيل مــن وطنهــم فلســطين إلــى مصــر بطلــب مــن 

يوســف الصديــق؟ع؟ وذلــك فــي القــرن الثامــن عشــر )8)( قبــل الميــاد، قــول 
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َ
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نبــي اهلل يوســف الصديــق؟ع؟ مــن إخوتــه الذيــن تعــرف عليهــم فــي مصــر أن 

 بــدم 
ً
يذهبــوا بقميصــه الجديــد، مقابــل قميصــه القديــم الــذي أخــذوه ملطخــا

1. يوسف: 93 
2. يوسف: 100-99 
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الم  كــذب إلــى أبيهــم يعقــوب؟ع؟، وقــد جــر عليــه البــاء واألحــزان واألدواء واآل

والغمــوم حتــى ابيضــت عينــاه مــن شــدة الحــزن علــى فــراق المحبــوب ومــا نــزل 

بــه مــن الحــوادث، وذلــك لمــا فــي القميــص الجديــد مــن أثــر ريــح المحبــوب 

ى بســامته وســعادته، بعــد مــا أودع فراقــه فــي قلــب أبيــه العاشــق  والبشــر

ــم مــا ال يعلــم مقــداره إال  ل ــواره الملكوتيــة مــن الحــزن والشــوق والحنيــن واأل ألن

 إلرادة اهلل تبــارك 
ً
اهلل ســبحانه وتعالــى، وقــد أراد يوســف الصديــق ؟ع؟ موافقــا

وتعالــى وألطافــه ومواهبــه، أن يشــم أبــوه قميصــه، فترجــع إليــه روحــه، ويكــون 

كان قبــل أن يفقــده.  كمــا  إليــه بصــره  فيــه شــفاؤه وراحتــه وســروره، ويعــود 

وقيــل: أن يوســف الصديــق؟ع؟ قــال إلخوتــه: إنمــا يذهــب بقميصــي هــذا مــن 

، فقــال يهــودا أنــا ذهبــت بــه وهــو ملطــخ بالــدم وأخبرتــه  ذهــب بقميصــي أوالً

 وأخبــره أنــي حــي 
ً
كلــك الذئــب، فقــال يوســف؟ع؟ فاذهــب بهــذا أيضــا أنــه أ

كمــا أحزنتــه))). وقيــل: أن جبرائيــل؟ع؟ أمــر يوســف الصديــق؟ع؟ أن  وأفرحــه 

يرســل إلــى أبيــه قميصــه؛ ألن فيــه ريــح الجنــة، وأنــه ال يقــع علــى ســقيم وال 

مبتلــى إال عوفــي))). وقيــل: أنــه قميــص مــوروث مــن إبراهيــم الخليــل؟ع؟، وأمــر 

يوســف الصديــق؟ع؟ أخوتــه بــأن يلقــوا القميــص علــى وجــه أبيــه، وأخبرهــم 

ــرة  كث ــه بعــد مــا صــار مــن  ــن أبي ــى عي ــد البصــر إل ــأن مــن شــأن ذلــك أن يعي ب

 .  ال يبصر
ً
الحــزن والبــكاء علــى فــراق ابنه المحبوب يوســف الصديــق؟ع؟ ضريرا

وهــذا يــدل علــى نبــوة يوســف الصديــق؟ع؟ وفضلــة وكرامتــه العظيمــة عنــد اهلل 

تبــارك وتعالــى، فعــودة بصــر أبيــه إليــه، التــي هــي أمنيــة جميــع إخوتــه وفيهــا 

، جزء 3، صفحة 228 ، سيد عبداهلل شبر وهر الثمين 1. الج
2. نفس املصدر 
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كبيــر لمــا يشــعرون بــه مــن الذنــب بفضــل قميصــه، هــي بــدون شــك  تخفيــف 

أحــد معاجــزه التــي تــدل علــى نبوتــه وعظيــم مكانتــه ومنزلتــه عنــد اهلل تبــارك 

ــي أظهرهــا اهلل؟زع؟ فــي حــق  ــة البديعــة الت ــات اإللهي ــى، وهــي مــن العناي وتعال

عبــده ووليــه يوســف الصديــق؟ع؟؛ ليكشــف لنــا عنايتــه بعبــاده الصالحيــن 

الذيــن يتعرضــون للظلــم والحســد مــن إخوانهــم وأقــرب النــاس إليهــم بســبب مــا 

يتمتعــون بــه مــن الفضائــل ومــكارم األخــاق، وليــس لجــرم ارتكبــوه أو لتقصيــر 

 هلل ذي الجــال واإلكــرام وابتغــاًء لمرضاتــه حيــث 
ً
ونحوهمــا، فيصبــروا حبــا

 إلــى خــاف الجهــة 
ً
كيــدا تتحــول األســباب التــي أراد بهــا الحســاد الظالمــون 

، فقــد أراد أخــوة يوســف الصديــق؟ع؟ بــه األذى واإلذالل 
ً
التــي يريدونهــا تمامــا

والغربــة بإلقائــه فــي الجــب ثــم بيعــه بثمــن بخــس، فــإذا هــذا الســبب نفســه، 

يتحــول إلــى ســبب وصولــه إلــى بيــت عزيــز مصــر وقــراره فيــه، ثــم جلوســه علــى 

كرامتــه وعظيــم منزلتــه عنــد اهلل ؟ج؟، أي:  عــرش الملــك والســلطان، وتظهــر 

كرامتــه فــي عالــم الدنيــا بالملــك والســلطان، وكرامتــه الروحيــة بالنبــوة  ظهــرت 

ــي مــن شــأنها  ــم إن هــذه المعجــزة الت ــة والعصمــة. ث والرســالة واإلمامــة والوالي

أن تخفــف عــن أنفســهم المثقلــة مــا تعانــي مــن الشــعور بالذنــب، مــن شــأنها 

 فــي نفوســهم مــن رواســب الماضــي، وتفتــح 
ً
كان عالقــا كل مــا  كذلــك أن تزيــل 

فيهــا صفحــة جديــدة نقيــة فــي العاقــة بينهــم تقــوم علــى األخــوة والمحبــة 

واالعتــراف بالجميــل والخضــوع التــام للواليــة اإللهيــة، ممــا يعــزز التوبــة ويقــود 

إلــى صــاح النفــس واألعمــال الصالحــة وذلــك مــن ألطــاف اهلل تبــارك وتعالــى 

كمــا تــدل علــى صحــة التوســل والتبــرك باألنبيــاء واألوصيــاء واألوليــاء  بهــم، 

الصالحيــن؟مهع؟، ويقــود إلــى بــر الوالديــن ويكشــف عــن قيمتــه العظيمــة، يقــول 
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الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة: »والعاقــل يســتخلص العبــرة مــن الفــرق بيــن الولــد 

كإخــوة يوســف، حيــث فعلــوا مــا فعلــوا بأعــز الخلــق علــى أبيهــم  العــاق العقــور 

وجــاؤوا بالقميــص األول الــذي جــر عليــه األذى والعمــى، وبيــن الولد البار الشــكور 

كان ألبيــه حيــاة وشــفاء وســعادة وهنــاء«))). كيوســف وقميصــه الثانــي الــذي 

ــه يعقــوب؟ع؟  ــوه بأبي ــه أن يأت كمــا طلــب يوســف الصديــق؟ع؟ مــن إخوت

وجميــع أهلــه مــن الرجــال والنســاء واألطفــال والتوابــع؛ ليحصــل تمــام اللقــاء، 

ورعايتــه  عينــه  تحــت  ويكونــوا  معززيــن مكرميــن،  عنــده مقدريــن  ويســكنوا 

كانــوا أهــل   لهــم، حيــث 
ً
المباشــرة لهــم ويمكثــوا فــي مصــر ويتخذوهــا وطنــا

باديــة فــي فلســطين، يرعــون المواشــي ويعانــون مــن القحــط وضيــق الــرزق ونكــد 

العيــش واختــال األمــن بينمــا تعتبــر مصــر بــاد المدنيــة والحضــارة والرخــاء 

. ففعــل أخــوة يوســف  والرقــي واالزدهــار المــادي والعلمــي واألمــن واالســتقرار

مــا أمرهــم بــه يوســف الصديــق؟ع؟ ولبــى يعقــوب الدعــوة، وولــى وجهــه شــطر 

.  فــي المســير
ً
المحبــوب، وهــب مســرعا

علــى   
ً
رســميا اســتقباالً  وعشــيرته  ألبيــه  الصديــق؟ع؟  يوســف  عمــل  وقــد 

ــأ مقدمــات   أو ســرادقات وهي
ً
ــا ــة مــع فلســطين، فأقــام مضرب الحــدود المصري

ــى مــكان االســتقبال الرســمي  ــوه وعشــيرته إل ــى دخــل أب االســتقبال وانتظــر حت

لحظــات  وكانــت   ،
ً
إنســانا  )73( وســبعون  ثاثــة  وكان عددهــم   ، مصــر فــي 

اللقــاء األولــى بيــن الحبيبيــن يوســف ويعقــوب؟ع؟ بعــد ســنين الفــراق الطويلــة 

كان فيهــا مــن أمــواج  لحظــات ال توصــف، فــا يعلــم إال اهلل ســبحانه وتعالــى مــا 

، محمد جواد مغنية، صفحة 317 1. التفسير املبين
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متاطمــة وعواصــف وتيــارات مــن مشــاعر العشــق والحنيــن والبهجــة والســرور 

ومــا انســكبت فيهــا مــن دمــوع الفــرح، وكانــت بــدون شــك مــن أحلــى اللحظات 

كلهــا، ال تعلــو عليهــا إال تلــك اللحظــات التــي  التــي مــرت عليهمــا فــي حياتهمــا 

كان فيهــا أول الوحــي واالتصــال بالمحبــوب األول والمعشــوق المطلــق الــذي ال 

.
ً
يقــاس بــه أحــد مــن الخلــق أبــدا

مصــر  إلــى  دخولهــم  أول  فــي  إخوتــه  الصديــق؟ع؟  يوســف  منــح  وقــد 

صــك األمــان التــام فيهــا مــن جميــع المخــاوف والمــكاره التــي تدخــل فــي 

دائــرة الســلطة والحكومــة، وقيــد ذلــك بمشــيئة اهلل ســبحانه وتعالــى، قولــه: 

<))) ألن المشــيئة اإلنســانية ال تؤثــر أثرهــا إال إذا  �نَ �ي ِم�نِ
آ
ُه �

َ
اَء �لّل َ �ن سث �� ِمْصَر �إِ

ُ
ل >�ْد�نُ

وافقــت المشــيئة اإللهيــة. وهــذا يــدل علــى أهميــة األمــن واالســتقرار فــي الدولــة 

والمجتمــع مــن أجــل اإلنتــاج واإلبــداع والتفكيــر الهــادي المتــزن والرخــاء والرفــاه 

كل ذلــك ويحــدق  ــدون األمــن واالســتقرار ينعــدم  ــاة الحــرة الكريمــة، وب والحي

الخطــر بالدولــة والمجتمــع ويعــم الخــراب فيهــا، ومقولــة يوســف الصديــق؟ع؟ 

ــة الطاغــوت  ــاء اهلل والعــدل اإللهــي وبيــن دول ــة أولي ــر علــى الفــرق بيــن دول تؤث

واالســتكبار واالســتبداد الفرعونيــة، وتعتبــر األمــن واالســتقرار ومــا يصاحبهمــا من 

أهــم مظاهــر دولــة أوليــاء اهلل والعــدل اإللهــي، والخــوف واالضطــراب وانعــدام 

األمــن واالســتقرار ومــا يصاحبهمــا مــن أهــم مظاهــر دولــة الفراعنــة والظلــم 

واالســتبداد. والديكتاتوريــة 

 
ً
خاصــا  

ً
عظيمــا حفــًا  وعشــيرته  ألبيــه  الصديــق؟ع؟  يوســف  عمــل  ثــم 

1. يوسف: 99 
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بالمناســبة فــي القصــر الملكــي، حضــره فرعــون )الملــك( وجميــع أفــراد أســرته 

ومستشــاريه وكبــار الموظفيــن ورجــال الدولــة المدنييــن والعســكريين واألشــراف 

والوجهــاء ونحوهــم، وفــي الحفــل أجلــس يوســف الصديق؟ع؟ أبويــه معه على 

 مــن 
ً
 عظيمــا

ً
كان يجلــس عليــه أثنــاء الحفــل، وأبــدى لهمــا شــيئا الســرير الــذي 

كأبوين  البــر واالحتــرام والتقديــر والتكريــم والتبجيــل والتعظيــم، يليــق بمقامهما 

مــن األوليــاء الصالحيــن العظــام، ويعبــر فيــه عــن أخاقــه النبويــة الرفيعــة وعــن 

النبــوة وعظمــة  كرامــة  ، وعــن 
ً
العظيميــن خصوصــا  وألبويــه 

ً
تواضعــه عمومــا

اإلمامــة والواليــة وعــزة الملــك والســلطان ورفعــة المقــام.

 ،
ً
فــي قاعــة االحتفــال الضخمــة جــدا وقبــل االحتفــال جلــس الحضــور 

وفيهــم نبــي اهلل يعقــوب؟ع؟ وأبنــاؤه األحــد عشــر وجميــع أهــل بيتــه وعشــيرته 

فلمــا دخــل عليهــم يوســف الصديــق؟ع؟ قاعــة االحتفــال، قــام لــه الحضــور 

الً لــه لمــا رأوا مــن مظاهــر  ، وذلــك إجــا
ً
إخوتــه لــه ســجدا ، وخــر أبــواه و

ً
جميعــا

العظمــة والجــال والمواهــب واأللطــاف اإللهيــة عليــه والمقــام الرفيــع الــذي 

 لنعمــة 
ً
لــه، وشــكرا  للعشــق والمحبــة 

ً
إظهــارا إليــه، و لــه، وتحيــة منهــم  كان 

 لمقامــه الســامي الرفيــع، 
ً
 وتعظيمــا

ً
الــرب تبــارك وتعالــى عليــه وعليهــم، وتكريمــا

ــى  ــم يكــن ســجود عبــادة؛ ألن ســجود العبــادة ال يجــوز إال هلل ســبحانه وتعال ول

كان مقامــه وكانــت منزلتــه الدنيويــة  وحــده ال شــريك لــه وال يجــوز لغيــره مهمــا 

والروحيــة، وال يمكــن أن يصــدر عــن نبــي معصــوم مثــل نبــي اهلل يعقــوب؟ع؟ أو 

يرضــى بــه ولــي اهلل األعظــم يوســف الصديــق؟ع؟ وكان ســجود التحيــة للمعظــم 

 فــي زمانهــم، وقــد حــرم فــي شــريعة خاتــم األنبيــاء 
ً
 فــي شــريعتهم ومتعارفــا

ً
جائــزا

يعقــوب؟ع؟  اهلل  نبــي  ســجود  كان  وقيــل:  عبــداهلل؟ص؟  بــن  محمــد  الكــرام 
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وزوجتــه راحيــل أم يوســف الصديــق؟ع؟ وأبنــاءه األحــد عشــر أخــوة يوســف 

كآيــة هلل   هلل ســبحانه وتعالــى، وأنهــم أخــذوا يوســف 
ً
الصديــق؟ع؟ ســجودا

كمــا تتخــذ الكعبــة قبلــة فيصلــي إليهــا،   
ً
؟ج؟ وقبلــة لهــم فــي ســجودهم، تمامــا

والصــاة هــي هلل ســبحانه وتعالــى وليــس للكعبــة، وكذلــك ســجود نبــي اهلل 

يعقــوب؟ع؟ وزوجتــه وأبنــاءه األحــد عشــر هلل ســبحانه وتعالــى ال لغيــره، وقيــل: 

 لــه علــى نعمــة اجتمــاع الشــمل وغيرهــا من 
ً
 هلل تبــارك وتعالــى شــكرا

ً
كان ســجودا

ى التــي أنعــم بهــا علــى يوســف الصديــق؟ع؟ وعليهــم، وقــد أخذهــم  النعــم الكبــر

الجمــال اليوســفي الطبيعــي والروحــي البديــع، وغشــيهم النــور اإللهــي المتأللــئ 

مــن محيــاه ومــن جمالــه البديــع وقــد أراهــم اهلل؟زع؟ فيــه مــا لــم يــره غيرهــم فلــم 

يتمالكــوا أنفســهم حتــى خــروا لــه ســاجدين.

ثــم أنــزل يوســف الصديــق؟ع؟ أبويــه عنــده فــي منزلــه وضمهمــا إلــى بيتــه 

وعائلتــه وأخلصهمــا بقربــه وحبــه ورعايتــه وتكفــل بهمــا بنفســه، وأســكن إخوتــه 

وبقيــة أهلــه وعشــيرته فــي مــكان خاص اقتطعه لهم الملك )فرعــون( وأعده لهم 

وجهــزه بــكل مــا يحتاجــون إليــه مــن مقومــات الحيــاة الكريمــة، وكان المــكان في 

، معــروف بالخصوبــة وكثــرة الــزرع. وكان بدخــول نبــي اهلل يعقــوب  أطــراف مصــر

)إســرائيل(؟ع؟ وجميــع بنــي إســرائيل إلــى مصــر الحضــارة والمدنيــة علــى تلــك 

الحالــة الســارة، ومــا حــدث لهــم مــن حســن االســتقبال وحســن الضيافــة وضمــان 

الحيــاة الكريمــة واألمــن والســامة، قــد أزال عنهــم النصــب والتعــب ونكد العيش 

وضيــق الــرزق، وفتحــت لهــم صفحــة جديــدة فــي حياتهــم وتاريخهــم تقــوم علــى 

النعيــم اإللهــي والرعايــة اليوســفية الرحيمــة والمشــفقة.
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وقــد بقــى بنــو إســرائيل فــي المــكان الــذي أســكنهم فيــه يوســف الصديــق؟ع؟ 

إلــى عهــد نبــي اهلل موســى بــن عمــران الكليــم؟ع؟ فــي القــرن الثالــث عشــر )3)) 

 إلــى فلســطين 
ً
قبــل الميــاد، حيــث خــرج بهــم بأمــر اهلل ؟ج؟ مــن مصــر متوجهــا

، وكان عددهم قد  كثــر مــن أربعمائــة )00)( ســنة أقامــوا خالهــا فــي مصــر بعــد أ

تجــاوز فــي ذلــك العهــد الموســوي الميمــون ســتمائة ألــف وخمســمائة وســبعون 

)70),600( وقــد دخلــوا فلســطين فــي عهــد وصــي موســى الكليــم؟ع؟ وخليفتــه 

يوشــع بــن نــون بعــد أربعيــن ســنة قضوهــا فــي التيــه فــي صحــراء ســيناء والنقــب 

بســبب معاصيهــم وتركهــم الجهــاد فــي ســبيل اهلل؟زع؟، وقــد توفــي موســى الكليــم 

وأخــوه هــارون؟ع؟ فــي هــذه الســنوات األربعيــن ودفنــا فــي صحــراء ســيناء قبــل 

أن يدخــا إلــى فلســطين.

إســرائيل؟مهع؟ أي: من  وموســى الكليــم وأخــوه هــارون؟ع؟ مــن نســل يعقــوب و

 مــن قبــل فرعــون الطاغيــة 
ً
بنــي إســرائيل. وكانــوا مســتعبدين ومســتضعفين جــدا

الجبــار وحكومــة األقبــاط المســتكبرين، وكانــوا ممنوعيــن مــن الرجــوع إلــى 

كان يســكن جدهــم األول يعقــوب )إســرائيل(  وطنهــم األصلــي فلســطين، حيــث 

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

الثامــن عشــر )8)( قبــل الميــاد، وذلــك بهــدف إبقائهــم تحــت ســلطة فرعــون 

ولكــي يســتخدمهم األقبــاط الذيــن هــم قــوم فرعون في األعمال الشــاقة والدنيا، 

مثــل: أعمــال البنــاء والزراعــة ونقــل المــاء وخدمــة البيــوت ونحوهــا، وذلــك 

رغــم تاريخهــم العريــق وشــرفهم وكونهــم مــن أوالد األنبيــاء الكــرام؟ع؟ ومن ســالة 

نبــي اهلل يعقــوب؟ع؟ والــد عزيــز مصــر ورئيــس وزرائهــا البــارز والمميــز وصاحب 

األفضــال علــى أهلهــا يوســف الصديــق؟ع؟، ممــا يــدل علــى أن الملــوك الجبابــرة 
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ــرون غيرهــا، وال  ــرون إال أنفســهم وال ي الذيــن يحكمــون بفــرض األمــر الواقــع ال ي

يفكــرون إال فــي مصالحهــم وفــي البقــاء فــي الســلطة والتمتــع بامتيــازات الحكــم 

كرامــة أو فضــل وال   أو 
ً
والســلطة، وال يؤمنــون إال بالقــوة، وال يقيمــون ألحــد وزنــا

يحفظــون ألحــد حرمــة، وال يعترفــون ألحــد بتاريــخ، وال يعتبــرون بديــن أو مبــدأ 

أو قيمــة أخاقيــة أو إنســانية وال بشــيء مــن هــذا القبيــل، وتلــك بــدون شــك 

رذيلــة ال يفعلهــا إال خســيس الطبــع، خــارج عــن الفطــرة مــن الفراعنــة والمترفيــن 

واالنتهازييــن األنانييــن.

وفــي المقابــل يقــع األنبيــاء الكــرام واألوصيــاء المطهرون واألوليــاء الصالحون، 

الماديــة،  القيــم  الروحيــة علــى  والقيــم  الدنيــا،  اآلخــرة علــى  يؤثــرون  الذيــن 

ويحرصــون علــى اإلنســان تمــام الحــرص، وال يكتفــون بالتبليــغ عــن اهلل تبــارك 

وتعالــى والتربيــة الصالحــة للمؤمنيــن، بــل يعملــون علــى األرض ويجاهــدون 

بالنفــس والنفيــس مــن أجــل صالــح النــاس وعزتهــم وكرامتهــم والوصــول بهــم 

إلــى ســعادتهم الحقيقيــة  كمالهــم اإلنســاني الائــق بهــم والمقــدر لهــم و إلــى 

فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وينخرطــون فــي حــركات اإلصــاح والمطالبــة 

بالحقــوق ويشــاركون فــي عمليــات المقاومــة والتحريــر بــكل مــا أوتــوا مــن قــوة، 

ويقــودون الثــورات المشــروعة علــى الطواغيــت الضاليــن والفراعنــة الجباريــن 

والجــور  والظلــم  الباطــل  مظاهــر  وكل  األرض  فــي  والمســتكبرين  الفاســدين 

والفســاد واالســتكبار واالســتبداد والدكتاتوريــة والتخلف والتحلــل واالنحطاط، 

وهــذا مــا ينبغــي أن يتحلــى بــه المؤمنــون الصالحــون الصادقــون فــي إيمانهــم 

والشــرفاء ويكونــوا عليــه.
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كانت وال  : أن األنظمــة الدكتاتوريــة والحكومات المســتبدة،  الجديــر بالذكــر

تــزال تمــارس صنــوف القمــع واالضطهــاد والتعذيــب والتضييــق والقتــل والســجن 

والتشــريد وتشــويه الســمعة ضــد قــادة ورمــوز وجماهيــر حــركات اإلصــاح 

والثــورات والمطالبيــن بحقــوق اإلنســان، تريــد بذلــك أن توقــف عجلــة التاريــخ 

والفراعنــة  الطواغيــت  فمســاعي  جــدوى،  بــدون  ولكــن  البشــرية،  والمســيرة 

والحــكام المســتبدين، مســاعي بائســة غيــر منتجــة وال يمكــن أن تفلــح وتصــل 

إلــى أهدافهــا؛ ألنهــا ضــد المنطــق والفطــرة والطبع اإلنســاني الســليم وضد الســنن 

كمــة فــي المســيرة البشــرية التاريخيــة. اإللهيــة الحا

إلــى جانــب ذلــك يحتفــظ الضميــر اإلنســاني العالمي التاريخــي والمعاصر  و

اإلصــاح  ورمــوز وجماهيــر حــركات  لقــادة  والتبجيــل،  والتقديــر  باالحتــرام 

كبيــر فــي تجميــل  والثــورات فــي العالــم لمــا لهــم فضــل ودور تضحــوي وتنويــري 

إلــى  إضــاءة صفحــات التاريــخ والتقــدم بالبشــرية  وتحســين وجــه العالــم و

األمــام فــي مســيرتها التاريخيــة والحضاريــة التكامليــة، ويحتفــظ باالســتهجان 

والتحقيــر والــذم واللعــن إلــى قــادة ورمــوز وأتبــاع األنظمــة الدكتاتوريــة والحــكام 

المســتبدين؛ لفســاد طبائعهــم وســوء أخاقهــم وانحــراف ســلوكهم، ولمــا لهم من 

دور ســيء فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان الطبيعيــة والمكتســبة، ولمــا تســببوا 

إعاقــة  الم ومصائــب للشــعوب، وتســويد صفحــات التاريــخ و فيــه مــن أحــزان وآ

تقــدم البشــرية فــي مســيرتها التكامليــة المعرفيــة والتربويــة والحضاريــة.





المقدمة الرابعة: التعريف بفرعون الطاغية

فرعــون اســم أعجمــي يطلــق علــى ملــوك مصــر فــي تاريــخ مصــر القديــم، 

 ، كــم متجبــر كل طاغيــة وحا ، وعلــى  كل عــات متمــرد ومتكبــر ويطلــق علــى 

فراعنــة. والجمــع 

وأصلــه فــي اللغــة المصريــة القديمــة: يرعــا، ومعنــاه: البيــت العظيــم، ممــا 

يــدل علــى الســلطة المركزيــة المطلقــة لفرعــون.

ــم.  ــة وطغيانهــم وتجبرهــم وتعاطــى فعله ــق بأخــاق الفراعن وتفرعــن: تخل

ــان  ــة: ذو دهــاء ومكــر وخــداع وطغي ــات: طــال وقــوى. وذو فرعن وتفرعــن النب

. وتجبــر

والفرعوني: المنسوب إلى فرعون.

وفرعــون موســى؟ع؟ اســمه فــي الروايــات: الوليــد بــن مصعــب وقيــل: الريــان. 

كتــب التاريــخ منفتــاح بــن رعميــس الثانــي، ويلقــب  وقيــل: قابــوس. واســمه فــي 

 ودهــاًء. عــاش فــي 
ً
 وتجبــرا

ً
كثــر الفراعنــة طغيانــا لــه، وكان مــن أ بســليل اإل
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كان   مــع جنــوده حينمــا 
ً
القــرن الثامــن عشــر )3)( قبــل الميــاد ومــات غرقــا

يســعى للحــاق بموســى الكليــم؟ع؟ وبنــي إســرائيل للقضــاء عليهــم واســتئصال 

شــأفتهم قبــل أن يتمكنــوا مــن الخــروج مــن الحــدود المصريــة والدخــول فــي 

 مــن ظلمــه وطغيانــه 
ً
ــا حــدود فلســطين، وذلــك ألنهــم خرجــوا مــن مصــر هرب

وبــدون علمــه وعلــى خــاف إرادتــه متحديــن بذلــك رغبتــه وســلطته. وحيــن 

كالقشــة تتقاذفــه  أشــرف فرعــون علــى الغــرق وانطبــق عليــه مــاء البحــر وأصبــح 

�قْ  َم�نَ
آ
� �ي  ِ دن

َّ
�ل  �

َّ
ل �إِ َه 

َٰ
ل �إِ  �

َ
ل ُه 

�نَّ
أَ
� �قُ  َم�ن

آ
�< قــال:  والهــاك،  المــوت  األمــواج، وتيقــن مــن 

كان يّدعــي مــا ليــس لــه  <))) وذلــك بعــد أن  �نَ ُمْسِلِم�ي
ْ
ا ِم�نَ �ل �نَ

أَ
َو� َل  �ي ْسَر��أِ �إِ  �

�نُ َ �ب ِه  �بِ

م 
ُ
ك

َ
ٰ�<))) >َما َعِلْم�قُ ل

َ
ْعل

�أَ
ْ
ُم �ل

ُ
ك ُّ ا َر�ب �نَ

أَ
 وبــدون دليــل: >�

ً
 وزورا

ً
كذبــا بحــق، ويقــول 

<)3) وهــذا هــو شــأن اللئيــم خســيس الطبــع ســيء الخلــق الــذي ال  ِر�ي �يْ
ٍه عنَ

َٰ
ل �نْ �إِ ّمِ

مصداقيــة لــه، يتعاظــم عنــد النعمــاء، ويتصاغــر عنــد البأســاء وال يفــي بعهــد أو 

وعــد قطعــه علــى نفســه. وقــد أراد بإيمانــه فــي هــذا الوقــت أن يظفــر بمــا ظفــر 

ــو إســرائيل بإيمانهــم، وهــو مجــاوزة البحــر واألمــان  ــه موســى الكليــم؟ع؟ وبن ب

مــن الغــرق.

<))) يدل على أمرين: �نَ ُمْسِلِم�ي
ْ
ا ِم�نَ �ل �نَ

أَ
َل َو� �ي ْسَر��أِ � �إِ

�نُ َ ِه �ب  �بِ
�قْ َم�نَ

آ
وقوله: >�

التميــز  والمــال، وعقــدة  والقــوة  والســلطان  الملــك  غــرور  أن  األول:  األمــر 

كانــا  الطائفــي بيــن األقبــاط واألســياد وبيــن بنــي إســرائيل المســتعبدين، 
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 يحيــل بيــن فرعــون ورؤيــة الحقيقــة واإلقــرار بهــا والتســليم 
ً
يمثــان حجابــا

كمــا  إليهــا، ولمــا ســقط هــذا الحجــاب باإلشــراف علــى الغــرق، رأى الحقيقــة 

هــي عليــه وســلم بهــا. ومثــل هــذا الحجــاب يمكــن أن يوجــد عنــد اإلنســان 

الــذي هــو فــي مثــل حالــة فرعــون مــن الملــوك والقــادة المترفيــن ونحوهــم، 

ويمكــن أن يســقط هــذا الحجــاب بســببين:

التربيــة: وهــو ســبب اختيــاري يحصــل لإلنســان بالمراجعة والمحاســبة   .(

والتصميــم علــى العمــل بمقتضــى العلــم والمنطــق الســليم.

كمــا   وخــارج إرادتــه 
ً
: وهــو ســبب يحصــل لإلنســان قســرا ).  االضطــرار

الغــرق. علــى  أشــرف  حيــن  لفرعــون  حصــل 

كان يعلــم عــن يقيــن صــدق نبــوة موســى الكليــم؟ع؟  األمــر الثانــي: أن فرعــون 

بــه موســى  ورســالته قبــل حــادث اإلغــراق، وذلــك مــن خــال مــا جــاء 

واألدلــة  الواضحــات  والبينــات  الباهــرات  المعجــزات  مــن  الكليــم؟ع؟ 

كان ينكــر ذلــك وال يعتــرف بــه، تحــت  العقليــة القاطعــة النيــرة، ولكنــه 

، ولمــا أشــرف علــى الغــرق اضطــر إلــى االعتــراف بذلــك  تأثيــر الغــرور والتمييــز

إظهــاره، علــى أمــل أن ينقــذه هــذا االعتــراف بذلــك مــن الغــرق، وعليــه  و

فاإلشــراف علــى الغــرق لــم يكــن عــن صــدق نبــوة موســى الكليــم؟ع؟ ورســالته، 

إنمــا اضطــره إلــى االعتــراف   مــن قبــل، و
ً
 لــه تمامــا

ً
كان ذلــك منكشــفا فقــد 

بــه علــى أمــل أن ينجيــه مــن الغــرق.

إيمانــه لــم يقبــا منــه، وجــاءه الجــواب مــن اهلل ؟ج؟:  إال أن توبــة فرعــون و
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<))) أي: لقد عاندت واستكبرت على  �نَ ِسِ��ي ُم�نْ
ْ
�قَ ِم�نَ �ل �ن

ُ
ُل َوك �بْ

�قَ �قَ ْ� َعَص�يْ �نَ َو�قَ �آ
ْ
ل
آ
�<

ــوب،  ــارزت اهلل ؟ج؟ بالمعاصــي والذن ، وب ــر ــى الكف ــه، وأصريــت عل الحــق وأهل

الجرائــم  ارتــكاب  فــي  كلــه  عمــرك  وأفنيــت  األرض،  فــي  وأفســدت  وبغيــت 

المؤمنيــن الصالحيــن بغيــر ذنــب، وذبــح  العظيمــة، مثــل قتــل  والجنايــات 

األطفــال األبريــاء، وانتهكــت الحقــوق، وشــوهت ســمعة المعارضيــن الشــرفاء، 

كان الخيــار بيــدك، وباب التوبة والرجــوع إلى الحق مفتوح  ونحــو ذلــك، حيــن 

إليــك، واآلن قــد أيســت مــن نفســك، وعاينــت المــوت بــأم عينيــك، وأدركــت 

العــذاب اإللهــي بذنبــك، وتيقنــت الهــاك وأيســت مــن النجــاة ولــم يبــَق لــك 

 فــي هــذه التوبــة، 
ً
، تريــد أن تتــوب وتكــون مــن المؤمنيــن، فلســت صادقــا اختيــار

كمــا نجــى موســى الكليــم؟ع؟ وبنــو  إنمــا أردت النجــاة مــن المــوت والهــاك  و

إســرائيل، واإليمــان والتوبــة فــي مثــل هــذه الحالــة االضطراريــة غيــر مقبوليــن وال 

ينفعــان بشــيء. فلــن تقبــل توبتــك ولــن يقبــل إيمانــك، فقــد فــات وقــت التوبــة 

وانتهــى وقــت التكليــف، إذ ال إيمــان حقيقــي وال توبــة مقبولــة حيــن غشــيان 

العــذاب اإللهــي ورؤيــة المــوت وتيقــن الهــاك؛ ألنــه ال توجــد طاعــة وال عصيان، 

، وهــذه التوبــة الكــذوب،  أي: ال تكليــف؛ ألنــه ال توجــد إرادة وال يوجــد اختيــار

، وال مصداقيــة لهمــا وال قيمــة 
ً
كل مجــرم وجانــي وعاصــي اضطــرارا يلجــأ إليهــا 

فعليــة، وال تعــد دليــًا علــى حســن النيــة والتغييــر الفعلــي فــي النفــس لما لبســها 

كان عليــه  كتبــت لصاحبهــا النجــاة لعــاد إلــى مــا  مــن االضطــرار واإللجــاء، ولــو 

��نَ  �نُ حنْ ُ �� �ي ا َكا�نُ ُهم ّمَ
َ
َ�� ل ْل �بَ َ مــن الكفــر والجريمــة والمعصيــة، قــول اهلل تعالــى: >�ب
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<))) وعليــه: ذق جــزاء ذنوبــك  ��نَ ُ �ب كَادنِ
َ
ُه إَِو�نَُّهْم ل ُه�� َع�نْ َ�اُدو� ِلَما �نُ

َ
و� ل

ُ
ْ� ُرّد

َ
ُلۖ  َول �بْ

ِم�ن �قَ

وعملــك الســيء، وهــو الهــاك بالغــرق وأن يلحقــك الخــزي والعــار فــي الحيــاة 

الدنيــا، وتــرد إلــى أشــد العــذاب األبــدي الخالــد فــي اآلخــرة.

بأنــه  المفجعــة  المأســاوية  اللحظــات  تلــك  فــي  فرعــون  وأخبــر اهلل؟زع؟ 

ســوف ينجيــه ببدنــه ال بروحــه التــي هــي علــة الحيــاة اإلنســانية، وبهــا يكــون 

ْ�َم  �يَ
ْ
ال ــى: >�نَ اإلدراك وتكــون األفعــال وتحقــق لإلنســان إنســانيته، قــول اهلل تعال

<))) فهــذه النجــاة، هــي التــي تتناســب مــع  هقً �يَ
آ
َك � �نَ

ْ
ل ��نَ ِلَم�نْ �نَ

ُ
ك َك ِل�قَ َ��نِ �بَ َك �بِ �ي ِ

ّ حب �نَ �نُ

إيمانــك الباهــت الــذي ال روح فيــه، وتوبتــك الظاهــرة الباطلــة التــي ال حقيقــة 

لهــا وال قيمــة فعليــة، ويقــول آيــة اهلل الشــيخ ناصــر مــكارم الشــيرازي: »ومــن 

الممكــن أن يكــون ذلــك إشــارة إلــى أن إيمــان فرعــون الباهــت فــي هــذه اللحظــة 

كالجســد بــدون روح، ولذلــك أثــر بالمقــدار  كان   ، اليائســة وفــي ســاعة االحتضــار

الــذي أنجــى اهلل جســد فرعــون مــن المــاء بعــد أن فارقتــه الــروح حتــى ال يكــون 

طعمــة لألســماك، وليكــون عبــرة لألجيــال القادمــة«.)3) وعليــه: قــدر اهلل؟زع؟ 

، وتنفصــل روحــه عــن جســده، فتذهــب روحــه إلــى العــذاب 
ً
أن يهلكــه غرقــا

اإللهــي الشــديد فــي نــار البــرزخ ثــم إلــى العــذاب اإللهــي األشــد فــي نــار جهنــم 

 ليــراه النــاس بعــد هاكــه، ال ســيما 
ً
فــي اآلخــرة، وأن يبقــى جســده محفوظــا

كانــوا يعظمــون شــأنه وشــأن الملــك والســلطة والقــوة والمــال ونحوهــا،  الذيــن 

كلهــا وأنــه فــوق أن يغــرق ويهلــك،  ويــرون فيــه أنــه إلــه ال يفنــى، بيــده القــوة 

1. األنعام: 28 
2. يونس: 92 

3. تفسير األمثل، ناصر مكارم الشيرازي، جزء 6، صفحة 264
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 علــى نجــوة )مــكان مرتفــع( مــن الشــاطئ، 
ً
حيــث قذفتــه أمــواج البحــر ميتــا

فشــاهده النــاس جثــة هامــدة مطروحــة بالعــراء ال روح فيــه وال حــراك. ولكــن 

، فعرفــوه وتيقنــوا أنــه هو   لــم ينقــص منــه شــيء ولــم يتغيــر
ً
كامــًا ســويا كان  بدنــه 

فرعــون بــدون شــك أو ريــب أو تــردد، وتيقنــوا أنــه هلــك بالغــرق مــع الهالكيــن، 

كســائر النــاس، ضعيــف مقهــور مغلــوب علــى أمــره،  ليعلمــوا ويتيقنــوا أنــه بشــر 

ال يســتطيع أن يدفــع المــوت والهــاك عــن نفســه وعــن أتباعــه، فهــو ليــس بإلــه 

ٰ�<))) ولــوال هــذه المعجــزة اإللهيــة، لنســجت 
َ
ْعل

�أَ
ْ
ُم �ل

ُ
ك ُّ ا َر�ب �نَ

أَ
كمــا يّدعــي ويقــول: >�

الكاذبــة  الخرافــات  نجاتــه  حــول  االنتهازييــن  وعقليــة  الشــعبية  المخيلــة 

كانــوا يعتقدونــه فيــه مــن األلوهيــة  واألســاطير ولــم يصدقــوا غرقــه وهاكــه لمــا 

والعظمــة. وليكــون عبــرة وآيــة يتعــظ بهــا مــن تحدثــه نفســه ممــن ســيأتي بعــده 

مــن األمــم بــأن يفعــل مثــل فعلــه، ويســير علــى طريــق الفســاد والطغيــان والتجبــر 

والتكبــر علــى الحــق وأهلــه والتمــرد علــى اهلل رب العالميــن وأمــره ونهيــه مثلــه، 

فــا يتجــرأ أحــد علــى مــا اجتــرأ عليــه، وال يتجــاوز حــده ويّدعــي مــا ليــس لــه 

بحــق، مثــل: األلوهيــة والربوبيــة والمالكيــة ونحوهــا.

ثــار والتنقيــب علــى جثــة فرعون هذا، وهــو منفتاح  هــذا وقــد عثــر علمــاء اآل

بــن رعميــس الثانــي فــي العــام )900)م( فــي الحفريــات فــي األقصــر فــي قبــر 

)امنحتــب الثانــي( وجثتــه اليــوم محفوظــة بالمتحــف المصــري، وقــد ظهــر 

كمــا ينبغــي لدفــن فرعــون عظيــم مثلــه، وذلــك  مــن آثــار قبــره أنــه لــم يكــن مهيــأ 

 فلــم يهيــأ لــه قبــر خــاص يليــق بــه.
ً
كان مفاجئــا ألن موتــه 

1. النازعات: 24 
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ويعتبــر هــاك فرعــون وجنــوده عــن طريــق الغــرق وهــم ياحقــون ولــي اهلل 

األعظــم موســى بــن عمــران الكليــم؟ع؟ وبنــي اســرائيل المســتضعفين بهــدف 

ــة مــن رب  القضــاء عليهــم واســتئصال شــأفتهم، رســالة واضحــة وبليغــة للغاي

:
ً
ــا ــاس جميع ــا للن ــن فيه ــن يتبي العالمي

ــان والفســاد، واإلعــراض عــن ديــن اهلل  ــم والطغي ــر والظل ــة الكف أن عاقب أ. 

والمعاصــي  الذنــوب  واقتــراف  وحــدوده،  المقدســة  وشــريعته  الحــق 

الهــاك  البشــري، حيــث  النــوع  علــى   
ً
عاقبــة وخيمــة جــدا ثــام،  واآل

والخــراب والتدميــر لــكل مــا أفنــى اإلنســان عمــره فــي تشــييده، والمآســي 

ــاء العيــش وتعكــر صفــو األمــن  الم والشــرور التــي تفقــد اإلنســان هن واآل

واالســتقرار وتعطــل مســيرة تطــوره وتقدمــه الحضــاري، قولــه تعالــى: 

قولــه  َمْ�ِعً��<)))،  ِلَمْهِلِكِهْم  ا  �نَ
ْ
َ�ل َ َوحب ُم�� 

َ
ل طنَ ا  ّمَ

َ
ل اُهْم  �نَ

ْ
ك

َ
ْهل

أَ
� َرى  �قُ

ْ
�ل َك 

ْ
ل >َو�قِ

 �
َ
ل ا  �نَ �يْ

َ
ل �إِ �نَُّهْم 

أَ
�  ��

�نُّ َوطنَ  ِ
َح�قّ

ْ
�ل ِر  �يْ

�نَ �بِ ر�ن  �ل�أ �نِ�ي  �ُدُه  �نُ ُ َوحب ُهَ�  َر  �بَ
ْ
ك >َو�ْس�قَ تعالــى: 

هقُ  �بَ �نَ َكا�نَ َعا�قِ ْر َك�يْ �نُ ا�ن ّمِ �نَ �يَ
ْ
اُهْم �نِ�ي �ل �نَ

�نْ �بَ
�نَ �َدُه �نَ �نُ ُ اُه َوحب �نَ

�نْ �نَ
أَ
ا ُ���نَ 39 �نَ َ ْرحب ُ �ي

<))) فهــذه ســنة إلهيــة ثابتــه فــي الظالميــن عبــر التاريــخ، ولكــن  �نَ اِلِم�ي
�ل�نَّ

كثــر العبــر وأقــل االعتبــار مــن أنــاس ســاهين عــن اآليــات والبينــات  مــا أ

والدالئــل التــي توجــب التفكــر والتأمــل واالعتبــار إذا ضاعــت عقولهــم 

فــي ظلمــات ومتاهــات الجهــل واتبــاع األهــواء الشــيطانية والشــهوات 

األنانيــة  والمصالــح  والمــادة  الدنيــا  فــي عالــم  الحيوانيــة واالســتغراق 

 ، ــل وتتكــرر ــات والدالئ ــات والبين ــة، فتمــر عليهــم اآلي ــة العاجل الدنيوي

1. الكهف: 59 
2. القصص: 40-39 
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لكنهــم ال ينتفعــون بهــا، لعــدم إقبالهــم عليهــا وعــدم أهليتهــم الروحيــة 

بهــا  يعتبــرون  وال  فيهــا  يفكــرون  فــا  منهــا،  لاســتفادة  واســتعدادهم 

. ويكونــون األخســرون أعمــاالً

ب.  حــق الشــعوب قاطبــة فــي الحريــة والحيــاة الطيبــة الكريمــة والتخلــص 

مــن األنظمــة الدكتاتوريــة والحكومــات المســتبدة، وأن اهلل؟زع؟ يقــف 

إلــى صــف المســتضعفين المناضليــن لينصرهــم فــي نضالهــم المشــروع 

الذيــن يفرضــون علــى  المتجبريــن  المســتكبرين  لنيــل حقوقهــم ضــد 

. النــاس إرادتهــم وحكــم األمــر الواقــع بالحديــد والنــار

ج.  أن الباطــل مهمــا اســتعلى ووجــد لــه مــن أنصــار وأعــوان وجنــود وأتبــاع، 

فإنــه مغلــوب ومهــزوم أمــام جنــود الحــق والعــدل والخيــر والفضيلــة فــي 

نهايــة المطــاف، وهــذا مــن شــأنه أن يشــحذ همــم المناضليــن ويقــوي 

عزائمهــم ويزيــل الوهــن والضعــف والشــك والتــردد مــن نفوســهم، ويبعــد 

عنهــم اليــأس والقنــوط ويحملهــم علــى الصمــود واالســتمرار فــي النضــال 

الحــق  علــى  ألنهــم  الازمــة؛  النفيســة  التضحيــات  وتقديــم  والفــداء 

واهلل؟زع؟ ناصرهــم والنصــر حليفهــم فــي نهايــة المطــاف.

الحضارة الفرعونية وميزات النظام الفرعوني

الحضــارة الفرعونيــة هــي الحضــارة التــي قامــت فــي مصــر وازدهــرت منــذ 

أواســط األلــف الثالــث قبــل الميــاد، وعمــرت نحــو ثاثــة آالف وخمســمائة 

، ولــم يعــرف التاريــخ القديــم 
ً
)00)3( ســنة، أي خمســة وثاثــون ))3( قرنــا
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الحضــارة  وكانــت  الفرعونيــة،  الحضــارة  عمــرت  مثلمــا  عمــرت  حضــارة 

الفرعونيــة حضــارة أصيلــة مغلقــة، نزعــت إلــى العيــش بنفســها لنفســها فــي 

، وكانــت رغــم أصالتهــا وانغاقهــا عرضــة إلــى  كبيــر داخــل إطــار مقفــل إلــى حــد 

كثيــر مــن التغيــرات والتطــورات الدينيــة واالجتماعيــة والسياســية واالقتصادية، 

ــؤس واالنحطــاط، وكانــت  ، أو الب والتفــاوت فــي مســتويات الرخــاء واالزدهــار

لنهــر النيــل أهميــة عظيمــة فــي نشــأة الحضــارة المصريــة عمومــا وتطورهــا حتى 

قيــل بحــق: »مصــر هبــة النيــل«.

ويتميــز النظــام الملكــي الفرعونــي بالمركزيــة والقوة والشــدة والصرامة، ويكون 

لــه، ويمثل المرجع األعلى والســيد  مركــزه الملــك )فرعــون( الــذي يتخــذ صفــة اإل

األوحــد فــي النظــام، ولــه ســلطات مطلقــة، وليــس عليــه رقيــب وال حســيب، 

فهــو رب األرض ومــن عليهــا اإلنســان والحيــوان والنبــات والجمــاد ومالكهــا، 

كل شــيء فيهــا، ويوجــه شــؤون الحياة ومظاهرها برمتها، ويرســم  وعليــه يتوقــف 

جميــع معالمهــا، حتــى مــا يقــع منهــا ضمــن الحيــاة الخاصــة والشــخصية، ممــا 

يجعــل النــاس أقــرب إلــى صفــة العبيــد منهــم إلــى صفــة المواطنيــن والرعايــا، في 

الم اإلنســان ومعاناتــه الخاصــة، وال يعبــأ بالحيــاة الفرديــة،   آل
ً
نظــام ال يقيــم وزنــا

فيفقــد األفــراد الحريــة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والدينيــة، فيفــرض 

االحتــكار الكامــل لصالــح الملــك فــي جميــع المــوارد، وتفــرض إرادتــه علــى 

لهــة التــي   للعبــادة واآل
ً
الجميــع فــي جميــع المجــاالت والشــؤون، وتتــاح دائمــا

يرعاهــا االنتشــار والســيطرة، وتــذوب فيــه صفــة الدولــة، وتخضــع لــه الطبيعــة، 

ــى  ــادة حت  يســتحق العب
ً
ــا ، ويبقــى إله ــداع ورخــاء وازدهــار كل إب وهــو مصــدر 

بعــد وفاتــه، وهــذه الصفــات تجدهــا بدرجــات متفاوتــة وبأســماء مختلفــة 
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 للديــن والمنطــق 
ً
فــي الممالــك المطلقــة فــي العالــم الثالــث المتخلــف، خافــا

والفطــرة والطبــع الســليم وروح العصــر وكرامــة اإلنســان.

كثيرة يتم  ويقــوم النظــام الملكــي الفرعونــي علــى التــوارث، إإل أنــه فــي أحيــان 

لهــة، وفــي جميــع  كلــه إلــى إرادة اآل االســتياء علــى العــرش بالقــوة، ويســند ذلــك 

الحــاالت يتــم تتويــج الملــك )فرعــون( فــي حفــل رســمي بــذخ، تصاحبــه الكثيــر 

مــن الطقــوس الرمزيــة واألدعيــة الدينيــة، ويســلم شــارات، مثــل: الصولجــان 

والســوط، التــي ترمــز إلــى الســلطة وتوليــه القــوة اإللهيــة، ويدخــل فــي مصــاف 

كإلــه وابــن إلــه، ويتمتــع بســلطات ربوبيــة   لهــم، ويعيــش 
ً
لهــة، ويصبــح مســاويا اآل

مطلقــة، ويعمــل مــا يجــب أن يعمــل، أي: أن فعلــه وقولــه هــو عيــن الحكمــة 

والصــواب، وتمثــل إرادتــه القانــون، ولهــا مــا للعقيــدة الدينيــة مــن القدســية 

والقــوة، وكل مــا يتفــوه بــه يجــب التســليم بــه والخضــوع لــه، ويجــب أن يطبــق 

 ومدعــاة للضــرر ظاهــًرا؛ ألنــه يخــرج 
ً
ويعمــل بــه فــي الحــال، حتــى لــوكان قاســيا

مــن فــم إلــه، والعمــل بــه ينتهــي إلــى الســعادة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، فهــو ال 

إنمــا هــو عيــن الحكمــة والصــواب والعــدل والخيــر والفضيلــة.  ، و
ً
يأتــي اعتباطــا

لتــزام التــام فــي أعمالهــم  وقــد عــرف عــن المصرييــن فــي الحضــارة الفرعونيــة اإل

بالواجبــات والمحرمــات التــي يســنها لهــم القانــون الفرعونــي، وتنــزل عقوبــة 

كل مــن يخالــف اإلرادة الفرعونيــة. اإلعــدام علــى 

كل ويشــرب ويتنفــس الهــواء ويلهــو ويلعــب وينكــح  كل ذلــك يــأ وفرعــون مــع 

. ولــه زوجــات وأوالد وجــواري، ونحــو ذلــك مــن مســتلزمات البشــر

ويعتبــر فرعــون مــن الناحيــة الدينيــة الكاهــن األعظــم الــذي تقــدم القرابيــن 

كل والمدافــن الملكيــة وكافــة  كل، والمســؤول عــن إدارة الهيــا باســمه فــي الهيــا
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 لــه فــي الخدمــة الدينيــة، ويلعــب 
ً
وشــؤونها، ويختــار مــن بيــن الكهنــة نوابــا

 
ً
دورا الطبقــات،  كل  مــن  أفضــل  بتعليــم  يتمتعــون  الذيــن  والســحرة  الكهنــة 

ــة  ــه الســلطات الديني ــذي تتداخــل في ــي، ال  فــي النظــام الملكــي الفرعون
ً
ــرا كبي

ــزة  والمدنيــة، وقــد احتــل بعــض رؤســاء الكهنــة، مكانــة عظيمــة عاليــة ومتمي

ــى  ــي يقومــون عل ــة الت ــك بفضــل مــا لآلله ــي، وذل ــي النظــام الملكــي الفرعون ف

كهنــوت  إدارة شــؤون معابدهــا مــن نفــوذ وثــروة. ويوجــد فــي طبقــة الكهنــة، 

لــه(  لــه، تقــوم علــى رأســه الملكــة، وتلقــب )بعــروس اإل نســائي لخدمــة معبــد اإل

، رئيســة الكاهنــات.
ً
وتقــوم مقامهــا عمليــا

وكان الكهنــة يجمعــون بيــن المراتــب الدينية والوظائف المدنية العســكرية، 

كانــوا يحرصــون علــى أن تكــون وراثيــة فــي أوالدهم وأســرهم. وقد أصبحت  التــي 

وراثــة مركــز رئيــس الكهنــة، القاعــدة التــي يســير عليهــا النظــام الملكــي الفرعونــي 

فــي أواخــر أســرة رعميــس الثانــي، وهــو والــد منفتــاح الفرعــون الطاغيــة الــذي 

 فــي عهــد موســى الكليــم؟ع؟ فــي نهايــة األلــف الثانــي قبــل الميــاد.
ً
هلــك غرقــا

إدارة  ومــن وظائــف الملــك الرئيســية: الدفــاع عــن مصــر أمــام الغــزاة، و

مواردهــا االقتصاديــة وثرواتهــا الهائلــة التــي ال تعــد وال تحصــى، حيــث تميــزت 

مصــر بغنــى أســطوري مثيــر للخيــال والشــهوة واألطمــاع، إذ الوفــرة فــي الزراعــة 

التجــارة  جانــب  إلــى  كهــة،  والفوا والخضــروات  بأنواعهــا  الحبــوب  مثــل: 

الصناعــات  مثــل:  والصناعــة،  المحــدودة،  والخارجيــة  الواســعة  الداخليــة 

المعدنيــة والفخــار والنبيــذ والزخرفــة والزينــة، والوفــرة فــي المعــادن، مثــل: 

الذهــب والنحــاس واألحجــار الكريمــة، مثــل: الزمــرد وغيــره، وتقــدم العلــوم 
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مثــل: الكيميــاء والفلــك والهندســة والرياضيــات، وكثــرة العمــال والفاحيــن 

كــة  وأصحــاب الحــرف والمهنييــن، مثــل: األطبــاء والمهندســين والصاغــة والحا

والحداديــن والنحاتيــن والنجاريــن والحاقيــن والنقاشــين والفنانيــن وغيرهــم.

، المحافظــة علــى األمــن واالســتقرار الداخلي في 
ً
ومــن وظائــف الملــك أيضــا

إشــاعة األمــن واالســتقرار  الدولــة والمجتمــع، واإلشــراف علــى ديــوان المظالــم، و

 لســامة المجتمــع 
ً
إقامــة العــدل بيــن الســكان، ممــا يعــد أساســا الروحــي، و

. والدولــة، واســتمرار النظــام، وتحقيــق التقــدم واالزدهــار

ومعاونيــن  وزراء  لنفســه  الفرعونــي  النظــام  فــي  )فرعــون(  الملــك  ويتخــذ 

التــي  والتوجهــات  والتعليمــات  األوامــر  بتبليــغ  ويقومــون  بآرائهــم،  يسترشــد 

تصــدر عنــه، ويشــرفون علــى تنفيذهــا وتطبيقهــا، ويعينونــه علــى أعمالــه، وهــو 

كبيــرة مــن أصحــاب  إلــى جانبهــم بطانــة  كيفمــا يشــاء، و يعّينهــم ويعزلهــم 

ــن، الذيــن  ــة والقــادة والوجهــاء واألشــراف والنبــاء والموظفي المقامــات العالي

وصاحياتهــم،  ورتبهــم  درجاتهــم  وتختلــف  الشــرفية،  األلقــاب  يحملــون 

كانــوا مــن أهــم مظاهــر العظمــة البشــرية الزائفــة، فهــم دليــل علــى  إن  وهــؤالء و

لــه الحــق ال يحتــاج إلــى مثلهــم، وهــم دليــل علــى األنظمــة  بشــرية فرعــون، ألن اإل

كان لهــا لتوجــد وتســتمر لــوال  الدكتاتوريــة والحكومــات المســتبدة الظالمــة، مــا 

وجــود هــؤالء األنانييــن الفاســدين التعســاء. فــي الحديــث النبوي الشــريف: »إذا 

كان يــوم القيامــة نــادى منــاٍد: أيــن الظلمــة وأعوانهــم؟ مــن الق لهــم دواة أو ربــط 

 أو مــد لهــم مــدة قلــم فاحشــروهم معهــم«))) وفــي الحديــث عــن اإلمام 
ً
لهــم كيســا

1. حبار األنوار، جزء 75، صفحة 37 
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الصــادق؟ع؟ أنــه قــال: »لــوال أن بنــي أميــة وجــدوا مــن يكتــب لهــم ويجبــي لهــم 

الفــيء ويقاتــل عنهــم ويشــهد جماعتهــم لمــا ســلبونا حقنــا«))) هــذا رغــم خساســة 

طبعهــم وســوء أخاقهــم، ولكــن المثــل يقــول: »لــكل ســاقط القــط«.

إلــى جانــب هــؤالء يوجــد الخــدم والحشــم والعبيــد الذيــن هــم الغالــب مــن 

ى الحــروب والقرصنــة، فــي مجتمــع يقــوم علــى التمييــز والطبقيــة الوراثيــة،  أســر

والكهنــة  والجنــود  والموظفيــن  والتجــار  والصنــاع  والعمــال  الفاحيــن  مثــل: 

كانــت مراتبهــم ومســتويات ودرجــات قربهــم مــن  والســحرة وغيرهــم، الذيــن 

الملــك )فرعــون( تتفــاوت وتختلــف مــن عهــد إلــى عهــد بحســب الظــروف 

واألوضــاع المتغيــرة، ولهــذا وعــد فرعــون الســحرة بــأن يغيــر درجتهــم فــي الســلم 

قــول اهلل  الكليــم؟ع؟،  مــن هزيمــة موســى  إذا هــم تمكنــوا  ويقربهــم  الطبقــي 

<))) وهنــاك  �ن �ي اِل�بِ �نَ
ْ
ْح�نُ �ل

ا �نَ
�ن ُك�نَّ ًر� �إِ

ْ حب
�أَ

َ
ا ل �نَ

َ
�نَّ ل �� �إِ

ُ
ال ْرَعْ��نَ �قَ َحَرهقُ �نِ اَء �لّسَ تعالــى: >َو�بَ

حــكام الواليــات واألقضيــة الذيــن يتمتعــون بصاحيــات إداريــة واســعة، والــى 

جانبهــم العديــد مــن الموظفيــن والعمــال الذيــن تختلــف رتبهــم وســلطاتهم 

وطريقــة تعيينهــم.

إرادتــه  و لســلطته  يخضــع  أجلــه،  ومــن  فرعــون  باســم  يعمــل  والــكل 

المطلقتيــن، وقــد ســمح النظــام اإلداري فــي النظــام السياســي الملكــي الفرعونــي 

الــذي يقــوم علــى أســاس الديــن والعقيــدة، لجميــع هــؤالء المســؤولين بالعبــث 

بمصالــح المواطنيــن ومصائرهــم، والتاريــخ الفرعونــي ملــيء بالكثيــر مــن األخبــار 

1. الكايف، جزء 5، صفحة 106 
2. األعراف: 114-113



  132   الالمنطق في الفكر والسلوك - الجزء األول

كمــا هــو  المكــررة مــن الظلــم والجــور والطغيــان والفســاد واالبتــزاز والســخرة، 

، تحــت عنــوان  كل عصــر ومصــر كل نظــام ملكــي دكتاتــوري فــي  الحــال فــي 

لهــة الذيــن شــيدت الحضــارة الفرعونيــة مــن أجــل مجدهــم، وعنــوان  رضــى اآل

مصلحــة الدولــة وهيبتهــا وقوتهــا، ونحــو ذلــك.

وقــد منــح النظــام السياســي واإلداري فــي الحضــارة الفرعونيــة الكثيــر مــن 

الثــروة والرفــاه واألبهــة والمجــد للفراعنــة، إال أنهمــا أديــا فــي النهايــة إلــى انحــال 

النظــام الملكــي الفرعونــي وتقويضــه والقضــاء عليــه، حيــث انتقــل الحــال مــن 

التملــق إلــى الملــك )فرعــون( والتقــرب إليــه، إلــى التنافــس معــه علــى الســلطة 

واالختــاس  منــه،  والمفوضــة  الممنوحــة  للصاحيــات  والتجــاوز  والثــروة، 

للثــروة، والتأليــب علــى الملــك، والدخــول فــي معــارك عســكرية ضــده وضــد 

ــؤس  ــر والب ــى الفق ــة إل ــك، باإلضاف ــات، ونحــو ذل ــه، وانفصــال الوالي ــن ل الموالي

كل  الــذي يعيشــه النظــام فــي حــال غالبيــة الشــعب، فيصبــح الملــك أمــام 

ذلــك فــي حالــة عجــز عــن الدفــاع عــن نفســه وســلطته وامتيازاتــه، ممــا يــؤدي 

ــة المطــاف بالقضــاء  ــة، انتهــى فــي نهاي إلــى خلــق الفوضــى والوهــن فــي الدول

الفرعونــي، وهــذا مــن شــأنه أن يكشــف  الفرعونيــة والنظــام  علــى الحضــارة 

لنــا عــن علــة خطــورة الفســاد والظلــم والدكتاتوريــة واالســتبداد علــى النظــام 

والدولــة والمجتمــع، ويدلنــا علــى النهايــة الحتميــة لــكل نظــام ودولــة يقومــان 

ــى اإلرادة الشــعبية  ــا الفســاد وال يســتندان إل ــم وينتشــر فيه ــى الباطــل والظل عل

 بالخــزي 
ً
والدعــم الجماهيــري، وهــو االنهيــار والخــروج مــن التاريــخ ملطخــا

والعــار والفضيحــة.
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ل �نَ �نَ ِه  �أِ

َ
َوَمل ْرَعْ��نَ  �نِ  �ٰ

َ
ل �إِ ا 

�نَ ا�قِ �يَ
آ
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بعــث اهلل تبــارك وتعالــى نبيــه الكريــم واإلمــام العظيــم والولــي الناصــح األمين 

موســى بــن عمــران الكليــم؟ع؟، وهــو ثالــث األنبيــاء الكــرام أولــي العــزم العظــام، 

إبراهيــم وموســى وعيســى ومحمــد  - وهــم بحســب الترتيــب التاريخــي نــوح و

صلــوات اهلل وســامه عليهــم أجمعيــن -. إلــى قــوم عتــاة مــردة متجبريــن، وهــم: 

كان يّدعــي األلوهيــة  ، - الــذي  فرعــون الطاغيــة ملــك مصــر وعظيمهــا المتجبــر

إســرائيل  بنــي  ويضطهــد  دليــل،  وال  حــق  بغيــر  ؟ج؟  اهلل  دون  مــن  والربوبيــة 

إلــى ملئــه الفاســدين، وهــم: النبــاء واألعيــان واألشــراف  المســتضعفين -، و

والمستشــارين وكبــار الموظفيــن والمعاونيــن والقــادة السياســيين والعســكريين 

والكهنــة الذيــن بيدهــم الحــل والعقــد فــي إدارة شــؤون الباد والعبــاد وتدبيرهم، 

كارهيــن. وقيــل: ســموا بالمــأل  وليــس لغيرهــم إال االنقيــاد والتســليم طائعيــن أو 

العيــون  الفاخــرة  ومابســهم  الباذخــة  وظواهرهــم  ببريقهــم  يملــؤون  ألنهــم 

والنفــوس، وألن لهــم حضــور الفــت وفعــال فــي جميــع المجــاالت ومياديــن 

إبراهيــم ولــوط  كمــا بعــث الرســل قبلــه، مثــل نــوح وهــود وصالــح و المجتمــع، 

ــى مــن ســبقهم مــن األمــم، وســيبعث  ــو اآلخــر إل وشــعيب وغيرهــم، الواحــد تل

الرســل بعــده الواحــد تلــو اآلخــر إلــى مــن ســيأتي بعدهــم مــن األمــم، لكــي 

يأخــذوا بأيديهــم ويهدوهــم إلــى ســبيل الرشــاد والديــن اإللهــي الحــق، الــذي 

فيــه خيرهــم وصاحهــم وكمالهــم وســعادتهم فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، 

ويعلموهــم مــا يوافــق اســتعداداتهم الذهنيــة مــن المعــارف اإللهيــة الحقــة 

، ويأتوهــم بالتشــريعات التــي تلبــي احتياجاتهــم  والمواعــظ واإلرشــادات والعبــر

 مــن النقــص إلــى الكمــال الحضــاري، إلــى أن 
ً
المســتجدة وينقلوهــم تدريجيــا

ينتهــي حــال البشــرية فــي مســيرتهم التاريخيــة والحضاريــة والتكامليــة، إلــى 
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موقــف علمــي هــو أعلــى المواقــف، فيختــم عنــده الرســالة الســماوية والنبــوة، 

كتاب جديد أو شــريعة   ال مطمع بعده في 
ً
ويســتقر الكتاب والشــريعة اســتقرارا

جديــدة، ويبقــى بعــده للبشــرية التــدرج فــي الكمــال المعرفــي والتربــوي وانتشــار 

 وتمكنــه والعمــل 
ً
الديــن اإللهــي الحــق وانبســاطه علــى المجتمــع البشــري عالميــا

كافــة األصعــدة وفــي جميــع الشــؤون الخاصــة والعامــة، حتــى  بمقتضــاه علــى 

تتهيــأ البشــرية إلــى إقامــة دولــة العــدل اإللهــي العالميــة، ثــم تتكامــل بالتدريــج 

كمالهــا، فتتحقــق غايــة خلــق اإلنســان فــي عالــم الدنيــا، أي:  حتــى تبلــغ ذروة 

تســتنفذ الدنيــا غايــة وجودهــا، ويتهيــأ عالــم الطبيعــة )الكــون( لانتقــال مــن 

عالــم الدنيــا إلــى عالــم البــرزخ، ثــم يتكامــل فــي عالــم البــرزخ حتــى يصــل إلــى 

كمالــه البرزخــي، فينتقــل مــن عالــم البــرزخ إلــى عالــم القيامــة واآلخــرة. وهــذا مــا 

كتبــه اهلل؟زع؟ وفرضــه علــى نفســه، بمقتضــى رحمتــه الواســعة وحكمتــه البالغــة، 

كمالــه الائــق بــه والمقــدر لــه ويحقــق  كل موجــود إلــى  بــأن يتكفــل بإيصــال 

غايــة وجــوده، و لئــا يكــون للنــاس علــى اهلل؟زع؟ حجــة وتكــون لــه الحجــة 

البالغــة عليهــم.

�َسٰ�<))) تــدل علــى االهتمــام الربانــي الكبيــر  ْ�ِ�ِهم ّمُ َ ا ِم�ن �ب �نَ
ْ َ��ث َ  �ب

ّمَ
ُ وعبــارة >�ث

البالــغ بأمــر موســى الكليــم؟ع؟ ورســالته والكتــاب الــذي أنــزل عليــه والشــريعة 

التــي جــاء بهــا مــن عنــد رب العالميــن، إلــى هدايــة البشــرية وتكامــل مســيرتها، 

بعــد  الســماوية،  الرســاالت  مســيرة  فــي  ثالثــة  جديــدة  مرحلــة  يمثــل  وأنــه 

المرحلــة األولــى التــي قادهــا نــوح؟ع؟ والمرحلــة الثانيــة التــي قادهــا إبراهيــم 

الخليــل؟ع؟.

1. األعراف: 103 
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ْ�ِ�ِهم  َ �ب ِم�ن  ا  �نَ ْ َ��ث َ �ب ّمَ 
ُ >�ث وملئــه  فرعــون  إلــى  الكليــم؟ع؟  إرســال موســى  وأن 

ــة  ــى أن معالجــة المفاســد االجتماعي ــدل عل ِه<))) ي �أِ
َ
ْرَعْ��نَ َوَمل ٰ� �نِ

َ
ل ا �إِ

�نَ ا�قِ �يَ
آ
ا �َسٰ� �بِ ّمُ

ى فــي المجتمعــات البشــرية، ال تتــم مــن خــال االكتفــاء  واالنحرافــات الكبــر

كمــا  بالتبليــغ والتربيــة ومعالجــة المشــكات واالنحرافــات والمفاســد الفرديــة، 

إنمــا يجــب الســعي إلصــاح النظــام  يفعــل بعــض الدعــاة والفقهــاء العاجزيــن، و

والحكومــة وقــادة المجتمــع والدولــة، وهــذا هــو الــدرس الــذي يعطيــه لنــا القرآن 

الكريــم فــي هــذه العبــارة، ممــا يتطلــب مــن األنبيــاء الكــرام واألوصيــاء الهاديــن 

واألوليــاء الصالحيــن؟ع؟ والفقهــاء العامليــن المجاهديــن والدعــاة، أن يتصــدوا 

إرشــادها، ال أن يكتفــوا  للشــأن العــام، ولقيــادة الحــركات اإلصاحيــة والثوريــة و

إصــاح الحــاالت الفرديــة، وأن يتحلــوا بالوعــي السياســي،  بالتبليــغ والتربيــة و

والبصيــرة فــي الديــن والعقيــدة والشــريعة والســيرة واألخــاق والمفاهيــم العامــة 

الديــن  البصيــرة فــي  الواقــع وشــؤون الحيــاة، أي: يجــب أن تصاحــب  وفــي 

البصيــرة فــي الواقــع وشــؤون الحيــاة، وال يمكــن أن تنفصــل البصيــرة فــي الديــن 

عــن البصيــرة فــي الواقــع وشــؤون الحيــاة؛ ألن الديــن جاء لقيــادة الحياة، فيجب 

نــوا الديــن مــن 
ّ
علــى القــادة الربانييــن أن يتحلــوا بالبصيــرة فــي الواقــع لكــي يمك

ــن الديــن مــن قيــادة الحيــاة فعــًا يتوقــف علــى تحلي 
ّ
قيــادة الحيــاة فعــًا، وتمك

القــادة الربانييــن بالبصيــرة فــي الواقــع وشــؤون الحيــاة وتوفرهــم علــى ذلــك.

وقــد حمــل موســى الكليــم؟ع؟ رســالة رب العالميــن، وذهــب معــه أخــوه 

ووزيــره وشــريكه فــي النبــوة والرســالة هــارون؟ع؟ فدخــا علــى فرعــون الطاغيــة 

وال  الجبــال  تــزول  الحديــد،  كزبــر  وقلــب  مطمئنــة،  بنفــس  الملكــي،  قصــره 

1. نفس املصدر
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يــزوال عــن عقيدتهمــا ومواقفهمــا الرســالية، وبحضــور ملئــه، ولــم يخشــيا قوتــه 

وســطوته وجبروتــه وطغيانــه، وبلغــاه مــع ملئــه رســالة رب العالميــن إليهــم.

كقيصــر لملــوك الــروم،  وفرعــون لقــب لملــوك مصــر فــي التاريــخ القديــم، 

ى لملــوك الفــرس، والنجاشــي لملــوك الحبشــة، ونحــو ذلــك، واســم فرعــون  وكســر

رســل إليــه موســى الكليــم؟ع؟ فــي الروايــات: الوليــد بــن مصعب بــن الريان، 
ُ
الــذي أ

كتــب التاريــخ: منفتــاح بــن رعميــس الثانــي، ويلقــب  وقيــل: قابــوس، واســمه فــي 

كغيره مــن الفراعنة صفــة األلوهيــة، فقال:  بســليل اإللــه. وقــد أضفــى علــى نفســه 

المرضيــة  النفســية  النزعــة  وهــي   (((> ِر�ي �يْ
عنَ ٍه 

َٰ
ل �إِ �نْ  ّمِ م 

ُ
ك

َ
ل َعِلْم�قُ  َما   

اأُ
َ
َمل

ْ
�ل َها  ُّ �ي

أَ
� ا  >�يَ

، فــإذا وجــدوا 
ً
االســتعائية التــي يميــل إليهــا الملــوك الدنيويــون األنانيــون دائمــا

أو   
ً

 صراحــة
ً
أعلنوهــا جميعــا واألجــواء،  األمــور  لهــم  مــن يصدقهــم وصفــت 

كذلــك أنــه الــرب األعلــى  . وزعــم 
ً
تلميًحــا، قــوالً أو فعــًا، ولــم يتعففــوا عنهــا أبــدا

ٰ�<))) فهــو يملــك األرض ومــن 
َ
ْعل

�أَ
ْ
ُم �ل

ُ
ك ُّ ا َر�ب �نَ

أَ
، فقــال: >�

ً
ألهــل مملكتــه جميعــا

ــع بســلطات  ــر شــؤونهم الخاصــة والعامــة، ويتمت ــده أرزاقهــم وتدبي ــا، وبي عليه

مطلقــة، ويمثــل المرجــع األعلــى والســيد األوحــد إلــى النــاس، وليــس عليــه 

كل شــيء فــي الحيــاة، ممــا يجعــل النــاس  رقيــب وال حســيب، وعليــه يتوقــف 

أقــرب إلــى العبيــد منهــم إلــى الرعايــا األحــرار والمواطنيــن الذيــن يتمتعــون بكافة 

العقيــدة والضميــر  الحيــاة وحريــة  الطبيعيــة، وفــي مقدمتهــا حــق  الحقــوق 

والتعبيــر عــن الــرأي، وحــق اختيــار نظــام دولتهــم وحكومتهــم، ونحــو ذلــك، 

.
ً
وهــذا هــو الحــال الشــنيع فــي األنظمــة الدكتاتوريــة والملكيــات المطلقــة دائمــا

1. القصص: 38 
2. النازعات: 24 
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ورســالة موســى الكليــم؟ع؟ موجهــة فــي الحقيقــة والواقــع إلــى فرعــون وقومــه 

، باإلضافــة إلــى بنــي إســرائيل وســائر النــاس فــي زمانــه، إال أن 
ً
األقبــاط جميعــا

؛ ألنهــم الساســة والقــادة الذيــن بيدهم الحل  القــرآن خــص فرعــون وملئــه بالذكــر

ــن،  كارهي ــن أو  ــاد والتســليم طائعي ــاع ليــس لهــم إال االنقي والعقــد، وغيرهــم أتب

فــإن هــم آمنــوا بالديــن الحــق وصدقــوا بالرســالة، انفتــح الطريــق أمــام غيرهــم 

، تبعهــم  كذبــوا وأصــروا علــى الكفــر إن هــم عانــدوا أو  لإليمــان والتصديــق، و

كمــا هــي العــادة فــي ظــل   ، غيرهــم فــي العنــاد والتكذيــب واإلصــرار علــى الكفــر

األنظمــة الدكتاتوريــة والحكومــات المســتبدة فــي المجتمعــات المتخلفــة. 

باإلضافــة إلــى النكتــة ســابقة الذكــر التــي تتعلــق باإلصــاح فــي المجتمعــات.

ــه  ــه الكريــم موســى الكليــم؟ع؟ بمــا يثبــت صــدق نبوت وقــد أيــد اهلل؟زع؟ نبي

النيــرات  بالمعجــزات  فأيــده  والتــردد،  للشــك  مجــاالً  يــدع  ال  بمــا  ورســالته 

العقليــة  والبراهيــن  وباألدلــة  الواضحــات،  وبالبينــات  العظيمــة،  الباهــرات 

موســى  بهــا  جــاء  التــي  المعجــزات  وكانــت  القاطعــة،  الامعــة  الســاطعة 

الكليــم؟ع؟ مــن عنــد رب العالميــن، تســع معجــزات، وهــي: العصــا التــي تتحــول 

إلــى ثعبــان فعلــي حقيقــي عظيــم، واليــد الســمراء التــي إذا أدخلهــا فــي جيبــه 

 يمــأل المــكان، وآيــات 
ً
 عظيمــا

ً
ثــم أخرجهــا تخــرج بيضــاء جميلــة تشــع نــورا

العــذاب الســبع، الطوفــان والجــراد والُقّمــل والضفــادع والــدم والقحــط ونقــص 

، فلــم ينقــل القــرآن الكريــم لنبــي مــن  الثمــرات، وهــي آيــات لــم يشــاهد لهــا نظيــر

األنبيــاء الكــرام؟ع؟ مــن المعجــزات مثلمــا نقلــه عــن موســى الكليــم؟ع؟.

لــم  الحــق،  علــى  المســتكبرين  الفاســدين  وملئــه  الطاغيــة  فرعــون  أن  إال 
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عليهــا  اســتكبروا  بــل  العظيمــة،  الباهــرات  المعجــزات  هــذه  لحــق  ينقــادوا 

وعانــدوا، وكان موقفهــم الكفــر بــدل اإليمــان، واإلنــكار والتكذيــب بــدل القبــول 

والتصديــق، واالســتكبار علــى الحــق وأهلــه بــدل الخضــوع والتســليم، وفــي 

فــي غيــر موضعهــا،  بهــا ووضعهــا  ذلــك ظلــم عظيــم للحقيقــة لجحودهــم 

وللمنطــق واإلنســانية والكرامــة، ومخالفــة للفطــرة والطبــع الســليم، وخــروج 

عــن طــور العبوديــة هلل ســبحانه وتعالــى، وعــن رتبــة اإلنســانية، وهبــوط إلــى 

، وألصــدق  درك الشــيطانية والحيوانيــة؛ ألنــه تكذيــب للحــق المبيــن الظاهــر

 ظلــم 
ً
الصــدق وأبينــه، رغــم قيــام الدليــل الســاطع القاطــع عليــه. وفيــه أيضــا

الدنيــا  الداريــن  فــي  والشــقاء  المهالــك  مــوارد  ألنــه يوردهــا  للنفــس؛  عظيــم 

واآلخــرة، وظلــم عظيــم للنــاس للمؤمنيــن بمــا يوقعــوه عليهــم مــن األذى المــادي 

إبعادهــم عــن اإليمــان  والمعنــوي، أو لغيــر المؤمنيــن بصدهــم عــن الهدايــة و

والقبــول بالديــن الحــق، الــذي فيــه خيرهــم وصاحهــم وكمالهــم وســعادتهم 

الحقيقــة الفعليــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، ومخالفتــه والخــروج عليــه 

يــؤدي إلــى الهــاك والشــقاء الحقيقــي الفعلــي فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، أي: 

أن تكذيــب أهــل الحــل والعقــد بالرســل، يقطــع علــى العامــة مــن النــاس، طريــق 

الصــاح والنجــاة والســعادة ويــؤدي بهــا إلــى الضــال وفســاد األحــوال والهــاك 

كلــه تقــع علــى عواتقهــم،  والشــقاء فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، ومســؤولية ذلــك 

دون أن تنقــص أو تخلــى العامــة مــن مســؤولية ضالهــم وســوء اختيارهــم. 

ويعتبــر الموقــف االســتعائي الــذي وقفــه فرعــون الطاغيــة وملــؤه الفاســدون 

المســتكبرون، هــو عيــن الموقــف الجاهلــي األحمــق الــذي يقفــه الطواغيــت 

والمترفــون  الظلمــة  المســتبدون  والحــكام  المتجبــرون  والفراعنــة  الضالــون 
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المســتغلون األنانيــون وأتباعهــم وأنصارهــم االنتهازيــون فــي العالــم علــى طــول 

العاجلــة  الدنيويــة  األنانيــة  التاريــخ وعــرض الجغرافيــا، مؤثريــن مصالحهــم 

علــى المصالــح الحيويــة الجوهريــة العامــة للنــاس العاجلــة وفــي دورة الحيــاة 

والشــر  الفضيلــة،  علــى  والرذيلــة  الحــق،  علــى  الباطــل  ومؤثريــن  الكاملــة، 

اآلخــرة،  والدنيــا علــى  المعنويــة،  القيــم  الماديــة علــى  والقيــم   ، الخيــر علــى 

ومتجاهليــن ومتجاوزيــن حقيقــة أن خيرهــم وصاحهــم وكمالهــم وســعادتهم 

ــة الحــق  ــا واآلخــرة، ال تتحقــق إال بمعرف ــن الدني ــة فــي الداري ــة الفعلي الحقيقي

والعمــل بمقتضــاه لمــا بينهمــا مــن التــازم الوجــودي الــذي ال ينفــك، وهــو 

بــدون شــك موقــف أخــرق أحمــق مخالــف للمنطــق والحكمــة والصــواب 

ولكرامــة اإلنســان؛ ألنــه يضــع األشــياء فــي غيــر محالهــا، فالمنطــق والحكمــة 

كلهــا بــأن تقابــل آيــات اهلل؟زع؟ ومعجزاتــه وبيناتــه واألدلــة  والصــواب تقتضــي 

والبراهيــن العقليــة الصحيحــة بالقبــول والتســليم والعمــل بمقتضاهــا مــن أجــل 

ــة، والنجــاة مــن الشــقاء والهــاك، والوصــول  صــاح النفــس والمجتمــع والدول

إلــى الكمــال اإلنســاني المقــرر والائــق، وتحصيــل الســعادة الحقيقيــة الفعليــة 

فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، ال أن تقابــل بالعنــاد والرفــض واإلنــكار والتكذيــب 

ــات،  كاإلثب ــل  ــى دلي ــاج إل ــدون حجــة أو برهــان؛ ألن النفــي يحت والمخالفــة ب

كمــا فعــل فرعــون وملــؤه، ويفعــل الســفهاء مــن الطواغيــت والفراعنــة والحــكام 

. كل عصــر ومصــر ــون فــي  المســتبدون والمترف

وبســبب إفــراط فرعــون وملئــه األشــرار والمجرميــن فــي تعصبهــم وعنادهــم 

إصرارهم  إصرارهــم علــى الكفــر والتكذيــب بــدون حجــة وال دليــل أو برهــان، و و

علــى المعاصــي والذنــوب الكبيــرة والصغيــرة، الظاهــرة والباطنــة، وعلى شــرورهم 
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 ، وجرائمهــم وجناياتهــم الشــنيعة، فقــد أخذهــم اهلل؟زع؟ أخــذ عزيــز مقتــدر

 بالغــرق فــي نهــر النيــل العظيــم، الــذي هــو هبــة مصــر ومصــدر 
ً
فأهلكهــم جميعــا

حيــاة أهلهــا وثروتهــم ومجدهــم وعزهــم ونهضتهــم وحضارتهــم وافتخارهــم، 

فــإذا بــه يتحــول إلــى مقبــرة جماعيــة لهــم، ثــم أتبعهــم باللعــن والــذم والخــزي 

والعــار فــي عالــم الدنيــا ويلحقهــم بأشــد العــذاب فــي اآلخــرة. وهــذه عاقبــة 

ــر بــكل إنســان عاقــل أن ينظــر  ــة مأســاوية مؤلمــة، جدي ســيئة مذمومــة ونهاي

التهــا. ويتدبــر فيهــا بعمــق، ويتأمــل فــي دال

ربانــي  <))) توجيــه  �نَ ِسِ��ي ُم�نْ
ْ
�ل هقُ  �بَ َعا�قِ �نَ َكا�نَ  ْر َك�يْ �نُ ا�ن >�نَ تعالــى:  قــول اهلل 

كل إنســان عاقــل، حريــص علــى ســامة نفســه وصيانتهــا مــن  حكيــم، إلــى 

الهــاك والعــذاب، بــأن ينظــر ويتأمــل ويتفكــر ويتدبــر فــي العاقبــة الســيئة 

المعانديــن  أمــر  إليهــا  آل  التــي  المؤلمــة  المأســاوية  والنهايــة  المذمومــة 

المتمرديــن علــى اهلل ؟ج؟ المســتكبرين علــى الديــن الحــق وأهلــه المجرميــن 

األشــرار المفســدين فــي األرض، وهــم فرعــون الطاغيــة وملئــه الفاســدين، الذيــن 

تحكمــوا بالبــاد والعبــاد بــدون وجــه حــق، واســتضعفوا المؤمنيــن الصالحيــن 

والمواطنيــن، وأذاقوهــم صنــوف العــذاب بغيــر ذنــب، وأنكــروا الحــق الحقيــق، 

وكذبــوا الرســول الصــادق األميــن؟ع؟ ومــا جــاء بــه مــن عنــد رب العالميــن مــن 

 وبــدون 
ً
اآليــات والمعجــزات والبينــات واألدلــة والحجــج والبراهيــن، تعجرفــا

 بالحــق والمنطــق، فكانــت عاقبتهــم 
ً
 فــي الدنيــا وزخارفهــا، وكفــرا

ً
حجــة، طمعــا

العظيــم، وأفنــى جمعهــم وقطــع  النيــل  نهــر  فــي   
ً
أن أغرقهــم اهلل؟زع؟ جميعــا

دابرهــم عــن آخرهــم، فلــم ينجــو منهــم أحــد، وأتبعهــم لعنــة فــي الــدار الدنيــا، 
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وأدخلهــم إلــى نــار البــرزخ، ثــم يدخلهــم إلــى نــار جهنــم فــي اآلخــرة خالديــن 

.
ً
ــدا ــا أب فيه

المصيــر  نفــس  المذمومــة، همــا  الســيئة  والعاقبــة  األســود  المصيــر  وهــذا 

كل مــن يفعــل مثــل فعلهــم مــن الطواغيــت الضاليــن  والعاقبــة التــي تنتظــر 

المســتعلين  الظلمــة والمترفيــن  المســتبدين  المتجبريــن والحــكام  والفراعنــة 

لفهــم. لــف  مــن  وكل  األنانييــن  واالنتهازييــن 

وهــذه العاقبــة الســيئة: تــدل بــكل وضــوح، علــى أن االنحــراف عــن الديــن 

الحــق الحنيــف، وتكذيــب الرســل الكــرام واألوصيــاء الهاديــن؟ع؟ والتنكيــل 

بقيــادات ورمــوز اإلصــاح والمطالبيــن بحقــوق اإلنســان، ومــواالة الطواغيــت 

والفراعنــة والحــكام المســتبدين الظلمــة ومناصرتهــم وتمكينهــم، واإلصــرار علــى 

، يترتــب  األعمــال الســيئة واألخــاق القبيحــة والجرائــم والجنايــات والشــرور

عليهــا ويلــزم عنهــا بالضــرورة الفســاد فــي األرض، وتنتهــي إلــى الهــاك والشــقاء 

الحقيقــي الفعلــي فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وهــذه نتيجــة وجوديــة حتميــة، 

والمنطــق،  العقــل  والتاريخيــة، ويؤيدهــا  الكونيــة  اإللهيــة  بالســنة  محكومــة 

ورحمتــه  العالميــن  رب  وعدالــة  البالغــة،  اإللهيــة  الحكمــة  فيهــا  وتتجلــى 

 
ً
إن شــرا ، و  فخيــر

ً
الواســعة بعبــاده والجــزاء العــادل الموافــق للعمــل إن خيــرا

ــح الطريــق أمــام  ــن المفســدين، وفت ــر األرض مــن رجــس المجرمي ، وتطهي فشــر

الصالحيــن لمواصلــة مســيرة التكامــل الفــردي والمجتمعــي، والوصــول إلــى أعلــى 

ــوي الحضــاري المقــّدر فــي الحكمــة  مراتــب الكمــال اإلنســاني المعرفــي والترب

اإللهيــة البالغــة، وأنبــل وأشــرف وأســمى وأقــرب المنــازل إلــى اهلل العلــي األعلــى 
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والظلــم  الباطــل  علــى وجــوب مقاومــة  لــة  دال وفيهــا  واإلكــرام،  الجــال  ذي 

والطغيــان واالســتكبار واالســتبداد، مــن أجــل صــاح النفــس والمجتمــع، ولكــن 

إنــذار مــن  ، فالحــال هــي نفــس الحــال، بــاغ و كثــر العبــر وأقــل االعتبــار مــا أ

إنــكار مــن المرســل إليهــم، ثــم هــاك وتدميــر لــكل  الرســل الكــرام؟ع؟، وعنــاد و

مــا أفنــى اإلنســان عمــره فــي بنائــه وتشــييده، وعواقــب ســيئة مذمومــة فــي 

الداريــن الدنيــا واآلخــرة.

برنامج الرسالة الربانية
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خاطــب نبــي اهلل الكريــم موســى بــن عمــران الكليــم؟ع؟ فرعــون، الــذي أضفى 

 أنــه رب األرض ومــن 
ً
 وزورا

ً
كذبــا علــى نفســه صفــة األلوهيــة بغيــر حــق، وزعــم 

عليهــا، ولــه ملــك مصــر ومــا فيهــا مــن األنهــار تجــري بإرادتــه وتحــت ســلطته، 

كل شــيء فــي البــاد، وقــد طغــى وتجبــر وأفســد فــي األرض،  وعليــه يتوقــف 

وســفك الدمــاء المحرمــة بغيــر حقهــا.

وأفهــم موســى الكليــم؟ع؟ فرعــون الطاغيــة ومــأله، القســم األول مــن الرســالة، 

وهــو أنــه رســول مــن موجــود عظيــم هــو رب العالميــن، الــذي هــو واجــب 

الوجــود ورب األربــاب، أي: مربــي جميــع الموجــودات، والقائــم علــى تدبيــر 

، ومــن  جميــع العالــم األرضــي والســماوي، أو العلــوي والســفلي، بأنــواع التدابيــر

جملــة التدابيــر أنــه ال يتــرك اإلنســان الــذي هــو أفضــل الموجــودات ســدى، 
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بــل يرســل إلــى النــاس الرســل مبشــرين ومنذريــن لهدايتهــم إلــى الرشــاد والديــن 

الحــق الــذي فيــه خيرهــم وصاحهــم وكمالهــم، وســعادتهم الحقيقيــة الفعليــة 

فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، ويعلمونهــم مــا يوافــق اســتعداداتهم الذهنيــة مــن 

العقائــد والمفاهيــم والمعــارف اإللهيــة الحقــة، ويأتونهــم مــن عنــد اهلل؟زع؟ بــكل 

مــا يلبــي احتياجاتهــم العصريــة مــن التشــريعات والقوانيــن لتنظيــم حياتهــم 

الخاصــة والعامــة، ومــا يهــذب أنفســهم ويزكيهــم مــن المواعــظ واإلرشــادات 

والعبــر واألعمــال الصالحــة ونحــو ذلــك. وال يقــدر أحــد أن يتجــرأ عليــه ويّدعــي 

 بأنــه أرســله ولــم يرســله، ثــم يأتــي بمــا ال يشــك أحــد بحكــم العقــل والفطرة 
ً
كذبــا

والطبــع الســليم فــي صدقــه، وأنــه قــد اختــاره واصطفــاه لرســالته، وأرســله إليهــم 

لكــي يبلغهــم رســالته، ويقيــم عليهــم الحجــة البالغــة التامــة فــي ذلــك. ومــن 

كان هــذا شــأنه، فالواجــب عليهــم بحكــم العقــل  كان مرســًا مــن جهــة مــن 

والمنطــق والفطــرة والطبــع اإلنســاني الســليم، أن يقبلــوا منــه ويخضعــوا وينقــادوا 

ويســلموا لــه ويعلمــوا بمقتضــى رســالته إليهــم، وعليــه: دعاهــم - فرعــون ومــأله 

 ِ
ِ�ي َرُس�ٌل ِم�نْ َر�بّ

�نّ  �إِ
ْرَعْ��نُ ا �نِ - إلــى اإليمــان بــه واتباعــه والتســليم لرســالته، قولــه: >�يَ
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َ
َ�ال

ْ
�ل

بالليــن  مقــرون  الخطــاب  أن  علــى  تــدل  الشــكل،  ناحيــة  مــن  والعبــارة 

كل لفــظ يــدل علــى الفحــش   مــن 
ً
واللطــف والرعايــة لــألدب، وخــال تمامــا

 وصفــات 
ً
والتحقيــر واإلهانــة ونحــو ذلــك، وفــي نفــس الوقــت لــم يتضمــن ألقابــا

التعظيــم والتبجيــل الزائفــة، مثــل: يــا صاحــب الجالــة أو يــا صاحــب العظمــة 

أو يــا صاحــب الفخامــة أو يــا ســيدنا أو أي نــوع مــن أنــواع التملــق والتزلــف 
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الفوا األولف لوا مولا الرلدلل الالدتمل ةلا فررلل ومللا    147 

إظهــار العبوديــة والخضــوع أو نحــو ذلــك؛ ألن لســان الرســالة لســان صــدق  و

بــكل جــاء ووضــوح، يقــول الشــيخ محمــد  تــام للحقيقــة  إظهــار  وأمانــة و

جــواد مغنيــة: »ألنــه )أي موســى( يتكلــم بلســان اهلل، ويبلــغ رســاالت اهلل التــي 

ــن يترفعــون  ــدرك ســر ســيرة الصلحــاء الذي ــذا ن ــر ... وبه كبي كل  ــر عندهــا  يصغ

الرحمــة للمؤمنيــن«))) مــع أن  الــذل مــن  الفاســقين، ويخفضــون جنــاح  علــى 

إظهــار التبجيــل واالحتــرام للحــكام ليــس فيــه شــيء فــي نفســه مــن الناحيــة 

 مــن الناحيــة األدبيــة واألخاقيــة، وقــد وجــد 
ً
الشــرعية، وقــد يكــون مطلوبــا

فــي ســيرة األنبيــاء الكــرام واألوصيــاء الهاديــن المهدييــن؟مهع؟ ولكــن المقــام الــذي 

كان يتطلــب الصرامــة  كان فيــه النبــي الكريــم موســى بــن عمــران الكليــم؟ع؟ 

والوضــوح والواقعيــة، لكــي ال يكــون هنــاك لبــس فتقــع المفســدة، وينقلــب األمــر 

إلــى عكســه. فموســى الكليــم؟ع؟ يريــد أن يخلــع عــن فرعــون الطاغيــة المتجبــر 

 وبــدون 
ً
 وزورا

ً
كذبــا صفتــي األلوهيــة والربوبيــة اللتيــن أضفاهمــا علــى نفســه 

كان عليــه مــن الطغيــان  حجــة أو دليــل، ويــرده إلــى الرشــد والصــواب عمــا 

كان يتمتــع بــه مــن امتيــازات  والتجبــر والفســاد فــي األرض، ويأخــذ منــه مــا 

وصاحيــة دينيــة ودنيويــة غيــر واقعيــة وهــي ليســت لــه بحــق، ولهــذا اختــار 

التــوازن الدقيــق بيــن الطرفيــن الليــن والصراحــة.

ــر  وكان فــي خطــاب موســى الكليــم؟ع؟ الرســالي الواضــح الصريــح، مــا يعتب

 يــدق ناقــوس الخطــر الوجــودي لفرعــون الطاغيــة 
ً
فــي الحقيقــة والواقــع، إنــذارا

ــول الواضــح  ــق؛ ألن المدل ــي المطل ــه الفاســدين ولنظامــه الملكــي الفرعون وملئ

المفهــوم للــكام، هــو أن فرعــون وكافــة نظرائــه مــن الفراعنــة الطغــاة المتجبريــن 

1. تفسير الكاشف، محمد جواد مغنية، جزء 3، صفحة 374 
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، ليس  كســائر البشــر الســابقين والاحقيــن، ماهــم فــي الحقيقــة والواقع، إال بشــر 

لهــم فــي أنفســهم أن يتمتعــوا بحــق الملــك والســلطة والتشــريع وفــرض إرادتهــم 

األمــر  بفــرض حكــم  أو  إرادتهــم  بغيــر  ألنفســهم  إخضاعهــم  اآلخريــن و علــى 

الواقــع عــن طريــق القــوة والخــداع ونحــو ذلــك، ويجــب أن يراقبــوا ويحاســبوا 

كمــا هــي عليــه فــي نفســها إن   لهــا 
ً
علــى أعمالهــم ويجــازوا عليهــا جــزاًء موافقــا

، أي أنهــم يكذبــون فــي ادعائهــم األلوهيــة والربوبيــة   فشــر
ً
إن شــرا  فخيــر و

ً
خيــرا

كذابــون مفســدون  إنمــا هــم أوليــاء  والمالكيــة، فهــم ليســوا بآلهــة وال أربــاب، و

فــي األرض وأنهــم مجرمــون فيمــا يتمتعــون بــه مــن امتيــازات وصاحيــات: 

لــه والــرب علــى وجــه  دينيــة ودنيويــة اســتولوا عليهــا بــدون وجــه حــق، وأن اإل

الحقيقــة والواقــع، هــو إلــه ورب واحــد أحــد فــرد صمــد لــم يلــد ولــم يولــد ولــم 

 أحــد، وهــو اهلل ســبحانه وتعالــى وحــده ال شــريك لــه، المتصــف 
ً
كفــوا يكــن لــه 

بجميــع صفــات الكمــال والغنــى عــن الــكل والــكل مفتقــر إليــه، وهــو وحــده 

كل شــيء فيــه  إليــه يعــود  الخالــق للعالــم والمالــك لــه والقائــم علــى تدبيــره و

إليــه معــاد العبــاد  وال يعــزب عــن علمــه مثقــال ذرة فــي الســماوات واألرض و

ــى أعمالهــم. وحســابهم وجزاؤهــم عل

وعليــه: فقــد نفــى موســى الكليــم؟ع؟ عــن فرعــون الطاغيــة صفتــي األلوهيــة 

لــه، وهــذه  ال شــريك  إلــى اهلل ســبحانه وتعالــى وحــده  والربوبيــة، ونســبهما 

حقيقــة وجوديــة فعليــة يدركهــا العقــل بالمنطــق والبرهــان الســليم، ويميــل 

إليهــا اإلنســان بفطرتــه وطبعــه اإلنســاني الســليم، أي أن خالــق العالــم ومدبــره 

علــى الحقيقــة، يجــب أن يكــون واجــب الوجــود، أزلــي أبــدي غنــي فــي ذاتــه، 

، وهــو وحــده الــذي يســتحق الطاعــة والعبــادة، وفرعــون 
ً
عالــم قــادر مطلقــا
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مخلــوق ضعيــف حقيــر فــي نفســه، مفتقــر إلــى غيــره فــي وجــوده وصفاتــه 

كل ويشــرب وينكــح  وأفعالــه، محــدود العلــم والقــدرة والدرايــة، يتنفــس ويــأ

، فهــو ليــس  كســائر البشــر ويلهــو ويمــرض ويمــوت ويدفــن فــي األرض أو ُيحــرق 

 وبــدون شــك أو ريــب أو تــردد 
ً
بإلــه وال رب وال مالــك علــى الحقيقــة قطعــا

بحكــم العقــل والمنطــق الســليم.

كســائر النــاس،  وعليــه: يجــب علــى فرعــون أن يعتــرف بحقيقــة أنــه بشــر 

وأن يتــوب عــن دعــوى األلوهيــة والربوبيــة وعمــا أخــذه واســتولى عليــه بــدون 

حــق مــن الســلطة والثــروة واالمتيــازات والصاحيــات، وأن يعيــد الحقــوق إلــى 

أهلهــا، وأن يتــوب عــن جميــع المعاصــي والذنــوب الكبيــرة والصغيــرة، والظاهــرة 

والباطنــة، وعــن جميــع الجرائــم والجنايــات التــي ارتكبهــا بحــق النــاس األبريــاء، 

وأن يــأوب ويعــود إلــى اهلل؟زع؟ ويخضــع إلــى إرادتــه ويســلم إليــه، وأن يؤمــن 

برســوله الكريــم موســى الكليــم؟ع؟ ويصــدق رســالته ويقبــل منــه مــا يبلــغ بــه عــن 

اهلل تبــارك وتعالــى ويعمــل بمقتضــاه ويقتــدي بــه، فــإن اهلل؟زع؟ ال يظلــم عباده وال 

يضــل وال يتــرك عبــاده ســدى، وهــذا يعنــي أن يتصــف الرســل بالصــدق واألمانــة 

والعصمــة وبجميــع الفضائــل والخصــال الحســنة وصفــات الكمــال اإلنســاني.

وممــا ســبق يتضــح أن مــا جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟ مــن عقيــدة التوحيــد 

والنبوة والرسالة يهدم األساس الفكري والديني الباطل الذي يقوم عليه النظام 

الملكــي الفرعونــي الفاســد الضــال، ويفقــد فرعــون االمتيــازات والصاحيــات 

غيــر الواقعيــة الدينيــة والمدنيــة، وقــد أدرك فرعــون بفطنتــه ودهائــه هــذه 

الحقيقــة بــكل وضــوح وجــاء، وعليــه لــم يقبــل مــن موســى الكليــم؟ع؟ دعوتــه 
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ورســالته، ال ألنــه وجدهــا علــى غيــر الحــق، أو ألنــه لــم يجــد عليهــا دليــل أو 

برهــان، بــل ألنــه عانــد وكابــر مــن أجــل ملكــه وثروتــه وامتيازاتــه، فأعلــن الحرب 

الضــروس الشــاملة ضــد نبــي اهلل ورســوله الصــادق األميــن الناصــح للعبــاد؟ع؟، 

كل إنســان عاقــل حــر أبــي، يعــي معنــى  وهــي الحــرب التــي يجــب أن يســاهم 

اإلنســانية ومدلولهــا، ومقومــات وجودهــا وتطورهــا وتكاملهــا المعرفــي والتربــوي 

والحضــاري، ويعــرف حقيقــة اإلنســان ومبــدأه ومعــاده، والصــراط المســتقيم 

ومنهجــه  الكليــم؟ع؟  موســى  عــن  الدفــاع  فــي  الحيــاة،  فــي  القويــم  والنهــج 

وخياراتــه فــي ســبيل إزالــة الزيــف والباطــل، وتحريــر اإلنســان وحمايــة وجــوده 

إعــادة الحقــوق إلــى أصحابهــا، وتأميــن  إقامــة العــدل و المــادي والمعنــوي، و

مصالــح النــاس ومــا فيــه خيرهــم وصاحهــم وكمالهــم وســعادتهم فــي الداريــن 

ــا واآلخــرة. الدني

ثــم أشــار موســى الكليــم؟ع؟ إلــى مــا يتمتــع بــه مــن صفــات الكمال اإلنســاني، 

كريــم مــن اهلل رب العالميــن، فقــال:  التــي يجــب أن يتصــف بهــا بوصفــه رســول 

< أي: أن رســل اهلل رب العالميــن، وجميــع  َح�قَّ
ْ
� �ل

َّ
ل ِه �إِ

َ
� �لّل

َ
�َل َعل �قُ

أَ
� �

َّ
�ن ل

أَ
� �ٰ

َ
�قٌ َعل �ي >َح�قِ

إال  يقولــوا  وال  واألمانــة،  بالصــدق  يتحلــوا  أن  يجــب  الصالحيــن،  المؤمنيــن 

الحــق، وأنــا متصــف بغايــة وكمــال الصــدق واألمانــة، وواجــب علــّي قــول الحــق 

والصــدق، وليــس هنــاك مــن هــو أولــى منــي بقــول الحــق والصــدق بيــن النــاس، 

وال يرضــى مثلــي لنفســه غيــر قــول الحــق والصــدق.

كمــا يجــب أن يتصــف رســل اهلل رب العالميــن ســبحانه وتعالــى بالعصمــة، 

لكــي يثــق النــاس فيهــم ويصدقوهــم ويأخــذوا منهــم ويتبعوهــم ويقتــدوا بهــم، 
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فيــؤدي الرســل بذلــك رســالة ربهــم إلــى النــاس علــى أحســن وجــه، ويطبقوهــا 

بشــكل صحيــح. وألنــه واحــد منهــم، ولديــه الدليــل الســاطع القاطــع علــى ذلك، 

 مــن 
ً
فهــو ال يقــول علــى اهلل؟زع؟ إال الحــق الحقيــق، وال يمكــن أن ينســب إليــه شــيئا

الباطــل، أو يأتــي بخطــأ، شــأنه فــي ذلــك شــأن جميــع األنبيــاء والرســل الكــرام 

واألوصيــاء؟ع؟، المنزهيــن عــن جميــع العيــوب والنقائــص، إذ ائتمنهــم اهلل؟زع؟ 

علــى وصيــه واصطفاهــم لرســالته، فهــم معصومــون بحكــم العقــل والمنطــق 

الســليم ومقتضــى الحكمــة اإللهيــة البالغــة، والقــدرة اإللهيــة المطلقــة ومنزهــون 

ــى نقيــض  ــا عل ــة؛ ألنه ــول الباطــل والخيان ــة، ال ســيما الكــذب وق كل رذيل عــن 

الرســالة واالصطفــاء، ومخالفــة لمــا جــاءت بــه الشــرائع الســماوية ولمــا يميــل 

إليــه اإلنســان بفطرتــه وطبعــه الســليم، ويحكــم بــه العقــل والمنطــق.

واألوصيــاء  لألنبيــاء  ومازمــة  مؤكــدة  الصــدق صفــة  فــإن صفــة  وعليــه 

وهــو  تفارقهــم،  وال  األتقيــاء  الصالحيــن  وللمؤمنيــن  الصالحيــن؟ع؟  واألوليــاء 

كامــل وتمــام الحــرص، أي: ملتزم  لتــزام، وحريــص عليــه  ملتــزم بالصــدق تمــام اال

كمــا  ــغ عــن اهلل؟زع؟ مــا أرســله بــه 
ّ
كامــل وتمــام الحــرص علــى أن يبل وحريــص 

، بــدون زيــادة أو نقصــان أو تغيــر أو تبديــل، تحــت أي ظــرف مــن الظــروف  هــو

، الســعة أو الضيــق، الترهيــب أو الترغيــب أو نحــو ذلــك، ولــو  العســر أو اليســر

ــوة   للنب
ً
ــم يكــن مســتحقا ــة، ول ــر ذلــك لخالــف الصــدق وخــان األمان فعــل غي

 للمقــت والغضــب اإللهــي، ولتعجيــل العقوبــة 
ً
والرســالة، بــل يكــون مســتحقا
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�نْ �نَ
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1. الاقة: 46-44 
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 وجــاء بــه مــن 
ً
وحاشــا وكا - بعــض األقاويــل، التــي لــم نقلهــا، بــأن تكلــف شــيئا

ــو بزيــادة حــرف أو نقصــان حــرف، لعاجلنــاه  جهــة نفســه ثــم نســبه إلينــا، ول

بالعقوبــة وانتقمنــا منــه أشــد االنتقــام، فأخذنــاه بقــوة أخــذ عزيــز مقتــدر مــن 

المتلبــس  المجــرم  كمــا يقبــض علــى  لــه، وقبضنــا عليــه  الً  إذال اليمنــى  يــده 

بالجريمــة، ثــم لقتلنــاه أبشــع قتلــة، بقطــع شــريان الوتيــن، وهــو العــرق الرئيســي 

الــذي يصــدر عــن البطيــن األيســر فــي القلــب ويغــذي الجســم بكاملــه بالــدم، 

وفــي ذلــك تصويــر إلهاكــه بأبشــع مــا يفعلــه الملــوك بمــن يغضبــون عليــه، 

وفيــه دليــل علــى أن اهلل؟زع؟، بمقتضــى حكمتــه البالغــة، وهــو القــادر علــى 

كل شــيء، ال يهمــل الــكاذب عليــه، بــل يعاجلــه بالعقوبــة، ومــن المســتحيل 

عقــًا، أن يؤيــده بالمعجــزات والبينــات؛ ألن فيــه تغريــر بالنــاس وتشــجيع علــى 

الكــذب عليــه، فــإذا جــاء بالمعجــزات، وبرهــن علــى صدقــة باألدلــة الســاطعة 

ــه منهــم، فهــي شــهادة مــن اهلل ســبحانه  ن
ّ
ــه ومك ــى أعدائ القاطعــة، ونصــره عل

وتعالــى علــى صــدق نبوتــه ورســالته. وألن موســى الكليــم؟ع؟ جــاء بالمعجــزات 

والبينــات، فهــو صــادق فــي جميــع مــا يقــول وينســبه إلــى اهلل؟زع؟ فــي جميــع مــا 

يدعــو إليــه.

كيــد علــى فضيلــة  < تأ َح�قَّ
ْ
� �ل

َّ
ل ِه �إِ

َ
� �لّل

َ
�َل َعل �قُ

أَ
� �

َّ
�ن ل

أَ
� �ٰ

َ
�قٌ َعل �ي وفــي عبــارة: >َح�قِ

الصــدق وأهميتهــا فــي قيــام الحيــاة واســتقامتها، وأن اهلل ســبحانه وتعالــى ال 

يأمــر وال يطــاع إال بــه، وأن الكــذب رذيلــة تنافــي اإليمــان الصحيــح الصــادق، 

كل شــخص يلتــزم  وتخالــف العقــل والمنطــق والفطــرة والطبــع الســليم، وأن 

الصــدق علــى مقــدار عقلــه وفضيلتــه وســمو روحــه وقربــه مــن اهلل ذي الجــال 

واإلكــرام، وكل مــن استشــعر عظمــة اهلل ؟ج؟ وأحبــه وعشــقه وســلك طريــق 
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 ما دام اإليمان 
ً
طاعتــه، ال يحيــد عــن الصــدق واألمانــة وال يكذب وال يخــون أبدا

، - أي: التــزام الصــدق واألمانــة -، الــذي ينبغي أن   فــي قلبــه، وهــو األمــر
ً
حاضــرا

 بحســب فطرتهــم وطبيعتهــم اإلنســانية الســليمة، 
ً
يكــون عليــه النــاس جميعــا

العلمــاء  ســيما  ال  ســامة مجتمعاتهــم،  علــى  وحريصــون  عقــاء  هــم  وبمــا 

الفضــاء واألشــراف واألعيــان والنبــاء، والحــكام والزعمــاء وكبــار المســؤولين 

والقــادة والموظفيــن والمهنييــن والتجــار والصنــاع وغيرهــم، مــن أجــل صــاح 

كافــة األمــور ووصولهــا إلــى  أنفســهم، وصــاح أحــوال مجتمعاتهــم، واســتقامة 

ــة وفــق الديــن والعقــل. غاياتهــا المطلوب

كيــد علــى ضــرورة التــزام الرســل والســفراء والوســطاء   تأ
ً
وفــي العبــارة أيضــا

األداء  التــي يحملونهــا، وحســن  الرســائل  نقــل  فــي  واألمانــة  الصــدق  بخلــق 

فــي القيــام بوظائفهــم والمهــام التــي تســند إليهــم؛ ألن الكــذب وخيانــة الرســل 

فــي  والوســطاء بوظائفهــم وتقصيرهــم  الســفراء  إخــال  الرســائل، و نقــل  فــي 

الرســاالت والســفارات  إليهــم، مــن شــأنه أن يبطــل  التــي تســند  أداء المهــام 

والوســاطات، وتــؤدي إلــى فســاد وتدهــور العاقــات بيــن األفــراد والجماعــات 

ذلــك  عــن  وينجــم  والحــروب،  والصراعــات  الخصومــات  ونشــوب  والــدول، 

ــى  ــي عل ــد ُبن ــر مــا ق ــة وبشــرية، وتدمي ــة ومعنوي ــة وخيمــة مادي كارثي خســائر 

كافــة األصعــدة، مــع أن الرســاالت والســفارات والوســاطات مــن لــوازم الحيــاة 

فــي العاقــات الداخليــة والخارجيــة بيــن الجماعــات والمجتمعــات والــدول 

واألمــم، وهــذا يفــرض الحــذر الشــديد والتدقيــق فــي صفــات وأخــاق وكفــاءات 

الرســل والســفراء والوســطاء، ال ســيما في القضايا المهمة والجوهرية والمصيرية، 

وأن اإلهمــال والتقصيــر فــي ذلــك، مخالــف للعقــل والحكمــة، وقــد يــؤدي إلــى 
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نتائــج عكــس المطلــوب والمــراد منهــا، والحكيــم ال ينقــض غايتــه.

موســى  بهــا  جــاء  التــي  العالميــن  رب  مــن  والرســالة  النبــوة  دعــوى  وألن 

، وتترتــب عليهــا نتائــج ضخمــة وحاســمة 
ً
الكليــم؟ع؟ دعــوى عظيمــة جــدا

ومصيريــة فــي الحيــاة الشــخصية لألفــراد، وفــي الحيــاة العامــة للمجتمعــات، 

األســاس  هــدم  ومنهــا  والتكذيــب،  التصديــق  والرفــض،  القبــول  حالتــي  فــي 

الفكــري والدينــي الــذي يقــوم عليــه النظــام السياســي واالجتماعــي برمتــه، أي: 

أن الدعــوى تربــط بيــن األيديولوجيــا )العقيــدة( وبيــن الســلوك والواقــع بجميــع 

المجــاالت  ومختلــف  األصعــدة  كافــة  وعلــى  والمجتمعيــة  الفرديــة  أبعــاده 

واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  والسياســية  والعلميــة  والفنيــة  واألدبيــة  الفكريــة 

والقانونيــة والحقوقيــة وغيرهــا، وألنهــا دعــوى بهذه الضخامــة واألهمية الكبيرة، 

فإنهــا يجــب أن تســتند إلــى دليــل قطعــي ال يقبــل الشــك والريــب، ويكــون فــي 

غايــة الجــاء والوضــوح وال يقبــل اللبــس واالشــتباه. فــا يمكــن لعقــل ســليم أن 

يقبــل مثــل هــذه الدعــوى الخطيــرة ويخضــع ويســلم إليهــا ويعمــل بمقتضاهــا، 

 
ً
كمــا أن رفضهــا أيضــا بــدون أن يمتلــك الدليــل القــوي القاطــع المصاحــب لهــا، 

يجــب أن يســتند إلــى دليــل ســاطع وقاطــع، فاإلثبــات والنفــي يحتاجــان إلــى 

دليــل قطعــي، ومــا يقــال عــن النبــوة يقــال عــن الخافــة؛ ألنــه تترتــب عليهــا 

ــول والرفــض. نفــس النتائــج فــي حالتــي القب

النــاس  مــن  الكثيــر  ينخــرط  أن   ،
ً
جــدا والمؤســف  الحمــق  مــن  وعليــه: 

ى فــي الحيــاة تحــت تأثيــر العامــة والتقليــد  فــي خياراتهــم المصيريــة الكبــر

ونحوهمــا وبــدون هــدى أو حجــة أو برهــان، وهــو بــدون شــك مخالــف للعقــل 
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 منــه بحكــم 
ً
والشــرع والفطــرة وعليــه: فقــد صــرح موســى الكليــم؟ع؟ بأنــه التزامــا

ــوة والرســالة بــدون حجــة  ــه ال يّدعــي مــا ادعــاه مــن النب العقــل والمنطــق، فإن

إنمــا معــه مــا يؤيــده ويصــّدق دعــواه مــن المعجــزات الباهــرات  أو برهــان، و

النيــرات، والبينــات الواضحــات، واألدلــة والبراهيــن العقلية الســاطعة الواضحة 

تــدل  ْم< 
ُ
ك ِ

ّ �ب
ّرَ �ن  >ّمِ ْم<))) وعبــارة: 

ُ
ك ِ

ّ �ب
ّرَ �ن  ّمِ هقٍ  �نَ ِ

�يّ �بَ �بِ م 
ُ
ك �قُ �أْ ْ� حبِ >�قَ القاطعــة، فقــال: 

علــى أمــور عديــدة مهمــة، منهــا:

أنــه رســول مــن اهلل رب العالميــن، ويحمــل رســالته إليهــم، وأنــه يمتلــك  أ. 

األدلــة القاطعــة التــي تثبــت هــذا االرتبــاط المقــدس العظيــم، بينــه 

علــوم  يمتلــك مجــرد  أنــه  األمــر  وليــس  وتعالــى،  ســبحانه  وبيــن اهلل 

ــزه عــن األغــراض  وقــدرات ومواهــب وملــكات بشــرية خارقــة، وأنــه من

ــازات  ــه ال يبحــث عــن اســتحقاقات وامتي ــح الخاصــة، أي: أن والمصال

ــى مــا يمتلــك مــن قــدرات ومواهــب  وال صاحيــات لنفســه تســتند إل

وملــكات وعلــوم، أو أنــه يريــد أن يفــرض حكــم األمــر الواقــع علــى فرعــون 

إنمــا هدفــه وغايتــه أن يهديهــم إلــى اهلل ذي الجــال واإلكــرام،  وقومــه، و

ويعّرفهــم بــه، ويرشــدهم إلــى دينــه الحــق وصراطــه المســتقيم واألعمــال 

الصالحــة التــي فيهــا صــاح أنفســهم ومجتمعاتهــم وخيرهــم وكمالهــم 

ــا واآلخــرة. وســعادتهم فــي الداريــن الدني

ــه وربهــم ورب العالميــن أجمعيــن علــى  ــى هــو رب ب.  أن اهلل ســبحانه وتعال

ــك رقابهــم،  ــذي خلقهــم، وهــو مال ــو ال ــق، وال رب لهــم ســواه، فه التحقي

1. األعراف: 105 
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إليــه مرجعهم وحســابهم وجزاؤهم على أعمالهم،  وبيــده أمــر تدبيرهــم، و

العقــل  الواجــب عليهــم بحكــم  وأن   .  فشــر
ً
شــرا إن  و  فخيــر 

ً
إن خيــرا

والمنطــق واألخــاق والضميــر والفطــرة والطبــع الســليم، أن يخضعــوا 

كاذيــب  ــوا عــن األ ــدوا بهــم، وأن يتخل ــه ويســلموا، ويطيعــوا رســله ويقت ل

والخرافــات واألوهــام والدعــوات الباطلــة، فــإن فــي ذلــك صــاح أنفســهم 

ــا واآلخــرة. ــن الدني ومجتمعاتهــم وخيرهــم وكمالهــم وســعادتهم فــي الداري

ج.  أن ال شرعية لنظام أو قانون أو حكومة ال تصدر عن اهلل رب العالمين 

أو يقرهــا.

والخاصــة، يجــب علــى فرعــون وملئــه وقومــه وجميــع أهــل مملكتــه، 

أن يصدقــوا نبــوة موســى الكليــم؟ع؟ ورســالته، وأن يتبعــوه فيمــا يأمرهــم بــه 

وينهاهــم عنــه ويقتــدوا بــه فــي حياتهــم، ويعملــوا بمقتضــى رســالته إليهــم فــي 

جميــع القضايــا والمجــاالت وشــؤون الحيــاة الخاصــة والعامــة.

ــن موســى الكليــم؟ع؟ إلــى فرعــون وملئــه، القســم الثانــي مــن رســالته  ثــم بّي

كان  حيــث  واالســترقاق،  العبوديــة  مــن  إســرائيل  بنــي  تحريــر  وهــي  إليهــم، 

أبناءهــم  يقتــل  فرعــون  وكان  أذالء،  كأرقــاء  يســتخدمونهم  وقومــه  فرعــون 

الذكــور ويســتحيي نســاءهم للخدمــة والمتعــة الجنســية، ويســتخدم مــع قومــه 

األقبــاط رجالهــم فــي األعمــال الصعبــة الثقيلــة الشــاقة، مثــل البنــاء ونقــل 

الصخــور والمــاء، واألعمــال الدنيــا الســافلة المهينــة - بحســب نظرهــم - مثــل: 

النظــام االجتماعــي  فــي  التنظيــف ونحــوه، ويعتبرونهــم طبقــة واطئــة دنيــا 

الطبقــي، وكان النظــام الملكــي الفرعونــي، يمــارس ضدهــم التمييــز فــي الحقــوق 
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مــع المواطنيــن األقبــاط، ويمنعهــم مــن الهجــرة والرجــوع إلــى أرض الميعــاد 

فلســطين التــي هــي موطــن جدهــم يعقــوب )إســرائيل(؟ع؟ قبــل هجرتــه إلــى 

مصــر فــي القــرن الثامــن عشــر )8)( قبــل الميــاد علــى عهــد حكومــة ولــده 

يوســف الصديــق؟ع؟ وذلــك بهــدف إبقائهــم مســتعبدين وخاضعيــن لســلطته 

إرادتــه، ويســتخدمهم فــي األعمــال المذكــورة التــي يحتاجهــم في بــاده ويترفع  و

عنهــا قومــه األقبــاط، وكان فرعــون يفعــل ذلــك ببنــي إســرائيل رغــم حقيقــة 

كونهــم مــن أوالد األنبيــاء الكــرام؟ع؟ ممــا يــدل علــى طبيعــة النظــام الملكــي 

الفرعونــي الــذي ال يفكــر إال فــي مصلحتــه ومصلحــة القائميــن عليــه، وال يقيــم 

 لإلنســان بمــا هــو إنســان، وال للديــن والقيــم اإلنســانية والمبــادئ الســامية 
ً
وزنــا

كل نظــام ملكــي دكتاتــوري فــي العالــم، طــوال التاريــخ  الرفيعــة، وهــذه طبيعــة 

 
ً
فــي الماضــي والحاضــر والمســتقبل، فقــال موســى الكليــم؟ع؟ لفرعــون مطالبــا

َل<))) أي: طلــب موســى  �ي ْسَر��أِ �ي �إِ �نِ
َ ا �ب

ْرِسْل َمَ��نَ
أَ
ا بحقــوق بنــي إســرائيل الطبيعيــة: >�نَ

الكليــم؟ع؟ مــن فرعــون الطاغيــة، أن يرفــع التمييــز فــي المعاملــة والحقــوق 

ــاط  ــات مــع األقب ــم فــي الحقــوق والواجب ــي إســرائيل، وأن يســاوي بينه عــن بن

علــى أســاس المواطنــة الكاملــة، وأن يحــرر بنــي إســرائيل مــن الــرق والعبوديــة، 

ــر إرادتهــم، وأن  ويتوقــف عــن اســتخدامهم فــي األعمــال الشــاقة والســافلة بغي

الســفر  حريــة  حــق  ويمنحهــم  بأنفســهم،  مصيرهــم  ليقــرروا  وشــأنهم  يتركهــم 

واإلقامــة، فيبقــوا فــي مصــر إن شــاؤوا، ويخرجــوا معــه إلى األرض المقدســة أرض 

الميعــاد فلســطين إن أرادوا، أو يذهبــوا إلــى حيــث يشــاؤون.

وتعتبــر مهمــة تحريــر بنــي إســرائيل مــن عبوديــة فرعــون وقومــه، العمــدة 
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العمليــة لرســالة موســى الكليــم؟ع؟ التــي بعثــه اهلل؟زع؟ مــن أجلهــا، قــول اهلل 

ُح  ِ
ّ �ب

�نَ ُهْم �يُ �نْ هقً ّمِ �نَ ِ��نُ َطا�أِ صنْ َْس�قَ ً�ا �ي �يَ َها سثِ
َ
ْهل

أَ
َ�َل � َ ْر�نِ َوحب

�أَ
ْ
ا �نِ�ي �ل

َ
ْرَعْ��نَ َعل �نَّ �نِ تعالــى: >�إِ

�نَ  �ي ِ دن
َّ
�ل  �

َ
َعل ُم�نَّ 

�نَّ �ن 
أَ
�  �ُ ِر�ي َو�نُ  4 �نَ  ِسِ��ي ُم�نْ

ْ
�ل ِم�نَ  َكا�نَ  ُه 

�نَّ �إِ َساَءُهْم  �نِ �ي  ْح�يِ َْس�قَ َو�ي اَءُهْم  �نَ ْ �ب
أَ
�

ْر�نِ 
�أَ

ْ
�ل �نِ�ي  ُهْم 

َ
ل �نَ  ِ

ّ
َمك َو�نُ  5 �نَ  �ي َ��ِر�ثِ

ْ
�ل ُهُم 

َ
َ�ل ْ حب

َو�نَ هقً  ّمَ �أِ
أَ
� ُهْم 

َ
َ�ل ْ حب

َو�نَ ْر�نِ 
�أَ

ْ
�ل �نِ�ي   �� ِ��نُ صنْ �ْس�قُ

<))) أي: أن فرعــون طغــى  ُرو�نَ
ْح�نَ َ �� �ي ا َكا�نُ ُهم ّمَ �َدُهَما ِم�نْ �نُ ُ ْرَعْ��نَ َوَهاَما�نَ َوحب َ �نِ

ِر�ي َو�نُ

وتجبــر فــي ملكــه وســلطانه، واســتكبر علــى اهلل ؟ج؟، وأفســد فــي أرض مصــر 

، وادعــى الربوبيــة واســتعبد النــاس فــي مملكتــه،  التــي يحكمهــا بالحديــد والنــار

 مختلفــة ال تجتمع 
ً
وجعــل أهلهــا طبقــات وأصنــاف فــي خدمتــه، وفرقهم شــيعا

كلمتهــم علــى شــيء، وأوقــع بينهــم العــداوة والفتــن لتضعف قوتهم عــن معارضته 

ومقاومتــه، وينقــادوا لــه ويخضعــوا إلرادتــه وســلطته، وينفــذ فيهــم مــا يريــد مــن 

كارهيــن، ويتصــرف فيهــم  قهــره وســطوته، ويشــايعوه علــى مــا يريــد طائعيــن أو 

بحســب أهوائــه وشــهواته ورغباتــه، فصــار بذلــك مــن أهــل العلــو واالســتكبار 

فــي األرض ال مــن األعليــن النبــاء، وكان يســتضعف طائفــة مــن المواطنيــن فــي 

مملكتــه ويميــز ضدهــم، ويتعــدى الحــدود فــي ظلمهــم والجــور عليهــم، وهــم 

بنــو إســرائيل؛ ألنــه وجــد أنهــم ال منعــة لهــم تمنعهــم ممــا يريــده فيهــم مــن الشــر 

والبطــش، فصــار ال يبالــي بهــم وال يهتــم بشــأنهم، حتــى بلغــت بــه الحــال معهــم 

أن يذبــح أبناءهــم عنــد والدتهــم، ويســتبقي بناتهــم للخدمــة والمتعة الجنســية، 

كان يســعى للقضــاء علــى مصــدر قوتهــم لكــي ال يقــووا ويثــوروا عليــه، ويبقــي  أي: 

علــى مــا يظــن أنــه مصــدر ذلتهــم وبــه يخضعهــم ويســترقهم، وكان جديــر بــه أن 

يكرمهــم؛ ألنهــم مــن أوالد األنبيــاء الكــرام؟ع؟، وغايتــه مــن اســتضعافهم التخلص 

1. القصص: 6-4 
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؛  مــن المولــود المنتظــر الــذي ســيقضي علــى ملكــه ونظامــه الدكتاتــوري الجائــر

 أخبــره بأنــه ســيولد فــي بنــي إســرائيل مولــود يذهــب ملكــه علــى 
ً
كاهنــا ألن 

كانــوا قبــل موســى الكليــم؟ع؟ قــد  يديــه، وقيــل: أن األنبيــاء الكــرام؟ع؟ الذيــن 

ــى  ــي إســرائيل عل ــه وبهــاك فرعــون وذهــاب ملكــه وخــاص بن بشــروا بمجيئ

ــه المباركتيــن. يدي

كان يقــوم بــه فرعــون الطاغيــة  واآليــة الشــريفة المباركــة: تــدل علــى أن مــا 

مــن الجرائــم والجنايــات واالجــراءات االســتباقية المذكــورة، هــي ســلوك أحمــق 

بيــن  والتمييــز  الطائفيــة  الفتنــة  علــى خلــق  اجتــرأ  إذ  األرض،  فــي  إفســاد  و

كثيــر مــن األطفــال والمواطنيــن  إضعافهــم، وقتــل خلــق  المواطنيــن لتفريقهــم و

إلرادتــه  خاضعيــن  الشــعب  أبنــاء  وليكــون  ملكــه  بقــاء  أجــل  مــن  األبريــاء 

وســلطته، لتبقــى لــه مصالحــه وامتيازاتــه وصاحياتــه غيــر المشــروعة وغيــر 

الواقعيــة، وهــذا مــا يفعلــه الفراعنــة الطغــاة والحــكام المســتبدون الظلمــة فــي 

إفســاد فــي األرض ال  كونــه ســلوك أحمــق و العالــم طــوال التاريــخ، رغــم حقيقــة 

طائــل منــه وال فائــدة فيــه وال نفــع، وال يمكــن أن يغيــر القــدر ومــا تعلقــت بــه 

، يعجــل فــي هاكهــم وزوال 
ً
اإلرادة والمشــيئة اإللهيــة، بــل علــى العكــس تمامــا

ملكهــم وذهابهــم مــن الدنيــا متبوعيــن بالخــزي والعــار واللعنــة، وفــي الحديــث 

 
ً
 بالحــق بشــيرا

ً
الشــريف عــن اإلمــام الســجاد؟ع؟ أنــه قــال: »والــذي بعــث محمــدا

 أن األبــرار منــا أهــل البيــت وشــيعتهم، بمنزلــة موســى وشــيعته، وأن عدونــا 
ً
ونذيــرا

وأشــياعهم، بمنزلــة فرعــون وأشــياعه«))).
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كان اهلل؟زع؟، يريــد بتدبيــره  وفــي مقابــل اســتضعاف فرعــون لبنــي إســرائيل، 

الحكيــم المحكــم أن يمــن علــى بنــي إســرائيل المســتضعفين الذيــن اضطهدهــم 

معــه،  المتواطئــون  وقومــه  المســتكبرون  الفاســدون  وملــؤه  الطاغيــة  فرعــون 

، ويتفضــل عليهــم 
ً
 وعدوانــا

ً
وتســلطوا علــى أبدانهــم وأقواتهــم ومقدراتهــم ظلمــا

بخاصهــم فــي المــآل مــن بــأس فرعــون وقومــه وظلمهــم، ويجعلهــم يرفلــون 

فــي لبــاس العــزة والكرامــة والحريــة والنصــر والغلبــة، ويثقلهــم بالنعــم اإللهيــة 

العظيمــة الماديــة والمعنويــة، ويجعلهــم أئمــة متقدميــن فــي الديــن والدنيــا، 

كانــوا   متبوعيــن بعدمــا 
ً
ويقتــدى بهــم فــي الخيــر والطاعــات، وقــادًة أحــرارا

تابعيــن خاضعيــن مقهوريــن، ويجعلهــم الوارثيــن: يرثــون فرعــون وقومــه الســلطة 

كانــت فــي يــد غيرهــم المفســدين، وأن يّمكــن لهــم  والثــروة والمقــدرات بعدمــا 

 يســتقرون فيــه ويملكونــه ويحكمونــه، مصــر 
ً
فــي األرض، بــأن يجعــل لهــم مكانــا

كيف يشــاؤون بعدما  والشــام، ويجعلهــم مقتدريــن علــى األرض، يتصرفــون فيهــا 

ــاه.  ــه ويملكهــم إي ــد غيرهــم أن يقرهــم في ــم يكــن لهــم مــن المــكان إال مــا يري ل

وأن يــري اهلل؟زع؟ فرعــون الطاغيــة ووزيــره وشــريكه فــي جميــع جرائمــه هامــان 

وجنودهمــا الذيــن بهــم صالــوا وجالــوا وبغــوا، حيــث يمثلــون األداة القويــة 

لتنفيــذ الكثيــر الكثيــر مــن جرائهــم وجنايتهــم، يريهــم مــن هــؤالء المســتضعفين 

كانــوا  كانــوا يســعون فــي قمعهــم وكســر شــوكتهم بــكل وســيلة وقــوة، مــا  الذيــن 

يحذرونــه ويخافونــه ويجتهــدون فــي دفعــه، وهــو ذهــاب ملكهــم وســلطتهم 

كانــوا يتمتعــون بــه مــن االمتيــازات والصاحيــات غيــر المشــروعة  وضيــاع مــا 

وغيــر الواقعيــة وهاكهــم وتصفيتهــم مــن الوجــود علــى يــد القائــد الموعــود 

ببنــي  وقومــه  فرعــون  قــدرة  إحاطــة  األمــر  كان ظاهــر  أي:  منهــم،  المنتظــر 
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إحــكام الســيطرة عليهــم، وفــي الحقيقــة والواقــع الخفــي الــذي ال تــراه  إســرائيل و

ــى هــاك فرعــون وقومــه وزوال ملكهــم، وهــذا أمــر قــد  ــه الطريــق إل العيــون، أن

تعلقــت بــه اإلرادة اإللهيــة وجــرت بــه المشــيئة والتدبيــر وفــق الســنن اإللهيــة 

ــخ.  كمــة فــي الكــون والتاري الحا

التدابيــر  مــن  المســتكبرون  وملــؤه  الطاغيــة  فرعــون  بــه  يقــوم  كان  فمــا 

ال  الحمقــى،  االســتباقية  والضربــات  االحترازيــة  واإلجــراءات  واالحتياطــات 

 أدراج الريــاح وبــدون 
ً
طائــل منهــا وال فائــدة وال نفــع فيهــا وقــد ذهبــت جميعــا

كل مولــود ذكــر مــن بنــي إســرائيل، وأبقــوا علــى موســى  جــدوى. فقــد قتلــوا 

وأتــى  إســرائيل،  لبنــي  المخلــص  فــكان  أعيــن.  قــرة  لهــم  ليكــون  الكليــم؟ع؟ 

فرعــون الطاغيــة وقومــه المتواطئــون معــه الخطــر مــن مكمنــه ومــن حيــث ال 

يعلمــون وال يحتســبون، وأوقعهــم اهلل؟زع؟ بتدبيــره الخفــي الحكيــم المحكــم 

كانــوا منــه يخافــون ويحــذرون ويهربــون، وفــي ذلــك عبــرة وموعظــة بالغــة  فيمــا 

كــم ظالــم مســتبد يأتــي بعدهــم. فقــد هيــأ اهلل تبــارك  لــكل فرعــون وطاغيــة وحا

إرســاله إلــى فرعــون وملئــه، وبمــا أيــده  وتعالــى باصطفــاء موســى الكليــم؟ع؟ و

بــه مــن اآليــات والمعجــزات والبينــات، إلــى إخــراج بنــي اســرائيل مــن مصــر 

وأهلــك فرعــون وجنــوده.

بنــو إســرائيل  بــأن يؤمــن  النتيجــة، مشــروط  وعليــه: فــإن حصــول هــذه 

بالديــن الحــق ويســتقيموا علــى الطريقــة ويســيروا فــي ركــب ولــي اهلل األعظــم 

موســى بــن عمــران الكليــم؟ع؟ ويطيعــوه ويقتــدوا بــه ويتوحــدوا تحــت رايتــه 

مــن  والتحــرر  والفضيلــة،  الحــق  مســتهدفين  ويثابــروا  ويجاهــدوا  وقيادتــه، 
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كرامتهــم ومصلحتهــم  البغــي والظلــم واالســتغال، ويضحــوا مــن أجــل عزتهــم 

كالمريــض الــذي يشــفى   
ً
الحيويــة والجوهريــة وحياتهــم الطيبــة الســعيدة، تمامــا

بقيادتــه  الكليــم؟ع؟  موســى  فيكــون  الصحيــح،  والعــاج  الــدواء  باســتعمال 

الميمونــة لهــم، وبصبرهــم وجهادهــم المبــارك تحــت رايتــه، هــو الوســيلة إلــى 

نجاتهــم وخاصهــم وهــاك فرعــون وجنــوده أجمعيــن؛ ألن ســنة اهلل ســبحانه 

وتعالــى فــي خلقــه أن يجــري األمــور بأســبابها والغايــات علــى وســائلها، وأن اهلل 

، يقــف معــه ويؤيــده ويمده بعونــه وتوفيقه،  ؟ج؟ مــع المظلــوم المجاهــد الصابــر

وأن وســيلة النصــر اإللهــي، هــي إخــاص النيــة فــي الجهــاد تحــت رايــة القيــادة 

الربانيــة الشــرعية، فمــن ثــار علــى الظلــم والجــور واســتمات مــن أجــل عزتــه 

وكرامتــه وأخلــص نيتــه هلل ســبحانه وتعالــى، نصــره اهلل؟زع؟ علــى عــدوه، ومــن 

تخــاذل واســتكان وركــع للظالميــن وقبــل بحكــم األمــر الواقــع ورضــى بــه، خذلــه 

اهلل؟زع؟ وأوكلــه إلــى مــن ظلمــه وأركســه فــي اآلخــرة علــى منخــره فــي نــار جهنــم، 

ألنــه خــذل الحــق والهــدى ونصــر الباطــل والضــال.

وعليه: فإن رسالة موسى الكليم؟ع؟ تتألف من شطرين:

التبليــغ بالرســالة اإللهيــة بمــا تشــتمل عليــه مــن عقائــد ومعــارف إلهيــة  أ. 

، وغيرهــا،  حقــة، وقيــم أخاقيــة ســامية، وأحــكام شــرعية، وســيرة وعبــر

إرشــادهم وتوجيههــم  كمــل وجــه، والتربيــة للمؤمنيــن و علــى أحســن وأ

لمــا فيــه صاحهــم وخيرهــم وكمالهــم وســعادتهم فــي الداريــن الدنيــا 

واآلخــرة.

ب.  الشــق العملــي وهــو تحريــر بنــي إســرائيل مــن العبوديــة واالســترقاق، 
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كافــة األصعــدة الفكريــة  والنهــوض بالمجتمــع وتطويــره والتقــدم بــه علــى 

والتجاريــة  والصناعيــة  والتكنولوجيــة  والعلميــة  والتقنيــة  واألدبيــة 

وغيرهــا،  والحقوقيــة  والقانونيــة  والسياســية  واالجتماعيــة  والزراعيــة 

 
ً
 وروحيــا

ً
إقامــة حضــارة إنســانية شــاملة ومتكاملــة ومتوازنــة ماديــا و

كمل تجســيد.  يتجســد فيها مفهوم الخافة اإللهية لإلنســان أحســن وأ

المهدييــن  الهاديــن  واألوصيــاء  الكــرام  األنبيــاء  أن  علــى  يــدل  وهــذا 

والمؤمنيــن  الصالحيــن  واألوليــاء  الربانييــن  والعلمــاء  المطهريــن؟ع؟ 

العامليــن المتقيــن، ال يكتفــون بالتبليــغ عــن اهلل تبــارك وتعالــى والدعــوة 

إليــه والتربيــة للمؤمنيــن ومعالجــة المشــكات والحــاالت والقضايــا 

ــون مــن أجــل  ، ويعمل
ً
ــرا كثي ــل يهتمــون بالشــأن العــام  ــة فقــط، ب الفردي

صــاح النــاس والمجتمعــات، وعــزة اإلنســان وكرامتــه، والمحافظــة علــى 

النــاس الجوهريــة والحيويــة الخاصــة والعامــة، وينخرطــون  مصالــح 

وعمليــات  بالحقــوق  والمطالبــة  اإلصــاح  حــركات  قيــادة  فــي 

المقاومــة المشــروعة والتحريــر والثــورات علــى الطواغيــت والفراعنــة 

والظلــم  الباطــل  ويحاربــون  المســتغلين،  والمترفيــن  والمســتكبرين 

والشــر والرذيلــة واالســتكبار واالســتبداد واالســتعباد والفســاد والتخلــف 

والتحلــل واالنحطــاط ونحــو ذلــك. فالواجــب علــى المؤمنيــن األعــزاء، 

أن ال يقبلــوا بفــرض حكــم األمــر الواقــع عليهــم وعلــى المســتضعفين، 

يرفضــوا  وأن  ضدهــم،  والتمييــز  الظلــم  وأشــكال  والهــوان  بالــذل  وال 

أجــل  مــن  الازمــة  التضحيــات  ويقدمــوا  ويقاومــوه  ويحاربــوه  ذلــك 

كافــة حقوقهــم الطبيعيــة  تحريــر أنفســهم وأوطانهــم والحصــول علــى 
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إظهــار الحــق،  والمكتســبة، والمحافظــة علــى مصالحهــم المشــروعة و

إقامــة القســط والعــدل، ونشــر الفضيلــة، وتقريــر مصيرهــم بأنفســهم  و

وفــق آليــات محــددة.

الحجة على صدق نبوة موسى؟ع؟ ورسالته

 � دنَ اإِ
ٰى َعَصاُه �نَ �قَ

ْ
ل

أَ
ا �نَ 106 �نَ �ي اِد�قِ �قَ ِم�نَ �لّصَ �نْ ُك�نْ َها �إِ �قِ �بِ

أْ
ا هقٍ �نَ �يَ

آ
ا  �بِ

�قَ �أْ �قَ حبِ �نْ ُك�نْ اَل �إِ >�قَ

> �نَ ِر�ي ِ اطن
اُء ِلل�نَّ صنَ �يْ َ َ �ب � ِه�ي دنَ اإِ

َ�ُه �نَ َع �يَ رنَ �نٌ 107 َو�نَ �ي ا�نٌ ُم�بِ ْ��بَ
ُ َ �ث ِه�ي

، والثقــة التامــة التــي أظهرهــا موســى 
ً
وأمــام هــذا االدعــاء الخطيــر جــدا

الكليــم؟ع؟ تماســك فرعــون الطاغيــة والمتجبــر وطالــب موســى الكليــم؟ع؟ 

�قَ  �أْ �قَ حبِ �ن ُك�ن �إِ اَل  >�قَ فقــال:  والرســالة،  النبــوة  دعــواه  علــى صــدق  بالدليــل 

 ، <)))، أي: قــال فرعــون الطاغيــة المتجبــر �ن �ي اِد�قِ �قَ ِم�نَ �لّصَ �ن ُك�ن َها �إِ �قِ �بِ
أْ
ا هقٍ �نَ �يَ

آ
ا �بِ

 فيمــا 
ً
ــا كنــت صادق ــئ بالغــرور واالســتعاء لموســى الكليــم؟ع؟: إن  وهــو ممتل

تدعيــه، وجئــت بآيــة )معجــزة( مــن عنــد اهلل الــذي تزعــم أنــه رب العالميــن، 

تثبــت صــدق نبوتــك ورســالتك منــه إلينــا، وتشــهد لــك بمــا تقــول، فأتــي بهــا 

وأظهرهــا لنــا إن صــح أنــك قــادر علــى أن تأتــي بهــا حتــى نشــاهدها وننظــر فيهــا 

ى حقيقتهــا وداللتهــا علــى مدعــاك ونصــدر حكمنــا فيهــا، فيثبــت صدقــك  ونــر

كذبــك وبطــان دعــواك؛ ألن اتخــاذ اإلنســان الخيــارات  وصحــة دعــواك، أو 

ى فــي الحيــاة، مثــل الخيــار الــذي تدعوننــا إليــه، وانخراطنــا  المصيريــة الكبــر

فيــه بــدون حجــة واضحــة تامــة وبرهــان قاطــع، قبيــح عقــًا ومخالــف للفطــرة 

1. األعراف: 106 
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والطبــع اإلنســاني الســليم، إال أنــي مــا أظنــك تصــدق فــي قولــك، أي: أن فرعــون 

ــاره بوجــود آيــة معــه، وقيــل: أن  ال يعتقــد بصــدق موســى الكليــم؟ع؟ فــي إخب

 فيمــا تدعيــه، 
ً
كنــت صادقــا لــزام، بمعنــى إن  َها< تــدل علــى اإل �قِ �بِ

أْ
ا عبــارة >�نَ

 وأرســلك 
ً
وجئــت بآيــة مــن عنــد اهلل رب العالميــن الــذي تزعــم أنــه بعثــك نبيــا

لزمــك بــأن تأتــي بهــا وتظهرهــا لنــا حتــى نشــاهدها وننظــر فيهــا، 
ُ
إلينــا، فإنــي أ

وفــي قولــه ذلــك إظهــار للســيادة والملــك والســيطرة علــى الموقــف، أي: أن 

 عــن تجبــره وغطرســته حتــى فــي هــذا الموقــف، ممــا 
َ

فرعــون الطاغيــة لــم يتخــل

يكشــف عــن النفســية المريضــة لهــؤالء الحــكام المتجبريــن، وحقيقــة مــا يــدور 

فــي خواطرهــم مــن التكبــر واالســتعاء!

�قَ ِم�نَ  �ن ُك�ن َها �إِ �قِ �بِ
أْ
ا هقٍ �نَ �يَ

آ
ا  �بِ

�قَ �أْ �قَ حبِ �ن ُك�ن اَل �إِ وفــي قــول فرعــون الطاغيــة: >�قَ

<)))، وجهــان: �ن �ي اِد�قِ �لّصَ

: ويــدل علــى رباطــة جــأش فرعــون وثقتــه بنفســه وموقفه  الوجــه الظاهــر  .(

ــم يعاجلــه  وقــوة عرشــه وســلطانه، فلــم يبطــش بموســى الكليــم؟ع؟ ول

إنمــا طالبــه بالدليــل  بالعقوبــة، بــل لــم يظهــر غضبــه وحنقــه عليــه، و

كمــا هــي ســيرة العقــاء، وحــال  والبرهــان والحجــة علــى صحــة مدعــاه، 

طالــب الحــق والباحــث عــن الحقيقــة بموضوعيــة ونزاهــة وحيــاد تــام، 

ــار ومــا يترتــب عليــه مــن  ث وذلــك رغــم خطــورة المدعــى وضخامــة اآل

ولجميــع   ،
ً
شــخصيا لــه  الخاصــة  الحيــاة  فــي  كبيــرة  نتائــج مصيريــة 

أهــل مملكتــه، وفــي الشــأن والحيــاة العامــة لجميــع النــاس، والتأثيــر 

1. األعراف: 106 
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قلــب  عليــه  يترتــب  الملكــي، حيــث  السياســي  النظــام  علــى  البالــغ 

 
ً
كليــا  علــى عقــب؛ ألنــه ينســف 

ً
النظــام السياســي الملكــي الفرعونــي رأســا

األســاس الفكــري والدينــي الــذي يقــوم عليــه. وهــذه هــي الحالــة الغريبــة 

العجيبــة التــي يكــون عليهــا الفراعنــة والحــكام المســتبدون الظلمــة 

يتظاهــرون  حيــث  لهــم،  والمعارضيــن  السياســيين  خصومهــم  أمــام 

بالموضوعيــة والعدالــة واإلنصــاف حينمــا يــرون بأنهــم فــي مركــز قــوة، 

ــوا بالحجــة  ــى إذا ُغِلب ــون فــي مصلحتهــم، حت ــم والقان وأن الحجــة له

وظهــر الحــق لغيــر مصلحتهــم انقلبوا على المنطق والقانون ومؤسســات 

الدولــة، وظهــروا علــى حقيقتهــم الطاغوتيــة واســتعائهم واســتكبارهم 

والقانــون  والمنطــق  الحقيقــة  علــى  حنقهــم  وأظهــروا  وطغيانهــم، 

ومؤسســات الدولــة وحاربوهــا ولــووا أعناقهــا، وصبــوا جــام غضبهــم علــى 

ــح الشــعب  ــون ومصال خصومهــم ومعارضيهــم فــي الظاهــر باســم القان

والمحافظــة علــى الدولــة، وفــي الحقيقــة يفــرض حكــم الواقــع بالعنــف 

والقــوة واإلرهــاب.

الوجــه الباطــن الخفــي: ويــدل علــى ثقــة فرعــون ويقينــه بكــذب موســى   .(

الكليــم؟ع؟ فيمــا ادعــاه وفيمــا أخبــر عنــه مــن وجــود آيــة بينــة تثبــت 

صــدق ادعائــه، فهــو يعتقــد بــأن موســى الكليــم؟ع؟ ال يملــك الدليــل 

ــي  ــى أن يأت ــوة والرســالة، فــا يقــدر عل ــع علــى صــدق دعــوى النب المقن

مــا  تعنــي:   (((> هقٍ �يَ
آ
ا �بِ �قَ  �أْ حبِ �قَ  �ن ُك�ن >�إِ فقولــه:  ذلــك،  يمكنــه  وال  بآيــة 

أظنــك جئــت بآيــة؛ ألن دعــواك غيــر واقعيــة وغيــر ممكنــة وال أســاس 
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لهــا بحســب عقيــدة فرعــون وثقافتــه الخاصــة؛ ألن فرعــون الطاغيــة 

الخاصــة  والملــك والمصالــح  والمــادة  الدنيــا  فــي عالــم   
ً
غــرق تمامــا

ى غيرهــا، ولبعــده عــن  واالمتيــازات والصاحيــات الملكيــة، فــا يــر

والقيــم  والفضيلــة  والعفــة  الســليم  والمنطــق  الحقــة  المعرفــة  عالــم 

اإلنســانية وعالمهــا، ولمــا اســتولى عليــه مــن االغتــرار بالملــك والســلطة 

والقــوة والثــروة، ومــا يتمتــع بــه مــن القداســة الدينيــة فــي ظــل دعــوى 

األلوهيــة والربوبيــة الباطلــة، وبوصفــه الكاهــن األعظــم الــذي حجبتــه 

كمــة فــي الكــون  عــن رؤيــة الحقائــق الثابتــة النيــرة، والســنن اإللهيــة الحا

كمــا  والتاريــخ، وفصلتــه عــن الواقــع وأدخلتــه إلــى عالــم الوهــم والخيــال 

هــو حــال جميــع الفراعنــة المتجبريــن والحــكام المســتبدين الظلمــة 

طــول  فــي  الفاســدين  األنانييــن  واالنتهازيــن  المســتغلين  والمترفيــن 

التاريــخ وعــرض الجغرافيــا فــي العالــم. وتــدل هــذه الثقــة العميــاء علــى 

 (((> �ن �ي اِد�قِ �قَ ِم�نَ �لّصَ �ن ُك�ن لغــة التشــكيك والريــب واالســتعاء، قولــه: >�إِ

، أو أعلــم بأنــك غيــر صــادق، وعليــه فــإن حقيقــة 
ً
أي: ال أظنــك صادقــا

ــه  ــزام موســى الكليــم؟ع؟ أو مطالبت ــة فــي إل ــدى فرعــون الطاغي األمــر ل

بإظهــار الحجــة والدليــل، ليــس طلــب الحــق والبحــث بموضوعيــة عــن 

كــذب موســى الكليــم؟ع؟  إنمــا الســعي إلثبــات  الحقيقــة وتحريهــا، و

التكذيــب واالســتعاء، وقــد اتخــذ هيئــة  المــأل، أي:  أمــام  وفضحــه 

الطالــب للحــق، وتظاهــر بالموضوعيــة والنزاهــة والحيــاد فــي البحــث 

الدهــاء  كأســلوب دبلوماســي يغلــب عليــه  الحقيقــة وتحريهــا،  عــن 
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كــذب موســى الكليــم؟ع؟ وفضحــه  ــاورة خبيثــة مــن أجــل إثبــات  ومن

كمتــه ومعاقبتــه بعــد إقامــة الحجــة عليــه،  كمقدمــة لمحا واإليقــاع بــه، 

فــا يؤاخــذ بمعاقبتــه، وال يتعاطــف معــه النــاس تحــت عنــوان القســوة 

والمظلوميــة، بــل ينضمــوا إلــى صفــوف المطالبيــن بمعاقبتــه بجرمــه 

إن لــم يجــد الحجــة عليــه بطــش بــه عنــد الحاجــة بحكــم  وجريرتــه. و

 (((> اِهُرو�نَ ُهْم �قَ ْ��قَ ا �نَ
األمــر الواقــع؛ ألن بيــده القــوة والســلطة، قولــه: >إَِو�نَّ

كل عصــر   فــي 
ً
كمــا يفعــل الفراعنــة والحــكام المســتبدون الظلمــة دائمــا

ومصــر مــع خصومهــم ومعارضيهــم.

ومــا إن طلــب فرعــون الطاغيــة مــن موســى الكليــم؟ع؟ أن يأتــي بمــا لديــه 

ــوة والرســالة مــن رب  ــي تثبــت صــدق دعــواه النب ــات والمعجــزات الت مــن اآلي

العالميــن، وتظاهــر بالنزاهــة والموضوعيــة والحياد في طلــب الحقيقة وتحريها 

والبحــث عنهــا، بــادر موســى الكليــم؟ع؟ مــن دون تأخيــر إلــى إظهــار مــا عنــده 

َ�ُه  َع �يَ رنَ �نٌ 107 َو�نَ �ي �بِ
ا�نٌ ّمُ ْ��بَ

ُ َ �ث � ِه�ي دنَ اإِ
ٰى َعَصاُه �نَ �قَ

ْ
ل

أَ
ا أو جــاء بــه مــن عنــد رب العالميــن، >�نَ

<))) أي: بمجــرد أن ألقــى موســى الكليــم؟ع؟ عصــاه مــن  �نَ ِر�ي ِ اطن
اُء ِلل�نَّ صنَ �يْ َ َ �ب � ِه�ي

دنَ اإِ
�نَ

يــده علــى األرض، فــإذا هــي تفاجــئ الحضــور وتتحــول فــي الحــال إلــى ثعبــان 

 
ً
حقيقــي ضخــم الجثــة وطويــل، وأخــذ يســعى ويتحــرك حركــة ســريعة جــدا

 
ً
، ال إيهامــا

ً
 وواقعــا

ً
كأنــه جــان، ويتمتــع بجميــع خــواص الثعابيــن ظاهــرا ويهتــز 

، علــى خــاف مــا يظهــر فــي أعمــال الســحرة الذيــن يقــوم ســحرهم 
ً
وتمويهــا

كان الثعبــان  علــى الخــداع والتمويــه واإليهــام، وال حقيقــة لــه فــي الواقــع، أي: 

1. األعراف: 127 
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ــه بحيــث  ــي واضــح ال لبــس في  بشــكل مرئ
ً
ــه العصــا ظاهــرا ــت إلي ــذي تحول ال

، وكان فرعــون وملــؤه 
ً
 حقيقيــا

ً
كونــه ثعبانــا  فــي حقيقــة 

ً
ال يشــك الرائــي أبــدا

 
ً
ــا  واقعي

ً
ــا  حقيقي

ً
ــا يشــاهدون ذلــك وال يشــكون فــي حقيقــة أن مــا يرونــه ثعبان

، حتــى أن فرعــون 
ً
 وواقعــا

ً
يتمتــع بجميــع خــواص الثعابيــن الحقيقيــة ظاهــرا

، ووثــب مــن ســريره وهــرب واســتغاث بموســى الكليــم؟ع؟، 
ً
كثيــرا الطاغيــة فــزع 

كان يزعــم جهــًا وبغيــر حــق أنــه الــرب األعلــى ألهــل  ليمنــع عنــه شــره بعدمــا 

مملكتــه، فأمســك موســى الكليــم؟ع؟ الثعبــان بيــده المباركــة، فعــادت العصــا 

ثــم أدخــل موســى  إلقائهــا)))،  كانــت عليهــا قبــل  التــي  إلــى طبيعتهــا األولــى 

الكليــم؟ع؟ يــده فــي جيــب قميصــه أو تحــت إبطــه، ثــم أخرجهــا، وكانــت 

كانــت شــديدة الســمرة، فــإذا لونهــا يتحــول  يــده شــديدة الســمرة؛ ألن بشــرته 

 جميــا بصــورة خارقــة للعــادة مــن غيــر ســوٍء 
ً
 حســنا

ً
 نورانيــا

ً
إلــى أبيــض بياضــا

كالشــمس   
ً
 ظاهــرا

ً
، وتشــع نــورا

ً
أل ناصعــة أو علــٍة أو مــرٍض أو داء، وكانــت تتــأل

كان شــعاعها يغلــب علــى  ، وقــد مــأل نورهــا المــكان، وقيــل:  الطالعــة لــكل ناظــر

شــعاع الشــمس.

والمســتفاد أن يــد موســى الكليــم؟ع؟ المباركــة تتحــول إلــى هــذه الحالــة 

، ثــم تعــود بعــد ذلــك إلــى ســيرتها  النورانيــة االســتثنائية فــي حالــة اإلعجــاز

وحالتهــا الطبيعيــة األولــى، وهــي فــي الحالتيــن، تحولهــا إلــى بيضــاء مضيئــة، 

وعودتهــا إلــى حالتهــا األولــى الطبيعيــة، معجــزة فــي الحقيقــة. وعليــه ال يشــك 

الرائــي العاقــل المنصــف الطالــب للحقيقــة والباحــث عنهــا، أنهمــا - العصــا 

واليــد - آيتــان عظيمتــان تقــف وراءهــا قــوة مطلقــة فــوق الطبيعــة، وفــوق قــدرة 

1. تاريخ الطبري، جزء 1، صفحة 286 
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، وأنهمــا ليســا مــن جنــس الســحر أو غيــره مــن األعمــال الخارقــة التي يأتي  البشــر

بهــا البشــر مــن عنــد أنفســهم؛ بســبب التعلــم والتدريــب والخبــرة المكتســبة 

الممكنــة لــكل النــاس أصحــاب المهــارة واالســتعداد الكتســابها، أي: أنهمــا مــن 

رب العالميــن، الــذي بيــده المــوت والحيــاة، الــذي خلــق جميــع الكائنــات 

والموجــودات، وقــد خلــق أبونــا آدم؟ع؟ مــن طيــن ثــم نفــخ فيــه مــن روحــه 

ًر� ِم�نْ  َ َسث �ب اِل�قٌ  ِ�ي �نَ
�نّ �إِ هقِ 

َ
ك ا�أِ

َ
َمل

ْ
ِلل َك  َر�بُّ اَل  �قَ >إَِودنْ  ، قــول اهلل تعالــى: 

ً
 ســويا

ً
فــكان بشــرا

 (((> �نَ ِ��ي ُه َسا�بِ
َ
ُ��� ل �قَ ِه ِم�نْ ُروِ��ي �نَ �ي �قُ �نِ حنْ �نَ ُه َو�نَ �قُ ْ �ي � َسّ�َ دنَ اإِ

��نٍ 28 �نَ َصاٍل ِم�نْ َحَماإٍ َمْس�نُ
ْ
َ�ل

وكذلــك خلــق أمنــا حــواء؟ع؟، وأخــرج ناقــة صالــح؟ع؟ وفصيلهــا بعــد طلــب 

قومــه مــن الجبــل؛ لتكــون حجــة وآيــة لــه علــى صــدق نبوتــه ورســالته مــن عنــد 

ٌر  َ َسث � �ب
َّ
ل  �إِ

�نْ�قَ
أَ
�نَ 153 َما � ِر�ي

ُمَسّحَ
ْ
�نْ�قَ ِم�نَ �ل

أَ
َما �

�نَّ �� �إِ
ُ
ال رب العالميــن، قــول اهلل تعالــى: >�قَ

ْر�بُ  سثِ ْم 
ُ
ك

َ
َول ْر�بٌ  سثِ َها 

َ
ل هقٌ  ا�قَ �نَ ِه  �نِ

ٰ
َه اَل  �قَ  154 �نَ  �ي اِد�قِ �لّصَ ِم�نَ  �قَ  ُك�نْ �نْ  �إِ هقٍ  �يَ

آ
ا �بِ �قِ 

أْ
ا �نَ ا  �نَ

ُ
ل ْ ِم�ث

�ٍم<)))، وتحــول العصــا إلــى ثعبــان ليــس بأعظــم وال أصعــب مــن خلــق 
ُ
ْ�ٍم َمْ�ل َ �ي

آدم وحــواء؟ع؟ مــن طيــن، أو إخــراج ناقــة صالــح وفصيلهــا مــن صخــرة فــي 

كل شــيء ممكــن عقــًا، وجميــع قوانيــن المــادة  الجبــل، فــاهلل؟زع؟ القــادر علــى 

وعالــم الطبيعــة بيــده ومحكومــة بإرادتــه وخاضعــة لمشــيئته ســبحانه وتعالــى، 

كــن فيكــون بــدون امتنــاع   مــن الممكنــات العقليــة أن يقــول لــه 
ً
فــإذا أراد شــيئا

. ومنازعــة أو تأخيــر

: أن منشــأ جميــع النباتــات والحيوانــات فــي عالــم الطبيعــة  الجديــر بالذكــر

، أن تبدل  وفــق الرؤيــة العلميــة وفــي نظريــة دارون مــن الطيــن، غايــة مــا في األمــر

 29-28 : 1. الجر
2. الشعراء: 155-153 
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كائــن حــي نبــات أو حيــوان، يحتــاج عــادة إلــى ماييــن الســنين،  الطيــن إلــى 

ــة اإلعجــاز تحــدث تحــوالت فــي لحظــة واحــدة أو لحظــات  ولكــن فــي حال

كمــة علــى قوانيــن علــم  قليلــة بقــوة اهلل المطلقــة ووفــق إرادتــه ومشــيئته الحا

ــا. كله الطبيعــة 

وعليــه: اآليتــان العظيمتــان اللتــان جــاء بهمــا موســى الكليــم؟ع؟ مــن عنــد 

لــة واضحــة صريحــة، وبشــكل  رب العالميــن، وهمــا العصــا واليــد، تــدالن دال

قاطــع ال لبــس فيــه وال إشــكال وال غمــوض وال شــك وال ريــب وال تــردد، لــكل ذي 

عقــل وفهــم منصــف وطالــب للحقيقــة وباحــث عنهــا، علــى أنهــا مــن عنــد رب 

كذلــك على صدق نبوة موســى  العالميــن، حيــث ال يقــدر عليهمــا غيــره، وتــدالن 

الكليــم؟ع؟ ورســالته مــن رب العالميــن ؟ج؟، حيــث ال يمكــن تفســيرها بالتفســير 

العلمــي الطبيعــي المألــوف، أو بالتحليــات الماديــة المتعارفــة، فهمــا غيــر 

 إال بتدخــل قــوة مطلقــة فــوق الطبيعــة، وال يمكــن تفســيرهما 
ً
ممكنتيــن عقليــا

. وال يمكــن اعتبارهمــا مــن الســحر الــذي يقــوم علــى اإليهــام 
ً
بغيــر ذلــك أبــدا

والتمويــه والخــداع والتضليــل وال حقيقــة لــه فــي الواقــع، وهــذا مــا أقــره واعتــرف 

بــه الســحرة أنفســهم بــكل صراحــة ووضــوح، وأعلنــوا إيمانهــم بالتوحيــد والنبــوة 

والمعــاد وصّدقــوا بنبــوة موســى الكليــم؟ع؟ ورســالته باالســتناد إلــى ذلــك، وهــم 

أصحــاب الفــن والخبــرة وأعلــم النــاس بفنــون الســحر ودقائقــه وأســراره وخبايــاه 

والحجــة علــى النــاس فيــه، إال أن المعانديــن المكابريــن ال يؤمنــون وال بــأي آيــة 

وال دليــل، فــا ينفــع معهــم شــيء حتــى يــروا العــذاب األليــم.

إلــى  »أن تحــول العصــا  آيــة اهلل الشــيخ ناصــر الشــيرازي بحــق،  وقــد رأى 
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ثعبــان يقــوم مقــام اإلنــذار والترهيــب بالقــدرة اإللهيــة والتحذيــر مــن العاقبــة 

الســمراء  اليــد  تحــول  وأن  واآلخــرة،  الدنيــا  الداريــن  فــي  المذمومــة  الســيئة 

 
ً
 عظيمــا

ً
ــورا ــة أو مــرض أو داء، تشــع ن ــر عل ــة مــن غي ــى بيضــاء حســناء جميل إل

كالشــمس الطالعــة، يقــوم مقــام البشــارة والترغيــب والتشــويق، وأن اهلل؟زع؟ أراد 

بإظهــار هاتيــن اآليتيــن العظيمتيــن علــى يــد وليــه األعظــم موســى بــن عمــران 

الكليــم؟ع؟، أن يوضــح للنــاس بــأن برنامــج موســى الكليــم؟ع؟ ورســالته لهمــا 

جانبــان: جانــب الترهيــب والتحذيــر للمخالفيــن المعانديــن، وجانــب الترغيــب 

والتشــويق للمؤمنيــن المطيعيــن العامليــن؛ مــن أجــل هدايــة النــاس إلــى صــالح 

كافــة األصعــدة والمســتويات وفــي  أنفســهم وأحوالهــم الخاصــة والعامــة علــى 

كمالــه اإلنســاني الالئــق بــه والمقــرر  إيصــال اإلنســان إلــى  كافــة المجــاالت، و
لــه، وتحقيــق الســعادة الحقيقيــة الكاملــة لــه فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة«.)))

ويســتفاد ممــا ســبق: أن الدعــاة إلــى اهلل تبــارك وتعالــى، والمصلحيــن الثــوار 

المخلصيــن الشــرفاء المضحيــن، يجــب أن يتمتعــوا بــروح معنويــة عاليــة، وأن 

، ويســتعدوا للمواجهــة 
ً
 وعمليــا

ً
 ومهنيــا

ً
النواحــي علميــا يتأهلــوا مــن جميــع 

والطــوارئ، وأن يوفــروا شــروط وظــروف النجــاح فــي مهامهــم والنصــر والغلبــة 

علــى األعــداء، وأن يركــزوا اهتماماتهــم علــى األهــداف والغايــات والمطالــب 

التي يجب أن تكون واقعية في نفســها أو تكتيكية لغيرها، وأن تســمو نفوســهم 

ــوا بالفضائــل واألخــاق الحميــدة  ، وأن يتحل ــر األمــور ــرات وصغائ فــوق المهات

النــاس  مشــاعر  ومراعــاة  والعاقــات،  والمواقــف  الســلوك  فــي  واالســتقامة 

ــاًء وســمعة  ــي، وليــس ري ــار الحــرص الشــديد الواقعــي والفعل إظه ومقاماتهــم و

1. تفسير األمثل، ناصر مكارم الشيرازي، جزء 5، صفحة 91 



الفوا األولف لوا مولا الرلدلل الالدتمل ةلا فررلل ومللا    173 

عليهــم وعلــى مصالحهــم ومصائرهــم، وأن تكــون رؤيتهــم واضحــة، وحجتهــم 

قويــة مفحمــة قاطعــة، وأن يتحلــوا بالجــد والحــزم والعــزم فــي العمــل، والمثابــرة 

ــه، وحســم األمــور فــي مفترقــات الطريــق وعــدم تركهــا عائمــة أو للصدفــة،  في

والصراحــة والوضــوح فــي طــرح المســائل الجوهريــة ومعالجــة القضايــا الحيويــة 

ــة، والبرامــج  ــوا االدعــاءات الكاذب وعــدم تركهــا عائمــة أو للصدفــة، وأن يجتنب

الصوريــة الفارغــة مــن المضمــون، والفرقعــات اإلعاميــة االســتهاكية التــي تأتــي 

 للقضيــة، والتــي 
ً
 يذكــر فعليــا

ً
علــى حســاب األمانــة والمصداقيــة، وال تقــدم شــيئا

ــى الفشــل والخيبــة، وأن ال يأخــذوا أو  هــي دليــل الضعــف والعجــز ومدعــاة إل

ينســبوا ألنفســهم مــا ليــس لهــم، أو يحبــوا أن يمدحــوا بمــا ال يفعلــوا، وأن يتحلــوا 

الظاهريــة  الفعليــة  إمكانياتهــم  تامــس  التــي  الكافيــة  والشــجاعة  بالجــرأة 

والكامنــة، الماديــة والمعنويــة والبشــرية، وأن يمتلكــوا الشــجاعة األدبيــة فــي 

ــم  ــاء ألنفســهم وبرامجه ــد البّن ــوا بالنق ــم وتقصيرهــم، ويقبل ــراف بأخطائه االعت

ومؤسســاتهم، وأن ال يتخلــوا عــن آرائهــم المحقــة وأهدافهــم ومطالبهــم العادلــة 

تحــت تأثيــر المجامــات أو المــراءاة أو الترغيــب أو الترهيــب أو نحــو ذلــك؛ 

ــوا  ــوا علــى الدعــم والتأييــد والتوفيــق والمســاندة اإللهيــة، ويحصل لكــي يحصل

علــى النصــر والغلبــة مــن اهلل؟زع؟، ويتمكنــوا مــن تحصيــل المطالــب العادلــة 

وتحقيــق األهــداف والغايــات المشــروعة بشــكل حقيقــي فعلــي، وليــس بشــكل 

صــوري وهمــي، مكاســب وهميــة يخدعــون بهــا أنفســهم وأنصارهــم، ويعطــون 

ألنفســهم بهــا المشــروعية ومبــررات البقــاء الوهميــة الباطلــة، بــدون أن يقدمــوا 

 للديــن والوطــن والقضيــة والشــعب.
ً
 نافعــا

ً
شــيئا
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موقف فرعون وجهازه من دعوة موسى الكليم؟ع؟ ومعجزاته

ْم 
ُ
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ْ
اَل �ل >�قَ
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ا �يَ  111 �نَ  ِر�ي َ�اسثِ �نِ  َمَ���أِ

ْ
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َو� اُه  �نَ
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َو� ْه  ْرحبِ

أَ
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ُ
ال �قَ  110 ُمُرو�نَ 

أْ
ا �قَ  � َمادنَ �نَ

ٍم< َعِل�ي

أمــام الحقائــق العظيمــة الدامغــة التــي ظهــرت أمامهم فجأة على يد موســى 

الكليــم؟ع؟، صغــر شــأن فرعــون عنــد نفســه، وأدرك المــأل ذلــك بوضــوح تــام، 

 بالفــزع والمذلــة والهــوان والخــوف الشــديد علــى مســتقبلهم 
ً
وشــعروا جميعــا

الفرعونــي  الملكــي  النظــام  لهــم  التــي يضمنهــا  وعلــى مصالحهــم  السياســي، 

الفاســد، وأنهــم أمــام خطــر وجــودي عظيــم داهــم، وفــي مــأزق محكــم شــديد 

الخطــورة، لكنهــم مــع ذلــك تمالكــوا أنفســهم، ولــم يعترفــوا بالحق المبيــن الجلي 

الواضــح، ولــم يذعنــوا للدليــل الســاطع القاطــع ويستســلموا لــه، بــل عانــدوا 

وكابــروا وعتــوا عــن الحــق، وفكــروا فــي مواجهــة الحقائــق العظيمــة الدامغــة 

لــة علــى التوحيــد والمعــاد وصــدق نبــوة موســى الكليــم؟ع؟  الصارخــة بالدال

 علــى 
ً
ورســالته، وكيفيــة طمســها بالحيلــة والخــداع والتمويــه والتضليــل، خوفــا

مســتقبلهم السياســي وقوتهــم ومصالحهــم وامتيازاتهــم األنانيــة غيــر المشــروعة 

كمــا هــو دأب الطواغيــت   ، التــي يضمنهــا لهــم النظــام الفرعونــي الفاســد الجائــر

والمترفيــن  الظلمــة  المســتبدين  والحــكام  المتجبريــن  والفراعنــة  الضاليــن 

المســتغلين الفاســدين واالنتهازييــن النفعييــن األنانييــن فــي العالــم علــى طــول 

التاريــخ وعــرض الجغرافيــا، فــي إنــكار الحقائــق التــي تتعــارض مــع أهوائهــم 

األنانيــة  ومصالحهــم  الحيوانيــة  ونزواتهــم  وشــهواتهم  ورغباتهــم  الشــيطانية 
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موســى  فاتهمــوا  المشــروعة،  وغيــر  الواقعيــة  غيــر  وامتيازاتهــم وصاحياتهــم 

، وأن مــا جــاء بــه مــن عنــد رب العالميــن ليــس بمعجــزة تــدل  الكليــم بالســحر

إنمــا هــو مجــرد ســحر جــاء بــه مــن عنــد  علــى صــدق دعــواه النبــوة والرســالة، و

نفســه، مــن أجــل التضليــل ليتوســل بــه إلــى تحقيــق أهــداف دنيويــة سياســية 

واقتصاديــة، أي: مــن أجــل قلــب النظــام السياســي الملكــي الفرعونــي القائــم 

والســيطرة علــى الحكــم والثــروة والمقــدرات العظيمــة فــي البــاد واالســتئثار بها، 

. وطــرد األقبــاط، وهــم قــوم فرعــون الموالــون لــه وللنظــام القائــم فــي مصــر

 (((> ُمُرو�نَ
أْ
ا � �قَ َمادنَ ْمۖ  �نَ

ُ
ك ْر�نِ

أَ
�نْ � م ّمِ

ُ
ك ِرحبَ حنْ ُ �ن �ي

أَ
� �ُ ِر�ي ُ ٌم 109 �ي َساِحٌر َعِل�ي

َ
� ل

�نَ
ٰ

�نَّ َه فقالوا: >�إِ

المدنييــن  والقــادة  الموظفيــن  وكبــار  والنبــاء  واألعيــان  األشــراف  قــال  أي: 

والعســكريين والكهنــة وغيرهــم المحيطيــن بفرعــون فــي القصــر الملكــي لمــا 

شــاهدوا انقــاب العصــا إلــى ثعبــان حقيقــي عظيــم، وتحــول اليــد الســمراء 

، وبهرهــم مــا رأوا، وهمــا معجزتــان حقيقيتــان 
ً
أل وتشــع نــورا إلــى بيضــاء تتــأل

بعــد  قالــوا  الرحيــم،  الرحمــن  العظيــم  العالميــن  رب  عنــد  مــن  عظيمتــان 

التشــاور والتحــاور بينهــم لقائدهــم وولــي نعمتهــم فرعــون: هــذا يعنــي أن موســى 

الكليــم؟ع؟ القائــم أمامهــم بلحمــه ودمــه وروحــه وعقلــه وقلبــه، الــذي جاءهــم 

بالمعجــزات النيــرات الباهــرات والحجــج البالغــة مــن عنــد رب العالميــن، مــا 

هــو فــي الحقيقــة عندهــم وبحســب زعمهــم، إال ســاحر مخــادع ضــال غيــر 

صــادق فيمــا ادعــاه مــن النبــوة والرســالة وطلــب الهدايــة إلــى النــاس، وأنــه 

قــوي العلــم واســع المعرفــة بفنــون الســحر ودقائــق أســراره وخبايــاه، حــاذق 

، وأن مــا جــاء بــه مــن األعمــال الخارقــة  كثيــر الخبــرة فــي الســحر محتــرف 

1. األعراف: 110-109 
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للعــادة، مــا هــو إال ســحر محــض يتوســل بــه مــع ادعــاء النبــوة والرســالة وطلــب 

الهدايــة إلــى النــاس لتحقيــق أهــداف دنيويــة سياســية واقتصاديــة واســتعمارية، 

كاذب فيمــا  كمــا يزعــم، فهــو  وليــس بمعاجــز أو آيــات مــن عنــد رب العالميــن 

ــوة والرســالة  ــى النــاس؛ ألن النب ــة إل ــوة والرســالة وطلــب الهداي ــه مــن النب يدعي

غيــر ممكنــة، وال يمكــن أن يقــوم عليهــا دليــل صحيــح. أي: أن فرعــون الطاغيــة 

ومــا  الكليــم؟ع؟  موســى  حجــة  يقبلــوا  لــم  الفاســدين،  المســتكبرين  ومــأله 

جاءهــم بــه مــن المعجــزات النيــرات الباهــرات والبينــات الواضحــات واألدلــة 

النيــرة الســاطعة القاطعــة، فلــم يؤمنــوا بــه، ولــم يصدقــوا رســالته، وعانــدوا 

الحقيقــة وتكبــروا عليهــا وعلــى أهلهــا، وطلبــوا التبريــرات والتأويــات الباطلــة 

الفاســدة، وبحثــوا عنهــا إلبطــال مــا جاءهــم بــه، وأنكــروا فضلــه ومكانتــه وأهانوه 

كمــا هــو  كرامتــه وأمانتــه ومصداقيتــه،  ووصفــوه بالســحر والكــذب، ونالــوا مــن 

دأب الفراعنــة المتجبريــن وبطانتهــم الفاســدة وأتباعهــم المارقيــن وأنصارهــم 

األنانييــن  والنفعييــن  واالنتهازييــن  والمتزلفيــن  والمتزحلقيــن  المتملقيــن  مــن 

الطامعيــن فــي الفتــات والمناصــب والمصالــح واالمتيــازات والصاحيــات غيــر 

كم  المشــروعة، التــي يضمنهــا لهــم النظــام الفاســد فــي مواجهة المعارضيــن للحا

والنظــام، حيــن يشــعرون بالضعــف أمــام المعارضيــن، والعجــز عــن مواجهــة 

ــى إلصــاق التهــم  حجتهــم بحجــة مثلهــا، ودليلهــم بدليــل مثلــه، فيلجــؤون إل

كرامتهــم، بهدف  الجزافيــة الباطلــة بهــم؛ مــن أجــل تشــويه ســمعتهم والنيــل مــن 

إبعــاد النــاس عنهــم ومنعهــم مــن التعاطــف معهــم عنــد معاقبتهــم بغيــر جــرم 

أو جريــرة تحــت عنــوان اإلرهــاب والخيانــة ونحوهمــا، بــل قــد يحصلــون علــى 

التأييــد التــام والمســاندة لإلجــراءات القمعيــة الجائــرة ضدهــم، بغــض النظــر 
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ــة قضيتهــم ومطالبهــم. ــوة منطقهــم وســامة حجتهــم وعدال عــن ق

 �� َكا�نُ َما  ُهْم  َع�نْ ّلَ  َو�نَ ِسِهْم  �نُ �نْ
أَ
�  �ٰ

َ
َعل  �� ُ �ب

َك�نَ �نَ  َك�يْ ْر  �نُ >��نْ تعالــى:  اهلل  قــول 

ِهْم  ��نِ
دنَ
آ
ُه�ُه َو�نِ�ي � �قَ �نْ َ �نْ �ي

أَ
هقً �

ِك�نَّ
أَ
ِهْم � ��بِ

ُ
ل ٰ� �قُ

َ
ا َعل �نَ

ْ
َ�ل َ َك َوحب �يْ

َ
ل ِمُع �إِ َْس�قَ ُهْم َم�نْ �ي ُرو�نَ 24 َوِم�نْ �قَ �نْ َ �ي

�نْ  ُرو� �إِ �نَ َك�نَ �ي ِ دن
َّ
�ُل �ل �قُ َ َك �ي ��نَ

ُ
اِدل َ حب

ُ اُءوَك �ي � �بَ
دنَ ٰ� �إِ

َها َح�قَّ �� �بِ ِم�نُ �أْ ُ � �ي
َ
هقٍ ل �يَ

آ
َرْو� ُكّلَ � َ ًر� إَِو�نْ �ي

َو�قْ

َسُهْم َوَما  �نُ �نْ
أَ
� �

َّ
ل  �إِ

��نَ
ُ
ْهِلك ُ ُه إَِو�نْ �ي ْو�نَ َع�نْ

أَ
ا �نْ َ ُه َو�ي َهْ��نَ َع�نْ �نْ َ �نَ 25 َوُهْم �ي ِل�ي ّوَ

�أَ
ْ
ُر �ل َساِط�ي

أَ
� �

َّ
ل � �إِ

�نَ
ٰ

َه

<))) وذلــك ألنانيتهــم المفرطــة، واســتغراقهم فــي عالــم الدنيــا والمــادة،  ُ�ُرو�نَ ْ َسث �ي

وعــدم النظــر إلــى غيــر أنفســهم ومصالحهــم األنانيــة العاجلــة، وتجاهلهــم 

الحقــوق  والــى  البينــة،  الســاطعة  الفعليــة  الواقعيــة  الحقائــق  إلــى  التــام 

المشــروعة الطبيعيــة والمكتســبة إلــى النــاس، والــى المبــادئ الرفيعــة والقيــم 

اإلنســانية الســامية، والمصالــح الحيويــة والجوهريــة العامــة إلــى أبنــاء الشــعب 

والمواطنيــن، وفصلهــم التــام بيــن الحقائــق والمنطــق، وبيــن الواقــع والســلوك، 

يــدل علــى أن مجــرد ظهــور الحقيقــة الجليــة،  والمواقــف والمصالــح، ممــا 

حتــى الحقائــق الوجوديــة التــي يتوقــف عليهــا المصيــر والمصلحــة الجوهريــة 

لإلنســان فــي دورة الحيــاة الكاملــة وصاحــه وكمالــه وخيــره وســعادته فــي 

الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وقيــام الدليــل النيــر الســاطع القاطــع عليهــا، ال يكفــي 

المســتبدين  والحــكام  المتجبريــن  والفراعنــة  الضاليــن  الطواغيــت  إلقنــاع 

الظلمــة والمترفيــن المســتغلين واالنتهازييــن األنانييــن بهــا، والتســليم إليهــا، 

وذلــك: بســبب حجــاب األنانيــة المفرطــة واالســتغراق فــي عالــم الدنيــا والمــادة 

والمصالــح الدنيويــة، ولخبــث نفوســهم وفســاد طباعهــم واســتياء الشــيطان 

ــة،  الرجيــم عليهــم، فــا ينفــع معهــم دليــل أو برهــان، وال يفقهــون حجــة أو آي
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َها<)))( فهــم مــن الضاليــن الذيــن ال  �� �بِ
ِم�نُ �أْ ُ � �ي

َّ
هقٍ ل �يَ

آ
َرْو� ُكّلَ � َ قــول اهلل تعالــى: >إَِو�ن �ي

يــرون إال عالــم الدنيــا والمــادة، وال يــرون عالــم الغيــب واآلخــرة، ومــن المغضــوب 

عليهــم الذيــن ال يعفــون عــن ذنــب أو جريمــة؛ ألنهــم ال يفكــرون إال فــي أنفســهم 

ومصالحهــم وشــهواتهم وغرائزهــم الحيوانيــة، وأهوائهــم الشــيطانية وال يعيشــون 

إال اللحظــة، وال يــرون المســتقبل والعاقبــة واآلخــرة، فــا ينزلــون علــى الحقيقــة، 

كمــا هــو عليــه، وال يعطــون الحقــوق ألصحابهــا إال مكرهيــن  وال يــرون الواقــع 

مرغميــن ال طائعيــن مختاريــن.

: أن القــرآن الكريــم قــد نســب هــذا القــول المشــين فــي ســورة  الجديــر بالذكــر

َساِحٌر 
َ
ل  �

�نَ
ٰ

َه �نَّ  �إِ ُه 
َ
َحْ�ل اإِ 

َ
َمل

ْ
ِلل اَل  >�قَ قــول اهلل تعالــى:  إلــى فرعــون نفســه،  الشــعراء 

ٌم<))) بينمــا هنــا فــي ســورة األعــراف ينســبه إلــى المــأل مــن قــوم فرعــون قــول  َعِل�ي

ٌم<)3) وهــذا يــدل علــى  َساِحٌر َعِل�ي
َ
� ل

�نَ
ٰ

�نَّ َه  �إِ
ْرَعْ��نَ ْ�ِم �نِ  ِم�نْ �قَ

اأُ
َ
َمل

ْ
اَل �ل اهلل تعالــى: >�قَ

توافــق المــأل التــام مــع فرعــون فــي هــذا الوضــع الخبيــث لموســى الكليــم؟ع؟، 

وذلــك ليــس حصيلــة التشــاور والتــداول الحــر بينهم لــآلراء وتنقيحهــا والبحث 

إنمــا هــو مــن الثمــار الخبيثــة لطبيعــة الحكــم  بحريــة عــن الصــواب فيهــا، و

، فالبطانة والمعاونين ومؤسســات  االســتبدادي ونشــاطه وأســلوب إدارته لألمور

ــوري الفاســد،  ــم المســتبد فــي النظــام الدكتات ك كســلطة الحا ــة الخاصــة  الدول

كلهــا تفكــر وتعمــل باســم الدكتاتــور ومــن أجــل تحقيــق إرادتــه ورغباتــه، وليــس 

لهــم هــدف إال رضــاه، وال يفكــرون بحريــة ومنطــق ســليم واســتقال، وال يبحثــون 

1. األعراف: 146 
2. الشعراء: 34 

3. األعراف: 109 
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ــر والمصلحــة للشــعب والوطــن، فهــم  عــن الحقيقــة، ومــا فيــه الصــاح والخي

أرقــام تضــاف إلــى بعضهــا وصــور لزخرفــة وتزييــن النظــام، وكلهــا مختصــرة أو 

إرادتــه ورغباتــه ومصالحــه، وتكــرر مــا يقــول  كــم المســتبد و ذائبــة فــي فكــر الحا

لتحصــل مــن وراء ذلــك علــى الفتــات.

وليــس هــذا الســلوك المشــين المخالــف للعقــل والمنطــق وكرامــة اإلنســان 

يختــص بفرعــون وحاشــيته، بــل هــو دأب وســلوك جميــع الطواغيــت والفراعنــة 

كله مع حواشــيهم وأعوانهــم على طول التاريخ  والحــكام المســتبدين فــي العالــم 

وعــرض الجغرافيــا، فقــد ألقــى الدكتاتــور الطاغيــة الملــك فرعــون إلــى بطانتــه 

وأعوانــه )المــأل( برأيــه، وتركهــم يتشــاورون ويتبادلــون الــرأي بخصــوص مــا يجب 

عليهــم فعلــه واتخــاذه مــن اجــراءات لمواجهــة موســى الكليــم؟ع؟ ودعوتــه 

وحركتــه اإلصاحيــة، أي: هــو الــذي يرســم االســتراتيجية والسياســة العامــة، 

ــه مــن رأي  ــع فيمــا رســمه، وقدمــوا مــا أجمعــوا علي وليــس هــم، فوافقــوه بالطب

ــر بينهــم رأي رشــيد  ــم يظه ــة، ول ــة الراهن حــول أســلوب المواجهــة فــي المرحل

كمــا هــي، ويســعى لردهــم إلــى رشــدهم وصوابهــم، ممــا  واحــد يعكــس الحقيقــة 

يــدل علــى تبعيتهــم التامــة وخضوعهــم المطلــق إلــى إرادة فرعــون ومســايرته فــي 

جميــع مــا يريــد!

ثــم أضــاف فرعــون الطاغيــة بوصفــه الزعيــم األوحــد والبصيــر بمختلــف 

كشــف المؤثرات واألســرار بخصــوص أهداف  الشــؤون والمصالــح، والقــادر علــى 

موســى الكليــم؟ع؟ وراء دعوتــه ومــا جــاء بــه مــن األفعــال الخارقــة للعــادة، 
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م<))) أي: أن لموســى الكليــم؟ع؟ وراء دعوتــه 
ُ
ك ْر�نِ

أَ
�نْ � م ّمِ

ُ
ك ِرحبَ حنْ ُ �ن �ي

أَ
� �ُ ِر�ي ُ فقــال: >�ي

الباطلــة ومــا جــاء بــه مــن األعمــال الخارقــة للعــادة، أهــداف دنيويــة انقابيــة 

 علــى النظــام الملكــي 
ً
سياســية واقتصاديــة واســتعمارية، خبيثــة خطيــرة جــدا

والحكومــة وشــخص الملــك، وعلــى مصالــح الشــعب ومقدراتــه، وال عاقــة 

لهــا بالديــن والعقيــدة، فهــو يريــد بأعمالــه الخارقــة للعــادة وبادعــاء النبــوة 

والرســالة، االنقــاب علــى النظــام الملكــي الفرعونــي الشــرعي القائــم، الــذي 

لهــة، ويخــدم مصالــح الشــعب ويحافــظ علــى مقدراتــه، وأن  يمثــل إرادة اآل

ــر فيهــم تحــت عناويــن براقــة  يدغــدغ عواطــف الهمــج مــن بنــي إســرائيل ليؤث

والحرمــان  المظلوميــة  لهــا، مثــل:  واقــع  وال  كاذبــة  ولكنهــا  جذابــة ســاحرة، 

إرادة التحريــر مــن االســترقاق واالســتعباد وتحصيــل االســتقال فــي  والتمييــز و

أمرهــم ونحــو ذلــك، ليســتميلهم إلــى نفســه، ويحرضهــم علــى التمــرد والخــروج 

عــن طاعــة الملــك العظيــم )فرعــون(، والثــورة علــى النظــام، ليتأَيــد ويتقــوى 

بهــم مــن أجــل إســقاط النظــام والقضــاء عليــه وتصفيــة رمــوزه وقادتــه، وتغييــر 

الطريقــة الملكيــة الفرعونيــة المثلــى فــي الحكــم وتوزيــع الســلطة والثــروة وتدبيــر 

كافــة شــؤون الدولــة، وفــرض الهيمنــة الكاملــة علــى األرض والبــاد، ويتملــك 

مصــر ويســتعمرها، ثــم يخــرج أهلهــا األقبــاط الذيــن هــم قــوم فرعــون والموالــون 

لــه ولنظامــه مــن أرضهــم ويجليهــم عــن ديارهــم ووطنهــم، لاســتئثار بالحكــم 

كمــا جــرت العــادة فــي  والثــروة والمقــدرات فــي البــاد مــع قومــه بنــي إســرائيل، 

ذلــك العهــد القديــم، أن يهجــم قــوم علــى قــوم فــي أرضهــم وبادهــم، فيتغلبــوا 

مــن  ويخرجوهــم  ومقدراتهــم،  وثراوتهــم  وديارهــم  أرضهــم  ويملكــوا  عليهــم، 

1. األعراف: 110 - الشعراء: 35 
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كمــا يفعــل الكثيــر مــن الهمــج فــي  أرضهــم وبادهــم، ويشــردوهم فــي األرض 

. وقتنــا الحاضــر

إال أن االســتعمار الغربــي رائــد الحضــارة، قــد طــّور ذلــك إلــى نســخة عصريــة 

تتناســب مــع روح العصــر الحديــث، فبــدأ باالســتعمار التقليــدي الــذي يقــوم 

علــى االحتــال العســكري لــألرض وفــرض ســيطرته السياســية واالقتصاديــة 

واإلداريــة علــى شــعب دولــة بغيــر رضــاه، وتشــجيع رعايــاه علــى الهجــرة إلــى 

إرادة إحــكام الســيطرة علــى  الدولــة المســتعمرة لغــرض االســتيطان بهــدف و

بادهــم  مــن  األصلييــن  الســكان  طــرد  إلــى  يلجــأ  وقــد  المســتعمرة،  البــاد 

، وقــد يلجــأ إلــى إبادتهــم 
ً
بوضعهــم تحــت ظــروف معيشــية وأمنيــة قاســية جــدا

وتصفيتهــم الجســدية إذا اقتضــت الحاجــة االســتعمارية ذلــك، ثــم طّور الغرب 

كثــر عصريــة بغــرض هيمنتــه علــى البــاد عــن طريــق  االســتعمار إلــى نســخة أ

ــة المســتعمرة بشــروط  ــل الدول ــر المتكافئــة، التــي تكّبِ االتفاقيــات الثنائيــة غي

واألمنيــة  السياســية  كل  المشــا باســتغال  أو  التصــرف،  حريــة  مــن  تحرمهــا 

واالقتصاديــة واالجتماعيــة واإلداريــة للتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للدولــة، 

والضغــط عليهــا عــن طريــق تقديــم المعونــات والمســاعدات الفنيــة واإلداريــة 

إثــارة القاقــل واالضطرابــات واالنقســامات  كل و المشــروطة، أو يخلــق مشــا

الدينيــة والطائفيــة والعرقيــة والحزبيــة ونحوهــا؛ إلضعــاف الدولــة ووضعهــا 

إقامــة القواعــد العســكرية والتكتــات  تحــت الســيطرة )الفوضــى الخاقــة( و

إنشــاء المشــروعات، وتشــجيع األقليــات والنخبــة المواليــة لهــا  االقتصاديــة و

للســيطرة علــى الحكــم ومقــدرات البــاد وتصديــر أنمــاط الســلوك والثقافــة 

باإلمبرياليــة  اليــوم  ذلــك، ممــا يســمى  الناعمــة( ونحــو  )القــوة  االســتعمارية 

الجديــدة.
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الطــرح  بهــذا  ومغالطاتــه  تضليلــه  وراء  مــن  الطاغيــة  فرعــون  أراد  وقــد 

ــه والعامــة مــن  الخبيــث، تخويــف ضعفــاء العقــول وســفهاء األحــام مــن ملئ

 ، األقبــاط والمواليــن لــه وللنظــام، الذيــن ارتبطــوا بالنظــام ارتبــاط وجــوٍد ومصيــر

وارتبطــت مصالحهــم بشــخص الملــك ونظامــه، وتخويفهــم مــن أبعــاد الحركــة 

اإلصاحيــة والثوريــة لبنــي إســرائيل بقيــادة إمامهــم وزعيمهــم موســى الكليــم؟ع؟ 

 عليهــم، وليــس مجــرد 
ً
 وجوديــا

ً
إيهامهــم بأنهــا تمثــل خطــرا وخطرهــا عليهــم، و

 
ً
 أو سياســيا

ً
 أمنيا

ً
خطــر دينــي أو ثقافــي علــى هويتهــم الدينية والثقافية، أو خطرا

 ثــم يــزول، وذلــك مــن أجــل اســتفزازهم وتحريضهــم علــى 
ً
 محــدودا

ً
أو اقتصاديــا

مناهضــة موســى الكليــم؟ع؟، والتكذيــب بنبوتــه ورســالته ودعوتــه، ومحاربــة 

الحركــة اإلصاحيــة والثوريــة االســتقالية والحقوقيــة لبنــي إســرائيل بقيادتــه 

إمامتــه، وليقفــوا إلــى صــف فرعــون الملــك والنظــام، ويقدمــوا لهمــا الدعــم  و

والمســاندة الماديــة والمعنويــة والبشــرية، فــي حربهمــا ضــد موســى الكليــم؟ع؟ 

ودعوتــه ورســالته وحركتــه اإلصاحيــة والثوريــة، والســعي للقضــاء المبــرم علــى 

ــر الخــوف والتعصــب الدينــي والمذهبــي  إبطــال رســالته، تحــت تأثي دعوتــه و

والعرقــي، رغــم أنــه ال مصلحــة لألقباط في الحقيقة والواقع وراء محاربة موســى 

الكليــم؟ع؟ ودعوتــه، ودعــم فرعــون الطاغيــة ونظامــه الملكــي الفاســد، بــل هــم 

؛ ألن النظــام الملكــي الفرعونــي نظــام فاســد 
ً
 بليغــا

ً
يتضــررون مــن وراء ذلــك ضــررا

، وفرعون طاغية وحاكم مســتبد ال تهمه إال نفســه ومصلحته، ويســخرهم  جائر

مــن أجــل ذلــك، فهــو فــي غايــة األنانيــة واالســتئثار والقســوة، وال يهتــم بأحــد مــن 

شــعبه األقبــاط وبنــي إســرائيل وغيرهــم، إال بمقــدار مــا يخــدم نظامــه وعرشــه 

وســلطته ومصالحــه األنانيــة الخاصــة، وال يؤمــن بديــن وال مذهــب وال مبــادئ 
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وال قيــم وال مصالــح عامــة دينيــة أو وطنيــة، وال بــأي شــيء مــن هــذا القبيــل. وفــي 

ــن، اصطفــاه  ــاء اهلل الصالحي ــم مــن أولي ــي عظي ــل، موســى الكليــم؟ع؟ ول المقاب

اهلل تبــارك وتعالــى للنبــوة والرســالة وهدايــة النــاس، وهــو حريــص تمــام الحــرص 

علــى صــاح النــاس وخيرهــم وكمالهــم ورفاههــم وســعادتهم فــي الداريــن الدنيــا 

كافــة مصالحهــم الخاصــة والعامــة وحركتــه اإلصاحيــة  واآلخــرة، وأميــن علــى 

ليــس فيهــا مصلحــة دنيويــة خاصــة بــه، بــل تقتضــي منــه بــذل التضحيــة 

كل  مصالــح  تخــدم  بــل  فقــط،  إســرائيل  بنــي  مصالــح  تخــدم  وال  والفــداء، 

، األقبــاط وبنــي إســرائيل وغيرهــم، بــل مصلحــة  المواطنيــن والمقيميــن فــي مصــر

كل إنســان علــى وجــه األرض ويريــد لهــم تمــام الخيــر والصــاح والرفــاه والســعادة 

الحقيقيــة الكاملــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة.

الصــادق  الصفــي  الكليــم  موســى  الطاغيــة  فرعــون  رمــى  فقــد  وعليــه: 

األميــن؟ع؟ بــداء نفســه، ومــا فــي نفســه مــن الخبــث واألنانيــة وســوء الطبــع 

والنيــة واالســتغراق فــي عالــم الدنيــا والمــادة، وفــي مصالحــه الدنيويــة واألنانيــة 

مصالحــه،  فــي  اآلخريــن  تســخير  أجــل  مــن  وســعيه  العاجلــة،  الخاصــة 

إلرادتــه. المطلــق  والخضــوع  اتباعــه  علــى  إرغامهــم  و

الصفــي  الكليــم  لموســى  الطاغيــة  فرعــون  مــن  الباطــل  االتهــام  وهــذا 

القديــس؟ع؟، هــو االتهــام الباطــل المجافــي للحقيقــة والواقــع، الــذي دأب 

ــة المتجبريــن والحــكام المســتبدين الظلمــة  ــن والفراعن كل الطواغيــت الضالي

ــه لخصومهــم  ــه مثل ــى توجي ــن األنانييــن عل ــن المســتغلين واالنتهازيي والمترفي

المعارضــة  حركــة  خطــر  يستشــعرون  حيــن  لهــم،  والمعارضيــن  السياســيين 
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اإلصاحيــة والثوريــة الشــريفة عليهــم، فيعملــون علــى إثــارة الفتــن الدينيــة 

فيــه  الــذي  الوجــه  علــى  األمنيــة  والقاقــل  والحزبيــة،  والعرقيــة  والطائفيــة 

كافــة األصعــدة، ويثيــرون  خدمــة مصالحهــم، ويحقــق أهدافــم وغاياتهــم علــى 

الخــوف والفــزع لــدى أتباعهــم وأنصارهــم والمواليــن لهــم مــن اإلصــاح والتعبيــر 

ووصــول المعارضــة إلــى ســدة الحكــم والســلطة فــي البــاد، لكــي يقفــوا إلــى 

صفهــم ويســتميتوا فــي الدفــاع عنهــم، ومناهضــة الحركــة اإلصاحيــة والثوريــة 

ومحاربتهــا بــكل وســيلة ومــا أوتــوا مــن قــوة وبــأس.

إن خالفــوا فــي ذلــك الديــن  : أن الحــكام المســتبدين و الجديــر بالذكــر

أجــل  مــن  ذلــك  يفعلــون  فإنهــم   ، والضميــر والقيــم  والمبــادئ  والمنطــق 

إنمــا علــى المواليــن  مصالحهــم الدنيويــة، والعتــب الحقيقــي ليــس عليهــم و

لهــم مــن عامــة النــاس، الذيــن يســاندونهم فــي تعزيــز ســلطتهم وبســط نفوذهــم 

وظلمهــم إلــى المعارضيــن والجــور عليهــم، وال فائــدة لهــم وال مصلحــة مــن وراء 

كمــا يلحــق المعارضيــن للنظــام،  ذلــك، بــل يلحقهــم الضــرر المــادي والمعنــوي 

كات  لمــا يتصــف بــه النظــام مــن االســتبداد والفســاد والظلــم والجــور وانتهــا

كبادهــم فــي  حقــوق اإلنســان ونحــو ذلــك، وقــد يضحــون بأنفســهم وفلــذات أ

ــا  دفاعهــم المســتميت عــن النظــام، أي: باعــوا دينهــم وكرامتهــم مــن أجــل دني

غيرهــم، وليــس ذلــك إال بســبب الجهــل والحمــق والتعصــب وضعــف المنطــق 

وانســياقهم وراء الــرواد الخونــة ألمانــة الكلمــة والقــادة األنانييــن.

وقــد لجــأ فرعــون الطاغيــة وملــؤه الفاســدون إلــى الكــذب والتضليــل رغــم أن 

موســى الكليــم؟ع؟ قــد حــدد بوضــوح تــام أهدافــه السياســية، وهــي: 
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بنائــه علــى أســاس عقائــدي وقيمــي ســليم  إعــادة  النظــام و إصــاح   .(

ــى اإليمــان  ــم عل ــي القائ ــد الواقعــي الفعل وتشــريعي عــادل، وهــو التوحي

بربوبيــة رب العالميــن والتســليم ألمــره ونهيــه، وهــو التوحيــد المدعــوم 

بالدليــل العقلــي المنطقــي الصحيــح، ويميــل إليــه اإلنســان بحســب 

طبعــه الســليم وفطرتــه، بــدل البنــاء القائــم علــى أســاس ألوهيــة فرعــون 

الكاذبــة وربوبيتــه الباطلــة وفــرض إرادتــه التشــريعية القانونيــة علــى 

والفطــرة  والمنطــق  العقــل  بــدون وجــه حــق، وعلــى خــاف  النــاس 

 هلل 
ً
ــا ــون اإلنســان مخلوق ك ــع الســليم وكرامــة اإلنســان، ولحقيقــة  والطب

إليــه معــاده وعليــه حســابه،  ربــه الوحيــد و ســبحانه وتعالــى، وهــو 

وجــزاؤه علــى أعمالــه فــي يــوم القيامــة، وعلــى خــاف صاحــه وخيــره 

وكمالــه ورفاهــه وكرامتــه وســعادته فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة.

تحرير بني إسرائيل من العبودية واالسترقاق، ورفع المظلومية والحرمان   .(

والتمييــز عنهــم، ومســاواتهم مــع األقبــاط فــي الحقــوق والواجبــات علــى 

إعطائهــم  أســاس المواطنــة، وهــو حــق طبيعــي وسياســي مشــروع لهــم، و

، وحقهــم فــي اإلقامــة والهجــرة، بــأن  حقهــم الطبيعــي فــي تقريــر المصيــر

يقــرروا ألنفســهم مــا يشــاؤون، البقــاء فــي مصــر أو الهجــرة منهــا والســفر 

معــه إلــى األرض المقدســة فلســطين التــي أمرهــم اهلل تعالــى بالعــودة 

ــا أرض مقدســة، فهــي   لهــم؛ ألنه
ً
ــا ــا واتخاذهــا موطن ــا واإلقامــة فيه إليه

مهبــط الوحــي والتنزيــل؛ وألنهــا موطنهــم الــذي ولــد فيهــا جدهــم الــذي 

ينتســبون إليــه إســرائيل، وهــو نبــي اهلل يعقــوب بــن إســحاق بــن إبراهيــم 

الخليــل؟ع؟، وعــاش فيهــا مــع أبيــه إســحاق؟ع؟ قبــل هجرتــه منهــا 
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إلــى مصــر فــي عهــد حكومــة ابنــه يوســف الصديــق؟ع؟ فــي مصــر فــي 

كثــر مــن أربعمائــة ســنة،  القــرن الثامــن )8)( قبــل الميــاد، أي قبــل أ

كانــوا ممنوعيــن مــن ذلــك  والمطالبــة بهــذا الحــق لبنــي إســرائيل؛ ألنهــم 

 خاضعيــن لــه ومســخرين 
ً
 وأبــدا

ً
مــن قبــل النظــام الفرعونــي، ليبقــوا دائمــا

فــي األعمــال الشــاقة فــي البــاد التــي ال يريــد األقبــاط وهــم قــوم فرعــون 

العمــل فيهــا، مثــل: البنــاء والزراعــة ونقــل الصخــور والميــاه وأعمــال 

ــة. ــة طبقي ــة واجتماعي التنظيــف، أي: ألهــداف سياســية واقتصادي

وعليــه، فــإن النظــام الملكــي الفرعونــي نظــام فاســد غيــر واقعــي، ومخالــف 

للعقــل والمنطــق والفطــرة والطبــع الســليم ولمصلحــة اإلنســان ورفاهــه وكرامتــه، 

وفيــه هــاك اإلنســان وشــقاؤه الحقيقــي الكامــل فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، 

وحركتــه  الصحيــح،  الواقعــي  التوحيــد  إلــى  الكليــم؟ع؟  موســى  دعــوة  وأن 

اإلصاحيــة المطالبــة بإعــادة بنــاء النظــام فــي الدولــة علــى أســاس التوحيــد 

الواقعــي والتشــريع اإللهــي والقيــم اإلنســانية الســامية، وتحريــر بنــي إســرائيل 

كافــة حقوقهــم الطبيعيــة والمكتســبة  إعطائهــم  مــن العبوديــة واالســترقاق و

 ،
ً
المشــروعة، همــا: دعــوة وحركــة منطقيــة مشــروعة وواجبــة وضروريــة جــدا

، األقباط 
ً
وتتوقــف عليهــا المصالــح الجوهريــة والحيويــة ألبناء الشــعب جميعــا

وبنــي إســرائيل وغيرهــم مــن األقليــات، وفيهمــا صــاح أبنــاء الشــعب وخيرهــم 

وكمالهــم ورفاههــم وكرامتهــم وســعادتهم الحقيقيــة الكاملــة فــي الداريــن الدنيــا 

إنســان،  هــو  بمــا  لإلنســان  الطبيعيــة  الحقــوق  ضمــن  وتدخــان  واآلخــرة، 

ــه وطبعــه الســليم، أي ضمــن حقــه فــي  ــه وفطرت ويطالــب بهمــا بحســب عقل

، وهمــا تســتندان  حريــة العقيــدة والضميــر والتعبيــر عــن الــرأي وتقريــر المصيــر
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إلــى الدليــل الصحيــح والبرهــان النيــر الســاطع القاطــع، وهمــا دعــوة وحركــة 

ســلمية تقومــان علــى الحــوار والجــدال بالتــي هــي أحســن، وال تلجئــان إلــى 

العنــف واإلرهــاب، وقــد أوصــى اهلل تبــارك وتعالــى موســى الكليــم وهــارون؟ع؟ 

آمــن وصــّدق بنبــوة موســى  إقــراره علــى ملكــه إن هــو  بالليــن مــع فرعــون، و

الكليــم وهــارون؟ع؟ ورســالتهما إليــه مــن عنــد رب العالميــن، قــول اهلل تعالــى: 

ُه 
َ
� ل

َ
�ل �قُ ٰى 43 �نَ ُه َطعنَ

�نَّ  �إِ
ْرَعْ��نَ ٰ� �نِ

َ
ل ا �إِ

َه�بَ ِر�ي 42 �دنْ
ْ
ك ا �نِ�ي دنِ

�يَ �نِ
� �قَ

َ
ِ�ي َول

ا�ق �يَ
آ
ا �َك �بِ حنُ

أَ
�نْ�قَ َو�

أَ
َه�بْ � >�دنْ

ٰ�<))) فليــس بيــن أهــداف موســى الكليــم؟ع؟ فــي  سثَ حنْ َ ْو �ي
أَ
ُر �

َ
ّك

�نَ �قَ َ ُه �ي
َّ
َ�ل

َ
ا ل �نً ِ

�يّ
َ
ْ�لً� ل �قَ

األصــل االســتياء علــى الســلطة والثــروة والمقــدرات، فضــًا عــن طــرد األقبــاط 

مــن وطنهــم الــذي هــو ظلــم ينــزه موســى الكليــم؟ع؟ وحركتــه اإلصاحيــة عنــه، 

ــن. ــدى أصحــاب العقــل والمنطــق المنصفي وهــذا معــروف ل

إال أن فرعــون ســخر منهمــا ولــم يصــدق بنبوتهمــا ورســالتهما، ووصفهمــا 

والفراعنــة  الضاليــن  الطواغيــت  كســائر  ألنــه  ؛  بالســحر ورماهمــا  بالكــذب، 

المتجبريــن والحــكام المســتبدين الظلمــة، ال يؤمنــون بعقــل أو منطــق وال بحــق 

كل االنفصــال، ويقيســون حقيقــة المصلحيــن  وحقــوق، ومنفصليــن عــن الواقــع 

بحقيقــة أنفســهم الخبيثــة، ودوافــع المصلحيــن النبيلــة فــي اإلصــاح والثــورة 

النيــرة  المصلحيــن  وأفــكار  الســلطة،  فــي  الخسيســة  األنانيــة  بدوافعهــم 

بأفكارهــم المظلمــة المنحرفــة ونحــو ذلــك، إذ أنهــم متعلقــون تمــام التعلــق 

الشــيطانية  األهــواء  فــي  االســتغراق  كل  ومســتغرقون  والمــادة،  الدنيــا  بعالــم 

يــرون  وال  الخاصــة،  األنانيــة  الدنيويــة  والمصالــح  الحيوانيــة  والشــهوات 

واالمتيــازات  والثــروة  الســلطة  فــي  إال  يفكــرون  وال  ومصالحهــم،  أنفســهم  إال 

1. طه: 44-42
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 للديــن 
ً
والصاحيــات التــي يمنحهــا لهــم النظــام الفاســد، وال يقيمــون وزنــا

والمذهــب والمبــادئ والقيــم واألخــاق والعقــل والمنطــق والحــق والحقــوق 

ولكرامــة اإلنســان والمصالــح العامــة اإلنســانية والدينيــة والقوميــة والوطنيــة أو 

نحــو ذلــك، بــل يتخذونهــا عناويــن ووســائل يتاجــرون بهــا وعلــل لمهاجمــة 

خصومهــم والنيــل منهــم وتشــويه ســمعتهم وقلــب الطاولــة عليهــم علــى خــاف 

الصــدق والمصداقيــة وبغيــر وجــه حــق، حتــى لــوكان خصومهــم ومعارضوهــم 

 ومنزلــة ومــن القديســين والصديقيــن 
ً
مــن خيــرة النــاس وأشــرفهم وأرفعهــم مكانــا

والصالحيــن، مثــل موســى الكليــم، وهــارون، والحســين الشــهيد؟مهع؟ وأمثالهــم، 

وتكــون خيــارات الطواغيــت والفراعنــة والحــكام المســتبدين الظلمــة مفتوحــة 

النبــاء المضحيــن،  والثــوار الصالحيــن والشــرفاء  فــي مواجهــة المصلحيــن 

األمنــي  التضييــق  الخيــارات،  وتشــمل  حركتهــم،  علــى  للقضــاء  والســعي 

ــرأي وتشــويه الســمعة والســجن والتعذيــب والنفــي  ــر عــن ال والمعيشــي والتعبي

والتشــريد والقتــل ونحــو ذلــك.

وبعــد أن حــدد فرعــون ماهيــة مــا جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟ وأهدافــه 

السياســية مــن وراء ذلــك، استشــار أعوانــه حــول الخيــارات المناســبة؛ للتعامــل 

إخمــاد فتنتــه ونــار ثورتــه، أمــن الواجب أن  معــه بهــدف القضــاء علــى دعوتــه و

يقتــل، أو يصلــب، أو يســجن ويعــذب، أو يضيــق عليــه فــي حياته ومعيشــته، أو 

، أو ينفــى مــن الباد ويشــرد فــي أقطار األرض،  تقيــد حريتــه فــي الحركــة والتعبيــر

ُمُرو�نَ <))) أي: 
أْ
ا � �قَ َمادنَ ؟ فقــال: >�نَ أو يعــارض بســحر مثــل ســحره، أو أي شــيء آخــر

بعــد أن شــخصتم مــا جــاء بــه موســى بأنــه مجــرد ســحر وليــس فيــه دليــل علــى 

1. األعراف: 110 - الشعراء: 35 
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ً

 سياســية
ً
كمــا يزعــم، وأن لــه أهدافــا صــدق النبــوة والرســالة مــن رب العالميــن 

 علــى النظــام والدولــة ومصالــح الشــعب 
ً
 وجوديــا

ً
، وخطــرا

ً
 خبيثــة

ً
انقابيــة

ومصالحكــم الخاصــة، وأهــداف اقتصاديــة واســتعمارية، فمــاذا تأمــرون بــه مــن 

إخمــاد نــار  كيــده ودفــع خطــره الوجــودي و اإلجــراءات للتصــرف معــه إلبطــال 

 ، كبيــر فتنتــه التــي أوقدهــا بيننــا؟ فــإن مــا جــاء بــه وادعــاه مــن الخطــورة بمــكان 

فــإن لــم يقابــل فــي الحــال أو بأســرع مــا يمكــن بمــا يبطلــه ويدفــع خطــره ويمنــع 

كانتشــار النــار فــي  كل بيــت وينتشــر بيــن النــاس  ضــرره، فإنــه ســيدخل إلــى 

الهشــيم، ويتمكــن مــن عقــول النــاس وأحامهــم وعندئــذ لــن ينفــع حــل وســتقع 

المصيبــة علــى رؤوس الجميــع!

ُمُرو�نَ < إشــارة إلــى ضــرورة توحيــد الكلمــة والصفــوف 
أْ
ا � �قَ َمادنَ وفــي عبــارة >�نَ

واالتحــاد فــي الموقــف لمواجهــة الخطــر الوجــودي الداهــم وشــدته، ولوحــدة 

ــح بينهــم. ــر المشــترك والمصال المصي

كان يزعــم أنــه الــرب األعلــى  : أن فرعــون الطاغيــة الــذي  الجديــر بالذكــر

 أن يخضعــوا إلرادتــه المطلقــة، 
ً
لجميــع أهــل مملكتــه، ويجــب عليهــم جميعــا

وينفــذوا جميــع أقوالــه فــي الحــال وبــدون نقــاش أو تراخــي أو تــردد؛ ألنهــا عيــن 

الحقيقــة والحكمــة والصــواب، نجــده فــي هــذه الســاعة الحرجــة التــي يواجــه 

فيهــا الخطــر الوجــودي والمصيــر الكبيــر المحــدق بــه ويهــدد ملكــه ونظامــه، 

يظهــر علــى حقيقتــه ويكشــف عــن ضعفــه وحاجتــه الوجوديــة إلــى معاونيــه 

 ، ومستشــاريه لإلشــارة عليــه بالــرأي والوقــوف إلــى صفــه فــي مواجهــه الخطــر

كــذب ادعائــه لأللوهيــة والربوبيــة، وعلــى الطبيعــة الخسيســة  ممــا يــدل علــى 
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ــم، فهــم  ــة الطغــاة المتجبريــن والحــكام المســتبدين الظلمــة فــي العال للفراعن

ويتمســكنون حينمــا  بالقــوة،  ويشــعرون  يتمكنــون  يســتعلون حينمــا   
ً
جميعــا

الغليظــة  الوعــود والعهــود والمواثيــق  ، ويعطــون  يشــعرون بالضعــف والخطــر

علــى أنفســهم، حتــى إذا تمكنــوا مــن جديــد وشــعروا بالقــوة، نقضــوا جميــع 

وعودهــم وعهودهــم ومــا أعطــوه مــن المواثيــق واألقســام المغلظــة، وعــادوا إلــى 

كانــوا عليــه مــن االســتعاء واالســتبداد والظلــم والطغيــان والبطــش والقســوة  مــا 

 لــم يكــن، فــا يثــق بوعودهــم إال جاهــل أحمــق ســفيه، 
ً
والفســاد، وكأن شــيئا

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

كراكــب األســد، يغبــط بموقعــه وهــو أعلــم بموضعــه«))) أي:  »صاحــب الســلطان 

ــازات وصاحيــات،  ــه مــن امتي ــع ب ــه ومــا يتمت ــون منزلت يغبطــه النــاس، ويتمن

 بالخــوف ويخشــى مــن 
ً
، فهــو يشــعر دائمــا ولكنــه أعلــم بموضعــه مــن الخطــر

إن خــاف علــى مركــزه، فهــو فــي خــوف دائــم  الســلطان أن يعزلــه ويغتالــه، فهــو و

ــه ومســتقبله. ــى حيات عل

 
ً
فأجــاب المــأل فرعــون بمــا أجمعــوا عليــه وانعقــد عليــه رأيهــم، وكان جوابــا

 ��
ُ
ال ــوا: >�قَ  بالتملــق والتزلــف والخضــوع المطلــق إلرادتــه الطاغيــة، فقال

ً
مملــوءا

ٍم<))) أي: أنهــم رأوا  كُّلِ َساِحٍر َعِل�ي �َك �بِ �قُ
أْ
ا �نَ 111 �يَ ِر�ي �نِ َ�اسثِ َمَ���أِ

ْ
ْرِسْل �نِ�ي �ل

أَ
اُه َو� �نَ

أَ
ْه َو� ْرحبِ

أَ
�

أن يأخــذوا بالخيــار السياســي الســلمي، بــدالً مــن الخيــار األمنــي بقتــل موســى 

، أو بســجنه وتعذيبه، أو بنفيه وتشــريده، أو نحو 
ً
الكليم؟ع؟ وتصفيته جســديا

ذلــك مــن الخيــارات األمنيــة القمعيــة، وبــدالً مــن الخيــار العســكري بمحاربــة 

1. نهج البالغة، قصار الكم، حكمة 263 
2. األعراف: 111-112 - الشعراء: 37-36 
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بنــي إســرائيل الذيــن هــم قــوم موســى الكليــم؟ع؟ وحاضنتــه الشــعبية، وأخذهــم 

 عــن القمــع والعنــف واإلرهــاب والقســوة، 
ً
، وال تورعــا

ً
لهــذا الخيــار ليــس رحمــة

فــي  الــدم  ى  نفوســهم مجــر فــي  تجــري  المذمومــة  الســيئة  األخــاق  فهــذه 

إنمــا أرادوا لجهلهــم وقصــر نظرهــم وبعدهــم عــن المنطــق وانفصالهــم  العــروق، و

عــن الواقــع، أن يفضحــوا بحســب وهمهــم ســر موســى الكليــم؟ع؟ ويكشــفوا 

حقيقــة أمــره عنــد جميــع النــاس، ال ســيما عنــد قومــه بنــي إســرائيل؛ لكــي ال 

ينخدعــوا بــه ويصدقــوا بنبوتــه ورســالته، ويســتجيبوا إلــى حركتــه التحرريــة، 

كذبــوا  فيخرجــوا علــى النظــام الملكــي الفرعونــي القائــم ويثــوروا عليــه، أي: أنهــم 

، وأن مــا  وصدقــوا أنفســهم، بــأن موســى الكليــم؟ع؟ مجــرد ســاحر عليــم بالســحر

، وليــس فيهمــا الدليــل  جــاء بــه مــن المعجــزات العصــا واليــد همــا مــن الســحر

علــى صــدق نبوتــه ورســالته، ثــم أرادوا أن يســّوقوا هــذه الكذبــة علــى النــاس عــن 

ــران الحقائــق، وأملهــم  طريــق الخــداع والتضليــل، وكأن الكــذب والخــداع يغي

ــز النــاس بيــن الســحر والمعجــزة لمــا بينهمــا مــن التشــابه الظاهــري،  أن ال يمي

فكاهمــا عمــل خــارق للعــادة، وبهــذا ينكشــف لنــا دور الغــرور بالســلطة والثــروة 

ــح فــي حجــب اإلنســان  ــا والمــادة والمصال ــم الدني والقــوة واالســتغراق فــي عال

إضعــاف منطقــه وعقلــه وفصلــه عــن عالــم الواقــع. عــن الحقائــق و

كل حال، يعتبر الخيار السياســي الســلمي المبارزة أو مقابلة ما جاء  وعلى 

كان في  إن  به موســى الكليم؟ع؟ على أســاس أنه ســحر يقابل بســحر مثله - و

الحقيقــة والمنطــق مخالــف للحقيقــة والواقــع - فإنــه الخيــار األفضــل للنظام؛ 

كلفــة للنظــام مــن الناحيــة الماديــة والمعنويــة والبشــرية، وألن الخيــار  ألنــه أقــل 

األمنــي والعســكري يخلــق التعاطــف معــه ومــع قومــه، بســبب ما يتجســد فيهما 



  192   الالمنطق في الفكر والسلوك - الجزء األول

 يتعاطفــون بحســب 
ً
مــن المظلوميــة والقســوة واالســتضعاف، والنــاس دائمــا

فطرتهــم وطبعهــم مــع المظلــوم، إال الذيــن طبــع اهلل ؟ج؟ علــى قلوبهــم المظلمــة 

بالتعصــب والحقــد، ال ســيما وأن دعــوة موســى الكليــم؟ع؟ وحركتــه التحرريــة، 

قــد امتزجــت فيهمــا القداســة الدينيــة مــع العاطفــة القوميــة المرتبطــة بالتحــرر 

مــن العبوديــة والتخلــص مــن المظلوميــة والحرمــان، ونيــل الحريــة واالســتقال 

كســبه مســحة مــن القداســة الروحيــة والرمزيــة القوميــة  ، ممــا أ وتقريــر المصيــر

يســقط  بالســحر  المقابلــة  خيــار  وألن  والجهاديــة،  النضاليــة  والجاذبيــة 

الســحر  بيــن  التمييــز  لعــدم  بالتضليــل  أو  الواقــع  فــي  فــي حــال نجاحــه - 

والمعجــزة - االعتبــار والقدســية عــن موســى الكليــم؟ع؟ بشــكل تــام، ويحطــم 

قــواه الماديــة والمعنويــة، ويهــدم دعوتــه مــن األســاس بحســب مــا يتوهمــون، 

ويخلــق األرضيــة واألجــواء الفكريــة والنفســية والسياســية؛ لانتقــام منــه بــدون 

أن يحصــل التعاطــف الشــعبي معــه، وقــد ترتفــع األصــوات المطالبــة باالنتقــام 

كذبــه وخداعــه وتضليلــه وخطــره علــى النظــام والدولــة  منــه، لمــا ثبــت مــن 

ــع فــي حــال فشــله  ــح الشــعب، وهــو ال يمتن ــراث ومصال والديــن والثقافــة والت

ى األمنيــة والعســكرية اذا اقتضــت الحاجــة،  مــن اللجــوء إلــى الخيــارات األخــر

كســب الوقــت للتفكيــر الملــي ودراســة الخيــارات بشــكل  بــل يمنــح فرصــة 

أفضــل، فــا حاجــة إذن إلــى االســتعجال، ويجــب حســاب الخطــوات بدقــة 

كبيــرة، وذلــك لخطــورة الموقــف علــى مســتقبل النظــام والدولــة واألشــخاص 

والمصالــح، وعليــه فهــم يريــدون افتعــال ذريعــة سياســية مقنعــة ألي موقــف 

لهمــا  الشــعبية  والحاضنــة  وهــارون؟ع؟  موســى  ضــد  ســيتخذونه  أمنــي 

ــرأي العــام اإلســرائيلي  ولدعوتهمــا وحركتهمــا التحرريــة، وتمنــع إثــارة غضــب ال
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كمــا هــي عــادة الطواغيــت والفراعنــة والحــكام  أو القطبــي، والتعاطــف معهمــا 

المســتبدين مــع خصومهــم ومعارضيهــم، حينمــا يكونــون فــي ســعة مــن أمرهــم، 

!! وعليــه: فكــروا فــي  ويعتبــرون ذلــك شــطارًة ودهــاًء وحســن سياســة وتدبيــر

إســقاط  ( و بدايــة األمــر فــي إجهــاض دعوتــه بأعمــال خارقــة للعــادة )الســحر

 أو غيــر 
ً
اعتبــاره وقدســيته، ثــم معاقبتــه واالنتقــام منــه بقتلــه وتصفيتــه جســديا

ذلــك مــن الخيــارات األمنيــة، مثــل: الســجن والتعذيــب، أو النفــي والتشــريد 

ونحــو ذلــك.

ويتألف خيار فرعون وملئه من نقطتين رئيستين، وهما:

تأخيــر الخياريــن األمنــي والعســكري. أي: عــدم التعــرض لموســى الكليــم  أ. 

ــى  ــل، أو الســجن، أو النفــي، وعــدم اللجــوء إل ــه هــارون؟ع؟ بالقت وأخي

، وذلــك بالنظــر إلــى مــا تركتــه  الحــرب مــع بنــي إســرائيل فــي أول األمــر

يتهــم  ال  ولكــي  دعوتــه،  فــي  مجموعــة  لــدى  رغبــة  مــن  المعجزتيــن 

النظــام والملــك بالظلــم والقســوة، وتســتثار عواطــف بنــي إســرائيل: 

كمــا هــي العــادة عنــد األقــوام والجماعــات فــي مثــل  العرقيــة والدينيــة 

ــى ديــن  ــى األرجــح عل ــدون عل ــو إســرائيل يتعب هــذه الحــاالت، وكان بن

ــوي مــع موســى  ــد تعاطفهــم الشــعبي والنخب ــم الخليــل؟ع؟، فيزي ابراهي

الكليــم؟ع؟ وتزيــد نصرتهــم لــه ولدينــه ودعوتــه، ويزيــد غضبهــم علــى 

 وقــد امتزجــت فيــه فكرتــي النبــوة 
ً
النظــام الفرعونــي والملــك، خصوصــا

مــن  وتحريرهــم  والمحروميــن  المظلوميــن  عــن  الدفــاع  مــع  والرســالة 

العبوديــة واالســترقاق، ثــم يضــاف إلــى ذلــك المظلوميــة التــي تقــع عليــه 
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والشــهادة، فيزيــد الطيــن بلــة وينقلــب األمــر إلــى عكــس مــا يــراد منــه، 

ــر  ــن للنظــام والملــك، فتظه ــاط الموالي ــر فــي األقب وربمــا يحصــل التأثي

جماعــات منهــم تتعاطــف معــه وتنصــره وتؤيــده، بدافــع مــن فطرتهــم 

وطبعهــم اإلنســاني، بســبب مــا قــد يعتقــدون أنــه وقــع عليــه مــن الظلــم 

عليــه  الحجــة  إقامــة  فــي  الوســع  اســتفراغ  وعــدم  والقســوة،  والجــور 

 
ً
 واجتماعيــا

ً
 وسياســيا

ً
 أمنيــا

ً
 وتهديــدا

ً
 شــعبيا

ً
إدانتــه، ممــا يشــكل خطــرا و

 علــى النظــام والدولــة والحكومــة والملــك.
ً
حقيقيــا

كافــة المناطــق المــدن  ب.  إرســال أفــراٍد مــن الجيــش، ضبــاط وجنــود إلــى 

كل ســاحر عليــم بأســرار  ؛ مــن أجــل التعــرف علــى  ى فــي مصــر والقــر

، وحــاذق فــي صناعتــه، وماهــر فــي  ودقائــق وخبايــا ودفائــن الســحر

 فــي العاصمــة السياســية فــي البــاد ومركــز 
ً
فنونــه، وحشــدهم جميعــا

 ،
ً
الحكــم فيهــا حيــث يقيــم الملــك )فرعــون( وجهــازه المركــزي اجتماعــا

كمــا  وذلــك لمبــارزة موســى الكليــم؟ع؟ ومقابلــة ســحره بســحرٍ مثلــه 

يــوم  الزينــة، أي:  يــوم  الموعــد المحــدد للمبــارزة وهــو  يزعمــون، فــي 

. العيــد الكبيــر فــي مصــر

وكانــت مصــر تمــوج بالســحرة فــي عهــد الفراعنــة، ويمثــل الســحرة طبقــة 

القائــم علــى  الفرعونــي  النظــام  مهمــة مــن طبقــات المجتمــع المصــري فــي 

التقســيم الطبقــي الوراثــي، ويتمتــع الســحرة بتعليــم أفضــل مــن ســائر الطبقــات، 

لهــة، وكان الكهنــة  وال يضاهيهــم فــي ذلــك ويبادلهــم فيــه إال الكهنــة وســدنة اآل

، وبه  ، وكان فرعــون نفســه يمــارس الســحر
ً
لهــة يمارســون الســحر أيضــا وســدنة اآل
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توصــل إلــى الملــك واالســتياء علــى الســلطة والثــروة، وكان يوظــف الســحرة 

ألهــداف عديــدة دينيــة وسياســية واجتماعيــة تخــدم النظــام وســلطة الملــك 

ــد بشــكل خــاص،  ــي العصــا والي ــا عــن أهميــة معجزت ونفــوذه، ممــا يكشــف لن

وقيمتهمــا العلميــة والروحيــة وتأثيرهمــا الكبيــر فــي إحــداث التغييــر فــي ذلــك 

ــي مــن الفــن  ــي تأت كل نب ــى قاعــدة أن معجــزة  ، عل الوقــت والنظــام فــي مصــر

كثــر شــهرة وأهميــه فــي عهــده، فالعصــا واليــد تشــبهان مــن حيــث الشــكل  األ

كثــر الفنــون والعلــوم قيمــة وأهميــة فــي المجتمــع المصــري والنظــام الفرعونــي  أ

فــي  والكيميــاء، ويتفوقــان عليهــا  والطــب  الســحر  الوقــت، وهــي  فــي ذلــك 

ــغ  ؛ ليكــون بذلــك التحــدي أقــوى والحجــة أبل الحقيقــة والمضمــون والظاهــر

وأتــم.

 بســحرهم 
ً
وكان يقيــن فرعــون وملئــه بــأن الســحرة ســوف يتغلبــون حتمــا

علــى ســحر موســى الكليــم؟ع؟؛ ألن مــا لديــه بحســب زعمهــم مجــرد ســحر 

، وهــو واحــد فــي مقابــل جيــش مــن الســحرة المهــرة الحاذقيــن فــي  كثــر ال أ

ــل: أن  ــاه، وقي ــق أســراره وخفاي ــن بدقائ ــه العارفي ــن علي ــون الســحر والمدربي فن

عــدد الســحرة الذيــن حشــدهم فرعــون الطاغيــة لمبــارزة موســى الكليــم؟ع؟ 

ــارة موســى  ــك، فمهمــا بلغــت مه ــر ذل ــل: غي ، وقي الف ســاحر ــغ عشــرة آ قــد بل

ــن يســتطيع أن يهــزم ويتغلــب علــى هــذا الجيــش  ، فل الكليــم؟ع؟ فــي الســحر

العظيــم مــن الســحرة المهــرة، أو علــى األقــل ســوف يســتطيع الســحرة بجمعهــم 

الهائــل  الكــم  يكــون  حيــث  وتضليلهــم،  النــاس  خــداع  ومهارتهــم،  العظيــم 

فــي مقابــل النــوع، فــا يســتطيع النــاس معرفــة الحقيقــة؛ ألن التمييــز بيــن 

الســحر والمعجــزة، يحتــاج إلــى معرفــة ال يتمتــع بهــا العامــة مــن النــاس، الذيــن 
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كثــر مــن الجوهــر والحقائــق، وهــذه مــن  تخدعهــم المظاهــر ويميلــون إليهــا أ

القواعــد المهمــة التــي يعتمــد عليهــا الفراعنــة والحــكام المســتبدون الظلمــة فــي 

خــداع عامــة النــاس وتضليلهــم، وليــس لموســى الكليــم؟ع؟ الــذي يعتمــد علــى 

؛  كثــر قاعــدة النــوع مقابــل الكــم، أن يحتــج ويعتــرض علــى أنــه واحــد والســحرة 

ألنــه يّدعــي بــأن مــا لديــه معجــزة تقــف وراءهــا قــوة مطلقــة فــوق الطبيعــة 

، والمعجــزة ال يمكــن أن تهــزم بالســحر مهمــا 
ً
وفــوق طاقــة البشــر وليــس ســحرا

، وعليــه: فــإن الكثــرة فــي مقابــل واحــد، ال تخــل 
ً
 وهائــًا وكبيــرا

ً
كان عظيمــا

بقواعــد المواجهــة، ثــم إذا تمكنــوا منــه وغلبــوه مــن خــال المواجهــة الســلمية 

ــه،  ــة واإلنصــاف، وســقطت حجت ــة والمنطقي ــي تتســم بالواقعي ــة الت الحضاري

وســقط عنــه القنــاع والزيــف، وســقط اعتبــاره، وانمحــت هالــة القدســية التــي 

كان قتلــه والتخلــص  تحيطــه، أو اســتطاع الســحرة خــداع النــاس وتضليلهــم، 

 باالنتقــام 
ً

 ومقبــوالً فــي الــرأي العــام، بــل قــد ترتفــع األصــوات مطالبــة
ً
منــه مبــررا

كذبــه وخداعــه وتضليلــه وخطــره علــى النظــام والدولــة  منــه؛ لمــا ثبــت مــن 

كمــا لــو قتــل أو  ومصالــح الشــعب، ولــن تكــون لانتقــام منــه عواقــب تخشــى، 

ــاره.  إســقاط اعتب ســجن أو نفــي قبــل فضحــه و

وعلى فرض أن موســى الكليم؟ع؟ اســتطاع التغلب على الســحرة وهزيمتهم، 

ى   فــي تقديرهــم، فــإن الفرصــة ال تــزال باقيــة للخيــارات األخــر
ً
وهــو بعيــد جــدا

األمنيــة والعســكرية، بهــدف القضــاء عليــه وتصفيتــه، والقضــاء علــى دعوتــه، 

إخمــاد نــار فتنتــه، ولجــم زمــام نهضــة بنــي إســرائيل اإلصاحيــة وثورتهــم  و

<))) إذ أصبــح الجيــش العظيــم  �نَ َماِكِر�ي
ْ
ُر �ل �يْ

ُه حنَ
َ
ُه َو�لّل

َ
َر �لّل

َ
ُرو� َوَمك

َ
التحريريــة >َوَمك
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إيمــان  فنتــج عنهــا  المعركــة،  فــي  نهائــي  المهــرة عامــل حســٍم  الســحرة  مــن 

 وتســليمهم بنبــوة موســى الكليــم وهــارون؟امهع؟ ورســالتهما مــن 
ً
الســحرة جميعــا

عنــد رب العالميــن وعدالــة قضيتهمــا ومطالبهمــا الحقوقيــة والسياســية مــن 

النظــام وفســاد النظــام وعــدم شــرعيته ومعارضتهــم لــه والوقــوف فــي وجهــه إلــى 

درجــة االستشــهاد!!

والشــك فــإن التسلســل الــذي أخــذ بــه النظــام الفرعونــي في ترتيــب خيارات 

كانــت  ، إال إنهــا 
ً
المواجهــة مــع موســى الكليــم؟ع؟ مــع أنهــا لــم تغــِن لــه شــيئا

األفضــل لصالــح النظــام الملكــي الفرعونــي مــع سياســة المواجهــة التــي قررهــا، 

ويــدل التسلســل فــي الخيــارات علــى ذكاء فرعــون ودهائــه وخبثــه ووجــود 

 رغــم عظيــم 
ً
سياســة منهجيــة مدروســة وواضحــة لديــه، ولــم يكــن متخبطــا

كان  المفاجــأة وخطرهــا الوجــودي العظيــم علــى نظامــه ودولتــه وملكــه، أي: 

، ولــم يتخل عن  كل مــا أصابــه مــن القلــق، وأدار المعركــة باقتــدار  رغــم 
ً
متماســكا

غــروره وكبريائــه واســتعائه حتــى فــي أشــد اللحظــات حاكــة.

وهنا ينبغي التنبيه إلى ثاثة أمور رئيسية، وهي:

مــا دأب عليــه فرعــون وملــؤه مــن توظيــف إمكانيــات الدولــة وقدراتهــا   .(

الماديــة والبشــرية والمعنويــة، واســتخدام الســلطة ومقــدرات الدولــة 

ووســائل إعامهــا وغيرهــا، لخدمــة مشــاريعهم ومصالحهــم الخاصــة 

الخاصــة  مصالحهــم  علــى  والحفــاظ  الشــخصية  ســلطتهم  وتعزيــز 

للقضــاء عليهــا  المعارضــة  قــوى  الدولــة، ومواجهــة  مــن  وامتيازاتهــم 

وتصفيــة قادتهــا ومشــروعها فــي اإلصــاح والثــورة بــكل وســيلة ومــا أوتــوا 
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مــن قــوة، وهــذا الســلوك األنانــي المشــين القديــم الجديــد، هــو األســلوب 

كافــة األنظمــة الدكتاتوريــة والحكومــات المســتبدة  الــذي تلجــأ إليــه 

فــي العالــم علــى طــول التاريــخ وعــرض الجغرافيــا، وكأن النظــام والدولــة 

خــاص  ملــك  والمعنويــة  والبشــرية  الماديــة  ومقدراتهــا  إمكانياتهــا  و

كــم المســتبد، وليــس للنظــام والحكومــة أيــة عاقــة بــإرادة الشــعب  للحا

كــم  ومصالحــه، وأن أبنــاء الشــعب عبيــد يجــب أن يســبحوا بحمــد الحا

كــم  المســتبد ويصفقــوا لــه ويــؤدوا مــا عليهــم مــن الواجبــات بحــق الحا

وليــس لهــم عليــه حقــوق، وأن مــا يعطيــه لهــم هــي مكرمــات ملكيــة 

ــوالء بســببها!! ــه بال ــوا ل ــا ويدين يجــب أن يشــكر عليه

كان يزعــم أنــه إلــه والــرب األعلــى لجميــع  أن فرعــون الطاغيــة الــذي   .(

أهــل مملكتــه، ويجــب عليهــم الخضــوع المطلــق إلرادتــه وينفــذوا أوامــره 

كانــت قاســية  أو نقــاش مهمــا  أو اســترخاء  بــدون تخلــف  ونواهيــه 

؛ ألنها عيــن الحقيقة  كان فــي ظاهرهــا مــن مشــقة وضــرر وصعبــة، ومهمــا 

والحكمــة والصــواب، ويجــب عليهــم أن يعملــوا باســمه، وليــس لهــم 

حــق معارضتــه ومخالفتــه، فــإذا بــه يخاطــب معاونيــه ومستشــاريه، 

ُمُرو�نَ <)))؟ مــا يــدل علــى بشــريته فــي الحقيقــة والواقــع، 
أْ
ا � �قَ َمادنَ بقولــه >�نَ

كمــا يــدل علــى الضعــف المــازم  ونفــي صفتــي األلوهيــة والربوبيــة عنــه، 

لهــؤالء الفراعنــة المتجبريــن والحــكام المســتبدين وخســة طبعهــم، فهــم 

طغــاة متجبــرون، يبطشــون ويقتلــون ويهاجمــون المســتضعفين بــكل 

كالســباع التــي ال تبقــي وال تــذر وبــا رحمــة، وال يتعففــون عــن  ضــراوة 
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ارتــكاب أيــة جريمــة أو خيانــة بحــق أي إنســان ال ســيما المعارضيــن 

يشــعروا  أن  ولكــن بمجــرد  والتمكــن،  بالقــوة  يشــعرون  دامــوا  مــا  لهــم، 

وجودهــم  ويهــدد  بهــم  ويحــدق  الخطــر  منهــم  ويقتــرب  بالخــوف 

ونظامهــم وســلطتهم ومصالحهــم، يظهــرون علــى حقيقتهــم، ويهربــون 

كالفئــران فزعيــن مرعوبيــن يرتجفــون مــن شــدة الخــوف  إلــى جحورهــم 

الديمقراطيــة  إلــى  والميــل  الطيبــة  ويظهــرون  ويتمســكنون  والفــزع، 

 
ً
كذبــا وآمالهــم  همومهــم  النــاس  مشــاركة  علــى  والحــرص  ى  والشــور

ويزايــدون فــي ذلــك علــى الشــرفاء النبــاء المضحيــن، ويعطــون الوعــود 

والعهــود والمواثيــق واألقســام الغليظــة علــى أنفســهم، حتــى إذا تمكنــوا 

كل مــا أعطــوه مــن وعــود وعهــود  مــن جديــد وشــعروا بالقــوة، نقضــوا 

ــوا عليــه مــن قبــل مــن االســتبداد والظلــم  كان ومواثيــق، وعــادوا إلــى مــا 

والجــور والبطــش والتنكيــل بمعارضيهــم بــدون رحمــة وال شــفقة، فــا 

ئــم، وعليــه: ال يثــق فــي  تأخذهــم فــي ســلطتهم ومصلحتهــم لومــة ال

الحــكام المســتبدين الظلمــة الخبثــاء إال أحمــق جاهــل أو مجنــون، 

وال يمكــن لعاقــل أن يقــع فــي هــذه الخطيئــة الجهــاء، وفــي الحديــث 

النبــوي الشــريف: )ال يلــدغ مؤمــن مــن جحــر مرتيــن())) وكفــى بذلــك 

وموعظــة. حكمــة 

الحالــة الخلقيــة الســيئة المذمومــة التــي يكــون عليهــا أتبــاع وأنصــار   .3

وأعــوان وبطانــة الفراعنــة والحــكام المســتبدين الظلمــة، ومــا يظهرونــه 

مــن التملــق والتزلــف والتضامــن المطلــق معــه، فالــكل يســبح بحمــد 

1. حبار األنوار، جزء 19، صفحة 346 
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كــم المســتبد ويقــدس لــه، ويفكــر ويعمــل مــن أجــل رضــاه  الفرعــون والحا

كل مــا يريــد، وال يفكــرون بحريــة  وتحقيــق رغباتــه ونزواتــه ويزيــن لــه 

، وال يتصرفــون بنبــل وشــرف، فهــم مجــرد أرقــام تضــاف 
ً
واســتقال أبــدا

إلــى بعضهــا وصــور توضــع للتزييــن والزخرفــة والتســلية واللهــو واللعــب 

 مــع المقتنيــات، 
ً
كمــا يفعــل تمامــا والتباهــي والتفاخــر واالســتعراض 

وعقولهــم وأفكارهــم ووجدانهــم وضمائرهــم مختصــرة فــي عقــل الفرعون 

كــم المســتبد وفكــره ووجدانــه وضميــره، وليــس لهــم فيهــا اســتقال  والحا

أو تنــوع أو إضافــة حقيقيــة، فــا يمكــن أن يهتــدوا إلــى رشــد أو خيــر أو 

كم  صــاح، بــل يســاندون ويدعمــون ويصفقــون لما يريده الفرعــون والحا

المســتبد ويرغــب فيــه ويحقــق رضــاه، فهــو ولــي نعمتهــم وبطرهــم، وألن 

مصالحهــم تلتقــي مــع مصالحــه، ومصيرهــم مــع مصيــره. وقيــل: أن 

ــه المــأل إلــى فرعــون حيــن  ُمُرو�نَ <))) هــي خطــاٌب وجَه
أْ
ا � �قَ َمادنَ عبــارة >�نَ

استشــارهم، يعنــي أنهــم وافقــوه الــرأي فيمــا وصــف بــه موســى الكليم؟ع؟ 

مــن أوصــاف وحــدده مــن أهــداف سياســية واقتصاديــة واســتعمارية، 

< حضرتكــم  ُمُرو�نَ
أْ
ا � �قَ

َمادنَ تقــف وراء دعوتــه، ثــم ردوا عليــه بقولهــم: >�نَ

وجالتكــم، فالــرأي رأيكــم والقــرار قراركــم، ونحــن علــى نهجكــم ســائرون، 

وألمركــم متبعــون، وصيغــة الجمــع فــي لفــظ )تأمــرون( لرعايــة التعظيــم 

للحكــم  الخبيثــة  الثمــار  أحــد  وهــذه  الطاغيــة،  فرعــون  إلــى  منهــم 

االســتبدادي المطلــق، ويبقــون علــى هــذه الحالــة المشــينة المذمومــة مــا 

داموا يشــعرون بأنها الســبيل لتأمين مصالحهم األنانية الخاصة وكســب 

1. األعراف: 110 - الشعراء: 35 



الفوا األولف لوا مولا الرلدلل الالدتمل ةلا فررلل ومللا    201 

المعركــة، فهــم ال يفكــرون إال فــي أنفســهم ومصالحهــم، ومحجوبــون عــن 

ــن أو مذهــب أو  ــون بدي  ال يؤمن
ً
ــا ــة، فهــم عملي ــة والفضيل ــة الحقيق رؤي

 لغيرهــم 
ً
مبــادئ أو قيــم خــارج ذواتهــم ومصالحهــم، وال يقيمــون وزنــا

ــح العامــة اإلنســانية   فــي نفســه وال للمصال
ً
 ومقدســا

ً
كان عظيمــا مهمــا 

والدينيــة والقوميــة والوطنيــة، ولكــن متــى شــعروا بخســارتهم للموقــف أو 

ــاء نعمهــم وعلــى  ــوا علــى أولي للمعركــة وأن الخطــر يقتــرب منهــم، انقلب

خلفائهــم وأســلموهم إلــى قدرهــم ومصيرهــم وولــوا عنهــم مدبريــن وكأن ال 

 �� �قُ ا�نَ �نَ �نَ �ي ِ دن
َّ
ل� �ل َر �إ

ْم �قَ
َ
ل

أَ
معرفــة ســابقة بينهــم وال رابطــة، قــول اهلل تعالــى: >�

ْم 
ُ
�نَّ َمَ�ك َ ُرحب حنْ �نَ

َ
ْم ل �قُ ْ ِرحب حنْ

أُ
�نْ � �أِ

َ
ا�بِ ل ِك�قَ

ْ
ْهِل �ل

أَ
ُرو� ِم�نْ � �نَ َك�نَ �ي ِ دن

َّ
ِهُم �ل َ���نِ

حنْ ��نَ ِل�إِ
ُ
�ل �قُ َ �ي

��نَ  ُ �ب كَادنِ
َ
�نَُّهْم ل �إِ َهُ�  ْ َسث ُه �ي

َ
ْم َو�لّل

ُ
ك

ُصَر�نَّ �نْ �نَ
َ
ْم ل �قُ

ْ
ل ��قِ

ً�� إَِو�نْ �قُ �بَ
أَ
�  ��ً�َ

أَ
� ْم 

ُ
ك �ي ُع �نِ ِ��ي � �نُ

َ
َول

َصُروُهْم  �نَ �نْ  �أِ
َ
َول ُصُرو�نَُهْم  �نْ َ �ي  �

َ
ل  ��

ُ
ل ��قِ

�قُ �نْ  �أِ
َ
َول َمَ�ُهْم  ��نَ  ُ ُرحب حنْ َ �ي  �

َ
ل  �� ُ ِرحب حنْ

أُ
� �نْ  �أِ

َ
ل  11

<))) أي: تعجــب مــن حــال المنافقيــن، وهــم  َصُرو�ن �نْ ُ � �ي
َ
ّمَ ل

ُ اَر �ث ْد�بَ
�أَ

ْ
�نَّ �ل

ُّ
َ�ل �يُ

َ
ل

عبــداهلل بــن أبــّي وأصحابــه الذيــن معــه، إذ يقولــون مغرريــن إلخوانهــم 

كــرم؟ص؟ والمؤمنيــن، وهــم حلفــاء  فــي الكفــر وعــداوة الرســول األعظــم األ

(، نقســم لكــم أننــا معكــم وال نســلمكم وال نفارقكــم،  اليهــود )بنــي النضيــر

معكــم  لنخرجــن  دياركــم،  مــن  وأجلوكــم  المســلمون  أخرجكــم  ولئــن 

ــع  ــن لكــم وال نفارقكــم وال نطي ــا فــي صحبتكــم مازمي ــزح مــن ديارن ونن

، وال نصغــي إليــه وال نســمع منــه إذا أشــار 
ً
فــي شــأنكم ومــن أجلكــم أحــدا

وخذالنكــم،  ومفارقتكــم  عنكــم  بالتخلــي  نصحنــا  أو  أمرنــا  أو  علينــا 

إن  إن طــال الزمــان. و أو يعذبنــا أو يخوفنــا، ال محمــد؟ص؟ وال غيــره و

 12-11 : 1. الشر
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قاتلكــم المســلمون لنقاتــل معكــم وننصركــم عليهــم.

كاذبــون  واهلل يشــهد أن المنافقيــن بمــا هــم منافقيــن انتهازيــون نفعيــون 

فيمــا يقولونــه، وال يفــون بمــا أعطــوه لحلفائهــم علــى أنفســهم مــن وعــود 

لئــن  والجــال:  العــزة  أقســم رب  ثــم  لهــم.  والنصــرة  بالخــروج معهــم 

ــر مــن ديارهــم ال يخــرج معهــم حلفاؤهــم المنافقــون  خــرج بنــو النضي
ُ
أ

علــى  ويحافظــون  وديارهــم  بيوتهــم  فــي  يقيمــون  بــل  وعدوهــم،  كمــا 

 ) أماكهــم فيهــا، ولئــن وقعــت الحــرب والقتــال بيــن اليهــود )بنــي النضيــر

وبيــن المســلمين، فــإن حلفــاء اليهــود المنافقيــن ال ينصرونهــم، ولئــن 

، فإنهــم ال يثبتــون فــي نصرتهــم   فــي أول األمــر
ً
 وتقديــرا

ً
نصروهــم فرضــا

 حيــن يطــول أمــد الحــرب، أو حيــن تشــتد المعركة 
ً
وســيولون األدبــار فــرارا

ويظهــر االنكســار علــى حلفائهــم، فهــذه هــي الطبيعــة الخبيثــة الثابتــة 

فــي المنافقيــن االنتهازييــن األنانييــن الذيــن يركضــون وراء مصالحهــم 

الخاصــة وال يفكــرون إال فــي أنفســهم، الذيــن تخالــف ألســنتهم قلوبهــم، 

والكــذب  ســرهم،  عانيتهــم  وتخالــف  أقوالهــم،  أفعالهــم  وتخالــف 

ــن والخــوف يصحبهــم  صفتهــم، والغــدر مــازم لهــم ال يفارقهــم، والجب

كانــوا، ومــن يعتمــد عليهــم ويثــق بهــم، فإنــه يجنــي الخيبــة وال  أينمــا 

ــى الخســران والهــاك!! ، وينتهــي أمــره إل ينتصــر



الفصل الثاني: المبارزة التاريخية الفاصلة و إيمان السحرة
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طلب السحرة األجر على عملهم من فرعون

ْم 
ُ
ك

َ�ْم إَِو�نَّ اَل �نَ �نَ 113 �قَ �ي اِل�بِ �نَ
ْ
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�ن ُك�نَّ ًر� �إِ

ْ حب
�أَ

َ
ا ل �نَ

َ
�نَّ ل �� �إِ

ُ
ال ْرَعْ��نَ �قَ َحَرهقُ �نِ اَء �لّسَ >َو�بَ

> �ن �ي �بِ
ّرَ ُم�قَ

ْ
ِم�نَ �ل

َ
ل

انتشــر الضبــاط والجنــود التابعيــن للنظــام الذيــن بعثهــم فرعــون الطاغيــة 

، فســاقوا الســحرة المهــرة  المتجبــر فــي جميــع المناطــق واألنحــاء فــي مصــر

ــاه  الحاذقيــن والمدربيــن علــى فنــون الســحر والعارفيــن بدقائــق أســراره وخفاي

وخبايــاه إلــى العاصمــة السياســية حيــث يقيــم الملــك ومركــز الحكــم، بهــدف 

الكليــم؟ع؟ بالســحر والتغلــب عليــه وفضحــه وكشــف ســره  مبــارزة موســى 

إبطــال دعوتــه ورســالته. و

فلمــا حضــر الســحرة إلــى العاصمــة، ومثلــوا بيــن يــدي فرعــون الــذي هــو 

فــي عرفهــم ودينهــم الرســمي الــرب األعلــى لجميــع أهــل مملكتــه، وعقــدوا معــه 

بحضــور معاونيــه اجتمــاع عمــل، وكان عــدد الســحرة يقــارب بحســب بعــض 

ــن تمــام  ــوا عارفي ــك، وكان ــر ذل ــل: غي ــات الخمســة عشــر )))( ألــف، وقي الرواي

المعرفــة بالمهمــة الخطيــرة المكلفيــن بهــا، وعارفيــن بأهميتهــا البالغــة وأهميــة 

ــة  ــد النظــام والدول ــى صعي ــا، عل ــة عليه ــة المترتب ــة والمصيري ــج التاريخي النتائ

كامــل االســتعداد.  والمجتمــع المصــري والملــك، ومتهيئيــن لهــا ومســتعدين 

<))) أي: هــل  �نَ �ي اِل�بِ �نَ
ْ
ْح�نُ �ل

ا �نَ
�ن ُك�نَّ ًر� �إِ

ْ حب
أَ
�

َ
ا ل �نَ

َ
 ل

�نَّ فتوجهــوا إلــى فرعــون قائليــن: >�إِ

 
ً
 عظيمــا

ً
ــا أجــرا ــا؟ أو ينبغــي أن يكــون لن  علــى عملن

ً
 عظيمــا

ً
ــأة وأجــرا ــا مكاف لن

كنــا نحــن   علــى عملنــا إن 
ً
 عظيمــا

ً
، أو جديــر بــك أن تجعــل لنــا أجــرا

ً
خاصــا

1. األعراف: 113 
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ــارزة علــى موســى. ــن والمنتصريــن فــي المب الغالبي

كان الســحرة يدركــون خطــورة المهمــة أو المبــارزة التاريخيــة الفاصلــة  لقــد 

التــي ســيدخلونها مــع موســى الكليــم؟ع؟، ويدركــون أبعادهــا الفكريــة والنفســية 

وانعكاســاتها  الفاصلــة  التاريخيــة  العظيمــة  ونتائجهــا  الواســعة،  والعمليــة 

، ويدركــون حاجــة فرعــون 
ً
علــى النظــام والدولــة والمجتمــع والملــك شــخصيا

إلــى عملهــم فــي هــذه الظــروف الحساســة والريــاح  الشــخصية الماســة إليهــم و

كــم  العاتيــة والمــأزق الخطيــر الــذي يمــر فيــه مــع نظامــه ودولتــه وجهــازه الحا

برمتــه، وبالتالــي اســتعداده الكبيــر والتــام للبــذل مــن أجــل إنقــاذ نفســه وملكــه 

ودولتــه ونظامــه، فــأراد الســحرة أن يســتفيدوا مــن الفرصــة غايــة االســتفادة، 

 ألنفســهم المكافــأة الكبيــرة المســتحقة لهــم بعملهــم الثميــن 
ً
وأن يضمنــوا مقدمــا

والمتميــز فــي هــذه الظــروف المتميــزة والفرصــة الذهبيــة مــن النظــام والملــك 

.
ً
شــخصيا

إبــراز األهميــة، لمــا  « دليــل علــى التعظيــم و
ً
ويعتبــر التنكيــر فــي لفــظ »أجــرا

فــي التنكيــر مــن إخفــاء الماهيــة والنوعيــة، أي: أن الســحرة طالبــوا فرعــون 

ــوا هــم  كان ــم إذا  ــل عمله  مقاب
ً
ــا  مهم

ً
 وعوضــا

ً
ــا  عظيم

ً
 خاصــا

ً
أن يعطيهــم أجــرا

الغالبيــن والمنتصريــن فــي المبــارزة علــى موســى الكليــم؟ع؟، وذلــك بعــد الفــراغ 

اســتحقاقهم  منــه  المفــروغ  فمــن  والمثوبــة،  لألجــر  اســتحقاقهم  أصــل  مــن 

المهــم  والعــوض  العظيــم  الخــاص  األجــر  هــو  بــه  المطالــب  ولكــن   ، لألجــر

 لألهميــة االســتثنائية لعملهــم فــي الظــرف االســتثنائي. وهــذا هــو دأب 
ً
نظــرا

االنتهازييــن والنفعييــن األنانييــن والسماســرة الخسيســين الذيــن يظهــرون الــوالء 
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لألنظمــة الدكتاتوريــة الفاســدة والحكومــات المســتبدة الجائــرة، وينافقــون مــن 

أجــل مصالحهــم الدنيويــة األنانيــة الخاصــة، علــى حســاب الديــن والمبــادئ 

والقيــم والمنطــق والحقائــق الدامغــة والمصالــح العامــة، ويســاومونهم علــى 

األثمــان التــي يقبضونهــا مقابــل خدماتهــم وبيــع أديانهــم وضمائرهــم، ال ســيما 

فــي أوقــات الشــدة واألزمــات وكلمــا ظهــرت الحاجــة إلــى خدماتهــم العلميــة 

إشــباع  كــم المســتبد وأنانيتــه و والتقنيــة واألدبيــة والسمســرة، إلرضــاء غــرور الحا

رغباتــه ونزواتــه الحيوانيــة؛ ألن عاقــة هــؤالء الســفلة الحمقــى مــع النظــام 

كــم المســتبد الظالــم، تقــوم فــي األســاس علــى تبــادل  الدكتاتــوري الفاســد، والحا

المصالــح وسياســة اإلخضــاع عــن طريــق الترهيــب والترغيــب التــي يلجــأ إليهــا 

ــة والمصلحــة العامــة  ــة لهــا بالقناعــة الفكري كــم المســتبد معهــم، وال صل الحا

والديــن والمبــادئ والقيــم اإلنســانية والمنطــق والحقائــق ونحوهــا، وهــي بــدون 

شــك حالــة غيــر إنســانية ومخالفــة للعقــل والمنطــق والفطــرة والطبــع الســليم، 

وتتنكــر لعــزة النفــس والكرامــة اإلنســانية والنبــل والشــرف، وتــؤدي إلــى إضعــاف 

الــدول والمجتمعــات وتخلفهــا وتحللهــا وانحطاطها الفكــري والروحي والتربوي 

والحضــاري، وال يلجــأ لهــا إال خســيس الطبــع، فاســد الفطــرة، عديــم الضميــر 

والوجــدان.

كان الســحرة فــي ذلــك يمثلــون الديــن،  يقــول الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة: »

فســاوموا صاحــب الســلطان والجــاه والمــال ضــد نبــي اهلل، وفــي كل عصــر يوجــد 

مــن يتســم بســمة الديــن، ويســاوم عليــه المترفيــن والملــوك والشــياطين«))) أي: 

كل  كل عصــر ومصــر يســاومون علــى دينهــم وضمائرهــم  لهــم أشــباه ونظائــر فــي 

، محمد جواد مغنية، صفحة 210  1. التفسير املبين
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ــي  ــا ف ــه ويقتطعونه ــا ل ــي يقدمونه ــم الت ــل خدماته ــع الثمــن لهــم مقاب مــن يدف

 عندهــم، ويقومــون 
ً
الحقيقــة مــن دينهــم ووجدانهــم وضمائرهــم الرخيصــة جــدا

بتحريــض وحــث شــديد منهــم علــى تشــكيل الهيئــات والجمعيــات الدينيــة 

والسياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والفنيــة واألدبيــة واألحــزاب 

والنقابــات باســم الديــن والمبــادئ والحقــوق والوطــن والقوميــة ونحوهــا، مــن 

أجــل خدمتهــم وتحقيــق أهدافهــم، وقــد تنطلــي لعبتهــم القــذرة وأهدافهــم 

الخبيثــة علــى البســطاء مــن النــاس، ولكن ســرعان ما تنكشــف لعبتهــم ويفتضح 

كل  أمرهــم وتظهــر عوراتهــم أمــام الجميــع، ويصبحــوا مســبة ولعنــة علــى لســان 

كانــوا يعملــون ألجلهــم  واع مخلــص، ثــم يحشــروا فــي يــوم القيامــة مــع الذيــن 

. وبئــس المصيــر

مــن  يشــتريان  الظالــم،  المســتبد  كــم  والحا الفاســد،  الدكتاتــوري  والنظــام 

هــؤالء الســفهاء الحمقــى المفلســين، الديــن والمذهــب والوجــدان والضميــر 

والخدمــات الفكريــة والفنيــة واألدبيــة والعاقــات العامــة وغيرهــا فــي ســوق 

النخاســة السياســية، ويدفعــان إليهــم الثمــن بحســب قواعــد الســوق، ال ســيما 

كبيــرة وضخمــة جــًدا فــي وقــت  قاعــدة العــرض والطلــب، فتكــون األثمــان 

ازديــاد الطلــب وقلــة العــرض فــي أوقــات األزمــات والشــدة، مثــل: األوقــات التــي 

تنشــط فيهــا حركــة المعارضــة اإلصاحيــة والثوريــة، وتــزداد االحتجاجــات 

، وفــي وســائل اإلعــام العالميــة والمحافــل الدوليــة،  الشــعبية وتــزداد المخاطــر

وأن تكــون الشــخصية ذات مكانــة دينيــة أو علميــة أو وجاهــة اجتماعيــة أو 

صحفــي بــارز ونحــو ذلــك، أي: لــكل شــخص ثمنــه، ثــم يرميــان بهــم فــي الزبالــة 

كل الثمــرة؛ ألنــه ال  ى النــواة بعــد أ كمــا تــر بعــد االســتغناء عــن خدماتهــم، أو 
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كرامــة فــي أنفســهم، ولمــا لديهــم مــن العلــم والخبــرة  قيمــة لهــم وال حرمــة وال 

ســوق  فــي  بخــس  بثمــن  وباعوهــا  طائعيــن،  عنهــا  تنازلــوا  ألنهــم  والمكانــة؛ 

النخاســة السياســية، وقيمتهــم فقــط فيمــا يقدمونــه مــن خدمــات وبحســب 

مقــدار الحاجــة فقــط، وهنــاك مــن يــورث هــذه التبعيــة ألبنائــه وأحفــاده، 

ــوع الســافل الخســيس. ــل مــن هــذا الن ــى تنوجــد عوائ حت

، وبخطورة  وقــد أقــر فرعــون وهــو رأس النظــام والدولــة للســحرة بأهمية األمــر

الفاصلــة،  المصيريــة  التاريخيــة  نتائجهــا  بهــا، وبخطــورة  المكلفيــن  المهمــة 

 علــى النظــام والدولــة 
ً
وأبعادهــا العمليــة المتشــعبة وانعكاســاتها الخطيــرة جــدا

السياســي  ومســتقبله  وســلطته  الملــك  شــخص  وعلــى  المصــري  والمجتمــع 

والدينــي واالجتماعــي، وبنــاًء عليــه ضمن لهم األجر العظيم والمكافأة الســخية 

هــم حققــوا  إن  وزيــادة عليهــا،  التــي طلبوهــا  والمعنويــة  الماديــة  الضخمــة 

ْم 
ُ
ك

َ�ْم إَِو�نَّ ــال لهــم: >�نَ ــى موســى الكليــم؟ع؟ وهزمــوه، فق ــة واالنتصــار عل الغلب

 وضخمــة 
ً
<))) أي: نعــم ســتكون لكــم مكافــأة ماديــة ســخية جــدا �نَ �ي �بِ

ّرَ ُم�قَ
ْ
ِم�نَ �ل

َ
ل

كمــا طلبتــم، وزيــادة علــى األجــر الــذي تطلبونــه أهــم منــه، ســتكون لكــم مكافــأة 

 لكــم ولجهودكــم فــي خدمــة النظــام والدولــة 
ً
معنويــة فــي غايــة األهميــة تقديــرا

)الملــك( تقــر بهــا عيونكــم وترضــون بهــا غايــة الرضــا، وهــي أنــي ســأرفع مكانتكم 

 ،
ً
ومنزلتكــم عنــدي وفــي النظــام الطبقــي، وســتكونون مــن المقربيــن لــدي جــدا

ومــن أصحــاب التبجيــل والتكريــم فــي مجلســي، وتكونــون أول مــن يدخــل علــّيَ 

وآخــر مــن يخــرج مــن عنــدي. أي: وعدهــم بــأن يعطيهــم األجــر العظيــم الــذي 

طلبــوه منــه، ويضيــف عليــه لهــم مــا يقــل عنــده ذلــك األجــر ويزيــد عليــه فــي 
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 علــى النظــام الطبقــي 
ً
القيمــة واألهميــة، وهــو أن يجــري تعديــات مهمــة جــدا

المــوروث، وعلــى النظــام فــي الديــوان الملكــي، علــى غــرار مــا يقــوم بــه الفراعنــة 

والملــوك والحــكام المســتبدون الذيــن يتمتعــون بســلطات مطلقــة فــي األنظمــة 

والهيئــات الدكتاتوريــة فــي زماننــا هــذا، بإجــراء تعديــات دســتورية وعلــى 

كلمــا دعــت الحاجة لخدمــة أوضاعهم  القوانيــن واألنظمــة والهيئــات اإلداريــة، 

الخاصــة، وإلرضــاء رغباتهــم الشــخصية وخدمــة مصالحهــم وتعزيــز ســلطاتهم، 

إبعــاد  ولتمكيــن األشــخاص واألطــراف والجماعــات المواليــة إليهــم وتقويتهــم، و

عليهــم  والتضييــق  وســلطتهم  نفوذهــم  مــن  والحــد  إضعافهــم  و خصومهــم 

ومحاصرتهــم، وكل ذلــك باســم القانــون والشــرعية، وللمحافظــة علــى هيبــة 

الدولــة ونظامهــا الدســتوري، وحفــظ مكانتهــا ودورهــا علــى الســاحة الوطنيــة 

والقوميــة، وعلــى المســتوى اإلقليمــي والدولــي والمحافظــة على أمــن المواطنين 

ذلــك،  ونحــو  إليهــم،  الرفــاه  وتحقيــق  الشــعب  أبنــاء  ومصالــح  والمقيميــن 

ــة الصوريــة، مثــل: البرلمــان، والقضــاء، ومؤسســات  وبواســطة مؤسســات الدول

المجتمــع المدنــي، ومنظمــات حقــوق اإلنســان، والمؤسســات البحثيــة ونحوها 

كــم المســتبد وتابعــة لــه وتعمــل باســمه،   إلرادة الحا
ً
التــي يخضــع جميعهــا فعليــا

ثــم تغــرد لــه وســائل اإلعــام وتطبــل.

 لــه، ســيجعل فرعــون الطاغيــة المســتبد، 
ً
وبنــاًء علــى هــذا التعديــل وطبقــا

األوقــات  فــي أصعــب  لــه أفضــل الخدمــات  الذيــن قدمــوا  الســحرة  طبقــة 

كانــوا عليهــا مــن  وأشــد األزمــات خطــورة فــي منزلــة أعلــى ومكانــة أســمى ممــا 

 فــي مجلســه، وتقــدم لهــم التحيــات 
ً
 وتمجيــدا

ً
كثــر تبجيــًا وتكريمــا قبــل، أ

ــة والملــك، وســيمنحون  ــة للنظــام والدول  لخدماتهــم الجليل
ً
ــرا الخاصــة تقدي
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المناصــب الكبيــرة االستشــارية والتنفيذيــة ويتمتعــون باالمتيــازات الضخمــة 

كثــر أهميــة فــي صناعــة القــرارات،   أ
ً
والصاحيــات الواســعة، ويلعبــون أدوارا

كــز مهمــة ودرجــات  كانــوا مــن قبــل يحتلــون مرا ونحــو ذلــك، رغــم أن الســحرة 

رفيعــة ويشــغلون وظائــف دينيــة وسياســية واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة 

ويعتمــد  الملــك  بثقــة  يحظــون  وكانــوا  والحساســية،  األهميــة  غايــة  فــي 

، ويتمتعــون بامتيــازات ضخمــة وامتيــازات واســعة مســتمدة مــن 
ً
كثيــرا عليهــم 

كبيــرة واســعة،  الحيــاة الكهنوتيــة، وكانــت أعمالهــم فــي الســحر ذات تأثيــرات 

ويقدمــون خدمــات جليلــة للنظــام الــذي تمتــزج فيــه السياســة بالديــن، وقــد 

طغــت موجــة الســحر علــى الحيــاة المصريــة فــي عهــد الفراعنــة، وكانــت مصــر 

 للمعــارف الســرية واألعمــال الخفيــة الخارقــة للعــادة، وكانــت الروزنامــة 
ً
مهــدا

الفرعونيــة تنطــوي علــى أيــام فــأل وأيــام شــؤم، واألدويــة الطبيــة فــي الثقافــة 

الفرعونيــة تشــفي المــرض فــي بعــض الشــهور وتبقــى بــدون جــدوى فــي شــهور 

ى، وذلــك وفــق تقديــرات الســحرة والكهنــة والمنجميــن، وترافــق األدويــة  أخــر

عنــد االســتعمال الرقــي والتعويــذات التــي يقدمهــا الكهنــة والســحرة، ويحــرص 

كانــوا يتمتعــون بحــس دينــي رفيــع علــى أن يحملــوا التمائــم  النــاس الذيــن 

والرقــي والعــوذ مــن أنــواع وألغــراض عديــدة، تتعلــق بالصحــة والحفــظ والبركــة 

ــع  ــد، فهــو يتمت ــأن يمنحهــم المزي ونحوهــا، ومــع ذلــك وعــد فرعــون الســحرة ب

بســلطات مطلقــة، وكل األمــور فــي يــده وتتوقــف عليــه.

الجديــر بالذكــر والتنبيــه: أن مثــل هــذه األعمــال والطقــوس، موجــودة مــن 

حيــث الشــكل فــي التــراث اإلســامي الشــرعي علــى نطــاق واســع لــدى جميــع 

ــة تشــفي المرضــى فــي بعــض الشــهور دون  ــون األدوي ك الفــرق اإلســامية، و أن 
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بعــض، ربمــا يعــود ألســباب طبيعيــة تتعلــق بطبيعــة الــدواء وتركيبــه، وبطبيعــة 

المنــاخ وخصائصــه، إلحــداث التفاعــل المطلــوب، واســتعمال العــوذ والرقــي 

للصحة والحفظ والبركة ونحوها، يمكن تفســيرها بتوظيف األســباب النفســية 

والروحيــة فــي ذلــك، فاألســاس غيــر األســاس فــي الحالتيــن الفرعونيــة والوثنيــة 

واإلســامية التــي تقــوم علــى التوحيــد واإليمــان بعالــم الغيــب والشــهادة.

 إجــراء فرعــون الطاغيــة للتعديــات علــى النظــام الطبقــي الوراثــي 
ُ

ويعــّد

الســحرة، مكافــأًة  الملكــي لصالــح  الديــوان  والنظــام اإلداري والبرتكولــي فــي 

 منقطــع النظيــر للســحرة، وهــو فــي 
ً
 خاصــا

ً
 وتكريمــا

ً
معنويــة وعطــاًء نوعيــا

كثــر أهميــة مــن المكافــأة الماديــة،  الواقــع وبالطبــع، أعظــم و أعلــى و أســمى و أ

كانــت المكافــأة الماديــة ضخمــة  المــال والثــروة والمنصــب المجــرد، مهمــا 

وســخية؛ ألن المكافــأة الماديــة آنيــة أو مؤقتــة، تــزول وتذهــب نتائجهــا وآثارهــا 

مــع الوقــت، علــى خــاف التعديــل فــي الميــزان الطبقــي لصالــح الســحرة ورفــع 

درجتهــم ومنزلتهــم ومكانتهــم وتقريبهــم مــن ســاحة عظمــة الملــك والزلفــى 

لديــه، ومــا يصاحــب ذلــك مــن مزيــد االحتــرام والتقديــر والتكريــم والتبجيــل، 

ــزول مــع الوقــت، وســتعود  ــة دائمــة ال تذهــب وال ت ــة باقي ــأة معنوي ــا مكاف فإنه

كبيــرة، وبامتيــازات ضخمــة وصاحيــات  عليهــم بمــردودات ماديــة ومعنويــة 

 
ً
دائمــا  

ً
منشــأ بذاتهــا  وتصبــح  بثمــن  تقــدر  ال  ومكاســب  وخدمــات  واســعة 

للحصــول علــى األمــوال الكثيــرة والثــروات الضخمــة.

 إعطــاء فرعــون الطاغيــة هــذه المكافــأة الخاصــة النوعيــة ذات 
ً
 أيضــا

ُ
ويعــّد

المــردودات الماديــة والمعنويــة الضخمــة وغيــر المحــدودة فــي هــذا الوقــت 
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، دليل واضــح وصريح وال لبس فيه وال غموض،  بالــذات وفــي هــذا المــأزق الكبيــر

كــه  إدرا علــى شــعوره العميــق بالعجــز الكبيــر أمــام معجــزة موســى الكليــم؟ع؟، و

للخطــر الوجــودي علــى نظامــه ودولتــه وملكــه وشــخصه مــن جهــة موســى 

والحقوقيــة  والسياســية  الدينيــة  اإلصاحيــة  ومطالبــه  ورســالته  الكليــم؟ع؟ 

وحركتــه التحرريــة، واألهميــة الكبيــرة للمهمــة اإلنقاذيــة التــي يقــوم بهــا الســحرة 

ونتائجهــا التاريخيــة المصيريــة الفاصلــة وأبعادهــا وانعكاســاتها الخطيــرة علــى 

النظــام والدولــة والمجتمــع والملــك، ممــا يســبب فقــره وضعفــه وحاجتــه 

الوجوديــة إلــى غيــره؛ لقيــام ودوام نظامــه ودولتــه وملكــه، ممــا يعنــي أنــه بشــر 

، وليــس بإلــه أو رب حقيقــي. كســائر البشــر

 إلــى الســحرة، 
ً
كل هــذا العطــاء الســخي جــدا كمــا أن فرعــون الطاغيــة قــدم 

وبــذل  مــن االجتهــاد  المزيــد  كثــر علــى  أ لكــي يغريهــم ويحثهــم ويحرضهــم 

كافــة علومهــم وقدراتهــم ومواهبهــم الظاهــرة  أقصــى الوســع والطاقــة، وتوظيــف 

الهزيمــة لموســى  إلحــاق  إخــراج أفضــل مــا عندهــم مــن أجــل  والكامنــة، و

المنقذيــن  بمثابــة  الســحرة  مــع  يتعامــل  فهــو  واالنتصــار عليــه.  الكليــم؟ع؟ 

الحقيقييــن لــه ولنظامــه ودولتــه وحكومتــه، وهــو يعلــم علــم اليقيــن وبوضــوح 

ى:   والكلفــة الضخمــة الباهظــة للخيــارات األخــر
ً
تــام بالتبعــات الخطــرة جــدا

األمنيــة والعســكرية فــي حــال فشــل خيــار المبــارزة الســلمي، وذلــك بســبب مــا 

ــا التجــارب والمواقــف. كشــفت عنه ــرة ودهــاء  ــه مــن خب ــع ب يتمت
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المبارزة التاريخية الفاصلة وظهور الحق وتجليه للجميع
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حــل اليــوم الموعــود للمبــارزة، وهــو يــوم الزينــة، وحضــرت جماهيــر غفيــرة 

 لمشــاهدة النــزال بيــن الســحرة وبيــن موســى الكليــم؟ع؟، والوقــوف علــى 
ً
جــدا

نتائجــه المصيريــة والفاصلــة، وكان للتحريــض والحــث الشــديد للجماهيــر 

لــه )فرعــون( الــذي  علــى الحضــور مــن قبــل اإلعــام الفرعونــي باســم الملــك اإل

 التــي دعــت لتنظيــم المبــارزة، 
ً
هــو الــرب األعلــى لهــم، واألســباب المثيــرة جــدا

ومــا يترتــب عليهــا مــن نتائــج تاريخيــة مصيريــة حاســمة ومفصليــة، و أبعــاد 

 دينيــة وثقافية وسياســية واجتماعيــة واقتصادية وغيرها، 
ً
واســعة وعميقــة جــدا

وانعكاســاتها الشــاملة علــى النظــام والدولــة والحكومــة والمجتمــع والملــك، 

كلهــا عوامــل ســاعدت علــى زيــادة الحضــور وتفاعلــه وخلقــت عظمــة المشــهد، 

ــة  ــن تمــام الثق ــوا واثقي كان ــه الفاســدين،  ــة وملئ ــى أن فرعــون الطاغي ــدل عل وت

كامــل االطمئنــان إلــى انتصــار الســحرة علــى موســى الكليــم؟ع؟ أو  ومطمئنيــن 

كســب المعركــة عــن طريــق التضليــل علــى األقــل، بــأن تنخــدع الجماهيــر بكثــرة 

وعظمــة مــا يأتــي بــه الســحرة فــا يميــزون بيــن الســحر وبيــن المعجــزة، وهــذا 

 فــي المواجهــة مــع 
ً
يكفــي فرعــون وملئــه، إذ يعملــون علــى توظيفــه إعاميــا

موســى الكليــم؟ع؟ وتحقيــق أهدافهــم السياســية فــي المعركــة الدائــرة بينهمــا. 

كامــل االســتعداد  كل مقدمــات العمــل، وكانــوا علــى  وكان الســحرة قــد هيئــوا 
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أنفســهم ومــن مهاراتهــم ومهنيتهــم  مــن  واثقيــن  وكانــوا  للمبــارزة،  والجهوزيــة 

، وكان  ى فــي الســحر ى وال تجــار وقدراتهــم ومواهبهــم وخبراتهــم التــي ال تبــار

 ،  ليــس معــه إال اهلل؟زع؟ وأخوه هــارون؟ع؟ في الظاهر
ً
موســى الكليــم؟ع؟ وحيــدا

ومعجزتهمــا وآيتهمــا واحــدة ومشــتركة بينهمــا وهــي العصــا، مواجهــان الجيــش 

العرمــرم والمجموعــة الهائلــة مــن الســحرة المهنييــن المهــرة الحاذقيــن، وأمــام 

ذلــك الحشــد الهائــل العظيــم مــن الجماهيــر الغفيــرة، الذيــن قدمــوا لمشــاهدة 

النــزال والمبــارزة التاريخيــة الفاصلــة بيــن الســحرة وبيــن موســى الكليــم؟ع؟ ومــا 

ينجــم عنهــا مــن نتائــج، ومعظمهــم مــن المواليــن إلــى فرعــون ونظامــه ودولتــه، 

ويؤيــدون الســحرة ويناصرونهــم علــى موســى الكليــم وهــارون؟ع؟، وبحضــور 

فرعــون الطاغيــة بمــا يمثلــه مــن رمزيــة خرافيــة هائلــة، وكامــل جهــازه الدينــي 

واألمنــي والعســكري والسياســي واإلداري بمــا يمثلــه مــن هيبــة وســطوة.

بأنفســهم  كبيــرة منهــم  فــي غــرور خــاص وثقــة  الســحرة  التفــت  وعليــه: 

وقدرتهــم علــى الغلبــة إلــى موســى الكليــم؟ع؟ وخيــروه بيــن أن يبتدئ هــو بإلقاء 

 ، عصــاه ويتأخــرون هــم، وبيــن أن يبتــدؤوا هــم بإلقــاء مــا يريــدون ويتأخــر هــو

<))) فلــم يكونــوا مباليــن بأمــر  �نَ �ي �قِ
ْ
ُمل

ْ
ْح�نُ �ل

��نَ �نَ
ُ
ك

�ن �نَّ
أَ
ا � َ إَِوّمَ ىي �قِ

ْ
ل �ن �قُ

أَ
ا � ّمَ فقالــوا لــه: >�إِ

موســى الكليــم؟ع؟ ولــم يكونــوا مكترثيــن بمــا عنــده؛ لوثوقهــم بالنصــر والغلبــة 

كســحرهم،  كانــوا يتوهمــون بــأن مــا عنــده هــو مجــرد ســحر  عليــه، حيــث 

 عندهــم مــن 
ً
حيــث أخبرهــم فرعــون وأغراهــم بــه، وموســى لــم يكــن معروفــا

كان مبلــغ علمــه،  أربــاب الســحر وكبــار أســاتذته ومعلميــه وممتهنيــه، ومهمــا 

، فلــن يســتطيع أن يغلبهــم   فــي الســحر
ً
 وحاذقــا

ً
 ماهــرا

ً
كان متقدمــا ومهمــا 

1. األعراف: 115 
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ــه إال العصــا، وألن عندهــم  ــر وليــس لدي كث ــه واحــد وهــم  وينتصــر عليهــم؛ ألن

مــا ليــس عنــد غيرهــم مــن العلــم الجــم بالســحر والتدريــب منقطــع النظيــر 

علــى مختلــف فنونــه، وال يجاريهــم أحــد فــي المهــارة والحــذق والمهنيــة فــي 

الف الحبــال والعصــي بمختلــف األطــوال واألحجــام  ، ولديهــم آ صناعــة الســحر

وغيرهــا، فكانــوا علــى ثقــة تامــة بأنهــم هــم الغالبــون والمنتصــرون فــي هــذه 

، ســواء بــدأ موســى الكليــم بإلقــاء عصــاه وكانــت لــه فرصــة 
ً
المبــارزة حتمــا

كان  الســبق، أم بــدؤوا هــم بإلقــاء مــا يريــدون وتأخــر موســى الكليــم؟ع؟، وقيــل: 

َل َم�نْ  ّوَ
أَ
��نَ �

ُ
ك

�ن �نَّ
أَ
ا � َ إَِوّمَ ىي �قِ

ْ
ل �ن �قُ

أَ
ا � ّمَ ــر الســحرة لموســى الكليــم؟ع؟ بقولهــم: >�إِ تخيي

كمــا يفعــل أهــل الفــن والصناعــات إذا التقــوا،   لــه 
ً
 منهــم واحترامــا

ً
ٰى< تأدبــا �قَ

ْ
ل

أَ
�

أو لمــا ظهــر عليــه مــن ســمات العظمــة الروحيــة والثقــة التامــة بالنفــس فــي 

: فيــه 
ً
مواجهتهــم، واستشــعروه مــن الهيبــة منــه فــي داخــل أنفســهم، وقيــل أيضــا

مــا يــدل علــى رغبتهــم فــي أن يلقــوا قبلــه.

فاختــار موســى الكليــم؟ع؟ أن يكونــوا هــم المتقدميــن عليــه بإلقــاء مــا 

، لتكــون لهــم فرصــة الســبق غيــر مبــال بكثــرة جمعهــم وال  يريــدون ويتأخــر هــو

هائــب لمــا جــاء بــه مــن الســحر ومــا لديهــم مــن المهنيــة والمهــارة والحذاقــة 

والخبــرة، ومــا تمرســوا فيــه مــن الحيــل والخــداع والتمويــه والتضليــل، فأجابهــم 

بمنتهــى الثقــة واالطمئنــان وقــال لهــم: )ألقــوا( أي ابــدأوا أنتــم أوالً بإلقــاء مــا 

كل  وأخرجــوا  والطاقــة،  الجهــد  مــن  وســعكم  فــي  مــا  كل  وأفرغــوا  تريــدون، 

ــون والمهــارات والقــدرات  ــوم والفن مــا عندكــم مخــزون فــي جعبتكــم مــن العل

والخبــرات والحــذق، ومــا تمرســتم عليــه مــن الحيــل والكيــد والكــذب والخــداع 

والتضليــل، لكــي يــراه النــاس ويشــاهدوه بــأم أعينهــم، ويعظــم فــي أنفســهم 
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غايــة مــا ترغبــون أن يعظــم، ويشــهدوا لكــم باإلنصــاف وبشــكل مســتقل وبــدون 

القيــاس علــى عمــل غيركــم بعظمــة عملكــم، ثــم يــرون فعــل العصــا التــي هــي 

ى مــن عنــد رب العالميــن فــي إبطــال مــا جئتــم بــه  كبــر معجــزة عظيمــة وآيــة 

، فيعلــم عمــوم النــاس المتفرجيــن علــى المشــهد، وتعلمــون أنتــم  مــن الســحر

؛ ألنكــم أصحــاب المهنــة وأهــل الفــن، ويعلــم فرعــون الطاغيــة وملــؤه 
ً
خصوصــا

 ، الذيــن نظمــوا هــذه المبــارزة مــن أجــل معارضــة معجــزة رب العالميــن بالســحر

الفــرق العظيــم الــذي ال يقــاس، بيــن باطــل الســحر وبيــن حقيقــة المعجــزة، 

وبيــن الوهــم والخــداع والتضليــل الــذي يقــوم عليهــا الســحر وبيــن الحقيقــة 

والواقعيــة والفعليــة الفاعلــة التــي تقــوم عليهــا المعجــزة، فيكــون ذلــك التقــدم 

كمــا هــي، وأقــرب لإلنصــاف وأبلــغ فــي  منكــم والتأخــر منــه، أظهــر للحقيقــة 

كمــل فــي إيصــال الرســالة اإللهيــة، وأتــم  التأثيــر فــي نفــوس المشــاهدين، وأ

 بكثــرة 
ً
فــي إقامــة الحجــة علــى الجميــع، فلــم يكــن موســى الكليــم؟ع؟ مباليــا

 مــن مهاراتهــم وحذقهــم وخبراتهــم، بــل 
ً
 بجمعهــم، وال هائبــا

ً
الســحرة، وال عابئــا

كانــت تحيــط   بســحرهم وغيــر مكتــرث باألجــواء الرهيبــة التــي 
ً
كان مســتخفا

بالمشــهد؛ ألنــه يعلــم علــم اليقيــن بــأن مــا عنــده معجــزة وحقيقــة فعليــة تقــف 

، ومــا عنــد  ى وال تغلــب وال تقهــر ى وال تجــار وراءهــا قــوة أزليــة مطلقــة، ال تبــار

ــه وال حقيقــة وراءه،  ــه وخــداع ال واقــع ل الســحرة مجــرد حيــل وتضليــل وتموي

وكان فــي منتهــى الثقــة بالتأييــد واإلمــداد اإللهــي لــه، واالطمئنــان التــام بالنصــر 

والغلبــة علــى الســحرة، وظهــور الحقيقــة تامــة جليــة لجميــع الحاضريــن أو 

كل شــيء  كمــا وعــده ربــه القــادر علــى  المتفرجيــن علــى المشــهد فــي الميــدان 

كان إعطــاء موســى الكليــم؟ع؟ للســحرة فرصــة  وهــو ال يخلــف الميعــاد، وقيــل: 



الفوا الردتيف الوصدقلا التدق تمل الفدبلل و ة ودل السفرا    217 

ألنــه   معهــم؛ 
ً
وتســامحا منــه عليهــم   

ً
كرمــا قبلــه  يريــدون  مــا  بإلقــاء  الســبق 

 بمــا 
ً

 ألخــاق النبــوة واإليمــان، وثقــة
ً
إظهــارا ــوا فيــه راغبيــن، و كان أعطاهــم مــا 

كان بصــدده مــن المعجــزة، وبالتأييــد اإللهــي لــه، ولتمــام الحجــة علــى أعدائــه 

وخصومــه وجميــع مــن حضــر المشــهد.

وأخــذوا  عليهــم،  الكليــم؟ع؟  موســى  بــه  تكــرم  لمــا  الســحرة  فاســتجاب 

بالخيــار الــذي فضلهــم بــه علــى نفســه، فبــدؤوا بإلقــاء مــا يريــدون إلقــاءه، 

فألقــوا بعشــرات األلــوف مــن الحبــال والعصــي المتفاوتــة األحجــام واألطــوال: 

 لهــذا الغــرض، ألقــوا بهــا فــي 
ً
الطويلــة والمتوســطة والقصيــرة، المعــدة ســلفا

وســط الميــدان فــي ظــل تصفيــق وتشــجيع الجماهيــر المتفرجــة لهــم، وقيــل: 

كيميائيــة خاصــة تبعــث علــى حركتهــا  كانــت الحبــال والعصــي معبــأة بمــواد 

مــع إدخــال عوامــل فيزيائيــة، مثــل: حــرارة الشــمس. ورياضيــة عليهــا، وهــي 

عوامــل تخفــى علــى إدراك وفهــم عــوام النــاس، أي: اعتمــدوا علــى الخــواص 

الكيميائيــة والفيزيائيــة والرياضيــة الغامضــة الموجــودة والمؤثــرة فــي األشــياء 

والمــواد الموجــودة لتحريكهــا، بحيــث تبــدوا فــي أعيــن النــاس وكأنهــا حيــات 

وثعابيــن فعليــة تتحــرك وتســعى مــن تلقــاء نفســها، وأن تحولهــا وحركتهــا أمــر 

 لــم تتغيــر 
ً
خــارق للعــادة، بينمــا هــي فــي الحقيقــة والواقــع ال تــزال حبــاالً وعصيــا

فــي حقيقتهــا ولــم تتحــول عــن طبيعتهــا األولــى، وأن مــا ظهــرت فيــه وكأنهــا 

حيــات وثعابيــن، مــا هــو إال مجــرد إيهــام وتضليــل وخــداع ظاهــري فــي عيــون 

المشــاهدين، وليــس لــه واقــع وليــس وراءه حقيقــة، أي: أنهــا بــدت فــي الظاهــر 

حقيقــة  وثعابيــن  حيــات  كأنهــا  الناظريــن  المتفرجيــن  عيــون  فــي  وتــراءت 

، بســبب العوامــل الطبيعيــة الكيميائيــة 
ً
تتحــرك ويســعى ويركــب بعضهــا بعضــا



  218   الالمنطق في الفكر والسلوك - الجزء األول

 بدقــة بالغــة 
ً
والفيزيائيــة، وتركيبهــا وفــق معــادالت رياضيــة محســوبة علميــا

علــى أيــدي علمــاء مهنييــن مهــرة )الســحرة(، لكنهــا فــي الحقيقــة والواقــع ال 

 ولــم تتحــول عــن طبيعتهــا إلــى حيــات وثعابيــن حقيقــة، 
ً
تــزال حبــاالً وعصيــا

كانــت المــواد الكيمائيــة تتحــول إذا ســطعت عليهــا الشــمس إلــى غــازات  وقيــل: 

ــال والعصــي. ــى الحركــة فــي الحب ــؤدي إل خفيفــة ت

وقد جاء الســحرة وفق مقاييس وموازين ومعايير وقواعد الســحر المعروفة 

، بهــروا بــه أعيــن المشــاهدين 
ً
، بســحر عظيــم جــدا والمعمــول بهــا فــي الســحر

، حيــث بــدت الحبــال والعصــي بمختلــف أطوالهــا وأحجامهــا، وكأنهــا 
ً
جميعــا

حيــات وثعابيــن حقيقيــة عظيمــة، وأخــذت تهتــز وتتحــرك وتســعى حتــى 

، وفزعوا لهول 
ً
 شــديدا

ً
، فخــاف الناس خوفــا

ً
مــألت الــوادي وركــب بعضهــا بعضــا

مــا رأوه وشــاهدوه، ولــم يشــاهدوا لــه نظيــر مــن قبــل، وانبهــروا لفــرط مــا فيــه مــن 

�نَ  ُ ْع�ي
أَ
ْ�� َسَحُرو� � �قَ

ْ
ل

أَ
ا � ّمَ

َ
ل ــى: >�نَ ــة، قــول اهلل تعال ــة والمهني المهــارة والحــذق والحرفي

ٍم<)))، أي: أضلــوا عيــون النــاس عــن صحــة  �ي ِ ِسْحٍر َع�ن اُءو� �بِ �ُهْم َو�بَ ْرَه�بُ اِس َو�ْس�قَ
�ل�نَّ

كهــا، فخيلــوا إليهــا الحقيقــة علــى خــاف مــا هــي عليــه، بــأن  وســامة إدرا

كيميائيــة ومــا  احتالــوا فــي تحريــك الحبــال والعصــي بمــا جعلــوا فيهــا مــن مــواد 

ــة  ــة فــي غاي وظفــوه معهــا مــن عوامــل فيزيائيــة ومعــادالت وحســابات رياضي

المهنيــة والدقــة، فجعلــوا أعيــن النــاس تــدرك أشــياء ال حقيقــة لهــا فــي الخــارج 

ــذي تخفــى أســبابه عــن عــوام  ــل ال ــه والتظلي بســبب الخــداع العلمــي والتموي

اِس<))) 
�نَ �ل�نَّ ُ ْع�ي

أَ
النــاس، ونســبة الســحر إلــى األعيــن فــي قولــه تعالــى: >َسَحُرو� �

1. األعراف: 116 
2. نفس املصدر 
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إنمــا هــو مجــرد حيــل وتمويــه وخــداع  تــدل علــى أن ســحرهم ال واقــع لــه، و

وتضليــل ال يتجــاوز الظاهــر إلــى الحقيقــة الفعليــة الواقعيــة، وهــو األمــر الــذي 

دأب عليــه المشــعوذون والســحرة وأهــل خفــة الحركــة. 

وقــد نجــح الســحرة فــي إدخــال غايــة الخوف والرهبة في قلــوب المتفرجين 

الحاضريــن فــي الميــدان الناظريــن للمشــهد، بــأن خيلــوا لهم بأن الــوادي ممتلئ 

، وعبــارة )واســترهبوهم( 
ً
بالحيــات والثعابيــن حقيقيــة يركــب بعضهــا بعضــا

إدخــال  كانــوا يطلبــون ويهدفــون إلــى إرهــاب النــاس و تــدل علــى أن الســحرة 

غايــة الخــوف والفــزع إلــى قلوبهــم مــن أجــل التأثيــر عليهــم غايــة التأثير وكســب 

تأييدهــم والحكــم لصالحهــم فــي المبــارزة.

وكان المشــهد الــذي أوجــده الســحرة ومــا تركــه مــن تأثيــر علــى المشــاهدين، 

الدقــة والحــذق والمهنيــة   وفــي غايــة 
ً
 ومدروســا

ً
كان مهيبــا أنــه  يــدل علــى 

والمهــارة، بحيــث يصــدق عليــه بحســب مقاييــس ومعاييــر وموازيــن وقواعــد 

، أنــه ســحر عظيــم ومهــم، ال نظيــر لــه، بهــر أعيــن النــاس واســتوقفهم  الســحر

كانــوا علــى درجــة عاليــة مــن العلــم  لعظمتــه، ممــا يــدل علــى أن الســحرة 

والتدريــب والخبــرة والمهــارة والحــذق والجــودة والدقــة فــي عملهــم، وأنهــم 

قــد بلغــوا الغايــة والنهايــة فــي إتقــان الفــن وجودتــه، وعليــه تعالــت صيحــات 

، واعتــرت الحشــد الغفيــر مــن الجماهيــر المواليــة  االبتهــاج والفــرح والســرور

للنظــام الملكــي ولفرعــون نشــوة النصــر وحالــة عارمــة مــن الحيويــة والنشــاط، 

، واستبشــر  واستبشــروا بالنصــر القــادم الــذي ظهــرت عائمــه وبشــائره لألنظــار

كذلــك، وتيقنــوا مــن النصــر والغلبــة وعلــت وجوههــم ابتســامات  فرعــون وملــؤه 
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الرضــا، ولمــع فــي عيونهــم بريــق األمــل، رغــم أنهــم لــم يــروا إال عمــل طــرف واحــد، 

ولــم يــروا عمــل الطــرف اآلخــر المنافــس، ولــم يشــكك أحــد فــي قدرات الســحرة 

المهــرة  بالســحرة  تعــج  فمصــر  وخبراتهــم،  وتجاربهــم  ومواهبهــم  ومهاراتهــم 

الحاذقيــن وتمــوج بســحرهم الهائــل العظيــم، ولكــن الرهــان علــى أن يثبــت هــذا 

الســحر رغــم عظمتــه فــي فنــه أمــام المعجــزة العظيمــة التــي تقــف وراءهــا قــدرة 

إلهيــة أزليــة مطلقــة؟ هــذا هــو الرهــان.

لــم  نفســه،  فــي  الكليــم؟ع؟ خيفــة  موســى  أوجــس  فقــد  الحقيقــة  وفــي 

كانــت  يظهــر أثرهــا فــي الخــارج ولــم تؤثــر فــي ســلوكه وحركاتــه وســكناته، بــل 

مخفيــة مســتورة فــي داخــل نفســه لــم يعلــم بهــا ســواه إال اهلل رب العالمين الذي 

، وتلــك الخيفــة الصغيــرة البســيطة  يعلــم خائنــة األعيــن ومــا تخفــي الصــدور

المســتورة فــي داخــل نفــس موســى الكليــم؟ع؟ ليــس بســبب عظمــة الســحر 

ــه  ــه برب وهيبتــه وضعــف ثقتــه بمــا هــو بصــدده مــن المعجــزة، أو ضعــف ثقت

إنمــا بســبب  ، و وضعــف يقينــه بصــدق مــا وعــده بــه مــن النصــر وظهــور األمــر

مــا يمكــن أن تتركــه عظمــة الســحر الــذي جــاء بــه الســحرة ورهبتــه وهيبتــه مــن 

أثــر بالــغ فــي نفــوس الجهلــة مــن النــاس، إلــى درجــة تصعــب إزالتــه مــن نفوســهم 

ــاس مــن الضــال بســبب مــا  ــى الن  عل
ً
ــا كان خوف ــى الحــق، أي:  إرجاعهــم إل و

يعــرض لهــم مــن اللبــس وعــدم التمييــز بيــن الســحر وبيــن المعجــزة.

وفــي ظــل ذلــك شــد اهلل؟زع؟ مــن أزر موســى الكليــم؟ع؟ وعزمــه وربــط علــى 

قلبــة وثبتــه، وأوحــى إليــه أنــه معــه يؤيــده وينصــره، وأن مــا جــاء الســحرة 

رغــم عظمتــه وأهميتــه فــي فنــه، إال أنــه ليــس بشــيء أمــام مــا هــو بصــدده مــن 
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المعجــزة، فمــا جــاء بــه الســحرة إنمــا هــو مجــرد افتعــال يعتمــد علــى الحيلــة 

والخــداع والتمويــه والتضليــل، ومــا هــو بصــدده مــن المعجــزة حقيقــة فعليــة 

إلــى جانبــه  ، فالنصــر والغلبــة ســتكون حليفتــه و فعالــة قويــة وشــديدة التأثيــر

، وأمــره بــأن يلقــي  ، وســتظهر الحقيقــة وتلمــع وتنكشــف للجميــع وتعلــو
ً
حتمــا

كمــا أمــره رب العالميــن، فــإذا تتحــول  عصــاه مــن يــده علــى األرض، فألقاهــا 

فجــأة وبمجــرد أن ألقاهــا إلــى ثعبــان عظيــم الجثــة طويــل ال مثيــل لــه وال نظيــر 

فــي نوعــه ولــم يشــاهد مثلــه مــن قبــل، وأخــذت فــي الحــال تفعــل فعلهــا وتبتلــع 

بســرعة مذهلــة وقــوة فائقــة ال مثيــل لهــا مــا جــاء بــه الســحرة مــن الحبــال 

والعصــي الطويلــة والمتوســطة والقصيــرة، وســحروا بــه أعيــن النــاس، فتــراءى 

للناظريــن فــي قــوة الوهــم والخيــال بأنهــا حيــات وثعابيــن حقيقيــة تمــأل الــوادي 

 فــي مشــهد مهيــب ورهيــب، وهــي فــي الواقــع مجــرد وهــم 
ً
ويركــب بعضهــا بعضــا

يعتمــد علــى الحيلــة والتمويــه والخــداع والتضليــل وال حقيقــة لهــا، فابتلعتهــا 

 حتــى أتــت علــى آخرهــا، فتاشــت ولــم يبــق منهــا شــيء، قــول اهلل 
ً
جميعــا

<))) أي: أعــدم  ��نَ
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أْ
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تعالــى: >َو�

كانــت تمــأل الــوادي فــي شــكل  اهلل؟زع؟ بقدرتــه تلــك الحبــال والعصــي التــي 

ى وال يظهــر لهــا   ال تــر
ً
حيــات وثعابيــن، أو جعلهــا أجــزاء لطيفــة أو دقيقــة جــدا

كأنهــا لــم تكــن، أو تحويلهــا  أثــر فــي باطــن العصــا، وكا األمريــن، إعدامهــا حتــى 

إلــى أجــزاء لطيفــة أو دقيقــة فــي باطــن العصــا، همــا مــا ال يقــدر عليــه البشــر ال 

بســحر وال بغيــره مــن العلــوم والفنــون المكتســبة بالتعليــم والخبــرة والتدريــب، 

فبطــل بفعــل العصــا )المعجــزة( جميــع مــا فعلــه الســحرة، وبطلــت المعارضــة 

1. األعراف: 117 
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 وانكشــف 
ً
بيــن الســحر وبيــن المعجــزة مــن األســاس، وظهــر الحــق وبــان عيانــا

للجميــع وعــا.

ولمــا انتهــت المبــارزة واســتبانت الحقيقــة تامــة بشــكل جلــي واضــح ال 

لبــس فيــه وال غمــوض وال شــك، أخــذ موســى الكليــم؟ع؟ العصــا بيــده ورفعهــا 

كانــت مــن قبــل، فكانــت العصــا  كمــا  عــن األرض، فعــادت إلــى طبيعتهــا األولــى 

معجــزة بتحولهــا إلــى ثعبــان عظيــم، ومعجــزة بعودتهــا فــي الحــال إلــى طبيعتهــا 

األولــى بمجــرد أن أخذهــا موســى الكليــم؟ع؟ بيــده النورانيــة المباركــة ورفعهــا 

عــن األرض.

يمة السحرة في ميدان المبارزة هز

> �ن ِر�ي �� َ�اعنِ �بُ
َ
ل �قَ اِلَك َو��ن �� ُه�نَ ِل�بُ �نُ ��نَ 118 �نَ

ُ
ْ�َمل َ �� �ي

َ�َل َما َكا�نُ َ َح�قُّ َو�ب
ْ
َع �ل َ��قَ >�نَ

قــد أذهــل المشــهد المثيــر جميــع الحاضريــن فــي الميــدان، الســحرة وفرعــون 

وملــؤه، والجماهيــر المتفرجــة، وانقطعــت حجتهــم بحســب العقــل والمنطــق 

َح�قُّ 
ْ
َع �ل َ��قَ

الســليم، وبــان لهــم الحــق وثبــت واســتقر وعــا، قــول اهلل تعالــى: >�نَ

<))) أي: ظهــر الحــق وبــان وانكشــف وثبــت واســتقر وعا،  ��نَ
ُ
ْ�َمل َ �� �ي

َ�َل َما َكا�نُ َ َو�ب

كان مــا جــاء  : لــو 
ً
وبطــل الســحر والمعارضــة مــن األســاس، فقــال الســحرة جهــارا

بــه موســى الكليــم؟ع؟ مــن نــوع الســحر لعرفنــاه؛ ألننــا أهــل الفــن وأصحــاب 

ــم  ــا مــن العل ــم النــاس بأســرار الســحر والمحترفيــن فيــه، وعندن الصناعــة وأعل

والخبــرة والتدريــب والمهــارة والحــذق فــي فنــون الســحر مــا ال يوجــد عنــد 

1. األعراف: 118 
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غيرنــا، ولدينــا معرفــة واســعة وشــاملة بالمعلميــن واألســاتذة وكبــار المحترفيــن 

 منهــم، بــل لــم نكــن نعرفــه بيــن 
ً
، وموســى الكليــم؟ع؟ ليــس واحــدا فــي الســحر

كان مــا جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟  أصحــاب الفــن والمحترفيــن فيــه، ولــو 

مــن نــوع الســحر لبقيــت حبالنــا وعصينــا علــى حالهــا، ولــم تتــاَش وتنتــِه مــن 

 ، الوجــود وكأنهــا لــم تكــن؛ ألن الســحر ال يفعــل وال يؤثــر مثــل ذلك الفعــل والتأثير

. وليــس فــي مقــدور البشــر أن يفعــل مثــل هــذا الفعــل ويؤثــر هــذا التأثيــر

 ،
ً
 ويقينــا

ً
وعليــه: فــإن مــا جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟ ليــس مــن الســحر قطعــا

ى ومعجــزة عظيمــة تقــف وراءهــا قــوة أزليــة مطلقــة  كبــر إنمــا هــو آيــة إلهيــة  و

، وتجــري قوانيــن  كل شــيء، فــوق الطبيعــة وفــوق قــدرات البشــر قــادرة علــى 

عالــم الطبيعــة وفــق مشــيئتها وتقديرهــا، أي: عــرف الســحرة معرفــة يقينيــة، 

 إلــى مــا عندهــم مــن العلــم بحقيقــة 
ً
، اســتنادا

ً
 منطقيــا

ً
 صحيحــا

ً
وعلمــوا علمــا

الســحر واالطــاع علــى دقائــق أســراره وخبايــاه وخفايــاه والخبــرة المهنيــة فيــه، 

إلــى درجــة ال يمكــن معهــا أن يخدعهــم أو يضلهــم أحــد فيــه وبشــأنه، أن موســى 

إنمــا هــو إنســان ربانــي صالــح وطاهــر ومؤيــد  ، و
ً
 عاديــا

ً
الكليــم؟ع؟ ليــس إنســانا

بقــوة غيبيــة أزليــة أبديــة مطلقــة، تســتطيع أن تحــول العصــا الجامــدة الميتــة 

، ثــم تعيدهــا إلــى طبيعتهــا وســيرتها  ــر إلــى ثعبــان حقيقــي عظيــم وفعــال ومؤث

ــم تكــن، أو تجعلهــا  األولــى، وأن تعــدم األجســام وتفنيهــا مــن الوجــود وكأنهــا ل

، ألن بيدهــا المــوت والحيــاة،  ى وال يظهــر لهــا أثــر أجــزاء لطيفــة ودقيقــة، ال تــر

وأنهــا خلقــت األشــياء مــن العــدم، وجعلتهــا بأشــكال وحقائــق وأطــوار مختلفــة 

وتحــت إرادتهــا جميــع قوانيــن عالــم الطبيعــة وتجــري وفــق مشــيئتها، وتجــب 

والرحمــة  والقــدرة  العلــم  بــه مــن  لمــا تتمتــع  طاعتهــا وتقديســها وعبادتهــا، 
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بالعبــاد، وأن إليهــا معــاد العبــاد وعليهــا حســابهم وجزاؤهــم يــوم القيامــة.

وعليــه: فموســى الكليــم؟ع؟ صــادق فــي دعــوى النبــوة والرســالة عــن رب 

والسياســية  الدينيــة  اإلصاحيــة  ومطالبــه  عادلــة،  قضيتــه  وأن  العالميــن، 

فرعــون  وأن  إليــه،  والتســليم   
ً
مطلقــا طاعتــه  وتجــب  مشــروعة،  والحقوقيــة 

كاذب فــي دعــوى األلوهيــة والربوبيــة وخائــن للحقيقــة وألمانة الحكــم والرعاية 

والمســؤولية، ونظامــه الملكــي فاســد، وحكومتــه ظالمــة جائــرة مفســدة فــي 

 أو أن يتولــى مســؤولية 
ً
كمــا  أو حا

ً
األرض، وهــو غيــر مســتحق ألن يكــون ملــكا

وطنيــة عامــة.

القاســية  الضربــة  المجــردة،  المنطقيــة  العلميــة  النتيجــة  هــذه  وكانــت 

المفجعــة األولــى التــي وجههــا موســى الكليــم؟ع؟ إلــى النظــام الملكــي الفرعونــي 

إلــى فرعــون الملــك المتجبــر الطاغيــة الخائــن للحقيقــة وألمانــة  الفاســد، و

األلوهيــة  صفتــي  نفســه  إلــى  نســب  حيــث  والمســؤولية،  والرعايــة  الحكــم 

 وبــدون وجــه حــق وبــا دليــل أو برهــان عقلــي صحيــح 
ً
 وزورا

ً
ــا كذب ــة  والربوبي

ــى هــذا األســاس  ــر عل ــام نظامــه الملكــي الفاســد الجائ ــة، وأق أو حجــة مقبول

ــم، واســتولى  ــي إرادته ــاس وتحكــم ف ــى الن ــوذه وســلطته عل الباطــل، وبســط نف

علــى ثــروات البــاد ومقــدرات العبــاد واســتأثر بهــا مــع ملئــه وبطانتــه الفاســدة 

كــم، الدينــي والسياســي واإلداري والفنــي بفــرض حكــم األمــر الواقــع  وجهــازه الحا

عــن طريــق اإلرهــاب والعنــف والقــوة، وتحكــم فــي مصائــر النــاس بغيــر وجــه 

إرادتهــم ومصلحتهــم، وخالــف الســنن  حــق وبغيــر رضاهــم وعلــى خــاف 

والطبــع  والفطــرة  والمنطــق  العقــل  وخالــف  والتاريخيــة،  الكونيــة  اإللهيــة: 
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اإلنســاني الســليم، وانتهــك حقــوق اإلنســان الطبيعيــة والمكتســبة )الوضعيــة( 

تبــارك وتعالــى، ومــا  فــي األرض، وغّيــر خلــق اهلل  وحريتــه وكرامتــه، وأفســد 

ينبغــي أن تكــون عليــه حيــاة النــاس الخاصــة والعامــة والقوانيــن والتشــريعات 

التــي ينبغــي أن تســير عليهــا، والمبــادئ الســامية والقيــم اإلنســانية التــي ينبغــي 

أن توجههــا إلــى غايــة وجودهــا ومنتهاهــا، إلــخ.

ــن  ــن الســحرة وبي ــارزة بي ــة المجــردة للمب ــة المنطقي وبهــذه النتيجــة العلمي

موســى الكليــم؟ع؟ ظهــر الحــق واســتبان أمــره للجميــع وثبــت واســتقر علــى 

ــر بيــن اإلفــك والكــذب والتمويــه  الباطــل، وتبيــن الفــرق الواضــح الجلــي الكبي

والخــداع والتضليــل، الــذي يمثلــه ســحر الســحرة، وبيــن الحــق الحقيــق البّيــن 

ــع  ــي الواق ــر ف ــرة تمــام التأثي ــة المؤث ــة الفاعل ــة الفعلي ــق والواقعي والصــدق الوثي

ى ومعجزتــه العظيمــة مــن  الــذي تمّثلــه عصــا موســى الكليــم؟ع؟ وآيتــه الكبــر

عنــد رب العالميــن، أي: قــد ثبــت بمــا ال شــك فيــه وال ريــب وال تــردد بــأن 

 إلــى ثعبــان عظيــم 
ً

 وحقيقــة
ً
عصــا موســى الكليــم؟ع؟ قــد تحولــت فعــًا وواقعــا

وفّعــال فــي الظاهــر وفــي الحقيقــة والواقــع، فهــي حــق حقيــق ثابــت للعيــان 

ى ال يقــوى علــى مثلهــا  كبــر ال يشــك فيــه، وهــي معجــزة عظيمــة وآيــة إلهيــة 

إال رب العالميــن الــذي بيــده المــوت والحيــاة، والــذي خلــق الكائنــات الحيــة 

ــراب بعــد  ــى الت ــراب، ثــم يعيدهــا إل ــوان واإلنســان مــن الت كلهــا، النبــات والحي

المــوت، ثــم يبعثهــا ويعيدهــا إلــى الحيــاة مــن جديــد فــي يــوم القيامــة، وعلــى 

وفــق إرادتــه ومشــيئته تجــري جميــع قوانيــن عالــم الطبيعــة، وهــو القــادر علــى 

كل شــيء وال يمكــن أن يأتــي بهــا غيــره، ال بســحر وال بغيــره ممــا يكتســبه اإلنســان 

بالتعليــم والتدريــب والخبــرة.
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إن مــا جــاء بــه الســحرة، مــا هــو إال مجــرد ِافتعــال يقــوم علــى الحيــل  و

والخــداع والتمويــه والتضليــل، وال حقيقــة لــه وراء ذلــك فــي الواقــع وال فاعليــة، 

 �� َما َكا�نُ َ�َل  َ َو�ب َح�قُّ 
ْ
�ل َع  َ��قَ >�نَ تعالــى:  قــول اهلل  المحــض،  واإلفــك  الباطــل  فهــو 

، واندحــر الســحر  <))) أي: ظهــر الحــق واســتبان للجميــع وثبــت واســتقر ��نَ
ُ
ْ�َمل َ �ي

كتاشــي الظــام أمــام الشــمس الســاطعة واســتبان بطانــه للجميــع  وتاشــى 

أمــام المعجــزة، وبطلــت المعارضــة بيــن الســحر وبيــن المعجــزة مــن األســاس، 

وثبــت بالدليــل القطعــي الواضــح وبــدون لبــس أو شــك صــدق نبــوة موســى 

الكليــم وهــارون؟امهع؟ ورســالتهما عنــد رب العالميــن وعدالــة قضيتهمــا وشــرعية 

مطالبهمــا اإلصاحيــة الدينيــة السياســية والحقوقيــة، وثبــت بطــان ديــن 

فرعــون وفســاد نظامــه وخيانتــه وظلمــه وجريرتــه وجــور حكومتــه وأجهــزة 

< فيه اســتعارة بالكناية بتشــبيه  َح�قُّ
ْ
َع �ل َ��قَ دولتــه. يقــول العامــة الطباطبائــي: »>�نَ

كأنــه معلــق ال يعلــم حالــه، أيســتقر فــي األرض بالوقــوع عليهــا  الحــق بشــيء 

 (((.» < مــن الســحر ��ن
ُ
ْ�َمل َ �� �ي َ�َل َما َكا�نُ َ والتمكــن فيهــا أم ال؟ فوقــع واســتقر >َو�ب

كان عليهــا الحــق فــي نفــوس النــاس وعقولهــم  وذلــك تصويــر للحالــة التــي 

بعــد أن ألقــى الســحرة عصيهــم وحبالهــم، فاســترهبوا النــاس وخوفوهــم غايــة 

ــه،  ــر فــي فن ــه وال نظي ــل ل ــم ال مثي التخويــف والترهيــب، وجــاؤوا بســحر عظي

 فــي نفوســهم أصابهــم باالنبهــار واإلعجــاب الشــديد، 
ً
 بالغــا

ً
بحيــث تــرك أثــرا

حتــى أن موســى الكليــم؟ع؟ أوجــس فــي نفســه خيفــة بــأن يتــرك مــا جــاء 

 فــي نفــوس النــاس تصعــب إزالتــه 
ً
 بالغــا

ً
ــرا بــه الســحرة مــن الســحر العظيــم أث
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إرجــاع النــاس إلــى جــادة الحــق والصــواب، قبــل أن يلقــي موســى الكليــم؟ع؟  و

عصــاه فتتحــول فجــأة إلــى ثعبــان عظيــم وتأخــذ فــي ابتــاع جميــع مــا جــاء 

بــه الســحرة حتــى تاشــى واختفــى عــن آخــره، فتظهــر الحقيقــة واضحــة تامــة 

 ) ــن الفــرق بيــن الحــق )المعجــزة( وبيــن الباطــل )الســحر  للجميــع، ويتبّي
ً
عيانــا

لــكل طالــب للحقيقــة وباحــث عنهــا بموضوعيــة ونزاهــة. وهــذا يــدل علــى أن 

 فــي نفســه، إال أن اإلنســان ال يســتغني عــن طلبــه 
ً
 وواضحــا

ً
كان قويــا إن  الحــق و

وبــذل الجهــد فــي تحصيلــه وســلوك أفضــل الســبل وتوفيــر الشــروط الازمــة 

لذلــك، وأن المرســلين والدعــاة والمصلحيــن ال يســتغنون عــن جهــاد الكلمــة 

ــه والدعــوة للعمــل بمقتضــاه. إقامــة الدليــل علي ــه ونشــره و ــم لبيان والقل

كالصاعقــة  وكانــت تلــك النتيجــة العلميــة المنطقيــة المجــردة قــد حلــت 

علــى رأس فرعــون الطاغيــة ورؤوس ملئــه وأعوانــه وبطانتــه وجهــازه الدينــي 

واألمنــي والعســكري والسياســي واإلداري والفنــي، وزعزعــت مفاصلهــم، وقصمــت 

 بالصدمــة والذهــول لهــول وعظمــة مــا رأوه وشــاهدوه 
ً
ظهورهــم، وأصيبــوا جميعــا

بــأم أعينهــم وخيبــة األمــل، وشــعروا بالضعــف والحقــارة والخجــل والفشــل 

أمــام ذلــك الحشــد والمشــهد العظيــم فــي ميــدان المبــارزة، فقــد أتــوا بالســحرة 

المحترفيــن المهــرة الحاذقيــن المدربيــن علــى مختلــف فنــون الســحر والعارفيــن 

، وبذلــوا  بأســراره وخفايــاه وخبايــاه مــن جميــع المناطــق واألنحــاء فــي مصــر

 
ً
 جبــارة فــي جلبهــم وتنظيمهــم وتهيئتهــم وعمــل المقدمــات اســتعدادا

ً
جهــودا

للمبــارزة التاريخيــة الفاصلــة، وتحملــوا فــي ســبيل ذلك نفقــات عظيمة باهظة 

لميزانيــة الدولــة، وأعطــوا الســحرة ومنوهــم ووعدوهــم بأفضــل مــا يحلمــون بــه 

مــن األجــر العظيــم علــى عملهــم والمكافــآت الماديــة والمعنويــة التــي ال نظيــر 
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لهــا وال مثيــل إن هــم انتصــروا علــى موســى الكليــم؟ع؟ ورفعــوا رأس الملــك 

والدولــة والنظــام فــي هــذه المبــارزة التاريخيــة الفاصلــة، وحرضوهــم علــى 

موســى الكليــم؟ع؟ ورســالته وحركتــه التحرريــة واإلصاحيــة بمــا ال مزيــد عليــه 

مــن التحريــض، ونشــر اإلعانــات والدعايــات عــن طريــق جميــع وســائل اإلعام 

الرســمية والشــعبية، وحرضــوا النــاس عــن طريقهــا لحضــور المبــارزة واســتثاروهم 

ــة الوســائل والمســتلزمات والظــروف  كاف ــروا  ــك، ووف واســتفزوهم مــن أجــل ذل

، ووفــروا أفضــل  كبــر عــدد ممكــن مــن الجماهيــر المشــجعة والدافعــة لحضــور أ

ــد فــي وقــت الضحــى، ومــن  ــوم العي الظــروف والشــروط مــن حيــث الزمــان، ي

حيــث المــكان، اســتواء المــكان وتهيئتــه لراحــة المشــاهدين والحصــول علــى 

كانــوا واثقين تمام  أفضــل صــور المشــاهدة لوقائــع المبــارزة، ممــا يــدل علــى أنهم 

كامــل االطمئنــان إلــى النصــر والغلبــة علــى موســى الكليــم؟ع؟  الثقــة ومطمئنيــن 

إخمــاد نــار فتنــة دينه  كــذب موســى الكليــم؟ع؟ وافترائــه و وكان هدفهــم فضــح 

وثورتــه التحرريــة وحركتــه اإلصاحيــة، وتعزيــز قــوة النظــام الملكــي الفرعونــي 

واألســس الدينيــة والفكريــة التــي يقــوم عليهــا والثقــة بــه، وترســيخ ســلطة فرعــون 

الملــك الــذي هــو رأس الدولــة والنظــام والــرب األعلــى لجميــع مملكتــه واألولــى 

بطاعتهــم المطلقــة لــه وبعبادتــه وتقديســه، أو علــى األقــل تضليــل الجماهيــر 

عــن طريــق اللبــس عليهــم بعــدم التمييــز بيــن الســحر وبين المعجزة؛ للشــك في 

إثبــات ســوء نيتــه وأهدافــه التآمريــة،  صــدق نبــوة موســى الكليــم؟ع؟ ورســالته و

لهــة، وعلــى الدولــة  لانقــاب علــى النظــام الشــرعي القائــم المدعــوم مــن اآل

 لمعاقبتــه واالنتقــام منــه 
ً
وأجهزتهــا، وعلــى الملــك ومصالــح الشــعب؛ تمهيــدا

 ، وتصفيتــه إذا تطلبــت الحاجــة ذلــك. فــإذا بالســحر ينقلــب علــى الســاحر
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 علــى عقــب، وينقلــب المكــر علــى أهلــه، ويعــود الكيــد إلــى 
ً
وتنقلــب اآليــة رأســا

كانــوا يخططــون  نحــور أصحابــه، وتجــري األمــور علــى خــاف مــا يشــتهون ومــا 

كســر موســى؟ع؟  لــه ويريــدون، لينكســر فرعــون وملــؤه بالعوامــل التــي أراد بهــا 

فينقلــب األمــر عليــه فتثبــت عقيــدة التوحيــد، ويثبــت صــدق نبــوة موســى 

الكليــم وهــارون؟امهع؟ ورســالتهما وأمانتهمــا وعدالــة قضيتهمــا وشــرعية مطالبهما 

اإلصاحيــة الدينيــة والسياســية والحقوقيــة وواقعيتهــا، ويثبــت فــي المقابــل 

كــذب فرعــون فيمــا ينســبه إلــى نفســه مــن صفتــي األلوهيــة والربوبيــة، وخيانتــه 

للحقيقــة وألمانــة الحكــم والرعايــة والمســؤولية، وفســاد نظامــه، وفــرض إرادتــه 

ــل، واســتئثاره  ــر وجــه حــق وال دلي ــر رضاهــم وبغي ــاس، وحكمهــم بغي ــى الن عل

بالســلطة والثــروة والمقــدرات ونحــو ذلــك مــن المظالــم والمفاســد.

ــون لهــم، وأصابهــم الزهــو والغــرور بمــا  ــؤه والموال وبعــد أن ابتهــج فرعــون ومل

، وتوهمــوا  رأوه وشــاهدوه مــن الســحر العظيــم الــذي جــاء بــه الســحرة بــادئ األمــر

النصــر والغلبــة للســحرة الفجــرة علــى الولــي الناصــح األميــن موســى الكليــم؟ع؟، 

، وعــاد 
ً
انقلــب الســحر علــى الســاحر وانعكســت اآليــة وتغيــرت المعادلــة تمامــا

كيــد فرعــون وملــؤه إلــى نحورهــم حيــن ألقــى موســى الكليــم؟ع؟ عصــاه، فابتعلت 

 واختفــى، ولــم يعــد لــه وجــود وكأنــه 
ً
جميــع مــا جــاء بــه الســحرة وتاشــى تمامــا

لــم يكــن لــه أصــًا وجــود، فــأدرك الجميــع الفــرق الكبيــر الــذي ال يمكن قياســه بين 

الســحر المفتعــل القائــم علــى الحيــل والتمويــه والخــداع والتضليــل وال حقيقــة 

لــه فــي الواقــع، وبيــن المعجــزة التــي تمثــل حقيقــة واقعيــة فعليــة فّعالــة، وتقــف 

 ،
ً
وراءهــا قــوة أزليــة أبديــة مطلقــة فــوق الطبيعــة وفوق البشــر ولو اجتمعــوا جميعا

كل شــيء ممكــن عقــًا، وال يعجزهــا إيجــاد شــيء ممكــن عقــًا،  وقــادرة علــى 
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 للجميــع واســتبان وانكشــف وعــا، وزهــق الباطــل 
ً
فظهــر بذلــك الحــق عيانــا

 وكأنــه لــم يكــن، وصعــق فرعــون الطاغيــة وملــؤه المســتكبرون 
ً
وتاشــى تمامــا

رأوه  مــا  وجــال  وعظمــة  المفاجئــة  الصدمــة  هــول  مــن  وبهتــوا  الفاســدون 

كمــا هــي عليــه واضحــة جليــة ال لبــس  وشــاهدوه بــأم أعينهــم، وأدركــوا الحقيقــة 

فيها وال غموض وال شــك وال شــبهة، وشــعروا أمام ذلك التجلي العظيم للحقيقة 

وانكشــافها فــي ذلــك الجمــع الغفيــر والحشــد الكبيــر بالهزيمــة النكــراء، العلميــة 

والسياســية، وأصبحــوا بعــد الكبريــاء واالســتعاء صاغريــن أذالء مهانيــن مقهوريــن 

ــى توفيرهــا  ــوا عل ــي عمل ــع العوامــل الت مبهوريــن مستوحشــين، وأصبحــت جمي

مــن أجــل هزيمــة موســى الكليــم؟ع؟ وفضحــه، مثــل: حشــد جيــش مــن الســحرة 

كبــر عــدد ممكــن مــن الجماهيــر  المحترفيــن المهــرة الحاذقيــن لمبارزتــه، وجمــع أ

لمشــاهدة النــزال، وتوفيــر أفضــل الســبل ألفضــل مشــاهدة لوقائع النــزال، ونحوها، 

إثبات حجته البالغــة التامة  كلهــا أصبحــت لصالــح قضيــة موســى الكليــم؟ع؟ و

علــى النــاس، ولــم يمــر فــي خلــد فرعــون وملئــه ومعاونيه وجهــازه الدينــي واألمني 

 مثــل هــذا 
ً
 عســيرا

ً
والعســكري والسياســي واإلداري والفنــي، أنهــم ســيواجهون موقفــا

 مثــل هــذا المشــهد، 
ً
 رهيبــا

ً
 مثــل هــذا المــأزق، ومشــهدا

ً
 شــديدا

ً
الموقــف، ومأزقــا

وكلهــا ليــس بيدهــم لهــا حــل وليــس لهــم ســبيل إلــى الخــروج والهــروب منهــا. 

، ولــم يحصــل فرعــون الطاغيــة وملــؤه على 
ً
فباطلهــم قــد اضمحــل وتاشــى تمامــا

شــيء ممــا أرادوه وخططــوا لــه وبذلــوا مــن أجلــه أقصــى الجهــود وأفرغــوا أقصــى 

 أدراج الريــاح.
ً
الوســع والطاقــة وبذلــوا األمــوال الطائلــة، وكلهــا ذهبــت هــدرا

بــل حصــل عكــس نقيــض مــا أرادوا وخططــوا لــه، فقــد ظهــرت الحقيقــة 

 للجميــع، وثبتــت عقيــدة التوحيــد، وصــدق نبــوة موســى 
ً
وانكشــفت تمامــا
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الكليــم وهــارون؟امهع؟ ورســالتهما وأمانتهمــا وعدالــة قضيتهمــا وشــرعية مطالبهما 

ــذي  ــة بالدليــل الســاطع القاطــع ال ــة والسياســية والحقوقي ــة: الديني اإلصاحي

كــذب  ال يقبــل الشــك والريــب والتــردد، وثبــت فــي المقابــل نفــس الدليــل، 

فرعــون وخيانتــه وعــدم اســتحقاقه لتولــي الحكــم والمناصــب العامــة وتحمــل 

، وانهــدم األســاس الفكــري والدينــي  المســؤولية، وفســاد نظامــه الملكــي الجائــر

الباطــل الــذي بنــي عليــه، وتصاغــر فرعــون فــي نظــر نفســه وفــي نظــر ملئــه 

العظمــى  والمعجــزة  ى  الكبــر اإللهيــة  اآليــة  تلــك  أمــام  حولــه  مــن  والنــاس 

كل شــيء الــذي يقــف وراءهــا، ويشــعر بالخجــل  والــرب الجليــل القــادر علــى 

والفشــل والهزيمــة، وتســاقطت قطــرات العــرق علــى وجهــه لتخفــف مــن حرقــة 

ــر أو يخشــى.  ــه يتذك ــه، لعل ــن ب ــه وحــرارة جســمه رحمــة مــن رب العالمي قلب

واضطربــت الجماهيــر المتفرجــة، وداخلهــا الخــوف والرعــب الشــديد، وأخــذوا 

يصيحــون ويصرخــون ويســتغيثون، وبعضهــم فــروا مــن المــكان من شــدة الخوف 

والفــزع، وأغمــي علــى بعضهــم مــن قــوة الصدمــة وفجأتهــا، وقيــل: أنهــا لمــا 

تلقفــت جميــع مــا صنــع الســحرة وابتلعتــه عــن آخــره، أقبلــت نحــو الحاضريــن 

.(((> �نَ ِر�ي �� َ�اعنِ �بُ
َ
ل �قَ اِلَك َو��ن �� ُه�نَ ِل�بُ �نُ فأصابهــم مــا أصابهــم، قــول اهلل تعالــى: >�نَ

إعالن السحرة إيمانهم أمام الجماهير المحتشدة في ميدان المبارزة

> ِ ُم�َسٰ� َوَهاُرو�ن
�نَ 121 َر�بّ ِم�ي

َ
َ�ال

ْ
ِ �ل

َر�بّ ا �بِ
َم�نَّ

آ
� ��

ُ
ال

�نَ 120 �قَ ِ��ي َحَرهقُ َسا�بِ َ �لّسَ ىي �قِ
ْ
ل

أُ
>َو�

كثــر مــن تبيــن لهــم الحــق وتجلــى فــي  كانــوا أ أمــا الســحرة الكــرام، فألنهــم 

1. األعراف: 119 
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كانــوا يعرفــون عــن فنــون الســحر وصناعتــه ورمــوزه وأســراره  أعظــم صــوره؛ ألنهــم 

تكلــف  ال  تلقائيــة  وبصــورة   
ً
فــورا فقــد خــروا  يعرفــه غيرهــم،  ال  مــا  وخبايــاه 

 َ ىي �قِ
ْ
ل
أُ
فيهــا وال تأخــر وال تــردد ســاجدين هلل رب العالميــن، قــول اهلل تعالــى: >َو�

<))) فالتعبيــر فــي الجملــة يــدل علــى التلقائيــة والفوريــة، وكمال  �نَ ِ��ي َحَرهقُ َسا�بِ �لّسَ

إدهاشــها إياهــم، فلــم يشــعروا  تأثيــر آيــة موســى الكليــم؟ع؟ ومعجزتــه فيهــم و

بأنفســهم حيــن شــاهدوا عظمــة المعجــزة وظهورهــا عليهــم وتجلــي قــدرة الــرب 

الجليــل الكاملــة لهــم، إال وهــم ملقــون علــى األرض مــن تلقــاء أنفســهم ومــن 

دون اختيارهــم، أي: أن الحــق بهرهــم وأدهشــهم، واضطرتهــم اآليــة اإللهيــة 

ى والمعجــزة العظيمــة إلــى الخــرور علــى األرض ســاجدين، إذ لــم يتمالكــوا  الكبــر

أنفســهم لعظمــة وهــول مــا رأوه وشــاهدوه مــن اآليــات والمعجــزات، فكأنهــم 

لشــدة غرورهــم قــد ألقاهــم ملــٍق مــن دون اختيــار منهــم، ودفعهــم إلــى اإلقــرار 

إعــان اإليمــان. واالعتــراف و

كمــا يــدل ســجودهم مــن حيــث الكيفيــة والتوقيــت والظــروف المحيطــة 

وقالــوا:  بأعلــى أصواتهــم،  نــادوا  ثــم  اإلخــاص،  وكمــال  الصــدق  علــى غايــة 

<))) أي: صرحــوا أمــام ذلــك الحشــد  ِ ُم�َسٰ� َوَهاُرو�نَ
�نَ 121 َر�بّ ِم�ي

َ
َ�ال

ْ
ِ �ل

َر�بّ ا �بِ
َم�نَّ

آ
�<

الدينــي  وجهــازه  ومعاوينــه  وملئــه  فرعــون  وبحضــور  العظيــم،  الجماهيــري 

واألمنــي والعســكري والسياســي واإلداري والفنــي وبشــكل واضــح وصريــح ال لبــس 

فيــه وال غمــوض، أنهــم آمنــوا بــرب العالميــن الــذي اتخــذه موســى وهــارون؟امهع؟ 

ِ ُم�َسٰ� 
 إليهمــا، وهــو الخالــق المالــك المدبــر للعالــم بأســره، وقولهــم: >َر�بّ

ً
ربــا

1. األعراف: 120 
2. األعراف: 122-121 
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<))) لئــا يتوهــم متوهــم مــن قــوم فرعــون القائليــن بألوهيتــه، وأنــه ربهــم  َوَهاُرو�نَ

األعلــى، أو مــن غيرهــم، بأنهــم ســجدوا لفرعــون أو ألحــد مــن أمثالــه المدعيــن 

 لأللوهيــة والربوبيــة بغيــر وجــه حــق وال حجــة وال برهــان صحيــح، 
ً
 وزورا

ً
كذبــا

كل عصــر  كــدأب الفراعنــة والحــكام المســتبدين فــي  أو يســعى فرعــون الطاغيــة 

ــن، فقطعــوا  ــرب العالمي ــون ب ــاي يعن ــاس، فيقــول: إي ــى الن ومصــر للتدليــس عل

وتدليــس  وغمــوض  لبــس  كل  علــى  الطريــق   (((> َوَهاُرو�نَ ُم�َسٰ�   ِ
>َر�بّ بقولهــم: 

كان. واســتقال مــن قبــل أي طــرف 

إعــاء  كمــا يــدل ذكــر موســى وهــارون؟ع؟ علــى تشــريفهما مــن قبــل الســحرة و

وشــرعية  قضيتهمــا  وعدالــة  رســالتهما  وصــدق  بنبوتهمــا  واإليمــان  مقامهمــا 

مطالبهمــا اإلصاحيــة الدينيــة والسياســية والحقوقيــة، واالســتقبال بشــوق بالــغ 

لدعوتهمــا والتســليم المطلــق لهمــا، إلــى جانــب اإليمــان بــرب العالميــن، ممــا 

ثــر القــوي لجاذبيتهمــا فــي نفــوس الســحرة وقلوبهــم. يكشــف عــن األ

فقــد أدرك الســحرة بوضــوح ويقيــن الفــرق بيــن الســحر الــذي جــاؤوا بــه، 

والــذي يعتمــد علــى الحيلــة والخــداع والتمويــه والتضليــل وال حقيقــة لــه فــي 

الواقــع، وبيــن المعجــزة اإللهيــة العظيمــة التــي جــاء بهــا موســى الكليــم؟ع؟ مــن 

عنــد رب العالميــن ؟ج؟، ولهــا حقيقــة واقعيــة فعليــة فّعالــة، علــى خــاف 

وأعلنوهــا  بهــا  وآمنــوا  للحقيقــة  فأذعنــوا  ذلــك،  إلــى  يفتقــر  الــذي  الســحر 

بصراحــة ووضــوح وبــكل شــجاعة وجــرأة أمــام الجماهيــر الغفيــرة المحتشــدة 

1. نفس املصدر 
2. نفس املصدر 
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واألمنــي  الدينــي  الميــدان، وبحضــور فرعــون وملئــه ومعاونيــه وجهــازه  فــي 

ــرددوا،  ــم يت ــوا ول ــم يهاب ــوا ول ــم يخاف ــي، ول والعســكري والسياســي واإلداري والفن

ممــا يــدل علــى شــجاعتهم وثباتهــم وقــوة إيمانهــم وقناعتهــم بصــواب ســلوكهم 

وموقفهــم، أي: أن الســحرة صدقــوا بمــا جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟ مــن اآليــات 

ى والمعجــزات النيــرات الباهــرات العظيمــة والبينــات الواضحــة واألدلــة  الكبــر

الســاطعة القاطعــة الدالــة بيقيــن ال يقبــل الشــك علــى ربوبيــة رب العالميــن 

وتوحيــده، وعلــى صــدق نبــوة موســى الكليــم وهــارون؟امهع؟، وصــدق رســالتهما 

صدقهمــا  إلثبــات  بالمعجــزات؛  وأمدهــم  أيدهــم  الــذي  العالميــن  رب  مــن 

الحــق  اإللهــي  الديــن  إلــى  إرشــادهم  و النــاس  أجــل هدايــة  مــن  وأمانتهمــا، 

واألخــاق  الصالحــة  األعمــال  إلــى  و القويــم،  والنهــج  المســتقيم  والصــراط 

الجميلــة، التــي فيهــا خيرهــم وصــاح أنفســهم وأحوالهــم وأوضاعهــم الخاصــة 

والعامــة، وتحقــق لهــم الرفــاه والســعادة الحقيقيــة الكاملــة فــي الداريــن الدنيــا 

كمــا  كمالهــم اإلنســاني المقــدر لهــم والائــق بهــم،  إلــى  واآلخــرة، وتوصلهــم 

تــدل علــى عدالــة قضيتهــم التــي يســعون فيهــا ويعملــون مــن أجلهــا، وشــرعية 

مطالبهــم اإلصاحيــة الدينيــة والسياســية والحقوقيــة.

ويترتــب علــى ذلــك نفــي صفتــي األلوهيــة والربوبيــة عــن فرعــون الطاغيــة، 

وحصرهمــا فــي اهلل رب العالميــن الحقيقــي وحــده ال شــريك لــه، الــذي هــو 

رب واحــد فــي العالــم بأســره، الــذي خلــق العالــم والمالــك لــه والمدبــر لشــؤونه 

ولشــؤون جميــع الخائــق فيــه، وهــو وحــده المســتحق للعبــادة والتقديــس 

ثبــت  وقــد  إرادتــه،  إذنــه وعلــى خــاف  بغيــر  لغيــره  فــا طاعــة  والطاعــة، 

بالدليــل القاطــع الــذي ال لبــس فيــه وال شــك وال غمــوض وال شــبهة، أنــه رب 
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موســى وهــارون؟امهع؟ الــذي بعثهمــا بالحــق والعــدل والصــدق والخيــر والفضيلــة، 

إلــى النــاس قاطبــة  إلــى بنــي إســرائيل و وأرســلهما إلــى فرعــون وقومــه األقبــاط و

إلــى أن تنقضــي دورة رســالتهما وتبــدأ دورة رســالة جديــدة،  فــي زمانهمــا، و

ــي قطعــي صــدق نبوتهمــا ورســالتهما، وليــس  وأيدهمــا بمــا يثبــت بشــكل يقين

 
ً
كذبــا الــرب الحقيقــي هــو فرعــون وال غيــره مــن الذيــن اّدعــوا األلوهيــة والربوبيــة 

كــذب  كذلــك إثبــات   وبغيــر وجــه حــق وال حجــة وال برهــان. ويترتــب 
ً
وزورا

فرعــون وضالــه وخيانتــه وظلمــه وفســاد نظامــه.

، وبحضور  إن إعان الســحرة إليمانهم أمام ذلك الحشــد الجماهيري الكبير

فرعون الطاغية وملئه ومعاونيه وجهازه الديني واألمني والعســكري والسياســي 

، هــو موقــف إنســاني نبيــل،  واإلداري والفنــي بجــرأة وشــجاعة منقطعــة النظيــر

يســمو بالســحرة الكــرام ويعلــو بمقامهــم، ويــدل علــى ســامة طبعهــم وفطرتهــم 

ــو همتهــم  إيمانهــم وصدقهــم وكمــال إخاصهــم وثباتهــم وعل وقــوة منطقهــم و

وقــوة عزمهــم وشــدة قناعتهــم بصــواب ســلوكهم وموقفهــم، ولــذا فاجــأوا فرعــون 

الطاغيــة ومــأله، وكامــل جهــازه بموقفهــم اإلنســاني الســامي البطولــي الشــجاع، 

فلــم يكــن فرعــون وملــؤه ومعاونــوه وكامــل جهــازه يتوقعــون هــذا الموقــف منهــم 

، وقــد زاد موقفهــم اإلنســاني البطولــي مــن خطــب الهزيمــة علــى فرعــون 
ً
مطلقــا

 
ً
 وصعوبــة وحرجــا

ً
كثــر تعقيــدا وملئــه ومعاونيــه وكامــل جهــازه، وجعــل األمــر أ

ــة فــي ظــل الصدمــة  ــع الموقــف فــي تلــك األجــواء المضطرب عليهــم. فقــد وق

إبطال  النفســية المفاجئــة القاســية التــي أحدثتها معجزة موســى الكليــم؟ع؟، و

كالصاعقــة المفاجئــة وغيــر المتوقعــة علــى  عمــل الســحرة وتاشــيه بالكامــل 

رؤوســهم فهشــمتها وأحرقــت قلوبهــم وحيرتهــم وأصابتهم باليــأس وخيبة األمل، 
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ــر متوقــع لضربتيــن قاســيتين متتالتيــن،  أي: أنهــم تعرضــوا بشــكل مفاجــئ وغي

كالصاعقــة، وهمــا: بطــان عمــل الســحرة وهزيمتهــم عــن  نزلتــا علــى رؤوســهم 

إيمانهــم بالتوحيــد  إعــان  الســحرة طائعيــن و ثــم ســجود  المعجــزة،  طريــق 

والمعــاد وصــدق نبــوة موســى الكليــم وهــارون؟امهع؟ ورســالتهما مــن رب العالميــن، 

ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار ونتائــج وأبعــاد نظريــة وعمليــة، وانعكاســات 

جمــة خطيــرة، علــى النظــام والدولــة والمجتمــع والملــك.

كل مناطــق  فقــد أتــى فرعــون الطاغيــة بالســحرة المحترفيــن المهــرة مــن 

فــي  طائلــة  أمــواالً  وأنفــق  مضنيــة،  جبــارة   
ً
جهــودا وبــذل   ، مصــر وأنحــاء 

يبطــل  أن  برجــاء  الكليــم؟ع؟  موســى  بهــم  وتحــدى  وتنظيمهــم،  حشــدهم 

 
ً
كليــا بســحرهم دعوتــه، ويخمــد نــار فتنــة دينــه وثورتــه، فــإذا بالمشــهد يتغيــر 

كل مــكان   علــى عقــب، فالســحرة الذيــن جــاء بهــم مــن 
ً
وتنقلــب األمــور رأســا

وتحــدى بهــم موســى الكليــم؟ع؟ وعلــق عليهــم اآلمــال لهزيمتــه، يستســلمون لــه 

كارهيــن، ويســجدون أمــام النــاس لــرب العالميــن، الــذي هــو رب  طائعيــن غيــر 

موســى وهــارون؟امهع؟، ويكفــرون بألوهيــة فرعــون وربانيتــه ونظامــه، ويعلنــون 

معارضتهمــا، ويصبحــون فــي طليعــة المؤمنيــن بالتوحيــد وبنبــوة موســى الكليــم 

وهــارون؟امهع؟ وبرســالتهما وبعدالــة قضيتهمــا وشــرعية مطالبهمــا اإلصاحيــة 

الدينيــة والسياســية والحقوقيــة، غيــر مباليــن بمــا يمكــن أن يتخــذه فرعــون 

 منهــم، غيــر 
ً
والنظــام مــن إجــراءات عقابيــة متوقعــة وغيــر متوقعــة؛ انتقامــا

خائفيــن مــن ذلــك وال وجليــن، وذلــك حيــن رأوا اآليــات والبينــات، وظهــر 

الحــق واســتبان، وزهــق الباطــل وتاشــى وُغلــب.
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دروس وعبر مستفادة

ويستفاد مما سبق أمور مهمة رئيسية عديدة، منها:

أن حملــة الرســاالت وقــادة اإلصــاح والثــورة، يجــب أن يتســلحوا أمــام  أ. 

خصمهــم بالحجــج القاطعــة واألدلــة والبراهيــن الســاطعة الواضحــة 

الصحيحــة، التــي تثبــت صحــة رســالتهم وعدالــة قضيتهــم وشــرعية 

حركتهــم ومطالبهــم الدينيــة والسياســية والحقوقيــة وغيرهــا، وال يكتفــوا 

كفــة والتبريــرات الباطلــة ونحوهــا، فــكل رســالة وكل دعــوة وكل  بالمنا

ــا والقائمــون  ــة وكل مطلــب ال يملــك أصحابهــا وأهله حركــة وكل قضي

مــن  ســاقطة  فهــي  صحتهــا،  علــى  الثابــت  القطعــي  الدليــل  عليهــا 

االعتبــار عــن العقــاء والمنصفيــن وال قيمــة لهــا. لكــن يجــب التمييــز 

بيــن صحــة الدليــل فــي نفســه وباالعتبــارات الموضوعيــة، وبيــن القــول 

بفســاده وتوهينــه ورفضــه عنــد المعانديــن والمعارضيــن مــن االنتهازييــن 

ونزواتهــم  الشــيطانية  أهواءهــم  يتبعــون  الذيــن  ونحوهــم،  والنفعييــن 

وشــهواتهم الحيوانيــة، ويســتغرقون فــي مصالحهــم الخاصــة وتأخذهــم 

كفــات والتبريــرات  الحميــة والعصبيــة الجاهليــة، ويعتمــدون علــى المنا

كاذيــب لقلب الطاولــة على الخصم ومضايقته  الواهيــة والشــبهات واأل

ويتاجــرون  والمعنــوي عليــه وتصفيتــه،  المــادي  والقضــاء  إحراجــه  و

بالعلــم والمنطــق والشــعارات مــن أجــل الوصــول إلــى أهدافهــم، وال تنفــع 

ــه  كمــا لمســنا ذلــك فــي موقــف فرعــون وملئ معهــم حجــة أو برهــان، 

مــن اآليــات والبينــات التــي جــاء بهــا موســى الكليــم؟ع؟ مــن عنــد رب 
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العالميــن.

أن موقــف الســحرة اإلنســاني البطولــي النبيــل والشــجاع، يكشــف لنــا  ب. 

ــر  ــن إدراك غي ، وبي ــر لألمــور ــم الخبي ــن إدراك العال ــر بي ــرق الكبي عــن الف

ــة ومــن  ــة والعملي ــق واألبعــاد العلمي ــم يــدرك مــن الحقائ ــم، فالعال العال

ــره. فقــد  ــه غي ــة الصحيحــة، مــا ال يدرك ــة والمنهجي الت المنطقي ــدال ال

أدرك الســحرة، وهــم أصحــاب العلــم وأهــل الفــن والخبــرة والصناعــة 

ــوا أعــرف مــن غيرهــم  ، وكان ــون وصناعــة الســحر ــار فــي فن كب وأســاتذة 

بفنــون الســحر وأســرار المهنــة، ويملكــون مــن الخبرة والتدريــب والحذق 

والمهــارة فــي الســحر مــا ال يملكــه غيرهــم، وال يمكــن أن يخدعــوا أو 

ــل الشــك والريــب وبوضــوح  ــن ال يقب ــم ويقي ــوا عــن عل ــه، أدرك ــوا في يغلب

ال يدخلــه لبــس أو غمــوض أو شــبهة، الفــرق بيــن الســحر الذيــن هــم 

كبــار فيــه، وبيــن المعجــزة اإللهيــة العظيمــة التــي  محترفــون لــه وأســاتذة 

كل شــيء وال يعجزها  تقــف وراءهــا قــوة أزليــة أبديــة مطلقــة قــادرة علــى 

ــة. ــات العقلي شــيء مــن الممكن

فمــا جــاؤوا هــم بــه، هــو ســحر عظيــم ال نظيــر لــه وال مثيــل فــي فنــه، ومــا 

ى ومعجزة عظيمــة، لها حقيقة  كبــر جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟ هــو آية 

فعليــة فــي الواقــع الخارجــي وفاعليــة مؤثــرة ال يتوفــر الســحر علــى شــيء 

منهــا، تقــف وراءهــا أو أتــت بهــا قــوة غيبيــة أزليــة أبديــة مطلقــة، فــوق 

كل  ــر رب العالميــن القــادر علــى  ، فــا يقــدر غي الطبيعــة وفــوق البشــر

شــيء والــذي خلــق الكائنــات الحيــة النبــات والحيــوان واإلنســان مــن 
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إرادتــه،  التــراب، والتــي تجــري جميــع قوانيــن الطبيعــة وفــق مشــيئته و

أن يأتــي بمثلهــا، أي: ال يســتطيع اإلنســان أن يأتــي بمثلهــا عــن طريــق 

ــأي  ــرة وال ب ــم والتدريــب والخب ــارات والقــدرات المكتســبة بالتعلي المه

. وأن العقــل والمنطــق  حــاٍل مــن األحــوال وال بأيــة صــورة مــن الصــور

كلهــا توجــب الخضــوع والخشــوع والتقديــس  والفطــرة والطبــع الســليم، 

والعبــادة والطاعــة المطلقــة لهــذه القــوة النورانيــة الغيبيــة األزلية األبدية 

الكمــال، صفــات  لصفــات  الجامــع  العالميــن  أي: هلل رب  المطلقــة، 

الجمــال وصفــات الجــال، وتقتــرن عنــده القــدرة المطلقــة بالرحمــة 

إنمــا يطــاع غيــره  الغامــرة الواســعة، وال يســتحق غيــره العبــادة والطاعــة، و

بإذنــه ووفــق إرادتــه وتشــريعه، وال يطــاع غيــره بشــكل مســتقل عنــه أو 

مخالــف إلرادتــه وتشــريعه، علــى قاعــدة ال طاعــة لمخلــوق فــي معصيــة 

ــق. ومخالفــة هــذه القاعــدة، مخالفــة للعقــل والمنطــق والفطــرة  الخال

الهــاك  إلــى  بــه  اإلنســان وحريتــه، ويــؤدي  الســليم ولكرامــة  والطبــع 

والشــقاء الحقيقــي الكامــل فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة.

إدراك الفــرق بيــن الســحر والمعجــزة قــد يخفــى علــى غيــر أهــل الفــن،  و

كــه ومعرفتــه إلــى بعض الوقــت والمطالعة والبحث  وقــد يحتاجــون إلدرا

والتدقيــق، وقــد يداخلهــم فيــه اللبــس والشــك والغمــوض والشــبهة، أمــا 

أصحــاب الحرفــة وأهــل الفــن، فإنــه يكــون عندهــم فــي غايــة الوضــوح 

واليقيــن، وعليــه: ال اســتغراب وال تعجــب مــن ســرعة إعــان الســحرة 

وهــارون؟امهع؟  الكليــم  موســى  بنبــوة  وتصديقهــم  بالتوحيــد  إليمانهــم 

ورســالتهما مــن عنــد رب العالميــن، الــذي بعثهمــا وأرســلهما وأيدهمــا 
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بمــا يثبــت صدقهمــا، وأن يكــون ذلــك اإلعــان أمــام الجماهيــر الغفيــرة 

المحتشــدة، وبحضــور فرعــون وملئــه ومعاونيــه وكامــل جهــازه الدينــي 

واألمنــي والعســكري والسياســي واإلداري والفنــي، وبــكل وضــوح وصراحة، 

كافــة التبعــات والمســؤوليات، وعــدم  وتوطيــن أنفســهم علــى تحمــل 

مباالتهــم باإلجــراءات الفرعونيــة العقابيــة، المتوقعــة وغيــر المتوقعــة؛ 

 منهــم.
ً
انتقامــا

طيــب  عــن  للســحرة،  والشــجاع  النبيــل  اإلنســاني  الموقــف  كشــف  ب. 

أنفســهم وســموهم وحســن طبعهــم وســامة فطرتهــم ورجحــان عقلهــم، 

، فقــد أدركــوا الحقيقــة  وقــوة ومتانــة منطقهــم ومنهجهــم فــي التفكيــر

كمــا هــي عليــه، وأدركــوا أبعادهــا وتبعاتهــا العلميــة والعمليــة، ووجــوب 

إلــى  الوصــول  والعمــل بمقتضاهــا؛ ألن  إليهــا  بهــا والخضــوع  التســليم 

كرامتهــم، وتحصيل  كمالهــم اإلنســاني المقــدر لهــم والائــق بهــم وصيانة 

إصــاح أحوالهــم وأوضاعهــم الخاصــة  مــا فيــه خيرهــم وصاحهــم و

والعامــة، ومــا فيــه مصلحتهــم الخاصــة، ومصالــح النــاس الجوهريــة 

العامــة فــي دورة الحيــاة الكاملــة، وســعادتهم الحقيقيــة الكاملــة فــي 

كلهــا تتوقــف علــى معرفــة الحقيقــة والتســليم  الداريــن الدنيــا واآلخــرة، 

بهــا والخضــوع إليهــا واتباعهــا والعمــل بمقتضاهــا، ممــا جعلهــم يتغلبون 

والترغيــب  الترهيــب  ويتجــاوزون  والطمــع،  الخــوف  عوامــل  علــى 

عمليــة  تكــون  بــه  مــا  وكل  الضخمــة،  اآلنيــة  والمصالــح  واإلغــراءات 

افتضــاض الضميــر اإلنســاني وسياســة اإلخضــاع الاإنســانية، وهــو األمــر 

الــذي يفشــل فيــه الكثيــر مــن النــاس مــن أصحــاب النفــوس الواطيــة 
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والنفعييــن  االنتهازييــن  مــن  الســفيهة  واألحــام  الضعيفــة  والعقــول 

األنانييــن مــن أدعيــاء الثقافــة وحملــة الشــهادات وأصحــاب األقــام 

الرخيصــة التافهــة، الذيــن يتعلقــون بعالــم الدنيــا والمــادة، ويســتغرقون 

والملــذات  والشــهوات  الفانيــة،  الدنيويــة  ومصالحهــم  ذواتهــم  فــي 

الحيوانيــة، ويضعفــون أمــام التهديــدات واالغــراءات، وينســون اهلل ذا 

الجــال واإلكــرام واآلخــرة والديــن الحنيــف والمبــادئ الســامية والقيــم 

كرامتهــم ودينهــم وضميرهــم ومــا  ــح العامــة، ويبيعــون  العاليــة والمصال

لديهــم مــن الثقافــة والفنــون والعلــوم واألدب والمواهــب، رخيصــة لمــن 

يدفــع إليهــم الثمــن فــي ســوق النخاســة السياســية، وذلــك لفســاد طبعهــم 

، ولجهلهــم  وفطرتهــم وضعــف منطقهــم وانحــراف منهجهــم فــي التفكيــر

بحقيقــة أنفســهم ومبدئهــم ومعادهــم ومــا فيــه خيرهــم وصاحهــم 

إصــاح أوضاعهــم وأحوالهــم ومصلحتهــم الحقيقيــة، ومــا يوصلهــم  و

كمالهــم اإلنســاني المقــدر لهــم والائــق بهــم، وســعادتهم الحقيقيــة  إلــى 

ــا واآلخــرة. ــن الدني ــة فــي الداري الكامل

كل مــن يعــرف الحقيقــة يســلم بهــا ويخضــع إليهــا  ــه: ليــس  ــاًء علي وبن

ُسُهْم  �نُ �نْ
أَ
� َها  �قْ �نَ �قَ �يْ

َها َو�ْس�قَ �بِ َ�ُ�و�  َ >َوحب ويعمــل بمقتضاهــا، قــول اهلل تعالــى: 

ســفهاء  العقــول  ضعفــاء  الســفهاء  الحمقــى  هــم  كمــا   (((>� ً�ّ
ُ
َوُعل ًما 

ْ
ل طنُ

األحــام فاســدي الطبــع مــن الطواغيــت الضاليــن والفراعنــة المتجبريــن 

واالنتهازييــن  المســتغلين  والمترفيــن  الظلمــة  المســتبدين  والحــكام 

األنانييــن والنفعييــن الفاســدين الذيــن أفســد غــرور الســلطة والثــروة 

1. النمل: 14 
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الدنيويــة  والمصالــح  والمــادة  الدنيــا  عالــم  فــي  واالســتغراق  والقــوة 

الفانيــة واألهــواء الشــيطانية والشــهوات والملــذات الحيوانيــة، فطرتهــم 

وطبعهــم ومزاجهــم وأضعــف منطقهــم وحــرف منهجهــم فــي التفكيــر 

الســاطع،  الحقيقــة  نــور  رؤيــة  عــن  وحجبهــم  الصــواب،  جــادة  عــن 

تحــت  ويتصرفــون  يعيشــون  الذيــن  الضاليــن  األتبــاع  حــال  وكذلــك 

تأثيــر التعصــب األعمــى الدينــي والمذهبــي والعرقــي، ويقبلــون بالخنــوع 

ــر  ــة والهــوان بالخضــوع لألمــر الواقــع المفــروض عليهــم علــى غي والمذل

إرادتهــم ومصلحتهــم، ويخافــون ويخشــون مــن التغييــر واإلصــاح، وقــد 

يتوهمــون بــأن الخيــر والصــاح فــي األمــر الواقــع المفــروض عليهــم، فــا 

يهتــدون للحــق والصــواب وال تنفــع معهــم موعظــة وال حجــة وال برهــان 

وال منطــق، ويبيعــون دينهــم وآخرتهــم بدنيــا غيرهــم، ويســلم بالحقيقــة 

ويخضــع إليهــا ويتبعهــا ويعمــل بمقتضاهــا وال ينفــك وال ينفصــل عنهــا وال 

يخالفهــا العاقــل الحكيــم ســليم الفطــرة قــوي المنطــق الــذي يضــع األمــور 

فــي مواضعهــا الصحيحــة.

أن التغييــر المفاجــئ الــذي حــدث للســحرة الكــرام، فكانــوا مؤمنيــن  ج. 

كفــرة فجــرة مطروديــن مبعديــن عــن ســاحة  كانــوا  بــررة واصليــن، بعــد أن 

إعانهــم إيمانهــم أمــام الجماهيــر الغفيــرة المحتشــدة  القــدس اإللهــي، و

فــي الميــدان، وبحضــور فرعــون وملئــه وأعوانــه وكامــل جهــازه الدينــي 

واألمنــي والعســكري والسياســي واإلداري والفنــي، بــكل وضــوح وصراحــة 

، موّطنيــن أنفســهم علــى تحمــل التبعــات  وشــجاعة منقطعــة النظيــر

والتاريــخ،  العــام  والــرأي  الرســمية  األجهــزة  أمــام  كافــة  والمســؤوليات 
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غيــر خائفيــن وال مباليــن باإلجــراءات الفرعونيــة العقابيــة والمتوقعــة 

ــة  ــور اإليمــان والهداي ــى أن ن ــدل عل ــر المتوقعــة؛ لانتقــام منهــم، ي وغي

التربيــة  أن  إال  بفطرتــه،  إنســان  كل  قلــب  فــي  موجــود  والتوحيــد، 

االجتماعيــة المنحرفــة، وبعــض العوامــل، مثــل: غــرور الســلطة والقــوة 

والعمليــة  الدينيــة  المتميــزة،  والمكانــة  العليــا  والمناصــب  والثــروة 

واالجتماعيــة، واالســتغراق فــي عالــم الدنيــا والمــادة والمصالــح واألهــواء 

والشــهوات والملــذات الحســية والتعصــب األعمــى الدينــي والمذهبــي 

نــور  رؤيــة  عــن  اإلنســان  قلــب  تحجــب  قــد  ذلــك،  ونحــو  والعرقــي 

اإليمــان والهدايــة والحجــة والبرهــان والموعظــة، وتمنــع اإلنســان عــن 

إعــان اإليمــان ومــا يتقنــه فــي أعمــاق نفســه مــن الحقائــق. وقــد يقــف 

ضدهــا ويحاربهــا علــى أنهــا أباطيــل وأوهــام وخرافــات، رغــم يقينــه فــي 

، ثــم تهــب  داخــل نفســه مــن أنهــا حقائــق. وقــد تطــول المــدة أو تقصــر

بعــض العواصــف وتحــدث بعــض االبتــاءات والمحــن والتنبيهــات 

ــور اإللهــي فــي  ــك الن ــح تلــك الحجــب ويســطع ذل ــرات، فتزي والتحذي

الضــال،  بعــد  اإلنســان  فيهتــدي   ، باإلبصــار ويأخــذ  اإلنســان  قلــب 

كمــا حصــل للســحرة  ويطيــع ويخضــع للحقيقــة بعــد المعصيــة والتمــرد 

الكــرام، وقــد ال ينفــع شــيء مــن تلــك االبتــاءات والمحــن والتنبيهــات 

كل تلــك  والتحذيــرات فتبقــى تلــك الحجــب راســخة فــي مكانهــا رغــم 

ى العــذاب  العواصــف، فيبقــى صاحبهــا علــى الكفــر والضــال حتــى يــر

كمــا حصــل لفرعــون وملئــه وجنــوده وأعوانــه. ليــم  األ

الجديــر بالتنبيــه: ليــس غــرور الســلطة والقــوة والثــروة والمناصــب العليــا 
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وحــده، الــذي يحجــب القلــب عــن رؤيــة نــور اإليمــان ويمنــع اإلنســان عــن 

إنمــا غــرور المكانــة الدينيــة والعلميــة قــد يحجــب القلــب عــن  التصريــح بــه، و

رؤيــه نــور اإليمــان والحقيقــة والبرهــان، ويمنــع اإلنســان عــن إعانــه والتصريــح 

ــم أو 
ّ
ى صاحــب المكانــة بأنــه لمكانتــه فــوق أن ينصــح أو يهــدى أو ُيعل بــه، فيــر

يغلــب فــي حــوار ونحــوه، فيعانــد ويكابــر ويجــادل بالباطــل حتــى يضــل ويكفــر 

عــن علــم ويقيــن، وقــد يبــرر ويصــّور الباطــل فــي صــورة الحــق بســبب أنانيتــه، 

ــة  ــه التجــارب التاريخي كشــفت عن ــه المتضخمــة، وهــذا ممــا   عــن ذات
ً
دفاعــا

والمعاصــرة، وهــو مــن شــأنه أن يحمــل الجميــع، ال ســّيما المعنييــن، علــى الحــذر 

الشــديد، وفــرض المراقبــة والمحاســبة الدقيقــة للنفــس، والعمــل علــى تصحيــح 

الخلــل إن وجــد، مــن أجــل النجــاة مــن الهــاك والشــقاء والوصــول إلــى الكمــال 

األســمى، وتحصيــل الســعادة الحقيقيــة الكاملــة ومــا هــو أفضــل.

تهديد فرعون ووعيده باالنتقام منهم

 �� ُ ِرحب حنْ هقِ ِل�قُ �نَ َمِ��ي
ْ
ُم�ُه �نِ�ي �ل ْر�قُ

َ
ك ٌر ّمَ

ْ
َمك

َ
� ل

�نَ
ٰ

�نَّ َه ْم �إِ
ُ
ك

َ
�نَ ل دنَ

آ
�نْ �

أَ
َل � �بْ

ِه �قَ م �بِ
�قُ َم�ن

آ
ْرَعْ��نُ � اَل �نِ >�قَ

> ُم��ن
َ
ْ�ل َسْ��نَ �قَ

َها �نَ
َ
ْهل

أَ
َها � ِم�نْ

كان موقــف الســحرة الكــرام، لمــا رأوا بعقــل مفتــوح ونفــس زكيــة طاهــرٍة مــن 

األغــراض الدنيويــة الدنيئــة، ابتــاع عصا موســى الكليــم؟ع؟ لكل ما جمعوه من 

الحبال والعصي وأتوا به من السحر الذي سحروا به أعين الناس واسترهبوهم، 

وأدركــوا الفــرق الكبيــر الــذي ال يمكــن قياســه بيــن الســحر القائــم علــى الحيلــة 

والخــداع، وبيــن المعجــزة اإللهيــة العظيمــة، وعلمــوا علــم اليقيــن الــذي ال يقبــل 
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 إلــى مــا لديهــم مــن العلــم والخبــرة والمهنيــة فــي 
ً
الشــك والريــب والــرد اســتنادا

، بــأن مــا جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟ ليــس مــن الســحر وال مشــابه لــه،  الســحر

ى ومعجــزة عظمــى أتــت بهــا وتقــف وراءهــا قــوة غيبيــة  كبــر بــل هــو آيــة إلهيــة 

، وهــو رب العالميــن، مالــك ومدبــر  أزليــة مطلقــة، فــوق الطبيعــة وفــوق البشــر

ــم بأســره، وهــو رب موســى وهــارون؟امهع؟ الذيــن بعثهمــا رحمــة للعالميــن  العال

وأيدهمــا بمــا يثبــت صدقهمــا، وأن العقــل والمنطــق والفطــرة والطبــع الســليم، 

كل إنســان عاقــل، أن يعبــده ويقدســه ويطيعــه   علــى 
ً
 عينيــا

ً
كلهــا توجــب وجوبــا

 بــدون قيــد أو شــرط، ويســتقبح العقل 
ً
 مطلقــا

ً
 صادقــا

ً
 تامــا

ً
ويخضــع لــه خضوعــا

 وبــدون 
ً
ــا وا تلقائي والمنطــق معصيتــه واالســتكبار عليــه وجحــود نعمتــه، فخــّرُ

تكلــف أو تخلــف أو تــردد ســاجدين هلل رب العالميــن ذي الجــال واالكــرام 

 ، الرحمــن الرحيــم معلنيــن بشــكل واضــح وصريــح وبشــجاعة منقطعــة النظيــر

اإليمــان بالتوحيــد والمعــاد، ومصدقيــن بنبــوة موســى وهــارون؟امهع؟ ورســالتهما 

ــكل مــا يحتاجــه النــاس مــن المعــارف اإللهيــة  العالميــة الشــاملة الجامعــة ل

الحقــة والتشــريعات والمواعــظ والســيرة فــي دورتهــا الرســالية، وبعدالــة قضيتهــا 

 
ً
وشــرعية مطالبهــا اإلصاحيــة الدينيــة والسياســية والحقوقيــة، وعازميــن عزمــا

 علــى االمتثــال إلــى األوامــر والنواهــي اإللهيــة والنبويــة، وناقميــن لصفتــي 
ً
جازمــا

لــه  ومتهميــن  وأمثالــه،  المتجبــر  الطاغيــة  فرعــون  عــن  والربوبيــة  األلوهيــة 

بالكــذب واالفتــراء؛ ألنــه ادعــى مــا ليــس لــه بحــق عــن علــم ويقيــن، وبالخيانــة؛ 

ألنــه خــان الحقيقــة وأمانــة الحكــم والرعايــة والمســؤولية والكلمــة، وبالفســاد؛ 

ألنــه طغــى وتجبــر ومــارس الظلــم والجــور والتمييــز واالضطهــاد واالســتعباد 

، واســتولى علــى الملــك والثــروة والمقدرات واســتأثر بهــا دون الناس  واالســتحمار
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ــه السياســية والتشــريعية عليهــم  ــر حــق وال حجــة وال برهــان، وفــرض إرادت بغي

بــدون رضاهــم وعلــى خــاف مصلحتهــم، وأعلنــوا التمــرد علــى النظــام الملكــي 

الفرعونــي الفاســد، واألســس الفكريــة والدينيــة التــي يقــوم عليهــا، وعلــى الدولــة 

 ال تقــوم علــى 
ً
الفرعونيــة والحكومــة الفرعونيــة المســتبدة الظالمــة؛ ألنهــا جميعــا

أســاس عقلــي منطقــي صحيــح، وتنتهــك حقــوق اإلنســان وحريتــه وكرامتــه، 

وتعمــل علــى غيــر مصلحتــه.

كان موقــف فرعــون الطاغيــة: فهــو بســبب االســتغراق في عالم  وفــي المقابــل 

ــذات المتضخمــة  ــة، وفــي حــب ال ــة الفاني ــح الدنيوي ــا والمــادة والمصال الدني

واألنانيــة المفرطــة، واالبتــاء بجنــون العظمة والوقــوع تحت تأثير غرور الملك 

ــه وخبــث طبعــه وضعــف منطقــه، ال  ــروة، ولفســاد فطرت ــوة والث والســلطة والق

ينظــر إلــى األمــور ويقيمهــا مــن جهة الحقائــق الواقعية الموضوعية، وال بحســب 

العقــل والمنطــق ومــا تقــوم عليهــا وتســتند إليهــا مــن حجــج وبراهيــن وأدلــة، وال 

بحســب المبــادئ الســامية والقيــم اإلنســانية العاليــة الرفيعــة والمصالــح العامة 

إنمــا ينظــر إليهــا ويقيمهــا بأنانية مفرطة  المشــتركة بيــن النــاس، أو نحــو ذلــك، و

مــن جهــة ذاتــه المتضخمــة ومصلحتــه الدنيويــة الخاصــة ومصلحــة نظامــه 

ودولتــه وحكومتــه بمــا هــي متعلقــة بــه وتــدور فــي فلكــه وتخــدم مصلحتــه 

الخاصــة وتشــبع شــهواته ورغباتــه الحيوانيــة وترضــي أهــواءه الشــيطانية، ال بمــا 

هــي مؤسســات ضروريــة للحيــاة االجتماعيــة لإلنســان، وتصــب فــي المصلحــة 

إرادتهــم ووســيلة إلــى  العامــة المشــتركة بيــن النــاس، وتعبــر عــن قناعتهــم و

إن ذكــر شــيء مــن ذلــك فــي المناســبات،  تحّضرهــم ومدنيتهــم وتطورهــم، و

إيمــان ورغبــة جــادة فــي العمــل بهــا  فمــن بــاب التشــدق، وليــس عــن قناعــة و
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ى نفســه رب المصرييــن األعلــى ومالكهــم وســيدهم ورازقهــم  وتطبيقهــا. فهــو يــر

ومدبــر أمورهــم وأحوالهــم وأوضاعهــم وكافــة شــؤونهم الخاصــة والعامــة، وبيــده 

ال بيــد غيــره مصيرهــم ولــه الســلطة المطلقــة عليهــم، فقولــه مطــاع وأمــره نافــذ، 

كان عــن قولــه وحكمــه، أو يتصــرف  وال يحــق ألحــد منهــم أن يخــرج ألي ســبب 

إذنــه وعلــى خــاف إرادتــه   مــن دون إجازتــه و
ً
بشــيء أو يعمــل أو يقــول شــيئا

ورغبتــه، ألن رأيــه وقولــه همــا عيــن الحقيقــة والحكمــة والصواب. حتــى اإليمان 

الــذي هــو قضيــة مصيــر وجــودي لإلنســان، تتوقــف عليهــا نجاتــه أو هاكــه، 

كرامــة اإلنســان ومكانتــه الوجوديــة بيــن  ســعادته أو شــقاؤه، ويعبــر عــن جوهــر 

كافــه المخلوقــات، وهــو مــن أعمــال القلــوب، ويجــب أن يخضــع لحكــم العقــل 

والمنطــق والبرهــان والدليــل، وينبــع مــن وجــدان اإلنســان وضميــره، وقــد ال يكون 

، وليــس لــه عليــه ســلطة؛ ألنــه متــى ظهــر الدليــل وبــان  لإلنســان فيــه اختيــار

 بــه 
ً
للعقــل، فــرض نفســه عليــه وانعقــد، وال يملــك اإلنســان إال أن يكــون مقتنعــا

إن أنكــره فــي الظاهــر بلســانه. فــي داخــل نفســه، حتــى و

نفــوا  أي:   (((>� ً�ّ
ُ
َوُعل ًما 

ْ
ل طنُ ُسُهْم  �نُ �نْ

أَ
� َها  �قْ �نَ �قَ �يْ

َو�ْس�قَ َها  �بِ َ�ُ�و�  َ >َوحب تعالــى:  اهلل  قــول 

فلــم  قلوبهــم،  وأيقنــت بصحتــه  بالدليــل،  وقــر  ثبــت  مــا  بألســنتهم  وأنكــروا 

يكــن جحودهــم بــه عــن شــك أو جهــل، بــل مــع العلــم واليقيــن بأنــه حــق، 

 ألنفســهم؛ ألنهــم أوردوهــا 
ً
 منهــم علــى الحقيقــة والمنطــق، وظلمــا

ً
وذلــك تعديــا

 عــن االنقيــاد ألهــل 
ً

 منهــم علــى الحــق، وأنفــة
ً
بذلــك مــوارد المهالــك، واســتكبارا

ــز بغيــر وجــه حــق، ومــع ذلــك فــإن  الحقيقــة وأربابهــا، وطلــب التفــوق والتمي

، الغــارق فــي جنــون العظمــة والتســلط وفــي ظلمــات  فرعــون الطاغيــة المتجبــر

1. نفس املصدر 
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وضعــف  رأيــه  لفســاد  يريــد  المتضخمــة،  الــذات  وحــب  المفرطــة  األنانيــة 

ــذي ال  كمــا هــو منطــق الطغــاة ال ــه،  إجازت ــه و منطقــه، أن يكــون اإليمــان بإذن

يقــوم علــى المنطــق والحجــة، فــا يحــق ألحــد أن يكفــر أو يؤمــن أو يعبــر عــن 

إجازتــه، وعلــى خــاف إرادتــه ورغبتــه. رأيــه بــدون أمــره و

وعليه: استنكر فرعون الطاغية على السحرة الكرام اإليمان بالتوحيد الذي 

دعــا إليــه موســى الكليــم؟ع؟ والمعــاد، وبنبــوة موســى وهــارون؟امهع؟ ورســالتهما، 

والسياســية  الدينيــة  اإلصاحيــة،  مطالبهمــا  وشــرعية  قضيتهمــا  وبعدالــة 

 إلــى الحجــة الواضحــة والدليــل الســاطع والبرهــان القاطع، 
ً
والحقوقيــة، اســتنادا

�نَ  دنَ
آ
�نْ �

أَ
َل � �بْ

ِه �قَ ْم �بِ �قُ َم�نْ
آ
قبــل أن يأمرهــم بذلــك ويــأذن لهــم بــه، قولــه تعالــى: >�

، وهــو إخبــار يفيــد بحســب المقــام اإلنــكار 
ً
 واســتكبارا

ً
ْم<))) وقــال ذلــك تأنفــا

ُ
ك

َ
ل

 محــذوف األداة؛ ألنــه ربهــم األعلــى، 
ً
 أو توبيخيــا

ً
 إنكاريــا

ً
والتوبيــخ، أو اســتفهاما

ــه يجــب أن تخضــع أجســامهم وعقولهــم  إلي ــه ســلطات مطلقــة عليهــم، و ول

وقلوبهــم، وليــس لهــم أن يخالفــوه أو يعارضــوه فــي شــيء مــن أعمــال األجســام أو 

العقــول أو القلــوب، مثــل: اإليمــان والتفكيــر والعمــل، أو يقــرروا مصيرهــم العــام 

ــه،  إرادت ــه و ــى خــاف رغبت ــه وعل إجازت ــه و ــدون إذن أو الوجــودي بأنفســهم ب

ــة التــي تنكشــف ألبصارهــم بالنظــر  ــة الموضوعي ــق الواقعي ــى الحقائ  إل
ً
اســتنادا

والمعاينــة، أو لعقولهــم بالحجــة والدليــل والبرهــان، أو لقلوبهــم بالمشــاهدة 

العامــة  المملكــة  أهــل  جميــع  ذلــك  فــي  ويتســاوى  والعرفــان،  والتجلــي 

والنخبــة، الدينيــة والفكريــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والفنيــة 

ــه فــي شــيء مــن أعمــال  إرادت ــه و ــف لرغبت ــر التصــرف المخال وغيرهــم، ويعتب

1. األعراف: 123 
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األجســام أو العقــول أو القلــوب، مــن ســوء األدب معــه، والجــرأة علــى مقامــه 

وعظمتــه وســلطانه، وخــروج علــى الديــن الرســمي واألعــراف والتقاليــد والدســتور 

والقوانيــن المعمــول بهــا فــي البــاد، فذاتــه مصونــه ال تمــس. وهــذا فــي الحقيقــة 

، ويمثــل أقصــى درجــات االنتهــاك لحقــوق  أمــر فــي غايــة االســتعباد واالســتحمار

كــم   بيــد الحا
ً
 وأســيرا

ً
اإلنســان وحريتــه وكرامتــه، بــأن يكــون الشــعب بأســره مقيــدا

، إلــى درجــة ال يملــك أحــد حــق التفكيــر المســتقل واإليمــان  المســتبد الجائــر

ــه، وباســم  كــم المســتبد ورغبت ــرأي بخــاف إرادة الحا ــر عــن ال بعقيــدة والتعبي

كــم المســتبد وهيبــة  الدســتور والقانــون، ومــن أجــل المحافظــة علــى رمزيــة الحا

الدولــة واألمــن واالســتقرار ومصالــح الشــعب!! وتفــرض الرقابــة الشــديدة وراء 

كل شــيء، ال ســيما وســائل اإلعــام واألجهــزة  األســوار الحديديــة المعلقــة علــى 

الثقافيــة والمنابــر الدينيــة ونحوهــا؛ لكــي ال يصــل نــور العلــم والمعرفــة والهدايــة 

الحقــة إلــى أبنــاء الشــعب، فيعلنــوا رفــض حكــم األمــر الواقــع والظلــم والجــور 

واالســتعباد واالســتحمار واالنتهــاك لحقــوق اإلنســان، ويتمــردوا علــى النظــام 

كــم المســتبد، ثــم تتمكــن األجهــزة الحكوميــة  الفاســد والدولــة الجائــرة والحا

الخاضعــة  وغيرهــا،  والحقوقيــة  والسياســية  واإلعاميــة  والثقافيــة  الدينيــة 

كــم المســتبد، مــن عمليــة غســيل جماعــي لألدمغــة مــن  بالتمــام والكمــال للحا

أجــل إخضاعهــا للتبعيــة، وهــذا بــاء عظيــم، وشــكل لانحطــاط: الفكــري 

كاٍف للتخلــف  والروحــي والســلوكي، والتحلــل األخاقــي واالجتماعــي، وســبب 

ــن األمــم. الحضــاري الشــامل بي

 ، وقيــل: أراد فرعــون الطاغيــة مــن التعبيــر عــن موســى الكليــم؟ع؟ بالضميــر
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ــل  ــه، فــي مقاب ــر واالســتهانة بشــأنه واالزدراء ب ِه<))) التحقي ْم �بِ
�قُ َم�نْ

آ
ــه >� فــي قول

 بــأن مجــرد دخــول اإليمــان 
ً
مــا يتمتــع بــه مــن األبهــة والعظمــة والجــال، علمــا

ــى  ــه، وعل إجازت ــه و ــر إذن ــى قلــوب الســحرة وغيرهــم مــن أهــل مملكتــه بغي إل

إرادتــه، دليــل علــى ضعفــه ومحدوديتــه وحقارتــه، وبطــان  خــاف رغبتــه و

كذبــه وخيانتــه، وعــدم اســتحقاقه للملــك وتولــي  إثبــات  ألوهيتــه وربوبيتــه و

المناصــب العامــة وتحمــل المســؤولية.

وقيــل: أراد فرعــون الطاغيــة مــن التوبيــخ واالســتنكار علــى الســحرة إيمانهــم 

قبــل أن يأمرهــم ويــأذن لهــم بذلــك أمــور عديــدة، منهــا:

فــي  والتجــرد  والموضوعيــة  والنزاهــة  باألمانــة  نفســه  يصــف  أن  أ. 

إثبــات رجحــان العقــل  طلــب الحقيقــة وتحريهــا والبحــث عنهــا، و

األمــور  والمعرفــة بخبايــا  العمليــة،  والحكمــة  والخبــرة  المنطــق  وقــوة 

لنفســه. ونحوهــا  والمؤامــرات 

أنــه لــم يتبيــن لــه بالدليــل الصحيــح، وهــو الخبير والراجــح عقًا، صدق  ب. 

موســى الكليــم؟ع؟ فيمــا يدعيــه مــن النبــوة والرســالة عــن إلــه عظيــم هــو 

كمــا يزعــم، ولــو تبيــن لــه صدقــه، لــكان بطبيعــة الحــال  رب العالميــن 

وألذن  بــه،  المؤمنيــن  أول  شــعبه  عــن  التاريخيــة  المســؤولية  وبحكــم 

للســحرة ولجميــع النــاس باإليمــان بــه وحثهــم وشــجعهم عليــه.

وبنــاًء علــى مــا تقــدم: فــإن مســارعة الســحرة إلــى اإليمــان بالتوحيــد والمعــاد 

والتصديــق بنبــوة موســى وهــارون؟امهع؟ ورســالتهما وعدالــة قضيتهــا وشــرعية 

1. نفس املصدر 
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مطالبهــم االصاحيــة، يــدل علــى التهــور وعــدم التبيــن والتثبــت ومخالــف 

لحكــم العقــل ولمقتضــى الحكمــة والصــواب، بســبب عــدم الرجــوع إلــى أهــل 

العلــم والخبــرة والبصيــرة فــي مســألة جوهريــة ومصيريــة وذات أبعــاد جمــة 

والدولــة  النظــام  علــى   
ً
جــدا خطيــرة  وانعكاســات   ،

ً
ونظريــا  

ً
عمليــا واســعة، 

كــون  متجاهــًا  الشــعب،  ومصالــح  والثقافــة  والثــراث  والديــن  والحكومــة 

هــذه المســألة مــن المســائل التــي يجــب أن يســتقل بهــا اإلنســان عــن غيــره، 

كإنســان تتوقــف علــى هــذه االســتقالية، وبفقــدان  وأن مكانتــه الوجوديــة 

كمــا اعتبــر فرعــون فــي إيمــان الســحرة  االســتقالية يفقــد إنســانيته ومكانتــه. 

إجازتــه، إســاءة لــألدب مــع مقامــه وعظمتــه، وجــرأة  قبــل أمــره وبــدون إذنــه و

النظــام  وهيبــة  الشــخصية  هيبتــه  لتحطيــم  وســعي  ســلطته،  علــى  مفرطــة 

والدولــة، وتشــجيع العــوام والجهلــة والهمــج الرعــاع علــى التمــرد وتحريضهــم 

علــى ذلــك، وهــذا مــن شــأنه أن يهــدد األمــن واالســتقرار ويضــر بمصالح الشــعب 

ويســتحق فاعلــه أشــد العقوبــات.

وألن الموقــف جــاء مــن الســحرة وهــم مــن العقــاء ومــن خيــرة النخبــة فــي 

، بــل هــو عمــل مــدروس 
ً
الدولــة، فهــذا يــدل علــى أنــه لــم يكــن عمــًا عفويــا

ومخطــط لــه، فهــو يكشــف عــن حيلــة وعــن مؤامــرة خبيثــة مدروســة وكاملــة 

األركان، قــد تــم تدبيرهــا وتبييتهــا منــذ مــدة، وتواطــأ عليهــا الســحرة المجرمــون 

كبــر وقائدهــم األوحــد الــذي علمهــم الســحر وهــو  الخونــة مــع معلمهــم األ

موســى الكليــم؟ع؟ قبــل أن يخرجــوا إلــى ميــدان المبــارزة في الصحــراء، ولعلماء 

التفســير قــوالن حــول وقــت إعــداد المؤامــرة ومكانهــا، فمنهــم مــن قــال: أن 
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<))) فــي اجتمــاع عقــده موســى  هقِ �نَ َمِ��ي
ْ
كان العاصمــة بدليــل قولــه: >�نِ�ي �ل مكانهــا 

الكليــم؟ع؟ مــع الســحرة قبــل خروجهــم إلــى ميــدان المبــارزة فــي الصحــراء، 

ومنهــم مــن قــال: أن المؤامــرة قــد تــم إعدادهــا وتوافــق عليهــا موســى الكليــم؟ع؟ 

مــع الســحرة قبــل مــدة طويلــة، وأن ادعــاء موســى الكليــم؟ع؟ للنبــوة والرســالة، 

كمــا ذهــب  كان جــزًء مــن المؤامــرة، وأن لفــظ المدينــة ال يــدل علــى العاصمــة 

كل  ــى  . وعل ــى عمــوم البــاد مصــر ــدل عل إنمــا ي ــرأي األول، و ــه أصحــاب ال إلي

ــة العظمــى هــي مــن التهــم التــي  حــال فــإن تهمــة التآمــر مــع األعــداء والخيان

دأبــت علــى توجيههــا األنظمــة الدكتاتوريــة الفاســدة والحكومــات المســتبدة 

الظالمــة لمواجهــة مطالــب المعارضــة العادلــة، اإلصاحيــة والثوريــة، بهــدف 

تضليــل الــرأي العــام وتشــويه ســمعة المعارضيــن وتبــرر معاقبتهــم واالنتقــام 

منهــم والقضــاء عليهــم، وهــذا ممــا ينبغــي فهمــه وحســن التعامــل معــه.

وقــد بّيــن فرعــون بــأن هــدف المؤامــرة هــو االنقــاب علــى النظــام الفرعونــي 

والحكومــة  الدولــة  لهــة، وعلــى  اآل مــن  والمبــارك  والمدعــوم  القائــم  الشــرعي 

وجميــع  والدولــة  النظــام  إســقاط  و والتــراث،  والديــن  والشــعب  والملــك 

مؤسســاتها المدنيــة واألمنيــة والعســكرية، وتغييــر الديــن والتــراث، والســيطرة 

إقصــاء الملــك  علــى األوضــاع فــي البــاد، واســتام زمــام الســلطة والقيــادة، و

إبعادهــم عــن جميــع المناصــب العليــا والحساســة، وطــرد  وأعوانــه وأنصــاره و

ــروة  ــاط مــن أرضهــم ووطنهــم وديارهــم مــن أجــل االســتئثار بالحكــم والث األقب

ى إعــداد المؤامــرة والســعي فــي تنفيذهــا فــي غفلة  والمقــدرات دونهــم، وقــد جــر

مــن الملــك وأجهــزة الدولــة ورجــال األمــن المخلصيــن الشــرفاء مــن المواطنيــن 

1. نفس املصدر 
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أشــد  عليهــا  يســتحقون  كبيــرة  وذنــوب  جرائــم  وكلهــا  للشــرعية،  المواليــن 

َسْ��نَ  َها �نَ
َ
ْهل

أَ
� َها  �� ِم�نْ ُ ِرحب حنْ هقِ ِل�قُ �نَ َمِ��ي

ْ
�نِ�ي �ل ُم�ُه  ْر�قُ

َ
ك ٌر ّمَ

ْ
َمك

َ
� ل

�نَ
ٰ

�نَّ َه العقوبــات، قولــه: >�إِ

<))) أي: تعلمــون مــا أحــل بكــم مــن العقوبــة بــه جــزاء مكركــم وخيانتكــم  ُم��نَ
َ
ْ�ل �قَ

إدانتكــم بهــا. العظمــى وجرائمكــم الكبيــرة بعــد اكتشــافها وقيــام الدليــل عليهــا و

كيــد فرعــون بالســحرة، مــن أجــل معاقبتهــم  وهــذه التهمــة الباطلــة مــن 

ليكونــوا عبــرة لغيرهــم لكــي ال يفعلــوا مثــل فعلهــم. فهــو يعلــم علــم اليقيــن، بــأن 

، ولــم يلتــق بالســحرة قبــل أن يراهــم  موســى الكليــم؟ع؟ ال عاقــة لــه بالســحر

فــي ميــدان المبــارزة فــي الصحــراء فــي يــوم الزينــة، وال يعرفهــم وال يعرفونــه. 

 
ً
كان رضيعــا فموســى الكليــم؟ع؟ قــد تربــى فــي قصــر فرعــون وتحــت نظــره منــذ 

 علــى نفســه يترقــب القتــل بعــد قتلــه للرجــل 
ً
إلــى أن خــرج مــن مصــر خائفــا

القبطــي عــن طريــق الخطــأ، فهــو يعــرف موســى الكليــم؟ع؟ عــن قــرب، ويعــرف 

خصائــص شــخصيته وطبائعــه وأخاقــه واســتقامة ســلوكه. وبعــد رجوعــه 

، دخــل مباشــرة إلــى قصــره يحمــل إليــه رســالة رب العالميــن ولــم  إلــى مصــر

يلتــق بأحــد فيهــا قبلــه غيــر أخيــه وشــريكه فــي النبــوة والرســالة هــارون؟ع؟ 

وأن فرعــون وملئــه هــم الذيــن اختــاروا مواجهــة موســى الكليــم؟ع؟ بالســحرة، 

الجيــش  وجنــود  ضبــاط  طريــق  عــن  المهــرة  المحترفيــن  الســحرة  وجمعــوا 

، وعقــدوا معهــم  ــع مناطــق وأنحــاء مصــر ــن لفرعــون والنظــام مــن جمي الموالي

اجتمــاع عمــل قبــل المبــارزة، وحثوهــم وشــجعوهم وحرضوهــم ضــد موســى 

الكليــم؟ع؟ وجعلــوا المبــارزة فــي الصحــراء فــي يــوم الزينــة )يــوم العيــد( ونشــروا 

كافــة وســائل اإلعــام الرســمية والشــعبية،  االعانــات والدعايــات مــن خــال 

1. نفس املصدر 
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كبــر عــدد  وحثــوا النــاس مــن خــال الرمــوز والمنابــر الدينيــة لضمــان حضــور أ

ممكــن مــن النــاس، وذلــك لثقتهــم التامــة وكامــل اطمئنانهــم بأن النصــر والغلبة 

 للســحرة.
ً
ســتكون حتمــا

ولــم يلتــق أحــد مــن الســحرة بموســى الكليــم؟ع؟ إال فــي يوم وميــدان المبارزة 

ــه مــن قبــل، وكان الســحرة يؤلهــون  ــم يكــن يعرفهــم أو يعرفون فــي الصحــراء، ول

كبيــرة فــي تعزيــز حكمــه ونفــوذه وبســط  فرعــون الطاغيــة، وســاهموا بفاعليــة 

كانــوا يمارســونها  ســلطته وتحكيمــه فــي رقــاب العبــاد، عــن طريــق األدوار التــي 

فــي الحيــاة العامــة للمصرييــن، الدينيــة والعلميــة والسياســية واالقتصاديــة 

واالجتماعيــة والثقافيــة والفنيــة وغيرهــا، وباســم الديــن والعلــم والثقافــة والفــن 

والقوميــة والدســتور والقانــون وغيرهــا، ومارســوا الكــذب والتضليــل والخــداع 

ــة  كمــا هــو دأب النخب ــه علــى نطــاق واســع وشــامل فــي ســبيل ذلــك،  والتموي

الزائفــة مــن المثقفيــن والفنانيــن وأصحــاب الحــرف ورجــال األعمــال وحملــة 

كــم  الشــهادات العليــا ونحوهــم، المتملقيــن للنظــام الدكتاتــوري الفاســد والحا

عنهــم  والدفــاع  وجرائمهــم  وفســادهم  أخطائهــم  وتبريــر  الظالــم،  المســتبد 

وعمــا يتمتعــون بــه مــن امتيــازات وصاحيــات واســعة وســلطات مطلقــة، 

كل إنجــاز وتطــور  ويثنــون عليهــم ويحمدونهــم بمــا لــم يفعلــوا، وينســبون إليهــم 

كل خطــأ وتقصيــر ويضعونهــم في  كلهــا فيهــم، وينفــون عنهــم  ويختصــرون األمــة 

صفــوف األصفيــاء والقديســين، وذلــك بدافــع أنانيتهــم ومــن أجــل مصالحهــم 

منازلهــم،  قمامــة  ومــن  موائدهــم  مــن  الفتــات  علــى  وللحصــول  الخاصــة، 

متنكريــن للديــن الحنيــف والعقــل والمنطــق والمبــادئ الســامية والقيــم الرفيعــة 

 لهــم 
ً
والمصالــح العامــة، اإلنســانية والدينيــة والقوميــة والوطنيــة العليــا، فتبــا
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.
ً
وتعســا

كبيــر الســحرة وعظيمهــم وأســتاذهم الــذي  كان موســى الكليــم؟ع؟ هــو  ولــو 

 
ً
 ومشــهورا

ً
كمــا يزعــم فرعــون الطاغيــة، لوجــب أن يكــون معروفــا علمهــم الســحر 

كثــر النــاس إن لــم يكــن جميعهــم، بحكــم األمــر  كــن وبيــن أ فــي جميــع األما

ــة رســمية وشــعبية، ولمــا يقومــون  ــه الســحرة مــن مكان ــع ب ــه، لمــا يتمت وطبيعت

بــه مــن أدوار مهمــة وكبيــرة فــي حيــاة المصرييــن العامــة والخاصــة، ولــم يكــن 

ــاة. ــن ركام الحي  بي
ً
 مطمــورا

ً
 بســيطا

ً
إنســانا

وقــد بــذل الســحرة أقصــى وغايــة مجهودهــم، وأخرجــوا أفضــل مــا عندهــم 

مــن العلــم والمعرفــة والخبــرة والمواهــب والقــدرات والمهــارات الفنيــة والحــذق 

الكــذب  فنــون  مــن  جعبتهــم  وســعته  مــا  كل  ونثــروا   ، الســحر صناعــة  فــي 

 يملكونــه مــن أجــل تحقيــق 
ً
والخــداع والتمويــه والتضليــل، ولــم يدخــروا شــيئا

الغلبــة علــى موســى الكليــم؟ع؟ إلثبــات تفوقهــم عليــه والتقــرب إلــى فرعــون 

لــه والفــوز برضوانــه ومكافأتــه العظيمــة النوعيــة الماديــة والمعنويــة التــي  اإل

الوســع والطاقــة  وعدهــم بهــا، ولكنهــم عجــزوا بعــد االجتهــاد وبــذل أقصــى 

وفشــلوا فــي الوصــول إلــى مــا قصــدوا، وانتصــر عليهــم موســى الكليــم؟ع؟ بالرغــم 

عنهــم، وكانــت الهزيمــة النكــراء غيــر المتوقعــة التــي فاجأتهــم، هــي الواقعــة 

كل المقاييــس، وكشــفت عــن حقيقــة أن مــا جــاء بــه موســى  التــي فاقــت 

ى ومعجــزة  كبــر الكليــم؟ع؟ ليــس مــن الســحر وال مشــابه لــه، بــل هــو آيــة إلهيــة 

كيــد قــوة غيبيــة أزليــة أبديــة مطلقــة،  إلهيــة نيــرة عظمــى، تقــف وراءهــا بالتأ

، فتبيــن لهــم الحــق وعرفــوه، وتيقنــوا منــه بشــكل  فــوق الطبيعــة وفــوق البشــر
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قاطــع ال شــك فيــه وواضــح ال لبــس فيــه وال غمــوض وال شــبهة عليــه، بمــا هــم 

أهــل العلــم والخبــرة المحترفيــن فــي الفــن، مســتندين فــي علمهــم ويقينهــم إلــى 

الدليــل المنطقــي الصحيــح والمشــاهدة العلميــة المنهجيــة الواضحــة والتامــة، 

كمــا  فخضعــوا للحقيقــة حيــن عرفوهــا وتيقنــوا منهــا، وســلموا لهــا ولــم يكابــروا 

يفعــل أهــل العنــاد، وأعلنــوا إيمانهــم إلــى النــاس بتلقائيــة وبــدون تكلــف أو 

. ــر ــردد، وبجــرأة وشــجاعة منقطعــة النظي تخلــف أو ت

وقــد وطنــوا أنفســهم علــى تحمــل جميــع العواقــب والتبعــات، واســتعدوا 

موقــف  وهــو  منهــم،   
ً
انتقامــا المتوقعــة؛  وغيــر  المتوقعــة  العقوبــات  إلنــزال 

وتســتدعيه  اإلنســانية،  والكرامــة  الحكمــة  تقتضيــه  نبيــل،  بطولــي  إنســاني 

الفطــرة والطبــع الســليم، ويحكــم بــه العقــل والمنطــق والديــن الحنيــف، لكــن 

المســتبدين  والحــكام  المتجبريــن،  والطغــاة  والفراعنــة  الضاليــن  الطواغيــت 

الظلمــة، والمترفيــن المســتغلين، واالنتهازييــن األنانييــن، والنفعييــن الفاســدين، 

 للحقائــق 
ً
كلهــم ال يعرفــون معنــى لإلنســانية والحريــة والكرامــة، وال يقيمــون وزنــا

الوحيــد هــو  والقيــم، ومنطقهــم  والمبــادئ  والمنطــق  والعقــل  الحــق  والديــن 

الوحيــد هــو  ، وأســلوبهم  والنــار العنــف واإلرهــاب وسياســة الحديــد  منطــق 

إذا ُغِلبــوا بالحقائــق والحجــة  ، و الترغيــب والترهيــب لفــض وشــراء الضمائــر

والدليــل والمنطــق، ردوا بلغــة الحديــد والنــار ومنطــق العنــف واإلرهــاب والقــوة، 

كــس لإلنســانية  لفــرض حكــم األمــر الواقــع، المخالــف للعقــل والمنطــق، والمعا

والحريــة والكرامــة وحقــوق اإلنســان الطبيعيــة فــي الحيــاة.

وعليــه: فــإن دعــوى اإللتقــاء والتآمــر والتواطــؤ بيــن الســحرة وبيــن موســى 
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كذوبــة مفضوحــة ال يقتنــع بها إال الجهلة والمغرضين من التابعين  الكليــم؟ع؟ أ

والمواليــن للنظــام والملــك، وال تســتند إلــى حجــة صحيحــة وال برهــان.

باألنانيــة  مشــبع  ْم<))) 
ُ
ك

َ
ل �نَ  دنَ

آ
� �نْ 

أَ
� َل  �بْ

�قَ ِه  �بِ م  �قُ َم�ن
آ
�< الطاغيــة:  فرعــون  وقــول 

، ويكشــف عــن ذات فــي غايــة  المفرطــة، والتعجــرف واألنفــة والكبريــاء والتجبــر

التغــول والتضخــم، واالعتقــاد لنفســه بالســلطة المطلقــة علــى النــاس، بغيــر 

كمــا هــو حــال جميــع الطواغيــت  وجــه حــق وبــا حجــة أو دليــل أو برهــان، 

الواقعيــن  المســتغلين  والمترفيــن  الظالميــن  المســتبدين  والحــكام  والفراعنــة 

تحــت تأثيــر غــرور الســلطة والقــوة والثــروة والمناصــب علــى طــول التاريــخ 

الجغرافيــا. وعــرض 

ــه قبــل  إعان ــأن اســتقال الســحرة باإليمــان و ــة رأى، ب وألن فرعــون الطاغي

 عنــد 
ً
كافيــا  

ً
إجازتــه، قــد ال يكــون مبــررا إلــى إذنــه و أمــره وبــدون الرجــوع إليــه و

عامــة النــاس إلنــزال العقوبــة بالســحرة واالنتقــام منهــم، وقــد يعتقــد البعــض بــأن 

ذلــك حــق لهــم أو أنهــم معــذورون، رغــم تربيــة أجهــزة الدولــة الفرعونيــة للنــاس 

علــى الطاعــة المطلقــة العميــاء لفرعــون والخضــوع إلرادتــه، لكــن التجــارب 

علمتــه بــأن النــاس فــي أنفســهم وبحســب منطقهــم الطبيعــي وفطرتهــم، قــد 

ينكــرون ذلــك وال يرضونــه ويتعاطفــون مــع الضحيــة تحــت عنــوان المظلوميــة 

ملــؤه  ويوافقــه  نفســه  نظــر  فــي  يعتقــد  كان  إن  و فرعــون  أن  أي:  ونحوهــا، 

إعانهــم لــه بــدون إذن فرعــون  وأنصــاره ومعاونــوه، بــأن مجــرد إيمــان الســحرة و

 لمعاقبتهــم واالنتقــام منهــم؛ ألنهــم خالفــوا مقتضــى 
ً
كافيــا  

ً
إجازتــه، يعــد ســببا و

1. نفس املصدر 
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اإليمــان بألوهيــة فرعــون وربوبيتــه وتحــدوا ســلطاته المطلقــة عليهــم، ونالــوا 

مــن هيبتــه ومقامــه وعظمتــه، ولمــا يشــكله موقفهــم مــن خطــر جســيم وتهديــد 

للنظــام والدولــة، إال أنــه يهتــم فــي مثــل هــذه الظــروف الحساســة والصعبــة 

بــل لحاجتــه  بــه فــي نفســه،   منــه 
ً
ال إيمانــا العــام،  بالغــة الخطــورة بالــرأي 

الملحــة إليــه فــي هــذه الظــروف.

 لمعاقبتــه 
ً
كافيــا  

ً
وعليــه: فقــد بحــث عــن أســباب إضافيــة لتكــون مبــررا

ــزال أشــد  ــة بالغــة إلن ــه فــي حاجــة سياســية وأمني ــل بهــم؛ ألن الســحرة والتنكي

مثــل  أحــد  يفعــل  فــا  لغيرهــم،  عبــرًة  يجعلهــم  لكــي  بالســحرة،  العقوبــات 

 فــي النــاس، فيفكــر النــاس 
ً
فعلهــم، ولكــي يبطــل مفعــول إيمانهــم الخطيــر جــدا

كثــر مــن تفكيرهــم فــي حقيقــة إيمانهــم ودوافعــه،  كيفيــة االنتقــام منهــم، أ فــي 

وذلــك لمــا يمثلــه إيمــان الســحرة مــن تهديــد جــدي وبعيــد المــدى علــى النظــام 

ــة يجــب وقفــه والقضــاء عليــه فــي مهــده، لمــا يتمتــع بــه الســحرة مــن  والدول

واألدوار  واقتصاديــة،  واجتماعيــة  وسياســية  وثقافيــة  وعلميــة  دينيــة  مكانــة 

ــاة العامــة والخاصــة للمصرييــن.  ــة التــي يقــوم بهــا الســحرة فــي الحي الخدمي

الدينيــة  فرعــون  صفــة  البطولــي  اإلنســاني  بموقفهــم  الســحرة  تحــدى  فقــد 

ومقــام عظمتــه وســلطانه، وحطمــوا الهالــة القدســية الوهميــة التــي أحــاط بهــا 

نفســه وأحاطــه بهــا ملــؤه وبطانتــه وأعوانــه وجوقــة المتملقيــن والمتزلفيــن مــن 

االنتهازييــن األنانييــن والنفعييــن الفاســدين بغيــر وجــه حــق وال حجــة وبرهــان.

ــام  ــأن االنتق ــة، ب ــه العملي ــه وخبرت ــة وتيقــن بدهائ لقــد رأى فرعــون الطاغي

إنــزال أشــد العقوبــات الجســمية والنفســية عليهــم والتنكيــل بهــم،  مــن الســحرة و
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هــو الســبيل الوحيــد أمامــه، والوســيلة المثلــى إلنقــاذ نظامــه الملكــي الفاســد 

الظالمــة وملكــه  المســتبدة  الحــق والعــدل وحكومتــه  الجائــرة عــن  ودولتــه 

ــة والمخالفــة  ــر الواقعي ــر الشــرعية وغي ــه غي ــه وامتيازات ومصالحــه وصاحيات

للعقــل والمنطــق ولكرامــة اإلنســان وحقوقــه والمصلحــة العامــة. وقــد شــاركه 

ملــؤه ومعاونــوه وأنصــاره وكامــل جهــازه الدينــي واألمنــي والعســكري والسياســي 

إنــزال أشــد العقوبــات الجســمية والنفســية  واإلداري والفنــي الــرأي؛ ألن االنتقــام و

والتنكيــل البشــع بالســحرة، يشــغل النــاس بالتفكيــر فــي االنتقــام والخــوف منــه، 

كثــر مــن اشــتغالهم بالتفكيــر فــي حقيقــة إيمانهــم ودوافعــه بــل يصرفهــم عنــه  أ

 
ً
إذا لــم يفعــل فرعــون ذلــك، ولــم يظهــر ردة فعــل عنيفــة وقاســية جــدا ، و

ً
تمامــا

وفوريــة إزاء جــرأة الســحرة وشــجاعتهم فــي إعــان إيمانهــم أمــام الجماهيــر 

وبحضرتــه مــع ملئــه ومعاونيــه وأنصــاره وكامــل جهــازه، فــإن األمــر ســينتهي 

إعانــه اقتــداًء بالســحرة  إظهــار إيمانهــم و  إلــى إيمــان غالبيــة النــاس و
ً
حتمــا

والدولــة  النظــام  معهــا  يفقــد   ،
ً
جــدا خطيــرة  ســابقة  وهــي  لهــم،  ومتابعــة 

والحكومــة والملــك لهيبتهــم فــي نفــوس النــاس، ويظهــر النــاس الجــرأة عليهــم، 

ــا: ــدة، منه وذلــك ألســباب عدي

ظهــور اآليــات الواضحــات والمعجــزات النيــرات الباهــرات علــى يــد   .(

موســى الكليــم؟ع؟ وهــي دليــل قاطــع علــى صــدق نبوته ورســالته وعدالة 

قضيتــه وشــرعية مطالبــه اإلصاحيــة الدينيــة والسياســية والحقوقيــة.

المكانــة العاليــة الدينيــة والعلميــة والثقافيــة والسياســية واالجتماعيــة   .(

واالقتصاديــة التــي يتمتــع بهــا الســحرة فــي المجتمــع المصــري القائــم 
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علــى التقســيم الطبقــي الوراثــي، والــدور البــارز الواســع الــذي يقــوم بــه 

التــي  الكبيــرة  والخدمــات  والخاصــة،  العامــة  الحيــاة:  فــي  الســحرة 

كافــة األصعــدة الدينيــة والمدنيــة. يقدمونهــا للمصرييــن علــى 

كل المناطــق واألنحــاء فــي  ألن فرعــون ومــأله قــد جــاؤوا بالســحرة مــن   .3

إخمــاد فتنــة  ، وتحــدوا بهــم موســى الكليــم؟ع؟ إلبطــال دعوتــه و مصــر

ــه، وجعلوهــم الحجــة بينهــم وبيــن موســى الكليــم؟ع؟ فــي  ــه وثورت دين

فصــل الخصومــة واالختــاف.

فــإذا لــم ينتقــم فرعــون مــن الســحرة وظهــرت مفاعيــل إعانهــم إليمانهــم 

إرجاعهــا إلــى ســابق  وانتشــرت بيــن النــاس، فســتكون الســيطرة علــى األوضــاع و

النظــام والدولــة  بــل غيــر ممكنــة ممــا يهــدد  فــي غايــة الصعوبــة،  عهدهــا 

والحكومــة بالســقوط، ويهــدد ملــك فرعــون وســلطانه بالــزوال.

كان فرعــون الطاغيــة ال ينظــر إال إلــى نفســه، وال يفكــر إال فــي مصالحــه  ولمــا 

برهــان  لديــن وال حقيقــة وال منطــق وال حجــة وال   
ً
وزنــا يقيــم  الخاصــة، وال 

، فقــد  ــى هــذا النحــو ــح عامــة وال لشــيء آخــر عل ــم وال مصال ــادئ وال قي وال مب

ســارع بدهائــه ولوضــوح الصــورة والعواقــب لديــه، إلــى اتهــام الســحرة بالخــروج 

ــن المعمــول  ــد والقواني علــى الديــن الرســمي والشــعبي، وعلــى األعــراف والتقالي

بهــا فــي البــاد، ونفــى عــن إيمانهــم بــكل صافــة وعنجهيــة ووقاحــة وصفاقــة 

وتعجــرف صفــات البــراءة والطهــارة والصــدق والقناعــة المســتندة إلى انكشــاف 

إعانهــم إلــى دوافــع دنيويــة  الحقائــق بالدليــل والبرهــان، ونســب إيمانهــم و

تآمريــة خبيثــة، ليثبــت بحقهــم الجنايــة والجريمــة والخيانــة العظمــى، فقــال 
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ومتآمــرون علــى النظــام والدولــة والحكومــة والملــك والشــعب، ومفســدون فــي 

إعانــه إلــى النــاس بحضرتــي قبــل  األرض، ومــا حصــل منكــم مــن اإليمــان و

أن آمركــم بــه وآذن لكــم فيــه، لــم يكــن عــن قناعــة حقيقيــة، بــل هــو حيلــة 

خفيــة ومؤامــرة خبيثــة دبرتموهــا بليــل فــي غفلــة مــن رجــال الدولــة وأجهزتهــا 

ورجــال األمــن والمخلصيــن الشــرفاء مــن المواطنيــن المواليــن للنظــام والملــك، 

كبيركــم وعظيمكــم وأســتاذكم  وتوافقتــم عليهــا وتواطأتــم مــع موســى الــذي هــو 

ــوا  الــذي علمكــم الســحر وقائدكــم األوحــد، علــى أن يغلبكــم بســحره ثــم تعلن

إيمانكــم بــه وتصدقــوا برســالته وتأخــذوا بحركتــه، التــي هــي علــى خــاف 

ــد  ــة والنظــام، وعلــى خــاف األعــراف والتقالي الديــن الرســمي والشــعبي للدول

ــة، وتكشــف  ــن المعمــول بهــا فــي البــاد، وعلــى خــاف اإلرادة الملكي والقواني

عــن خيانتكــم وســوء أدبكــم مــع اإلرادة والمقــام الملكــي العظيــم، فيتبعكــم فــي 

ذلــك الجهلــة مــن النــاس، تحــت تأثيــر الكــذب والخــداع والتمويــه والتضليــل، 

ويعصــوا ربهــم األعلــى ويخالفــوا األعــراف والتقاليــد والقوانيــن المعمــول بهــا 

فــي البــاد، ويعلنــوا الخــروج والتمــرد علــى اإلرادة الملكيــة والنظــام والدولــة، 

عــن  والدفــاع  والفســاد  الظلــم  علــى  والثــورة  الجديــد  الديــن  عنــوان  تحــت 

المســتضعفين والمحروميــن ونحــو ذلــك مــن العناويــن البراقــة التــي تســتهوي 

وتجــذب إليهــا الجهلــة والرعــاع مــن النــاس، وبهــذا يتحقــق لكــم مــا أردتــم 

وقصدتــم مــن االنقــاب، وتتــم المؤامــرة الخبيثــة ويســقط النظــام وكافــة أجهــزة 

1. نفس املصدر 
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الدولــة، الدينيــة والمدنيــة واألمنيــة والعســكرية، وتســيطروا علــى الحكــم والثــروة 

والمقــدرات، وتغيــروا األوضــاع بمــا يحقــق أهدافكــم وفيــه مصلحتكــم، وتبعــدوا 

أنصــار النظــام عــن المناصــب العليــا الرئيســية والحساســة، المدنيــة واألمنيــة 

أرضهــم وديارهــم ووطنهــم؛  األقبــاط وتخرجوهــم مــن  والعســكرية، وتطــردوا 

كلهــا فتكــون لكــم خالصــة دونهــم،  لتســتأثروا بالســلطة والثــروة والمقــدرات 

 
ً
وبذلــك تنتقمــون مــن النظــام والدولــة والحكومــة والملــك والمواليــن جميعــا

ــة واســعة واحــدة. ــة تاريخي فــي ضرب

وقــد أراد فرعــون الطاغيــة مــن وراء نفــي صفــات الصــدق والطهــارة واألمانــة، 

وتوجيــه االتهامــات الباطلــة إليهــم، تحقيــق مجموعــة مــن األهــداف الرئيســية، 

منهــا:-

أن يقلــب بمكــره ودهائــه الحقائــق ويكيــد بالســحرة، فيوهــم الــرأي العــام  أ. 

بــأن مــا أظهــره الســحرة مــن اإليمــان بالتوحيــد والمعــاد والتصديــق بنبــوة 

موســى الكليــم وهــارون؟امهع؟ ورســالتهما إلــى النــاس مــن رب العالميــن 

وعدالــة قضيتهمــا وشــرعية مطالبهمــا الدينيــة والسياســية والحقوقيــة، 

 علــى 
ً
ال عاقــة لــه بالحقائــق الموضوعيــة والقناعــة العقليــة اعتمــادا

إنمــا هــو حيلــة ومؤامــرة مدبــرة بليــل فــي غفلــة مــن  الدليــل والبرهــان، و

الملــك وأجهــزة الدولــة ورجــال األمــن والمخلصيــن الشــرفاء مــن أبنــاء 

الشــعب، وقــد انكشــفت المؤامــرة وبــدت خيوطهــا وأبعادهــا إلــى العيــان 

مــن خــال الموقــف فــي ميــدان المبــارزة.

أن مــا ينزلــه مــن العقــاب الشــديد بالســحرة، ليــس فيــه انتهــاك لحقــوق  ب. 
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 منهــم ألنهــم 
ً
؛ ألنــه ليــس انتقامــا اإلنســان ولحريــة العقيــدة والضميــر

 ، مارســوا بزعمهــم حقهــم فــي التعبيــر عن الــرأي وحرية المعتقــد والضمير

لــه الــذي هــو ربهــم  كان فيــه إســاءة األدب لمقــام الملــك اإل إن  حتــى و

األعلــى ولــه الســلطة المطلقــة عليهــم وال تجــوز لهم معصيتــه ومخالفته 

إنمــا هــو جــزاء عــادل يطالــب بــه العقــاء  والخــروج عــن أمــره ونهيــه، و

الســر  فــي  النكــراء والتآمــر الخبيــث  العظمــى  علــى جريمــة الخيانــة 

لهــة  لانقــاب علــى النظــام الشــرعي القائــم المدعــوم والمبــارك مــن اآل

ــة واإلمســاك بزمــام الســلطة، ووضــع اليــد  والســيطرة علــى أجهــزة الدول

إبعــاد أنصــار النظــام ومحبيــه  علــى الثــروة والمقــدرات واالســتئثار بهــا، و

عــن الوظائــف والمناصــب العليــا والحساســة فــي الدولــة وطــرد األقبــاط 

المواليــن الحالييــن للنظــام والدولــة مــن أرضهــم وديارهــم ووطنهــم.

إدخــال الخــوف الشــديد والفــزع العظيــم فــي قلــوب المعارضيــن، لكــي  ج. 

ال يحــذوا حــذو الســحرة ويفعلــوا مثــل فعلهــم، فيحــّد بذلــك مــن عــدد 

المناصريــن لموســى الكليــم؟ع؟ والمنخرطيــن فــي حركتــه اإلصاحيــة 

ومســاحة تأثيــره فــي قلــوب المواليــن للنظــام، لكــي يوهمهــم بالعواقــب 

الســيئة الوخيمــة، ويحجبهــم الخــوف والفــزع عــن اإليمــان بنبــوة موســى 

وهــارون؟امهع؟ والتصديــق برســالتهما مــن رب العالميــن وبعدالة قضيتهما 

والحقوقيــة،  والسياســية  الدينيــة  اإلصاحيــة  مطالبهمــا  ومشــروعية 

وعــن التعاطــف معهمــا ومــع بنــي إســرائيل تحــت عنــوان المظلوميــة 

والحرمــان ونحــو ذلــك، ولكــي يســتفزهم لمناهضــة موســى الكليــم؟ع؟ 

النظــام ومناصرتــه  إلــى صــف  الوقــوف  ومحاربتــه، ويحرضهــم علــى 
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وتأييــده فــي جميــع االجــراءات العقابيــة؛ لانتقــام مــن الســحرة ومــن 

بنــي اســرائيل وعمــوم المؤمنيــن ومــن موســى وهــارون؟امهع؟.

األنظمــة  عليهــا  دأبــت  التــي  كــرة  الما الخبيثــة  السياســة  هــي  وهــذه 

الدكتاتوريــة والحكومــات المســتبدة فــي العالــم علــى طــول التاريــخ وعــرض 

الجغرافيــا مــع المعارضيــن لهــم، وعليــه: أصــدر فرعــون الطاغيــة حكمــه الملكي 

ــات واالنتقــام منهــم  ــة الســحرة بأشــد وأقصــى العقوب القاضــي بوجــوب معاقب

أشــر انتقــام، والتنكيــل بهــم غايــة التنكيــل؛ ليعلمــوا عاقبــة تآمرهــم الموهــوم 

<))) أي تعلمــون  ُم��نَ
َ
ْ�ل َسْ��نَ �قَ كمــا يريــد، فقــال: >�نَ الــذي فّصلــه وألبســهم إيــاه 

مــا أحلــه بكــم مــن العقوبــات القاســية، جــزاء جريمتكــم وخيانتكــم العظمــى 

لــه وربكــم األعلــى، لتكونــوا عبــرة إلــى غيركــم  وجرأتكــم علــى ســيدكم الملــك اإل

ــأن ســامتهم ســتكون  فــا يفعــل أحــد مثــل فعلكــم؛ ألن الجميــع ســيعلمون ب

ــه والخــروج  ــه، وأن معارضت ــام إلي ــول حكــم األمــر الواقــع والخضــوع الت فــي قب

 لألمــن واالســتقرار فــي البــاد، وتحــدي 
ً
 فــي األرض، وتهديــدا

ً
عليــه ســُيعد فســادا

للهيبــة والمقــام واإلرادة الملكيــة ولســلطة الدولــة، واإلضــرار بالتنميــة وبمصالــح 

الشــعب الجوهريــة والحيويــة، وهــي أمــور ال يمكــن التســامح والتســاهل بشــأنها؛ 

ألن التســامح والتســاهل فــي هــذه الحالــة، يأتــي علــى خــاف الحكمــة والعقــل 

والمنطــق، ونقيــض الغايــة منهــا، ونقيــض مســؤولية الحكــم وأمانــة الرعايــة 

كل ســفيه  ، فيجــب إنــزال أشــد وأقصــى العقوبــات علــى  والسياســة والتدبيــر

أحمــق وخائــن تســول لــه نفســه الخبيثــة معارضــة النظــام الشــرعي والدولــة 

أيــة حركــة  فــي  واالنخــراط  العظيــم،  والملــك  الرشــيدة  والحكومــة  القائمــة 

1. نفس املصدر 
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كان مــن  إن  ــى و ــر ســلمية، حت ــة ســلمية أو غي ــة أو حقوقي ــة أو ثوري إصاحي

العلــم والطهــارة الروحيــة والقداســة والمنزلــة الرفيعــة والمقــام العظيــم، وكان 

كان  مــن األصفيــاء واألوليــاء الصالحيــن، مثــل: موســى الكليــم وهــارون ؟امهع؟، أو 

ــاء المخلصيــن، مثــل:  مــن الفقهــاء والمعارضيــن والمجاهديــن الشــرفاء النجب

الشــهيد الصــدر والشــهيد الســيد قطــب، ونحوهمــا، أي: أن المعارضــة للنظــام 

كانــت منزلتــه   
ً
ــا كــم المســتبد الظالــم، ســتكلف صاحبهــا أي الدكتاتــوري والحا

ومكانتــه الدينيــة والعلميــة واالجتماعيــة حياتــه وأعــز وأنفــس مــا يملــك؛ 

ألنــه ال قيمــة للشــخص بمــا هــو عليــه فــي نفســه مــن العلــم والطهــارة والخيريــة 

إنمــا قيمتــه بمــا هــو مــواٍل للنظــام ونافــع لــه أو علــى األقل ال يشــكل  والصــاح، و

 عليــه.
ً
خطــرا

وفــي ظــل ذلــك وعلــى خلفيتــه، توعــد فرعــون الطاغيــة الســحرة بأشــد 

تنــزل عــادًة بالمفســدين فــي األرض، وهــي جريمــة وهميــة  التــي  العقوبــات 

، مــن 
ً
 وعدوانــا

ً
كمــا يريــد علــى حســب رغبتــه ظلمــا اخترعهــا وألبســها الســحرة 

إرضــاًء ألهوائــه وغــروره  أجــل مصلحتــه ومصلحــة نظامــه ودولتــه وحكومتــه و

اإلنســان  وكرامــة  والمنطــق  العقــل  خــاف  وعلــى  برهــان،  أو  حجــة  بــدون 

ْم 
ُ
ك َ ِ��ي �يْ

أَ
� َ��نَّ  ِ�ّ

�قَ
�أُ

َ
>ل وأنانيــة مفرطــة:  تــام  غــرور  فــي  فقــال  وحريتــه وحقوقــه، 

<))) أي: قــرر أن ينفــذ فــي الســحرة  �نَ َمِ��ي ْ حب
أَ
ْم �

ُ
ك

�نَّ �بَ ِ
ّ
َ�ل

�أُ
َ
ّمَ ل

ُ ٍ �ث ا�ن
َ
ل �نْ �نِ م ّمِ

ُ
ك

َ
ل ْر�بُ

أَ
َو�

المؤمنيــن المجاهديــن األبطــال حكــم اإلعــدام عــن طريــق قطــع األطــراف مــن 

ى  ى، أو قطــع الرجــل اليســر خــاف، أي: قطــع الرجــل اليمنــى مــع اليــد اليســر

علــى  يصلبهــم  ثــم  أبشــع،  الجانبيــن  مــن  القطــع  ليكــون  اليمنــى،  اليــد  مــع 

1. األعراف: 124 
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ً
ــا  بطيئ

ً
ــا ــوا موت جــذوع النخــل ليفتضحــوا بزعمــه، ويتركهــم ينزفــون حتــى يموت

ــة الشــديدة  ــوا بهــذه العقوب بعــد تعذيــب جســدي ونفســي شــديدين؛ ليتحمل

لــم، وقــرر أن ينــزل  كبــر قــدر ممكــن مــن العــذاب واأل الجســمية والنفســية أ

 ،
ً
 بالســحرة جميعــا

ً
هــذه العقوبــة الجســيمة والنفســية القاســية والمؤلمــة جــدا

 وقفــوا متضامنيــن فــي جريمــة 
ً
؛ ألنهــم جميعــا

ً
 أبــدا

ً
فلــن يســتثني منهــم أحــدا

االنقــاب والتآمــر والخيانــة العظمــى علــى النظــام والدولــة والحكومــة والملــك 

والشــعب والديــن والتــراث القومــي.

وهــذا النــوع مــن العقوبــة القاســية الجســمية والنفســية والتنكيــل الوحشــي 

البشــع، يهــدف إلــى أمــور عديــدة، منهــا:

اإلشارة إلى عظيم الجرم وقبحه.  .(

تشــويه صــور المعارضيــن للنظــام وســمعتهم، وهــدم مكانتهــم المعنويــة   .(

واالجتماعيــة فــي نفــوس النــاس.

.
ً
تحطيم إرادة المعارضين للنظام وقتل روحهم المعنوية تماما  .3

الصلــب بعنــف علــى  أن  لغيرهــم، حيــث  الضحايــا عبــرة  يكــون  أن   .(

مــن  الــدم  وتدفــق  خــاف،  مــن  األطــراف  وقطــع  النخــل،  جــذوع 

لــم، ممــا يثيــر   مــع شــدة العــذاب واأل
ً
 بطيئــا

ً
األجســاد، والمــوت موتــا

الرعــب والفــزع الشــديد فــي نفــوس النــاس، ال ســيما ضعفــاء القلــوب 

والعقيــدة واإليمــان بالقضيــة، فــا يفعلــون مثــل فعلهــم، لكــي ال ينــزل 

بهــم مــا نــزل بالضحايــا وحــل بســاحتهم، وقيــل: أن فرعــون الطاغيــة هــو 
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أول مــن قطــع مــن خــاف وصلــب))).

: أن هــذه األســاليب القمعيــة الوحشــية وغيــر اإلنســانية،  الجديــر بالذكــر

التــي ال تعــرف معنــى لإلنســانية ولحريــة اإلنســان وكرامتــه، وال تقيــم للعقــل 

الدكتاتوريــة  األنظمــة  إليهــا  تلجــأ  التــي   ،
ً
وزنــا والقيــم  والمبــادئ  والمنطــق 

الفاســدة، والحكومــات المســتبدة الظالمــة فــي العالــم، قــد تفيدهــا فــي التعامل 

ترخــص  التــي  بالقضيــة،  واإليمــان  والعقيــدة  القلــوب  ضعيفــة  الفئــات  مــع 

نفســها أمــام التهديــدات واإلغــراءات، فتبيعهــا بثمــن بخــس فــي ســوق النخاســة 

السياســية، أو تتخلــى عــن حريتهــا وكرامتهــا وتبتعــد عــن تحمــل المســؤولية 

ــن تفيدهــا بشــيء مــع  ــة، لكنهــا ل ــة والوطني ــة القومي العامــة اإلنســانية والديني

، الذيــن ينطلقــون فــي معارضتهــم عن عقيدة  المعارضيــن الشــرفاء األبــاة األحــرار

ويقيــن ووضــوح رؤيــة وبصيرة وقناعة تامة بصواب وســامة مســلكهم الجهادي 

المعــارض، وعدالــة قضيتهــم وشــرعية مطالبهــم اإلصاحيــة أو الثوريــة، وســوف 

يبقــون يعارضــون ويضحــون ويقدمــون القرابيــن مــن الشــهداء األحرار والســجناء 

المعذبيــن والمنفييــن والمطارديــن وغيرهــم، حّتــى ينتصــروا ويحققــوا أهدافهــم 

الطبيعيــة  وحقوقهــم  والثوريــة  اإلصاحيــة  مطالبهــم  تمــام  علــى  ويحصلــوا 

كاملــة غيــر منقوصــة، ويقضــوا علــى الدكتاتورية واالســتبداد والظلم  والمكتســبة 

والفســاد واالنحــراف والتخلــف والضعــف والتحلــل واالنحطــاط، وتتحقــق 

اإلرادة الشــعبية فــي اختيــار نظامهــا السياســي وحكومتهــا وتقريــر مصيرهــا 

بنفســها، ومنافســة الشــعوب واألمــم المتحضــرة علــى التقــدم والرخــاء، وتكــون 

ــم و التنكــر  ــة المطــاف ارتــكاب الجرائ ام المســتبدين فــي نهاي
ّ
ــة الحــك حصيل

1. تفسير الطبري، جزء 6، صفحة 24 
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، ثــم يخســرون الملــك  لإلنســانية بــدون حــدود، وتحمــل عذابــات الضميــر

ــا وهــم يحملــون معهــم الخــزي والعــار واللعنــة وتبعــات  ويخرجــون مــن الدني

أعمالهــم التــي ســودوا بهــا صفحــات التاريــخ ثــم يــردون إلــى أشــد العــذاب فــي 

اآلخــرة.

وقــد تفيــد هــذه األســاليب الوحشــية القاســية وغيــر اإلنســانية األنظمــة 

الدكتاتوريــة المســتبدة إلــى حيــن مــن الزمــان، لكنهــا تتحــول إلــى عوامــل فشــل 

وتقويــض لهــذه األنظمــة والحكومــات مــن األســاس علــى المــدى البعيــد، حتــى 

وتلحــق  األبــد،  إلــى  وتقضــي عليهــا  وقناعاتهــم  النــاس  عقــول  مــن  تخرجهــا 

وفــي  الدنيــا،  الحيــاة  فــي  واللعنــة  والعــار  الخــزي  وأهلهــا  عليهــا  بالقائميــن 

، وفــي الحديــث: »بالظلــم تــزول النعــم«)))،  اآلخــرة أشــد العــذاب وبئــس المصيــر

»والملــك يــدوم مــع الكفــر وال يــدوم مــع الظلــم«))).

كما ُذكر  كان هــدف فرعــون الطاغيــة مــن التنكيــل الوحشــي بالســحرة -  لقــد 

 للتأثــر بهــم فــي صفــوف النــاس المواليــن والمعارضيــن، 
ً
 أخيــرا

ً
- أن يضــع حــدا

المواطنيــن والمقيميــن، فــا يســلك أحــد ســلوكهم، وال يفعــل أحــد مثــل فعلهــم؛ 

لكــي ال ينتفــض النــاس ويتمــردوا عليــه ويثــوروا علــى نظامــه ودولتــه وحكومتــه، 

ويتركــوه ويلحقــوا بموســى الكليــم؟ع؟ ويؤمنــوا بنبوتــه ودينــه ويصدقــوا برســالته، 

وينخرطــوا فــي حركتــه اإلصاحيــة وثــورة بنــي إســرائيل التحرريــة. وليــس المهــم 

فــي حســاب فرعــون السياســي الموقــف القمعــي التصفــوي للســحرة، الحــق 

1. غرر الكم ودرر الكلم، حكمة 10413، صفحة 298 
طبة: 224 2. نهج البالغة، الن



الفوا الردتيف الوصدقلا التدق تمل الفدبلل و ة ودل السفرا    269 

والعــدل وحقــوق اإلنســان وحريتــه وكرامتــه والعقل والمنطــق والحجج والبرهان 

كــدأب الفراعنــة والحــكام المســتبدين الظلمــة فــي العلــم،  ونحــو ذلــك، فهــو 

 
ً
 لكــن المهــم لديــه، أن يضــع حــدا

ً
ــا ــه وزن ال يؤمــن بشــيء مــن ذلــك وال يقيــم ل

 ،
ً
 للمعارضــة والمعارضيــن ويوقــف تقدمهــم ويقضــي علــى خطرهــم تمامــا

ً
نهائيــا

كان، وبغــض  ليــدوم بقــاؤه علــى العــرش ويســتمر بــدون منغصــات، بــأي ثمــن 

النظــر عــن عــدد الضحايــا ومــن يكونــون؛ ألن الوصــول إلــى الحكــم والبقــاء فيــه، 

لــه طريقــان:

اإلرادة الشعبية. أ. 

فــرض حكــم األمــر الواقــع بالعنــف والقــوة واإلرهــاب والخــداع والتضليل  ب. 

ونحوهــا مــن األســاليب الوحشــية وغيــر اإلنســانية وغيــر المنطقيــة وغيــر 

. المعقولــة وغيــر المشــروعة، وعمليــات فــض شــراء الضمائر

ــة والحكومــات  وألن اإلرادة الشــعبية ال يمكــن توفيرهــا لألنظمــة الدكتاتوري

إن حصلــت علــى التأييــد  المســتبدة الظالمــة علــى المــدى الطويــل، حتــى و

، عــن طريــق ممارســة الكــذب والتضليــل والخداع  الشــعبي علــى المــدى القصيــر

وتبنــي بعــض الشــعارات البراقــة ونحــو ذلــك، إال أنهــا تخســر وتفقــد شــعبيتها 

وتتعــرض للثــورة و االنقــاب عليهــا والتمــرد ضدهــا علــى المــدى البعيــد؛ ألنهــا 

مخالفــة للعقــل والمنطــق والفطــرة والطبــع الســليم والســنن اإللهيــة والمصالــح 

ــة والكرامــة والحقــوق الطبيعيــة لإلنســان، فــا  العامــة للنــاس، وتتنكــر للحري

 ، يبقــى أمامهــا للوصــول إلــى الحكــم والبقــاء واالســتمرار فيــه، إال الطريــق اآلخــر

والترغيــب  الترهيــب  واتبــاع سياســة  واإلرهــاب  والعنــف  القــوة  وهــو طريــق 
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)العصــا والجــزرة(؛ لفــض وشــراء الضمائــر مــن أصحــاب النفــوس الرخيصــة، 

ضعفــاء العقــول وســفهاء األحــام، وهــذا مــا لجــأ إليــه وســلكه فرعــون الطاغيــة 

بالفعــل، ويســلكه ويلجــأ إليــه علــى الدوام جميع الطواغيــت الضالين والفراعنة 

الطغــاة المتجبريــن والحــكام المســتبدين الظلمــة فــي العالــم علــى طــول التاريخ 

وعــرض الجغرافيــا، فهــم يمارســون نفــس الجرائــم والجنايــات الشــنيعة ضــد 

المعارضيــن والمصلحيــن والمطالبيــن بالحقــوق وبنفــس األســاليب اإلرهابيــة 

ــي تختلــف فــي الشــكل وتتفــق فــي المضمــون  العنيفــة واألســاليب القــذرة الت

والحــق  والمنطــق  والعقــل  والكرامــة  اعتبــار لإلنســانية  بــدون أي   ، والجوهــر

لهــا  يقيمــون  وال  منهــا  بشــيء  يؤمنــون  ال  التــي  والقيــم،  والمبــادئ  والحقــوق 

؛ ألن الغايــة عندهــم تبــرر الوســيلة، وهنــا تجــدر اإلشــارة إلــى بعــض األمــور 
ً
وزنــا

الرئيســية المهمــة، وهــي:

أن األنظمــة الدكتاتوريــة والحكومــات المســتبدة لــن تســتطيع أن تقضــي  أ. 

علــى المعارضــة عــن طريــق القــوة والعنــف واإلرهــاب والقمــع الوحشــي 

إن نجحــت فإلــى  وسياســة فــض الضمائــر وشــرائها القــذرة إلــى األبــد، و

حيــن، ثــم تــؤدي هــذه السياســة وتعمــل علــى زيــادة دائــرة الغضــب 

 إلــى القضــاء عليهــا وزوالهــا 
ً
الشــعبي وتعميقــه، حتــى ينتهــي األمــر حتمــا

. مــن الوجــود إلــى األبــد، مصحوبــة باللعنــة والخــزي والعــار

إرهــاب الدولــة ضــد المعارضــة، يــؤدي ويعمــل بشــكل فّعــال  أن القمــع و ب. 

 إلــى تقليــص المعارضــة المعتدلــة والســلمية، وزيــادة المعارضــة 
ً
جــدا

المخاطــر  وزيــادة  المتطرفــة  األفــكار  وانتشــار  العنيفــة،  المتشــددة 
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إطالــة زمــن األزمــة،  اإلرهابيــة، وتقضــي علــى فــرص الحــل الســلمي، و

وزيــادة حجــم الخســائر الماديــة والبشــرية والمعنويــة، والدخــول فــي 

طريــق الارجعــة والطــاق البائــن، وتعطيــل فــرص التنميــة واالزدهــار 

فــي الدولــة والمجتمــع.

أن تفجــر العنــف فــي الصراعــات الداخلية بيــن الحكومات والمعارضة  ج. 

وطــول أمدهــا، مــن شــأنه أن يهــدد دول الجــوار ويفتــح الطريــق لنقــل 

األزمــة إلــى أراضيهــا، وقــد يجرهــا إلــى التدخــل، فتتحــول الصراعــات 

إقليميــة  إلــى حــرب  تتحــول  وربمــا  بالوكالــة،  إلــى حــرب  الداخليــة 

، وهــذا مــا أثبتتــه بوضــوح تــام التجــارب  كثــر واســعة النطــاق وربمــا أ

والمعاصــرة. التاريخيــة 

قــد يــؤدي تطــور الصراعــات الداخليــة وتفجــر العنــف، فيهــا إلــى تدهــور  د. 

 تثيــر القلــق 
ً
األوضــاع اإلنســانية حتــى تصــل إلــى معــدالت خطيــرة جــدا

كلفتهــا دول الجــوار  العالمــي، وتترتــب عليهــا هجــرات جماعيــة تدفــع 

والعالــم بأســره.

وعليــه: فــإن العمــل مــن أجــل اإلصــاح السياســي والحكــم الرشــيد، وتحقيــق 

العدالــة االجتماعيــة، والمســاواة بيــن المواطنيــن فــي الحقــوق والواجبــات، 

جميــع  ومشــاركة  الحقيقيــة،  الشــعبية  الشــراكة  وفــرض   ، التمييــز وتجريــم 

، وفــرض حكــم القانــون،  األطــراف فــي الســلطة وصناعــة القــرار وتقريــر المصيــر

، وتشــجيع التنميــة الشــاملة، والقضــاء علــى  والمحافظــة علــى األمــن واالســتقرار

الفقــر والمــرض والجريمــة المنظمــة ونحوهــا فــي دول العالــم، هــي مســؤولية 
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كلــه، ويجــب أن تحــدث وفــق معاييــر عادلــة واحــدة بعيــدة  المجتمــع الدولــي 

عــن التمييــز والكيــل بمكياليــن بيــن األصدقــاء والخصــوم ونحــو ذلــك، وال يجــوز 

للمجتمــع الدولــي أن يتخلــى عــن مســؤوليته فــي ذلــك تحــت حجــة الســيادة 

الوطنيــة أو نحوهــا، فالســيادة الوطنيــة ال يصــح أن تأتــي بــأي حــال مــن األحوال 

كهــا إلــى المســاس باإلنســانية  علــى حســاب حقــوق النــاس، الــذي يــؤدي انتها

فــي نفســها، ويهــدد األمــن واالســتقرار العالمــي، وهــي أمــور ال يجــوز التســاهل 

إن تطلــب األمــر إحــداث تغييــر فــي المواثيق الدوليــة القديمة  بشــأنها، حتــى و

يشــجع  أن  شــأنه  مــن  األمــر  هــذا  فــي  التســاهل  ألن  الزمــن؛  تخطاهــا  التــي 

األنظمــة الدكتاتوريــة والحكومــات المســتبدة وأطــراف المعارضــة علــى المزيــد 

كثــر دمويــة وأطول  مــن العدوانيــة وأعمــال العنــف واإلرهــاب، ويجعــل الصــراع أ

، ويهــدد بانتشــار الحــروب األهليــة واإلقليميــة، وهــذا مــا تفرضــه الطبيعــة 
ً
أمــدا

البشــرية ومنطــق الصــراع وأثبتتــه التجــارب التاريخيــة والمعاصــرة، بمــا ال يــدع 

أي مجــاالً للشــك والريــب والتــردد.

شروط الدولة الرشيدة

قــد ظهــر فرعــون فــي المشــهد بصفة الخصم والمشــّرع للقوانيــن والقاضي في 

كمــا هــو دأب األنظمــة الدكتاتوريــة والملكيــات  الخصومــة والمنفــذ للعقوبــة، 

وعــرض  التاريــخ  طــول  علــى  العالــم  فــي  المســتبدة  والحكومــات  المطلقــة 

والمعارضيــن   
ً
عمومــا المســتضعفة  شــعوبهم  مــع  عاقاتهــم  فــي  الجغرافيــا، 

التــي تقــوم علــى االســتعباد واالســتحمار فــي األســاس، فهــي فــي   ،
ً
خصوصــا

، عاقــة الســيد المالــك بالعبــد المملــوك، ويكــون فيها العبد  الحقيقــة والجوهــر
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المملــوك وكل مــا يملــك ملــك للســيد المالــك وخاضــع إلرادتــه المطلقــة، فــا 

يملــك العبــد المملــوك أن يقــرر مصيــره بنفســه أو يســتقل فــي شــيء مــن إرادتــه؛ 

ألنــه ال إرادة لــه مســتقلة عــن إرادة ســيده ومالكــه وفــي مقابلهــا، فالســيد المالك 

ــوك،  ــد الممل ــى العب ــر مشــروطة عل ــدة وغي ــر مقي ــع بســلطات مطلقــة غي يتمت

ــره  ليــس فقــط علــى جســمه، بــل علــى عقلــه وقلبــه وروحــه ووجدانــه وضمي

كــم والمواطــن،  بيــن الحا إن اتخــذت فــي الظاهــر عنــوان العاقــة  ، و
ً
أيضــا

وُوجــدت مؤسســات الدولــة الرســمية تشــريعية )برلمــان( وقضائيــة )قضــاء 

ونيابــة عامــة ومحامــون وغيرهــم( وســلطة تنفيذيــة )حكومــة( ومؤسســات 

حقوقيــة ورقابيــة ومستشــارين وغيرهــم، ومؤسســات مجتمــع مدنــي وأحــزاب 

ونقابــات وصحافــة ووســائل إعــام وغيرهــا، وُوِجــد دســتور وقوانيــن وأعــراف 

للزينــة  ُوجــدت  فاعلــة،  وغيــر   ) )ديكــور وشــكلية  صوريــة  فكلهــا  ونحوهــا، 

إلرادتــه  وخاضعــة  المســتبد  كــم  والحا للدكتاتــور  تابعــة  وكلهــا  والزخرفــة، 

المطلقــة، وتعبــر عنــه وتعمــل باســمه وتســبح بحمــده وتقدســه، وتتجلــى فيهــا 

 إعطــاء صــورة 
ً
روح الدكتاتوريــة واالســتبداد ونفســهما، والهــدف منهــا عمليــا

كــم المســتبد أمــام  عصريــة جميلــة للنظــام الدكتاتــوري، و تحّســن وجــه الحا

الــرأي العالمــي، وتحجــب عيــون المراقبيــن عــن مشــاهدة جرائمــه، والدفــاع 

وحلفائــه  أصدقائــه  عــن  اإلحــراج  وترفــع  عليــه،  الضغــوط  وتخفــف  عنــه، 

 فــي العالــم، وتســاعدهم علــى التســويق إليــه، وتغنيهــم مــن 
ً
المتحضريــن جــدا

ــه موجــود وتدريجــي ومناســب ونحــو  ــه مــن أجــل اإلصــاح؛ ألن الضغــط علي

 وغيــر اإلنســانية، إال 
ً
ذلــك مــن الجوقــات والمعزوفــات الســيئة والقبيحــة جــدا

أنهــا تناســب مصالحهــم وتنســجم مــع فلســفتهم وسياســتهم البرجماتيــة.
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والتنميــة  واالســتقرار  واألمــن  العدالــة  لكــي تتحقــق  ويســتفاد ممــا ســبق: 

المســتدامة والرفــاه فــي أيــة دولــة فــي العالــم، يجــب أن تتوفــر خمســة شــروط 

وهــي: رئيســية، 

إيجــاد دولــة المؤسســات والقانــون الفعليــة وليســت الصوريــة، وفيهــا ال   .(

يوجــد شــخص يســتمد الشــرعية مــن نفســه، ويتمتــع بســلطات مطلقــة، 

ويعمــل خــارج مؤسســات الدولــة وفــوق القانــون، والــكل يمكــن مراقبتــه 

ومحاســبته علــى أعمالــه، والــكل سواســية أمــام القانــون، وال تمييــز بيــن 

المواطنيــن فــي الحقــوق والواجبــات، والتمييــز جريمــة يعاقــب عليهــا 

القانــون.

العقــل  بحكــم  األســاس  فــي  شــرعية  وال  وعدالتهــا،  القوانيــن  شــرعية   .(

والمنطــق وفــق التفكيــر المنهجــي الســليم لغيــر التشــريع اإللهــي؛ ألن اهلل 

ــم  ــر إليــه والعال ســبحانه وتعالــى هــو الخالــق المالــك لإلنســان والمدب

إليــه معــاده وعليــه حســابه وجــزاؤه فــي يــوم  بمــا يصلحــه ويفســده، و

القيامــة، فهــو الوحيــد صاحــب الواليــة الحقــة التامــة عليــه، والحكــم 

ــد فيهمــا، وليــس  ــه، وهــو صاحــب الحــق الوحي والتشــريع مختصــان ب
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ومنــذرون عــن اهلل؟زع؟، ومنصوبــون باســمائهم عنــه للحكــم، والفقهــاء 

العــدول مســتنبطون لألحــكام الشــرعية اإللهيــة مــن مصادرهــا المعتبــرة 

وفــق قواعــد علميــة ومنهــج واضــح دقيــق، ومبينــون لهــا ومنصوبــون 

بصفاتهــم عــن اهلل ؟ج؟ للحكــم، ومجالــس النــواب )البرلمــان( يمارســون 

)التقنيــن( للقوانيــن والتخطيــط ووضــع البرامــج والسياســات، ويراقبــون 

عمــل الحكومــات علــى ضــوء األحــكام الشــرعية اإللهيــة التــي يقــوم 

الفقهــاء باســتنباطها، وليســت لهــم وظيفــة إنشــاء التشــريعات وســنها 
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المجتمعــات  فــي  القائمــة  والتشــريعات  الحكومــات  فــإن  وعليــه: 

البشــرية، يجــب أن تكــون شــرعيتها فــي األســاس مســتمدة مــن واليــة 

اهلل ســبحانه وتعالــى وحكمــه، فــي ظــل شــروط خاصــة، مثــل: العــدل 

والرحمــة ورعايــة األحــكام اإللهيــة واالســتقامة عليهــا ونحــو ذلــك، ال 

 حكومات وتشــريعات 
ً
إال عّدت شــرعا كم أو المحكوم، و من ذات الحا

ــل العقــل  . وال يقب
ً
ــًا وشــرعا ــا وال وزن عق ــة ال قيمــة له ــة طاغوتي جاهلي

بحســب المنطــق الســليم فــي الحكومــات والتشــريعات الوضعيــة بأقــل 

مــن التعبيــر عــن اإلرادة والمصلحــة والقبــول الشــعبي، وُيعتبــر فــرض 

حكــم األمــر الواقــع مخالــف للعقــل والمنطــق والفطــرة والطبــع الســليم، 

وينتهــك حقــوق اإلنســان وحريتــه وكرامتــه بــكل المقاييــس، ويجــب 

رفضــه ومقاومتــه والســعي لتغييــره وفــرض اإلرادة الشــعبية مــن أجــل 

1. املائدة: 50 
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حريــة اإلنســان وكرامتــه ومصلحتــه وســعادته الحقيقيــة فــي الحيــاة، 

ــاة. ــاه واالزدهــار فــي الحي ــة والرف ــل ومــن أجــل األمــن واالســتقرار والتنمي ب

والقضائيــة  التشــريعية  الثــاث،  الســلطات  علــى  القائميــن  صــاح   .3

والتنفيذيــة، والمتوليــن للوظائــف العامــة والمناصــب العليــا فــي الدولة، 

ِسِهْم<))) أي: أن  �نُ �ن
أَ
ا ُرو� َما �بِ ِ

�يّ
�نَ ُ ٰ� �ي

ْ�ٍم َح�قَّ �قَ ُر َما �بِ ِ
�يّ

�نَ ُ � �ي
َ
َه ل

َ
�نَّ �لّل قول اهلل تعالى: >�إِ

اهلل؟زع؟ ال يغير ما بقوم من األحوال واألوضاع التي يعيشــونها، اإليجابية 

والضعــف،  القــوة  والمــرض،  الصحــة   ، والفقــر الغنــى  مثــل  والســلبية، 

التقــدم والتخلــف، التحلــل والتماســك، التحضــر واالنحطــاط ونحــو 

ذلــك، حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم مــن الحــاالت الفكريــة والروحيــة، التــي 

تصــدر عنهــا أفعــال اإلنســان وتصرفاتــه ومواقفــه وعاقاتــه فــي الحيــاة، 

فهنــاك تــازم حتمــي بيــن النعــم الموهوبــة مــن عنــد اهلل تبــارك وتعالــى، 

اختيــار  إلــى  الراجعــة  والروحيــة  الفكريــة  الداخليــة  الحــاالت  وبيــن 

 لتغيرهــا. وعليــه: بــدون هــذا الصــاح تفســد 
ً
اإلنســان، وأنهــا تتغيــر تبعــا

الصالحــة  والقوانيــن  الدســاتير  فاعليــة  وتبطــل  المؤسســات  جميــع 

كيــف يصلــح غيــره مــن ال يصلــح  العادلــة، وفــي الحديــث الشــريف: »

نفســه«))).

الصالحيــن  حتــى  يشــّجع  غيابهمــا  ألن  والمحاســبة؛  الرقابــة  تفعيــل   .(

ويغريهــم مــع التمكــن والقــوة علــى التجــاوز والثــواب، علــى قاعــدة: »مــن 

1. الرعد: 11 
2. عيون الكم واملواعظ، الليثي، صفحة 383 
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أمــن العقوبــة أســاء األدب« وتفعيــل الرقابــة والمحاســبة فــي النظــام 

 عديــدة، منهــا:
ً
السياســي، يتطلــب أمــورا

والقضائيــة  التشــريعية  الثــاث،  الســلطات  اســتقال  ضمــان  أ. 

 ،
ً
 مــن مراقبــة بعضهــا بعضــا

ً
 وعمليــا

ً
والتنفيذيــة، وتمكينهــا دســتوريا

ومحاســبتها وفــق آليــات دســتورية واضحــة ومحــددة، وقــد أثبتــت 

التجــارب العديــدة التاريخيــة والمعاصــرة، بــأن الســلطة التنفيذيــة 

هــي التــي تتغــول عــادة بســبب مــا فــي يدهــا مــن أســباب القــوة، 

المخابــرات واألمــن والجيــش واألجهــزة المدنيــة التنفيذيــة، وتفــرض 

نفســها وهيمنتهــا علــى باقــي الســلطات، وتجبرهــا علــى تبعيتهــا، 

وربمــا تحولهــا إلــى موجــودات صوريــة ال فاعليــة لهــا، ومــن الســلطة 

التنفيذيــة تخــرج رؤوس الطواغيــت والفراعنــة والحــكام المســتبدين 

ــا مــن  ــا والمحاســبة له ــة عليه ــه: يجــب فــرض الرقاب الظلمــة، وعلي

وفــق   
ً
بشــكل حــازم جــدا والقضائيــة  التشــريعية  الســلطتين  ِقبــل 

آليــات دســتورية واضحــة ومحــددة، ومنعهــا مــن التغــول وتجــاوز 

السياســي  النظــام  إفســاد  و الدســتورية،  وصاحياتهــا  حدودهــا 

برمتــه.

السياســية  األحــزاب  ومنهــا:  المدنــي،  المجتمــع  مؤسســات  بنــاء  ب. 

والنقابــات العماليــة والمهنيــة المســتقلة، ووســائل اإلعــام الحــرة 

عــن  التــام  اســتقالها  وضمــان  والمقــروءة،  والمســموعة  المرئيــة 

الســلطات الرســمية الثــاث، لتكــون بإزائهــا وموازيــة لهــا، وتمــارس 
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الرقابــة والضغــط عليهــا وفضــح أخطائهــا وتقصيرهــا.

تفعيــل الرقابــة الشــعبية علــى جميــع مؤسســات الدولــة الرســمية  ج. 

وحريــة   ، والتعبيــر الــرأي  حريــة  بضمــان  الحكوميــة،  واألجهــزة 

االحتجــاج والتجمــع، الكتابــة والتواصــل االجتماعــي عــن طريــق 

وفــي  وغيرهــا،  بــوك  والفيــس  اإلنترنــت  اإللكترونيــة،  الشــبكات 

الحديــث الشــريف: »حاســبوا أنفســكم قبــل أن تحاســبوا وزنوهــا قبل 

توزنــوا«))) والمحاســبة قســمان: محاســبة ذاتيــة للنفــس، ومحاســبة 

الطــرف، وهمــا متكاملتــان ومطلوبتــان علــى  أو  الغيــر للشــخص 

المســتوى  علــى  للغيــر  والمحاســبة  والعــام،  الخــاص  المســتويين 

رســمي وشــعبي. العــام قســمين: 

االهتمــام بالتنميــة االقتصاديــة، وتنويــع مصــادر الدخــل، واالهتمــام   .(

الروحيــة  والتربيــة  والتكنولوجيــا  واألدب  والفنــون  والتعليــم  بالعلــوم 

لحمايــة  والخارجــي  الداخلــي  األمــن  إلــى  باإلضافــة  واألخاقيــة، 

الحقــوق  علــى  لاعتــداء  وليــس  والمنجــزات  والمواطــن  الوطــن 

والحريــات وحمايــة الســلكة وقمــع المواطنيــن، وتترتــب علــى توفيــر 

ــة،  ــة االجتماعي ــا: العدال ــدة، منه ــج مهمــة عدي الشــروط الخمســة نتائ

والمســاواة بيــن المواطنيــن فــي الحقــوق والواجبــات، وتكافــؤ الفــرص 

إصــاح األحــوال واألوضــاع العامــة الثقافيــة والسياســية  بيــن الجميــع، و

1. وسائل الشيعة، الر العاملي، جزء 16، صفحة 99، باب وجوب محاسبة النفس كل 
يوم...، حديث 21082 
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واالقتصاديــة واالجتماعيــة وغيرهــا، وتحقــق األمــن واالســتقرار وترشــيد 

وتيــرة  وزيــادة  العادلــة  العمــل  فــرص  وتوفيــر  واالســتهاك،  اإلنفــاق 

للمواطنيــن  والرفــاه  الرخــاء  وتحقيــق  وتســارعها،  الشــاملة  التنميــة 

هقِ  �قَ ِر�ي
� �لّ�َ

َ
اُم�� َعل �قَ ِ� �ْس�قَ

َ
�نْ ل

أَ
واالزدهــار الشــامل للوطــن، قــول اهلل تعالــى: >َو�

َل  �ي حبِ
�نْ �إِ

ْ
ْ�َر�هقَ َو�ل

اُم�� �ل�قَّ �قَ
أَ
�نَُّهْم �

أَ
� �ْ

َ
ا<))) وقــول اهلل تعالــى: >َول َ��قً اُهْم َماًء عنَ �نَ �يْ

ْس�قَ
�أَ

َ
ل

لــو  أي:  ِلِهْم<)))  ْر�بُ
أَ
�  ِ ْح�ق

�قَ َوِم�نْ  ِهْم  ْ��قِ �نَ ِم�نْ   ��
ُ
َكل

�أَ
َ
ل ِهْم  ِ

ّ َر�ب ِم�نْ  هم  ل�ي �إ َل  ِ رن
�نْ
أُ
� َوَما 

أن العبــاد اتبعــوا األنبيــاء الكــرام؟ع؟، وعملــوا بشــريعة الحــق والعــدل 

 لهــم فــي الحيــاة، واســتقاموا علــى العمــل 
ً
والفضيلــة، واتخذوهــا منهجــا

بينهــم  فيمــا  متعاونيــن  متضامنيــن  متحابيــن   
ً
إخوانــا وعاشــوا  بهــا، 

علــى البــر والتقــوى، لتحقــق لهــم األمــن واالســتقرار وعــم بينهــم الســام 

األهلــي والعالمــي، ولتوجــه االنتــاج بالكامــل إلــى الســلم والتنميــة وســد 

الحاجــات وتيســرت لهــم أســباب الــرزق، وفتحــت عليهم بــركات األرض 

ــال،  ، ورفعــت عنهــم النقــم، وظفــروا براحــة الب والســماء، وعــم االزدهــار

ــوا التقــدم  ــن، ونال ــن مرّفهي ــرزق، وعاشــوا منّعمي ورغــد العيــش، وســعة ال

ــى  ، والقــوة والهيبــة والمناعــة والمنافســة علــى الدرجــات األول والتطــور

والمراتــب العليــا مــن المدنيــة والحضــارة ونحــو ذلــك.

: مــن الحمــق والجهل والســفاهة البالغة أن تتقيد المعارضة  الجديــر بالذكــر

بالعمــل الرســمي وبالقوانيــن المقيــدة للحريــات فــي ظــل األنظمــة الدكتاتوريــة 

والحكومــات المســتبدة الظالمــة؛ ألن المؤسســات الصوريــة والقوانيــن المقيــدة 

ن: 16  1. الج
2. املائدة: 66 
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للحريــات، وجــدت أصــًا مــن أجــل حماية األنظمــة الدكتاتوريــة والحكومات 

إصاحهــا، والتقيــد  إدامــة بقائهــا والقضــاء علــى فــرص تغييرهــا و المســتبدة و

بالعمــل الرســمي وبالقوانيــن المقيــدة للحريــات مــن شــأنه أن يرّســخ الدكتاتوريــة 

واالســتبداد ويبطــل مفعــول المعارضــة ويقضــي علــى فــرص اإلصــاح ويحقــق 

.
ً
للدكتاتــور والمســتبد مــا يريــد حتمــا

: هــل يتمتــع المعصــوم بســلطات مطلقــة فــي الدولــة 
ً
وثمــة ســؤال مهــم جــدا

اإلســالمية؟

ســبحانه  اهلل  مــن  مفــّوض  المعصــوم  ألن  نعــم؛  يقــول  البعــض  الجــواب: 

وتعالــى، وال يصــدر منــه الظلــم والجــور والحيــف، وال يفشــل وال يخيــب فــي 

ــره، وال يتبــع هــواه وال يعمــل مــن أجــل مصلحــة  إن فشــل بســبب غي نفســه، و

نفســه، بــل يعمــل بمــا فيــه الخيــر والصــاح والمصلحــة للنــاس، فهــو منــّزه عــن 

كــم، وقــد  جميــع اآلفــات التــي يحــذر منهــا النــاس فــي الســلطات المطلقــة للحا

جعــل اهلل ســبحانه وتعالــى لــه واليــة التصــرف فــي األمــوال واألنفــس، وواليتــه 

�نَ  �ي ِم�نِ ُم�أْ
ْ
ال ٰ� �بِ

َ
ْول

أَ
� ُّ �ي �بِ

مقدمــة علــى واليــة النــاس علــى أنفســهم قــول اهلل تعالــى >�ل�نَّ

ِسِهْم<))) وذلــك لتمــام صــاح نفســه وكمالــه اإلنســاني المطلــق، وتطابــق  �نُ �ن
أَ
ِم�نْ �

 خــاف مــا يريــده اهلل؟ج؟.
ً
إرادتــه مــع إرادة اهلل ســبحانه وتعالــى، فــا يريــد أبــدا

ويقــول البعــض: ال؛ ألنــه ال يســتمد ســلطته مــن نفســه بــل يســتمدها مــن اهلل 

ســبحانه وتعالــى، وهــو مقيــد فــي عملــه بــإرادة اهلل ســبحانه وتعالــى وتشــريعه، 

فــا يمكنــه وال يجــوز لــه الخــروج عليهمــا، وهــو يطلــب رضــا اهلل ذي الجــال 

1. األحزاب: 6 
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ُه  ِم�نْ ا  �نَ
�نْ �نَ

�أَ
َ
ل ِل 44  اِو�ي �قَ

�أَ
ْ
�ل ْ�صنَ  �بَ ا  �نَ �يْ

َ
َعل َل  َ�ّ �قَ �قَ  �ْ

َ
>َول تعالــى:  قــول اهلل  واالكــرام عنــه، 

<))) وقــد أمــره  �نَ �ي ِ رن ُه َ�احبِ َ�ٍ� َع�نْ
أَ
ْم ِم�نْ �

ُ
ك َما ِم�نْ �نَ 46 �نَ �ي َ��قِ

ْ
ُه �ل ا ِم�نْ َ�ْ��نَ �قَ

َ
ّمَ ل

ُ �ن 45 �ث ِم�ي �يَ
ْ
ال �بِ

، قــول اهلل تعالــى:  اهلل ؟ج؟ بالتشــاور مــع المســلمين فيمــا يعــود إليهــم مــن أمــور
ُهْم<))). �نَ �يْ َ �َرٰى �ب ُ ْمُرُهْم سث

أَ
>َو�

إرادة المعصــوم متطابقتــان، فــا يريــد  فــي جميــع األحــوال، اإلرادة اإللهيــة و

المعصوم خاف ما يريده اهلل؟زع؟، وهو معصوم فا يصدر منه الظلم والجور 

ــون  ــه ال يختلــف المؤمن والحيــف، وال يفشــل وال يخيــب فــي نفســه، وفــي زمن

معــه حــول صاحياتــه، بــل يســلمون لــه ويطيعونــه فيمــا يأمرهــم بــه وينهاهــم 

عنــه ويتبعونــه فيمــا يريــده منهــم، فاالختــاف فــي موضوعــه نظــري، والقيمــة 

العمليــة هــي فــي بحــث صاحيــات الولــي الفقيــه فــي الدولــة اإلســامية فــي 

زمــان الغيبــة، وهــو ال يتمتــع بســلطات مطلقــة فــي الدولــة اإلســامية بحســب 

المفهــوم اإلصاحــي، أي: يجــب أن نميــز بيــن الصاحيــات الوالئيــة الواســعة 

كــم شــرعي فــي الدولــة  كحا الممنوحــة للولــي الفقيــه التــي هــي عينهــا للمعصــوم 

كل  اإلســامية، وبيــن الســلطات المطلقــة بالمعنــى الحرفــي وهــو التعــري عــن 

قيــد أو شــرط أو حصــر أو اســتثناء، وال يتوقــف علــى غيــره، بــل يعمــل ويســتمد 

ســلطته مــن نفســه، وهــذا ال يقــول بــه أحــد مــن المؤمنيــن حتــى للمعصــوم، 

االســتثنائية  والصاحيــات  )العصمــة(  االســتثنائية  بالحالــة  التســليم  رغــم 

ــل  ــرأي القائ ــي ال ــن، وعلــى هــذا األســاس ُبن ــه مــن اهلل رب العالمي الممنوحــة ل

بنفــي الســلطات المطلقــة عنــه.

1. الاقة: 47-44 
ى: 38  2. الشور
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سياسة اإلخضاع لدى فرعون الطاغية

> �ن َمِ��ي ْ حب
أَ
ْم �

ُ
ك

�نَّ �بَ ِ
ّ
َ�ل

�أُ
َ
ّمَ ل

ُ ٍ �ث ا�ن
َ
ل �نْ �نِ م ّمِ

ُ
ك

َ
ل ْر�بُ

أَ
ْم َو�

ُ
ك َ ِ��ي �يْ

أَ
َ��نَّ � ِ�ّ �قَ

�أُ
َ
>ل

لقــد اتبــع فرعــون الطاغيــة سياســة خبيثــة وغيــر إنســانية إلخضــاع الســحرة 

إلرادتــه وسياســته، وهــي سياســة فــض الضميــر عــن طريــق الترغيــب والترهيــب 

لفــرض قناعــات معينــة نابعــة مــن تأثيــرات الخــوف والطمــع بــدل أن تكــون 

نابعــة مــن اإلقنــاع العقلــي المعتمــد علــى الحجــة والدليــل والبرهــان، وفيهــا 

اســتاب واضــح إلنســانية اإلنســان وحريتــه وكرامتــه وشــرائه بثمــن بخــس، 

يطلــق عليهــا فــي عالمنــا اليــوم: بسياســة العصــا والجــزرة، فحيــن قــدم الســحرة 

ــن يــدي فرعــون  ــارزة موســى الكليــم؟ع؟ وقامــوا بي ــى العاصمــة مــن أجــل مب إل

الــوالء واإلخــاص والخدمــة، وطلبــوا منــه األجــر  الطاغيــة، يعرضــون عليــه 

 (((> �نَ �ي اِل�بِ �نَ
ْ
ْح�نُ �ل

ا �نَ
�ن ُك�نَّ ًر� �إِ

ْ حب
�أَ

َ
ا ل �نَ

َ
�نَّ ل العظيــم علــى عملهــم وخدمتهــم، فقالــوا: >�إِ

أســاليب  عــن  يكشــف  ممــا   (((> �نَ �ي �بِ
ّرَ ُم�قَ

ْ
�ل ِم�نَ 

َ
ل ْم 

ُ
ك

إَِو�نَّ َ�ْم  >�نَ بقولــه:  فأجابهــم 

األذنــاب  وضمائــر  عقــول  شــراء  فــي  الظلمــة  المســتبدين  والحــكام  الطغــاة 

مــا  وتوظيــف  الفاســدين،  والنفعييــن  األنانييــن  االنتهازييــن  مــن  المتملقيــن 

وتنفيــذ  ســلطتهم  والمكانــة لخدمــة  والخبــرة  والمعرفــة  العلــوم  مــن  لديهــم 

سياســاتهم وتبريــر أخطائهــم وتقصيرهــم، والدفــاع عــن مفاســدهم وموبقاتهــم، 

والوجاهــة  والمناصــب  المــال  مــن  وبقليــل  موائدهــم  علــى  الفتــات  مقابــل 

1. األعراف: 113 
2. األعراف: 114 



الفوا الردتيف الوصدقلا التدق تمل الفدبلل و ة ودل السفرا    283 

وتضييعهــم  أنفســهم،  عنــد  أنفســهم  رخــص  علــى  يــدل  ممــا  ذلــك،  ونحــو 

ــة، يقــول الشــيخ  ــة والعــزة والشــرف والنخــوة والمكان لمعانــي اإلنســانية والحري

كل حــكام البغــي والضــالل، ال يرمــون بالفتــات  محمــد جــواد مغنيــة: »وهكــذا 

لألذنــاب، إال أن يتخلــوا عــن دينهــم وعقولهــم وضميرهــم ومروءتهــم وأمتهــم«))) 

فبئــس اإلنســانية إنســانيتهم، وبئــس العلــوم علومهــم، وبئــس المعرفــة معرفتهــم، 

وبئــس الثقافــة ثقافتهــم، وبئــس الفــن فنهــم، وبئــس األدب أدبهــم، وبئــس الشــعر 

شــعرهم، وبئــس العقــول عقولهــم، وبئــس الضمائــر ضمائرهــم، وبئــس الوجــدان 

، وبئــس الواقــع والمصيــر واقعهــم ومصيرهــم.
ً
 وترحــا

ً
 لهــم وتعســا

ً
وجدانهــم، وتبــا

إنســانيتهم وكرامتهــم،  فلمــا صحــت ضمائــر الســحرة وعــادوا إلــى رشــدهم و

وأعلنــوا إيمانهــم، وتمــردوا عليــه وانقلبــوا علــى نظامــه ودولتــه وحكومتــه، وأنــزل 

 منهــم، وهــذا مــا يفعلــه 
ً
عليهــم أشــد العقوبــات الجســمية والنفســية؛ انتقامــا

 حينما تصحو ضمائر بعض 
ً
الطواغيت والفراعنة والحكام والمســتبدون دائما

كان  إنســانيتهم وكرامتهم،ألي ســبب  أذنابهــم، ويعــودون إلــى عقولهــم ورشــدهم و

مــن األســباب، فإنهــم ينتقمــون منهــم أشــر انتقــام، ويعاقبونهــم بأشــد العقوبــات 

الجســمية والنفســية، بقســوة وبــدون رحمــة، ويطردونهــم مــن ســاحتهم وقربهــم، 

إذا تطلــب األمــر ســجنوهم  ويعزلونهــم عــن وظائفهــم ومناصبهــم ويهينونهــم، و

بوهــم أو نفوهــم مــن البــاد، وربمــا قتلوهــم وتخلصــوا منهــم باســم القانــون 
ّ

وعذ

أيهمــا  أو خارجهــا،  القضائيــة  الدولــة  وتحــت مظلــة مؤسســات  والعدالــة، 

أفضــل للنظــام والدولــة والملــك فــي التخلــص منهــم والقضــاء عليهــم، يفعلــون 

ذلــك بهــم وكأن ال معرفــة تجمعهــم بهــم، وفــي الحديــث الشــريف: »صاحــب 

، محمد جواد مغنية، صفحة 211  1. التفسير املبين
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ــم بموضعــه«))). أي: يغبطــه  كراكــب األســد يغبــط بموقعــه وهــو أعل الســلطان 

النــاس ويتمنــون منزلتــه، وهــو أعلــم بموضعــه مــن الخــوف والحــذر علــى نفســه 

مــن الســلطان بــأن ينقلــب عليــه ويغتالــه.

وبمثــل هــذه السياســة الاإنســانية الخبيثــة، تتمكــن األنظمــة الدكتاتوريــة 

إرادتهــا علــى  والحكومــات المســتبدة الظالمــة مــن غســل األدمغــة، وفــرض 

إخضاعهــم، وهــي سياســة خبيثــة ال يفلــت مــن قبضتهــا إال القلــة  النــاس و

 مــن النخبــة الشــريفة، التــي تتمتــع بالحكمــة والصــدق وقــوة 
ً
القليلــة جــدا

المنطــق، وباإلخــاص واإلبــاء وبوجــدان وضميــر حــي وحــس إنســاني رفيــع، 

ومــا أقلهــم فــي ظــل األنظمــة الدكتاتوريــة الفاســدة والحكومــات المســتبدة 

النــاس  أخــاق  إلفســاد  ووســيلة؛  قــوة  بــكل  تعمــل  التــي  الظالمــة،  الجائــرة 

وطبائعهــم ومنطقهــم؛ ألن بقاءهــا يتوقــف علــى ذلــك ويمثــل صــاح أخــاق 

النــاس وأديانهــم وضمائرهــم ومنطقهــم أشــد الخطــر عليهــا، لمــا بيــن وجودهــا 

وصــاح األديــان واألخــاق والمنطــق مــن تعــارض.

االســتعباد  مراتــب  أعلــى  الخبيثــة،  الاإنســانية  السياســة  هــذه  وتمثــل 

السياســة  وهــي  وكرامتــه،  وحريتــه  اإلنســان  لحقــوق  واالنتهــاك  واالســتحمار 

كل معنــى إلنســانية اإلنســان وكرامتــه لديــه، وبهــا يضــل األفــراد  التــي تمحــو 

فريســة  وتكــون  واالنحطــاط،  للتحلــل  وتتعــرض  األمــم  وتتخبــط  ويشــقون، 

الفســاد والتخلــف والضعــف والفقــر والمــرض والتبعيــة، وال يقــوم لهــا قائمــة 

 أن وقودهــا 
ً
وال يكــون لهــا وزن بيــن األمــم المتحضــرة، ومــا يؤســف لــه حقــا

1. غرر الكم ودرر الكلم، صفحة 419 



الفوا الردتيف الوصدقلا التدق تمل الفدبلل و ة ودل السفرا    285 

هــم النخبــة الفكريــة والفنيــة واألدبيــة والمهنيــة، وحملــة الشــهادات، ورجــال 

األعمــال الفاســدين، وليــس العــوام والنــاس، بــل العــوام هــم ضحايــا خيانــة هــذه 

الفاســد. النخبــة 

رد السحرة المؤمنين الكرام على تهديدات فرعون الطاغية لهم

> ��ن ِل�بُ �قَ ا ُم�ن �نَ ِ
ّ ٰ� َر�ب

َ
ل ا �إِ

�نَّ �� �إِ
ُ
ال >�قَ

والعنــف  والقــوة  الســلطة  باســتخدام  الســحرة  الطاغيــة  فرعــون  توعــد 

وأقســاها  والنفســية  الجســمية  العقوبــات  أشــد  بهــم  ســينزل  وأنــه  ضدهــم، 

 ومثلــة وتنكيــًا؛ لانتقــام منهــم إليمانهــم بالتوحيــد والمعــاد 
ً
وأشــدها إيامــا

والنبــوة، وكفرهــم بألوهيــة فرعــون وربوبيتــه، وبنظامــه ودولتــه وملكــه، إال أن 

ذلــك التهديــد والوعيــد لــم يرهبهــم ولــم يثنهــم عــن موقفهــم اإلنســاني البطولــي 

الشــجاع، فلــم يخافــوا مــن فرعــون وســطوته وقســوته وجبروتــه، وهــو الجبــار 

العنيــد رغــم تاريخــه الدمــوي الوحشــي، ولــم يخافــوا مــن ســطوة أجهــزة الدولــة: 

المدنيــة واألمنيــة والعســكرية والدينيــة، التــي تقــف خلــف فرعــون وتدعمــه، 

رغــم قســوتها ورغــم تاريخهــا الدمــوي الوحشــي، وكثــرة جرائمهــا التــي ال تحــد وال 

تعــد، ومــا تملكــه مــن قــوة ورجــال وعتــاد، وذلــك ألنهــم انكشــف لهــم الحقيقــة 

فرعــون  وجهــة  الكليــم؟ع؟،  موســى  جهــة  الجهتيــن،  مــن  هــي  كمــا  كاملــة 

الطاغيــة ونظامــه الدكتاتــوري الفاســد، وعرفــوا أبعادهــا الواقعيــة وانعكاســاتها 

عليهــم وعاقتهــا بصــاح أنفســهم، وصــاح أوضاعهــم وأحوالهــم، وبخيرهــم 

وكمالهــم اإلنســاني وســعادتهم فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وذاقــوا طعــم حــاوة 
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ببصائرهــم  ورأوا  الطاهــرة،  بأرواحهــم  وباشــروها  بقلوبهــم،  واليقيــن  اإليمــان 

، فوطنــوا أنفســهم علــى مــا يتوقعــون ومــا ال يتوقعون من  حســن العاقبــة والمصيــر

عقوبــات انتقاميــة جســمية ونفســية، وردوا علــى تهديــدات فرعــون الطاغيــة 

<)))، أي:  ��ن ِل�بُ �قَ ا ُم�ن �نَ ِ
ّ ٰ� َر�ب

َ
ل ا �إِ

�نَّ كريمــة راضيــة مطمئنــة، فقالــوا: >�إِ ووعيــده بنفــوس 

إنــك تهــدد بالقتــل والعــذاب المؤلــم الشــديد؛ بســبب مــا تنقــم منــا مــن اإليمان، 

 منــك بــأن ذلــك شــٌر لنــا؛ النقطــاع حياتنــا بــه ورحيلنــا عــن هــذه الحيــاة 
ً
ظنــا

الفانيــة، ولمــا قــد نقاســيه مــن ألــم العــذاب وشــدته، ولكــن عليــك أن تعلــم 

وتتيقــن، أنــه ال ضــرر علينــا فــي الحقيقــة مــن القتــل ومــا يصيبنــا مــن العــذاب 

واألذى فــي ســبيل اهلل تبــارك وتعالــى، وال ينقصنــا شــيء بــل علــى العكــس، هــو 

خيــر محــض وفخــر وشــرف عظيــم لنــا، ونحــن الكاســبون مــن وراء ذلــك؛ ألننــا 

 إلــى لقــاء ربنــا ورحمتــه، 
ً
 وعدوانــا

ً
صائــرون بعــد تعذيبــك وقتلــك لنــا ظلمــا

، ويحكــم بيننــا وبينــك   فشــر
ً
إن شــرا ، و  فخيــر

ً
فيحاســبنا علــى أعمالنــا، إن خيــرا

بالحــق والعــدل، ثــم نحيــا فــي جــواره ســعداء منّعميــن فــي جنتــه مــع أوليائــه 

.
ً
مــن النبييــن والصديقيــن والشــهداء والصالحيــن وحســن أولئــك رفيقــا

وهــذه الدنيــا زائلــة فانيــة واإلنســان ال يملــك حياتــه فيهــا، فهــو راحــل عنهــا 

، وال يعلــم فــي أي وقــت وال فــي أي مــكان وال ألي ســبب، فــإن لــم نمــت 
ً
حتمــا

بســيفك وعلــى مقصلتــك، فقــد نمــوت بســبب آخــر وبشــكل أبشــع ممــا تنــوي 

 منــا، فنحــن ال نضمــن حياتنــا وال نضمــن الراحــة والمــوت 
ً
أن تفعلــه انتقامــا

الرحيــم، وعليــه، فنحــن بحســب العقــل والمنطــق، ال نبالــي بالقتــل وبعقوباتــك 

مــا دمنــا مرضييــن عنــد ربنــا رب العالميــن الرحمــن الرحيــم مالــك يــوم الديــن، 
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ــا  ــاة الدني ــاٍض، وافعــل مــا شــئت، فإنمــا تقضــي هــذه الحي فاقــِض مــا أنــت ق

 
ً
 وصدقــا

ً
كل مؤمــن حقــا الفانيــة، يقــول الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة: »وهكــذا 

يســتولي إيمانــه علــى جميــع مشــاعره، وينســى ذويــه ومنافعــه، ويضّحــي بنفســه 

فــي ســبيل دينــه والــذود عنــه«))).

كمــا تعلــم أنــت عــن يقيــن ال شــك فيــه وال ريــب وال تــردد، بــأن  ونحــن نعلــم 

كمــا زعمــت   منــا 
ً
دافعــك لبغضنــا وكراهيتنــا وقتلنــا والتنكيــل بنــا، ليــس انتقامــا

كذوبــة المؤامــرة، فنحــن لســنا مشــاغبين وال  وضللــت بــه الــرأي العــام بســبب أ

متآمريــن وال متواطئيــن ضــدك، ولســنا نريــد االســتياء علــى الســلطة والثــروة 

والمقــدرات وطــرد المواطنيــن األقبــاط مــن أرضهــم وديارهــم ووطنهــم بغيــر 

كاذيــب التــي تــروج  حــق لاســتئثار بهــا، وال غيــر ذلــك مــن اإلفــك واالفتــراء واأل

كثــر مــن غيــرك  لهــا مــن أجــل تضليــل الــرأي العــام وخداعــه، فأنــت تعلــم أ

كذوبــة ال أســاس لهــا مــن الصحــة، وال واقعيــة لهــا تعتمــد عليهــا للدخــول  أنهــا أ

، وال تأخــذه 
ً
ــا ــه وزن ــم ل ــه وال تقي ــى العقــل بحســب المنطــق الــذي ال تؤمــن ب إل

 
ً
بعيــن االعتبــار حيــن تفكــر فــي تصفيــة الحســاب مــع خصومــك، انتقامــا

كذوبــة أعلــم بهــا مــن غيــره، لكــن دافعــك وراء  لذاتــك وملــكك، فصانــع األ

االنتقــام والســخط علينــا وقتلنــا والتنكيــل بنــا، هــو مــا أعلنــاه مــن اإليمــان لّمــا 

ظهــر لنــا الحــق وانكشــف بالدليــل القطعــي مــن خــال اآليــات الواضحــات 

ــرات الباهــرات العظيمــة، التــي جــاء بهــا موســى الكليــم؟ع؟  والمعجــزات الني

مــن عنــد رب العالميــن، فأجبنــا راعــي اهلل ؟ج؟ ولبينــا نــداءه وآمنــا بــه وأعلنــا 

 للواجــب الدينــي واإلنســاني علينــا، قولهــم: 
ً

إيماننــا أمــام الجماهيــر اســتجابة

، محمد جواد مغنية، صفحة 211  1. التفسير املبين
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ا<))) فإيماننــا هــو ذنبنــا الوحيــد  �نَ اَء�قْ ا �بَ ّمَ
َ
ا ل �نَ ِ

ّ ا�قِ َر�ب �يَ
آ
ا ا �بِ

َم�نَّ
آ
�نْ �

أَ
� �

َّ
ل ا �إِ

ُم ِم�نَّ �قِ �ن >َوَما �قَ

الحقيقــي عنــدك، ومــا تعيبــه وتطعــن بــه علينــا وتنقــم منــا بســببه، وهــو عندنــا 

، وســبب اعتزازنــا وفخرنــا والطريــق  كل منقبــة وخيــر الشــرف العظيــم وأصــل 

إلــى حريتنــا الحقيقيــة وكرامتنــا وكمالنــا اإلنســاني المقــدر لنــا والائــق بنــا، 

وتحقيــق ســعادتنا الحقيقيــة الكاملــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وعليــه: فمــا 

، هــو عندنــا تكليــٌف شــرعٌي واجــٌب، وخيــٌر محــٌض 
ً
 وشــرا

ً
تعــّده أنــت جرمــا

، وحقيــٌق بالمــدح والثنــاء والجــزاء الحســن، وليــس بالقــدح والعقوبــة، 
ٌ

كامــل

 لرؤيتــك الماديــة فــي الحيــاة، أن إيماننــا شــٌر 
ً
فأنــت تظــن جهــًا منــك وطبقــا

لنــا؛ ألنــه يبعدنــا عــن ســاحتك وجــوارك، ويحرمنــا مــن عطائــك ورعايتــك، 

ــر  ــا فــي الحقيقــة والواقــع نعتب ــا لســخطك وعقابــك وانتقامــك، إال أنن ويعرضن

اإليمــان بالتوحيــد والمعــاد والنبــوة والطاعــة المطلقــة هلل ذي الجــال واإلكــرام 

وللرســول والولــي األعظــم موســى الكليــم؟ع؟ والفــوز بالشــهادة خيــر محــض؛ 

ألنــه يقربنــا مــن ســاحة قــدس اهلل ســبحانه وتعالــى، والفــوز برضــاه، واألمــن 

مــن غضبــه، والحيــاة ســعداء منّعميــن فــي الجنــة مــع الصالحيــن مــن عبــاده، 

ونحــن ال نكتــرث بــك وال يضرنــا االبتعــاد عنــك وعــن ســاحتك، والحرمــان 

مــن عطائــك ورعايتــك، وال نبالــي بســخطك وعقابــك وانتقامــك؛ ألنــك عبــد 

 وال 
ً
 وال ضــرا

ً
فقيــر ضعيــف حقيــر مثلنــا، ال تملــك لنفســك ولنــا ولغيرنــا نفعــا

 وال جــزاًء، واالبتعــاد عنــك وعــن ســاحتك، ابتعــاٌد عــن 
ً
 وال حيــاًة وال نشــورا

ً
موتــا

شــركك وضالــك وخبثــك، وعــن علــة النقــص فــي إنســانيتنا وحريتنــا وكرامتنــا، 

وعــن أســباب الضــال واالنحــال واالنحطــاط فــي شــخصياتنا، وعــن طريــق 
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ٌ

ــا وشــرف ــا واآلخــرة، وعقابــك فخــٌر لن ــا فــي الداريــن الدني الشــقاء والهــاك لن

عظيــٌم؛ ألنــك تعاقبنــا علــى هدايتنــا للحــق وســامة عقيدتنــا وحســن أخاقنــا 

كان ذنبنــا عنــدك الموجــب لســخطك علينــا وعقابنــا،  وصالــح أعمالنــا، فــإذا 

هــو إيماننــا بالتوحيــد والمعــاد والنبــوة والطاعــة المطلقــة هلل ســبحانه وتعالــى 

ولرســوله الكريــم ووليــه؟ع؟ فهــو ذنبنــا بحــق وحقيقــة، ونعتــرف بــه ونفتخــر 

ونتحمــل جميــع تبعاتــه علينــا، فاقــِض مــا أنــت قــاض، وافعــل مــا شــئت مــن 

ــا ال نأبــه بــك وال نبالــي بقتلــك وعقوبتــك لنــا مــن أجــل ديننــا  عقوباتــك، فإن

الحنيــف وعدالــة قضيتنــا وشــرعية مطالبنــا اإلصاحيــة: الدينيــة والسياســية 

والحقوقيــة وغيرهــا؛ ألننــا علــى بصيــرة ويقيــن مــن ســامة طريقنــا ومنهجنــا ومن 

إحســانه العظيــم،  لقــاء ربنــا ذي الجــال واإلكــرام وعدلــه ورحمتــه الواســعة و

وأنــه ســيجازينا بالمعــروف واإلحســان لمــا أصابنــا مــن أجلــه وفــي ســبيله، 

ونحــن بفضــل اهلل تبــارك وتعالــى علينــا، نعلــم أنــك إن تقتلنــا فلــن ننتهــي إلــى 

الفنــاء والــزوال والفســاد، بــل نمضــي شــهداء ســعداء فــي ســبيل اهلل؟زع؟، ونعــود 

إلــى ربنــا ذي الجــال واإلكــرام الــذي هــو رب العالميــن الرحمــن الرحيــم مالــك 

يــوم الديــن، الــذي خلقنــا وأنعــم علينــا بالوجــود ورزقنــا مــن فضلــه الواســع 

ــا طاعتــه وعبادتــه وحــده ال  ــا، وتجــب علين ــع أمورن ــر جمي والقائــم علــى تدبي

شــريك لــه، ثــم يحشــرنا فــي يــوم القيامــة مــع الشــهداء الســعداء، ويجازينــا علــى 

حســن عقيدتنــا وصالــح أعمالنــا، ويحســن إلينــا بمــا صبرنــا وأصابنــا مــن األذى 

فــي جنبــه، بمــا هــو أهلــه، ونحيــا عنــده وفــي جــواره بحيــاة المقربيــن الســعداء 

مــع الخيــرة الطيبــة مــن أوليائــه مــن النبييــن والصديقيــن والشــهداء والصالحيــن 

.
ً
ــا وحســن أولئــك رفيق
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والحريــة  والفضيلــة  والخيــر  والحكمــة  العقــل  كمــال  الخيــار  هــذا  وفــي 

والكرامــة وكمــال إنســانيتنا، وهــو موافــق للفطــرة والطبــع الســليم، وفــي المقابــل 

إليــه معــادك وعليــه  كذلــك إليــه؛ ألنــه ربــك علــى الحقيقــة و ســتعود أنــت 

 لعظيــم 
ً
بالعــدل جــزاًء موافقــا حســابك وجــزاؤك، وسيحاســبك ويجازيــك 

وبغيــر   
ً
وعدوانــا  

ً
وظلمــا  

ً
وبهتانــا  

ً
وزورا  

ً
كذبــا اّدعيــت  إذ  وجنايتــك،  جرمــك 

وجــه حــق وبــا حجــة أو دليــل أو برهــان األلوهيــة والربوبيــة، واســتوليت علــى 

الحكــم والســلطة والثــروة والمقــدرات، ثــم طغيــت وتجّبــرت وأفســدت فــي 

األرض، وقتلــت النفــوس المحترمــة بغيــر حقهــا، وظلمــت العبــاد وانتهكــت 

الحقــوق والحريــات والمقدســات، وخنــت الحقيقــة وأمانــة الحكــم والرعايــة 

مــن  ذلــك  ونحــو  والمقــدرات،  والثــروة  بالســلطة  واســتأثرت  والمســؤولية، 

الجرائــم والجنايــات الشــنيعة والمعاصــي والذنــوب الكبيــرة والصغيــرة، الظاهــرة 

والباطنــة، وســيجازيك علــى ســوء صنيعــك بنــا، ولــن ينفعــك حينئــذ ســلطانك 

األنانييــن  واالنتهازيــون  وأنصــارك،  ومعاونــوك  وبطانتــك  وعتــادك  وجنــودك 

والصحفيــون  والكّتــاب  الشــهادات  أصحــاب  مــن  الفاســدون  والمتملقــون 

ــع لهــم  ــن اشــتريت ضمائرهــم وأديانهــم بأبخــس األثمــان، وتدف وغيرهــم، الذي

الــوالء  العامــة مقابــل  المناصــب والوظائــف  الشــعب وتمنحهــم  أمــوال  مــن 

، ويســوقوا لــك 
ً
والتملــق والتزلــف؛ ليطبلــوا لــك ويزمــروا ويمــألوا الدنيــا ضجيجــا

ولمشــاريعك الجوفــاء، ويدافعــوا عــن فســادك وطغيانــك وتجاوزاتــك ويبرروهــا 

الظلــم والبطــش والفســاد والعــدوان علــى الحقــوق  فــي  ويشــاركوك باألقــوال 

والحريــات والحرمــات والمقدســات، لترمــي إليهــم بشــيء مــن بقايــا مائدتــك 

وقمامتــك.
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موســى  رب  العالميــن،  رب  هــو  الــذي  بربنــا  آمنــا  قــد  أننــا  والخاصــة: 

إحســانه، وأن يقبلنــا فــي صفــوف عبــاده  وهــارون؟امهع؟، ونحــن نرجــو رحمتــه و

المؤمنيــن الصالحيــن، وال نبالــي إن نحــن أســخطناك علينــا بإيماننــا بالتوحيــد 

والديــن اإللهــي الحــق وبحســن أخاقنا وأعمالنــا الصالحة، وال نبالي بطردك لنا 

مــن قربــك وســاحتك، وحرمانــك لنــا مــن عطايــاك، واالنتقــام منــا بعقوباتــك، 

والمــوت قتــًا بســيفك وعدوانــك، مــا دمنــا مرضييــن عنــد ربنــا رب العالميــن، 

فــاهلل ذو الجــال واإلكــرام ورضوانــه وحســن جزائــه، خيــٌر لنــا منــك ومــن رضــاك 

وجوائــزك وعطايــاك ومــن الدنيــا بأســرها ومــا فيهــا ومــن فيهــا، وســاحته وجــواره 

خيــٌر لنــا مــن ســاحتك وجــوارك.

وعليــه: افعــل مــا شــئت أن تفعــل بنــا، واقــض مــا أنــت قــاض مــن عقوباتــك، 

ــا ألنفســنا مــا نعتقــد  ــر والصمــود والثبــات، فقــد اخترن ــا إال الصب فلــن تجــد من

وفيــه خيرنــا  والفضيلــة،  والصــواب  والحكمــة  للحــق  بأنــه موافــق  جازميــن 

الحقيقيــة  وســعادتنا  وأوضاعنــا  وأحوالنــا  أنفســنا  وصــاح  وكمالنــا  المطلــق 

الكاملــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، ونحــن علــى يقين من هدي نبينا وســامة 

طريقنــا وعدالــة قضيتنــا وموقفنــا وشــرعية مطالبنــا اإلصاحيــة والثوريــة، وقــد 

 عــن 
ً
قررنــا مصيرنــا بأنفســنا وبمحــض إرادتنــا وكامــل حريتنــا ووعينــا، بعيــدا

تجبــرك وهيمنتــك وســلطانك وترهيبــك وترغيبــك لنــا مــن أجــل افتضــاض 

وشــراء ضمائرنــا، فاختــر أنــت لنفســك مــا تعاقبنــا بــه، فإنــك إنمــا تختــار فــي 

ــة الهــاك والعــذاب  الحقيقــة والواقــع لنفســك، وتقــّدر لهــا مــن الشــقاء وكيفي

منــك علــى جناياتــك وجرائمــك فــي اآلخــرة، يقــول الشــيخ محمــد جــواد 

مغنيــة: »وكل مــن يؤمــن بلقــاء اهلل يقــف هــذا الموقــف، بــل يــرى االستشــهاد 
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ســعادة ووســيلة لمرضــاة اهلل وثوابــه. أمــا الذيــن يخافــون المــوت فــي ســبيل 

 فإنهــم بــه 
ً
 فقــط، أمــا عمليــا

ً
يــا اهلل، ويتهيبــون منــه، فهــم يؤمنــون بلقــاء اهلل نظر

كافــرون«))) مــع التنبيــه إلــى أن وصــول اإلنســان المؤمــن إلى درجــة تطابق أفعاله 

مــع عقيدتــه، يحتــاج إلــى تربيــة ومراقبــة ومحاســبة وتدريــب حتــى ينتهــي األمــر 

إلــى هــذه الرتبــة والمقــام المحتــرم العظيــم، وبنــاًء عليــه: يتبيــن أن قــول الســحرة 

يتضمــن التهديــد والوعيــد لفرعــون بالخــزي والعــار فــي الحيــاة الدنيــا، وبعــذاب 

اهلل الشــديد المؤلــم والهــاك والشــقاء الحقيقــي الكامــل فــي اآلخــرة، مقابــل مــا 

توعدهــم بــه مــن االنتقــام والتنكيــل والتعذيــب والقتــل بســبب إيمانهــم.

كيــده ويقطــع حجتــه مــن دابرهــا، حيــن قالــوا:  كمــا قابلــوه بمــا يبطــل 

ا<))) أي:عــّدوا اإليمــان بالتوحيــد  �نَ اَء�قْ ا �بَ ّمَ
َ
ا ل �نَ ِ

ّ ا�قِ َر�ب �يَ
آ
ا ا �بِ

َم�نَّ
آ
�نْ �

أَ
� �

َّ
ل ا �إِ

ُم ِم�نَّ �قِ �ن >َوَما �قَ

والمعــاد والنبــوة وطاعــة الرســول، بعــد قيــام الحجــة، هــو وحــده الموافــق للعقــل 

والمنطــق والفطــرة والطبــع الســليم، وفيــه خيــر اإلنســان وصــاح نفســه وأحوالــه 

والحافــظ لحريتــه وكرامتــه وحقوقــه، وهــو المســلك الوحيــد فــي الحيــاة الــذي 

يجــدر باإلنســان العاقــل وحقيــٌق بــه والائــق بــه أن يســلكه وال يســلك غيــره، 

وهــو المســلك الوحيــد فــي الحيــاة الــذي فيــه الخيــر المطلــق لإلنســان والعــزة 

والحريــة والكرامــة والمجــد والفخــر والشــرف العظيــم والفضيلــة والنقائــب 

الحقــة، والطريــق الوحيــد إلــى الكمــال اإلنســاني المقــّدر والســعادة الحقيقيــة 

الكاملــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة. وفــي المقابــل القــول بألوهيــة فرعــون 

الشــرعية  غيــر  وحكومتــه  الفاســد  لنظامــه  والخضــوع  ومالكيتــه،  وربوبيتــه 

1. تفسير الكاشف، محمد جواد مغنية، جزء 3، صفحة 381 
2. األعراف: 126 
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وســلطته الجائــرة، ومــا يصــدر فيهــا مــن قوانيــن وتشــريعات ظالمــة تنتهــك 

الحــق والحقــوق، أمــر مخالــف للعقــل والمنطــق والفطــرة والطبــع الســليم، وفيــه 

هــدر لمعنــى اإلنســانية ولعــزة اإلنســان وحريتــه وكرامتــه ومجــده وشــرفه، وهــو 

إلــى الضعــف  الســبيل إلــى التحلــل واالنحطــاط الفكــري والروحــي والســلوكي، و

والتخلــف والفســاد، ويــؤدي باإلنســان إلــى الشــقاء الحقيقــي الكامــل والهــاك 

فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، ويجــدر باإلنســان العاقــل وحقيــق بــه والائــق بــه 

 منــه باختيــاره.
ً
أن يخالفــه ويعارضــه ويثــور عليــه ليعتــدل، وال يطيــع شــيئا

، قالــوا لــه: إنــك تنكــر منــا وتعيــب علينــا بجهلــك الخيــر  وبتعبيــر آخــر

المطلــق الــذي صرنــا إليــه، وهــو حقيــق بالمــدح والثنــاء الكامــل عليــه عنــد 

العقــاء والحكمــاء والفضــاء، وتدعونــا إلــى مــا هــو شــر مطلق وحقيــٌق بالعيب 

إنــكارك علينــا هــو فــي الحقيقــة والواقــع إنــكار  واإلنــكار عليــه والــذم لــه، و

إلــى الحقيقــة الموضوعيــة الواقعيــة، المســتندة إلــى الحجــة البالغــة والدليــل 

الواضــح والبرهــان الســاطع القاطــع، وفيــه تنكــر للعقــل والمنطق والفطــرة والطبع 

 للحقائــق والمنطــق والحجــج واألدلــة والبراهيــن، وال 
ً
الســليم؛ ألنــك ال تقيــم وزنــا

، ومــا ذلك إال ألنك اســتغرقت في عالــم الدنيا والمادة  تفكــر فــي عواقــب األمــور

والمصالــح الدنيويــة والملــذات الحســية والشــهوات الحيوانيــة، ممــا يــدل علــى 

نقصــان عقلــك وحكمتــك وســفاهة أحامــك؛ ألنــك تضــع األمــور واألشــياء 

فــي غيــر مواضعهــا، وعلــى تضخــم ذاتــك وفــرط أنانيتــك ومــوت وجدانــك 

إنســانيتك؛ ألنــك ال تفكــر فــي غيــر نفســك ومصالحــك الدنيويــة  وضميــرك و

العاجلــة الفانيــة، وعلــى جهلــك بالحقائــق اإللهية والســنن الكونيــة والتاريخية 

وبعــدك عنهــا والحيلولــة التامــة بينــك وبينهــا، وانفصالــك التــام عــن الواقــع 
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؛ لتعيــش فــي عالــم األوهــام والتمنيــات والخرافــات الموحــش المظلم،  والمصيــر

ــه بســبب ضعــف منطقــك وفســاد طبعــك وفطرتــك وســوء نيتــك  كل وذلــك 

وكامــل عنــادك للحــق و اســتكبارك علــى االنقيــاد ألهلــه وأربابــه، واعتمــادك 

الكامــل علــى العنــف والقــوة واإلرهــاب لفــرض حكــم األمــر الواقــع علــى النــاس 

وحكومتــك،  ودولتــك  نظامــك  إلــى  واالنصيــاع  إرادتــك  إلــى  إخضاعهــم  و

وتســلب مــن النــاس حقهــم فــي الحريــة واختيــار نظــام دولتهــم وحكومتهــم 

وتقريــر مصيرهــم بأنفســهم بغيــر وجــه حــق لــك فــي شــيء مــن ذلــك.

ا<))) تــدل علــى أنهــم قــد عــّدوا  �نَ ِ
ّ ا�قِ َر�ب �يَ

آ
ا وصيغــة الجمــع فــي لفــظ اآليــات: >�بِ

أمــر العصــا متضمــن آليــات عديــدة وليــس آليــة واحــدة، حيــث تحولــت إلــى 

ثعبــان حقيقــي عظيــم وهــذه آيــة، ولقفــت جميــع مــا صنــع الســحرة حتــى 

تاشــى عــن آخــره ولــم يبــق لــه أثــر بعــد حيــن وكأنــه لــم يكــن لــه وجــود وهــذه 

كانــت عليهــا بعــد أن  آيــة ثانيــة، ورجعــت إلــى حالتهــا وطبيعتهــا األولــى التــي 

أخذهــا موســى الكليــم؟ع؟ بيــده ورفعهــا عــن األرض وهــذه آيــة ثالثــة، وربمــا 

كنــور   
ً
أضافــوا إليهــا معجــزة اليــد الســمراء التــي تتحــول إلــى بيضــاء وتشــع نــورا

الشــمس الســاطعة يمــأل المــكان، وربمــا نظــروا إلــى جنــس اآليــات.

والقــول الصــادر عــن الســحرة المؤمنيــن الكــرام وخاطبــوا بــه فرعــون الطاغية، 

ــار العنيــد رغــم مــا عــرف عنــه مــن الظلــم والبطــش والقســوة، يــدل  وهــو الجب

والجــرأة  لديهــم،  الواضحــة  والرؤيــة  النافــذة  والبصيــرة  الراســخ  اليقيــن  علــى 

والشــجاعة البالغــة، واإليمــان العميــق الراســخ فــي النفــس، المتمكــن مــن العقــل 

1. نفس املصدر 
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والقلــب، واســتيعاب لحقائــق وأبعــاد اإليمــان، النظريــة والعمليــة، رغــم حداثــة 

إيمانهــم، ممــا يــدل علــى أن إيمانهــم ملهــم، وأنهــم مســددون ومؤيــدون مــن 

ــوا يتمتعــون بــه مــن  كان رب العالميــن الرحمــن الرحيــم ســبحانه وتعالــى، لمــا 

طيبــة النفــس وحســن الســجايا والطهــارة الروحيــة، والصــدق واإلخــاص فــي 

النيــة، واالســتعداد الكامــل للتضحيــة بالنفــس والنفيــس فــي ســبيل اهلل ؟ج؟ 

والحــق والعــدل والخيــر والفضيلــة والحريــة والعــزة والكرامــة والشــرف والمجــد، 

وللوصــول إلــى منــازل القــرب والزلفــى، واالســتغراق الكامــل فــي المحبــوب ذي 

الجــال واإلكــرام والفنــاء فيــه والبقــاء بــه، وهــي مفاتيــح التوفيــق والتســديد 

َه 
َ
ا إَِو�نَّ �لّل �نَ

َ
ل ُهْم ُس�بُ �نَّ َ ْهِ��ي �نَ

َ
ا ل �نَ �ي اَهُ�و� �نِ �نَ �بَ �ي ِ دن

َّ
والتأييــد اإللهــي، قــول اهلل تعالــى: >َو�ل

.(((> �نَ �ي ُمْحِس�نِ
ْ
�ل َمَع 

َ
ل

إذ  بــه،  اتهمهــم فرعــون  مــا   علــى 
ً
 وصريحــا

ً
 واضحــا

ً
بليغــا  

ً
ردا كمــا يعتبــر 

إيمانهــم  وأرجــع  اإليمــان،  فــي  النيــة  وصــدق  الروحيــة  الطهــارة  عنهــم  نفــى 

ألهــداف دنيويــة سياســية واقتصاديــة، وهــي االنقــاب علــى النظــام السياســي 

ومؤسســات الدولــة والحكومــة والملــك، وطــرد أنصــار فرعــون مــن الوظائــف 

العامــة والمناصــب العليــا الحساســة، وطــرد األقبــاط المواليــن للنظــام والدولــة 

والملــك مــن أرضهــم وديارهــم ووطنهــم، بهــدف االســتئثار بالســلطة والثــروة 

والمقــدرات دونهــم، ممــا يــدل عنــده علــى الخيانــة العظمــى التــي يســتحقون 

عليهــا أقصــى العقوبــات، ونحــو ذلــك مــن األقاويــل التحريضيــة واالتهامــات 

الباطلــة، التــي ســاقها فرعــون الطاغيــة بدهــاء منقطــع النظيــر للكيــد بالســحرة 

إنــزال أشــد العقوبــات   لانتقــام منهــم و
ً
المؤمنيــن، مــن أجــل تجريمهــم تمهيــدا

1. العنكبوت: 69 
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ــر  ــرة لغيرهــم، والحــد مــن تأثيرهــم الكبي ــوا عب الجســمية والنفســية بهــم؛ ليكون

ــه ودعــم  ــه ومناصرت ــرأي العــام الشــعبي ل ــد ال ــاس، ولكــي يضمــن تأيي ــى الن عل

التعاطــف  مــن  بــدالً  ضدهــم،  اتخاذهــا  يعتــزم  التــي  العقابيــة  اإلجــراءات 

معهــم علــى أســاس المظلوميــة والقســوة التــي وقعــت عليهــم. فــأراد الســحرة 

إيضــاح الحقيقــة  الكــرام لفطنتهــم ونفــاذ بصيرتهــم نفــي التهمــه عــن أنفســهم و

؛ ليكونــوا علــى علــم ووعــي وبصيــرة ويقيــن بحقيقــة األمــر مــن  كاملــة للجماهيــر

الجانبيــن، إيمانهــم، وســخط فرعــون عليهــم ومعاقبتــه لهــم، لكــي ال يضلهــم 

كاذيــب فيخطــؤوا الطريــق والموقــف. فرعــون باأل

 ثبــات الســحرة المؤمنيــن الكــرام علــى موقفهــم اإلنســاني البطولــي 
ُ

ويعــّد

الشــجاع، أمــام عوامــل الترغيــب والترهيــب وسياســة اإلخضــاع الفرعونــي غيــر 

فــي حــرب  والســمعة  الصــورة  اإلنســانية، وتحملهــم ألشــد حمــات تشــويه 

كاذيــب، وتحملهــم ألشــد العقوبــات الجســمية والنفســية لانتقــام منهــم  األ

مــن  وأقوالهــم  ومواقفهــم  ســلوكهم  فــي  وتجلــى  أظهــروه  ومــا  بهــم،  والتنكيــل 

المــوت والشــهادة فــي ســبيل اهلل؟زع؟ والحــق والعــدل والخيــر  إلــى  االشــتياق 

والفضيلــة والحريــة والعــزة والكرامــة والمجــد والشــرف ولقــاء المحبــوب ذي 

كل  ــد  ــردد عن ــدع مجــاالً للشــك والريــب والت ــدل بمــا ال ي ــرام، لي الجــال واالك

ــى  ــه عل ــن وقلــب صافــي وروح طاهــرة تحمل ــه عقــل ســليم ومنطــق متي مــن ل

ورؤيــة  نافــذة،  ببصيــرة  يتمتعــون  كانــوا  الكــرام  الســحرة  أن  اإلنصــاف، علــى 

إيمــان صــادق،  بليــغ، و راســخ، وعلــم واســع، وقــول  واضحــة للديــن، ويقيــن 

والمحبــة  ســامية،  ونفــوس  طاهــرة  وقلــوب  بالغــة،  وأمانــة  خالصــة،  ونيــة 

الشــديدة للنــاس، والصــدق معهــم، واإلخــاص إليهــم والحــرص التــام عليهــم، 
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والرغبــة الصادقــة الجامحــة فــي إرشــادهم وهدايتهــم، وتمنــي الخيــر والصــاح 

العامــة  مصالحهــم  علــى  والمحافظــة  لهــم،  والنجــاة  الحقيقيــة  والســعادة 

الطبيعيــة  والخاصــة، وصيانــة حريتهــم وعزتهــم وكرامتهــم وكامــل حقوقهــم 

قــوالً  ذلــك  كل  أجلهــم،  مــن  والتضحيــة  بأنفســهم  وفدائهــم  والمكتســبة، 

وعمــًا. علــى خــاف حــال فرعــون الطاغيــة، الــذي يعانــي مــن أمــراض نفســية 

ــة المفرطــة واالســتعاء  ــذات واألناني ، مثــل: تضخــم ال
ً
ــرة جــدا وروحيــة خطي

ــآالم النــاس وعذاباتهــم، وتســخيرهم بــدون  علــى النــاس والحــق، واالســتلذاذ ب

رحمــة أو شــفقة مــن أجــل مصلحتــه وســلطته وأهوائــه الشــيطانية ورغباتــه 

وشــهواته ونزواتــه وملذاتــه الحيوانيــة، بغيــر رقيــب وال حســيب، ال مــن الظاهــر 

االجتماعــي والسياســي والقانونــي، وال فــي الباطــن الوجدانــي؛ ألنــه يعانــي مــن 

مــوت الضميــر والوجــدان، وال يؤمــن بالغيــب والرقابــة اإللهيــة عليــه، ويرفــض 

ــه  ــر ذات ــة والمحاســبة القانونيــة والسياســية والشــعبية، ويعتب كل أشــكال الرقاب

التســبيح بحمــده وتقديســه، وال يجــوز نقــده وال  ال تمــس، ويجــب  مصونــة 

 أو 
ً
ــاس طوعــا ــى الن ــه وســلطته عل ــه، ويفــرض إرادت ــراض علي ــه أو االعت مخالفت

كل مــا يخالفــه أو  ، بقــوة الحديــد والنــار والعنــف واإلرهــاب، فيعاقــب 
ً
كرهــا

يعتــرض عليــه، بأشــد العقوبــات ليكــون عبــرة إلــى غيــره، فــا يفعــل مثــل فعلــه، 

فهــذا هــو ســبيله للحفــاظ علــى ملكــه وســلطته.

وقــد مّثــل الســحرة المؤمنــون الكــرام بموقفهــم اإلنســاني النبيــل والبطولــي 

ــه وبطشــه وقســوته، النمــوذج واألســوة  ــروت فرعــون وطغيان الشــجاع أمــام جب

الحســنة لــكل مناضــل شــريف، ومؤمــن صادق فــي إيمانــه وواع بحقيقة اإليمان 

يســتولي  إذ  والحضاريــة،  والتربويــة  والروحيــة  الفكريــة  وأبعــاده  ومقتضياتــه 



  298   الالمنطق في الفكر والسلوك - الجزء األول

ويســمو  والعواطــف،  المشــاعر  كامــل  علــى  النقــي  المشــرق  الراســخ  اإليمــان 

 فــوق عالــم الدنيــا والمــادة، وفــوق ذاتــه ومصالحــه 
ً
 وروحيــا

ً
باإلنســان فكريــا

الدنيويــة العاجلــة الفانيــة، ليحلــق فــي عالــم الملكــوت والطهــارة، فــي ســاحة 

القــدس فــي جــوار المائكــة المقربيــن، فيهــدي اهلل تبــارك وتعالــى قلبــه ويســدد 

منطقــه ونطقــه وموقفــه، ويلهمــه الحقائــق اإللهيــة الحقــة العظيمــة، ويريــه 

كلمــة  بقلبــه وبصيرتــه عواقــب األمــور فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، فيقــول 

الحــق والعــدل والصــدق والخيــر والفضيلــة فــي المحافــل العامــة والخاصــة، مــا 

كانــت الحاجــة إليهــا قائمــة واالســتفادة منهــا موجــودة، فيقولهــا خالصــة لوجه 

اهلل الكريــم ومــن أجــل المصلحــة العامــة إلــى النــاس، ويبتعــد عــن الفضــول فــي 

القــول، وقــول الــزور والريــاء والســمعة ونحــو ذلــك، ويقــف المواقــف البطوليــة 

الحقــة المطلوبــة بمقتضــى الحكمــة والشــجاعة والبطولــة، وال يجبــن أو يتــردد 

كلهــا  ــة الفانيــة  ، ويضحــي بنفســه وراحتــه ومصالحــه الدنيوي
ً
 أو طمعــا

ً
ــا خوف

وبأعــز مــا يملــك فيهــا، مــن أجــل رضــوان ربــه ذي الجــال واإلكــرام، والدفاع عن 

الديــن اإللهــي الحــق وحــدوده وعــن المبــادئ والقيــم والحرمــات والمقدســات 

والحقــوق إعــاء لكلمــة الحــق والصــدق والعــدل والخيــر والفضيلــة، وصيانــة 

لحريــة اإلنســان وكرامتــه والمحافظــة علــى المصالــح العامــة للعبــاد، ونحــو 

ذلــك.

انقطاع السحرة إلى اهلل

ا  �نَ
َ��نَّ َو�قَ ًر�  َ��بْ ا  �نَ �يْ

َ
َعل  

ِرعنْ �نْ
أَ
� ا  �نَ َّ َر�ب ا  �نَ اَء�قْ �بَ ا  ّمَ

َ
ل ا  �نَ ِ

ّ َر�ب ا�قِ  �يَ
آ
ا �بِ ا 

َم�نَّ
آ
� �نْ 

أَ
�  �

َّ
ل �إِ ا 

ِم�نَّ ُم  �قِ �ن �قَ >َوَما 

> �ن ُمْسِلِم�ي
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لــرب  الســجود  وهــو  الشــجاع،  البطولــي  موقفهــم  الســحرة  نّفــذ  أن  بعــد 

إعــان إيمانهــم أمــام الجماهيــر المحتشــدة فــي الميــدان وبحضــور  العالميــن، و

فرعــون وملئــه وأعوانــه، وكامــل جهــازه الدينــي واألمنــي والعســكري والسياســي 

واإلداري والفنــي وانتهــوا مــن خطابهــم الجــريء لفرعــون، متجاهليــن جبــروت 

فرعــون وقوتــه وطغيانــه وقــوة جيشــه وجنــوده وشــرطته وجميــع الذيــن حولــه، 

كان عليهــم مــن واجــِب أمانــِة الكلمــِة وقــول الصدق والشــهادة بالعدل،  وأّدوا مــا

كشــفها إلــى النــاس برجــاء إرشــادهم وهدايتهــم إلــى  وكشــفوا الحقائــق الواجــِب 

الحــق ووضــع أقدامهــم علــى الصــراط المســتقيم والنهــج القويــم فــي الحيــاة، 

وقــد جــاؤوا باألمــر العجيــب مــن الخطــاب الجــريء الواضــح البليــغ تــام الداللة 

علــى المــراد إلــى فرعــون الطاغيــة الجبــار العنيد وزمرتــه وبطانته وملئــه وأعوانه 

الفاســدين المارقيــن عــن الحــق فلــم يخافــوا ولــم يذعــروا لســطوتهم وتجبرهــم 

وطغيانهــم وعنادهــم وقســوتهم، بــل أعربــوا عــن اعتقادهــم وحجتهــم، ومــا رأوا 

أن فيــه الحــق والعــدل والصــدق والخيــر والفضيلــة والصــواب بثبــات وبقلــوب 

كريمــة ملؤهــا اإليمــان واليقيــن والتســليم راضيــة  مطمئنــة راســخة ونفــوس 

بالقضــاء والقــدر اإللهــي وبمــا قســمه اهلل؟زع؟ لهــا مــن نصيــٍب فــي الداريــن الدنيا 

واآلخــرة، وبعــزٍم ثابــت ال يليــن وال يتراجــع عــن الحــق وســجايا طّيبــة وعلــٍم واســٍع 

 علــى تألقهــم الفكري 
ُ

غزيــرٍ نافــٍع ومنطــٍق ســديٍد ومتيــٍن وقــوٍل فصيــٍح وبليــٍغ يــدل

وشــرف مكانتهــم وحالتهــم الروحيــة.

بعــد القيــام بهــذا الواجــب اإلنســاني والتكليــف اإللهــي المقــدس العظيــم، 

أعرضــوا عــن فرعــون وتجاهلــوا وجــوده وأشــاحوا بوجوههــم الكريمــة عنــه غيــر 

مكترثيــن بــه وال مباليــن بعقوباتــه وتهديــده ووعيده وتوجهوا إلى ســاحة القدس 
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 ذو الرحمــِة الواســعِة والفضــل 
َ

اإللهــي وخاطبــوا الجنــاب العلــّيَ والــرب الجليــل

ًر�<)))  ا َ��بْ �نَ �يْ
َ
 َعل

ِرعنْ �نْ
أَ
ا � �نَ َّ العظيــم، مفوضيــن األمــر إليــه ومتوكليــن عليــه فقالــوا: >َر�ب

 اإللهيــة، فمــا ذعــروا ولــم يخافــوا ولــم يهابــوا ممــا هددهــم 
ُ

أي: أخذتهــم الجذبــة

بــه فرعــون الطاغيــة، بــل اســتغاثوا بالمعشــوق رب العالميــن ذو الجــال واإلكــرام 

الرحيــم الرحمــن ليفيــض عليهــم بالصبــر العظيــم علــى مــا عــزم عليــه فرعــون 

الطاغيــة مــن تعذيبهــم وقتلهــم، إذ أضحــت الدنيــا بــكل مــا فيهــا ومــن فيهــا 

وبجميــع أحوالهــا وشــؤونها وراء ظهورهــم فــي هــذه اللحظــات القليلــة المتبقيــة 

والعصيبــة الحرجــة و المصيريــة، فلــم يعــودوا ينظــرون إليهــا أو يفكــروا فيهــا 

، واســتقبلوا اآلخــرة التــي أصبحــت قبلتهــم الوحيــدة ودار 
ً
أو يرجــوا منهــا شــيئا

إليهــا مــن مجــاورة اللئــام مقرهــم ومهربهــم، وتفرغــت إليهــا قلوبهــم  مقرهــم و

وأرواحهــم، ولــم يعــد لهــم نظــر إال هلل ذي الجــال واإلكــرام، ولــم يعــد لغيــره 

حضــوٌر فــي أبصارهــم وبصائرهــم، ولــم تعــد قلوبهــم تهفــوا لغيــره، وال تطــرب 

إال لــه، فتوجهــوا منجذبيــن إليــه انجــذاب العاشــقين إلــى المعشــوق بكلّيتهــم 

وكامــل وجودهــم وكيانهــم ومشــاعرهم، ومفوضيــن أمــور توجههــم وســلوكهم 

وســلطته  وجبروتــه  لفرعــون  يعــد  ولــم  لــه،  شــريك  ال  وحــده  إليــه  وســعيهم 

وملئــه وأجهــزة دولتــه أو لغيرهــم أي حضــور أو تأثيــر لديهــم، وكان الحضــور 

كل الحضــور الــذي اســتولى عليهــم بالكامــل هــو حضــور المعشــوق الحقيقــي 

كمــل فــي الوجــود، الــذي هــو نــور الســماوات واألرض،  األوحــد واألعظــم واأل

 
ُ

ــّد ــذي ُيَع ــكار والمشــاعر والســلوك، وال ــوب واألجســام واألف ــور العقــول والقل ون

كل وجــوٍد لغيــرِه فــي قبــاِل وجــوده هبــاًء، فتوجهــوا إليــه واســتغاثوا بــه وحــده 

1. البقرة: 250 - األعراف: 126
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ًر�<))) أي ســألوا اهلل ذي الجــال  ا َ��بْ �نَ �يْ
َ
 َعل

ِرعنْ �نْ
أَ
ا � �نَ َّ الشــريك لــه وســألوه بقولهــم: >َر�ب

ــى الحــق والقــول الثابــت، وأن  ــرام أن يرحمهــم ويلطــف بهــم ويثّبتهــم عل واإلك

يغمرهــم ويفيــض عليهــم بفضلــه ومّنــِه وجــوده وكرمــه بأبلــغ وأوســع وأشــمل 

وأعظــم أنــواع الصبــر ويثبتهــم فــي تلــك اللحظــات القليلــة المتبقيــة الصعبــة 

 
ً
كلها، اســتعدادا الحرجــة والمصيريــة فــي مســيرة وجودهــم وتجربتهم اإلنســانية 

منهــم لمــا ســينزل عليهــم مــن البــاء العظيــم والعــذاب الشــديد المؤلــم واالنتقام 

الشــنيع والتنكيــل المفجــع الــذي توعدهــم وهددهــم بــه فرعــون الطاغيــة وهــو 

ــب فــي الحــق وفــي 
ّ
 ألنفســهم علــى التصل

ً
عــازم عليــه بــدون تــردد، وذلــك توطينــا

ذات اهلل ذي الجــال والكــرام وثبــات القــدم علــى اإليمــان والصــراط المســتقيم 

والنهــج القويــم فــي الحيــاة، وبــدون شــك فــإن فــي مثــل هــذا الموقــف والحــال، 

ُيحمــد الصبــر علــى القتــل والتعذيــب والســجن والتضييــق والنفــي ونحــو ذلــك 

ألنــه فــي ســبيل اهلل؟زع؟ والحــق والعــدل والخيــر والفضيلــة  مــن العقوبــات؛ 

تبــارك  واإلبــاء، وقــد ســألوا اهلل  والشــرف  والكرامــة والمجــد  والعــزة  والحريــة 

 مــن أن تنهــار أعصابهــم وتتاشــى 
ً
وتعالــى أن يرزقهــم فضيلــة الصبــر خوفــا

عزائمهــم إذا أحّســوا بوقــع الســيوف وألــم الصلــب والجــراح والتعذيــب، فيرتــّدوا 

عــن دينهــم وعــن موقفهــم البطولــي الحــق ومنهــج الصــواب فيخســروا شــرف 

الدنيــا وثــواب اآلخــرة وهــو الخســران المبيــن. وســألوا اهلل تبــارك وتعالــى أن يفــرغ 

عليهــم الصبــر لمــا سيســتقبلهم مــن هيبــة وجــال لقــاء المعشــوق ذي الجــال 

واإلكــرام؛ ألنهــم ال يســتطيعون بطبيعــة الحــال أن يثبتــوا مــن تلقــاء أنفســهم فــي 

مواجهــة مــا سيســتقبلهم فــي الحالتيــن، العقوبــات الثقيلــة والتنكيــل المفجــع، 

1. نفس املصدر
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ومفاجــأة هيبــة وعظمــة لقــاء المعشــوق الكامــل ذي الجــال واالكــرام ســبحانه 

وتعالــى، فهــم فــي حاجــة فــي الحالتيــن، إلــى التأييــد اإللهــي والتثبيــت والدعــم 

ــوا يشــعرون بأنهــم يواجهــون أشــد  كان والمســاندة واإلمــداد الربانــي. أي: ألنهــم 

العقوبــات وأعظــم المخاطــر المصيريــة، فقــد ســألوا ربهــم ومعشــوقهم األوحــد 

 
ِرعنْ �نْ

أَ
أن يعطيهــم أعلــى وأعظــم درجــات الصبــر والثبــات والتحّمــل، فعبــارة: >�

ًر�<))) تــدل علــى أمريــن: ا َ��بْ �نَ �يْ
َ
َعل

الشــعور بضعفهــم فــي أنفســهم وحاجتهــم الذاتيــة الــى الدعــم الغيبــي  أ. 

والمســاندة والتأييــد اإللهــي وعــدم اســتغنائهم فــي أنفســهم عــن ذلــك.

طلــب أعلــى وأعظــم درجــات الصبــر واإلمــداد والتثبيــت والتحمــل،  ب. 

المحدقــة،  المصيريــة  المخاطــر  درجــات  وأقصــى  أعلــى  لمواجهــة 

وأشــد التهديــدات والعقوبــات: الجســمية والنفســية، المتوقعــة وغيــر 

. ألن اإلفــراغ يعنــي صــّب الســائِل فــي 
ً
إيامــا كثرهــا أذًى و المتوقعــة، وأ

اإلنــاء إلــى أن يمتــأل إلــى رأســه ونهايتــه، ممــا يشــير إلــى تمــام الصبــر 

ًر�< يــدل علــى التعظيــم، فمعنــى  واإلمــداد والتثبيــت، وتنكيــر لفــظ >َ��بْ

 
ً
 واســعا

ً
 عظيمــا

ً
ًر�< أي: صــّب علينــا صبــرا ا َ��بْ �نَ �يْ

َ
 َعل

ِرعنْ �نْ
أَ
ا � �نَ َّ قولهــم: >َر�ب

شــامًا يفيــض ويغمــر وجودنــا وكياننــا بالكامــل فــي هــذه اللحظــات 

القليلــة المتبقّيــة، وهــي لحظــات صعبــة وحرجــة ومصيريــة فــي مســيرة 

وجودنــا وتجربتنــا اإلنســانية، وثبــات أقدامنــا أمــام المخاطــر الوجوديــة 

العظيمة، والعقوبات النوعية الشــديدة، الجســمية والنفســية، فالمحنة 

1. نفس املصدر
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ــة  ــى ذهــاب النفــس ومفارق ــة إل ــم شــديد، باإلضاف ل  عظيمــة، واأل
ً
جــّدا

األهــل واألحبــة، فيحتــاج الثبــات والصمــود والتحمــل فيهــا إلــى صبــرٍ 

عظيــٍم لتــزول الوحشــة واإلنزعــاج، ويطمئــن المؤمــن علــى إيمانــه، وهــو 

صبــر ال يمكــن أن يحصــل إال منــك. ونحــن ال ننظــر فــي هــذه اللحظــات 

ــن  ، فــا نأمــل وال نرجــو ول
ً
ــرك، وال نأمــل مــن أحــد ســواك شــيئا ــى غي إل

نســأل األعــداء حيــن يعذبوننــا ويقطعــون أيدينــا وأرجلنــا مــن خــاف 

كثــر  ويصلبوننــا علــى جــذوع النحــل ويتركوننــا ننــزف ونتعــذب ونتألــم أ

كثــر حتــى نمــوت ببــطء أن يعفــوا عنــا ويرحموننــا، فنحــن ال ننظــر إال  فأ

 ســواك، فكــن معنــا وثبتنــا وكــن 
ً
إليــك، وال نأمــل إال منــك وال نرجــو أحــدا

أنيســنا فــي وحشــتنا والحاضــر الوحيــد فــي بصائرنــا وقلوبنــا، فــا نشــعر 

لــم وال نعتنــي بهمــا، ولكي تذهب عنا الوحشــة  بشــيء مــن العــذاب أو األ

واإلنزعــاج، وتطمئــن قلوبنــا إلــى اإليمــان، فــا تنهــار أعصابنــا وتتاشــى 

الحــق  ديننــا  عــن  فنرتــد  والفــراق،  والتنكيــل  التعذيــب  عزائمنــا عنــد 

ــا وهدايتــك  ــل إيمانن ــا قب كن كمــا  ــار خاســرين  كف ــا  ــى أدبارن ــن عل المبي

المحمــودة لنــا لدينــك الحــق الحنيــف وصراطــك المســتقيم ونهجــك 

وصفوتــك  وصفيــك  وحبيبــك  نبيــك  يــد  علــى  الحيــاة  فــي  القويــم 

وخيرتــك مــن خلقــك ووليــك األعظــم موســى بــن عمــران الكليــم؟ع؟، 

أو أن نأســف علــى شــيٍء ممــا فاتنــا مــن فتــات الدنيــا الفانيــة وزينتهــا 

وزخرفهــا، فنخســر منــازل القــرب والزلفــى عنــدك فــي اآلخــرة، وأعّنــا 

كل  علــى دهشــة هيبــة اللقــاء معــك يــا رحيــم يــا رحمــن، وهــذه عقيــدة 

، وأمنيتــه الثبــات والصبــر علــى الطاعــة والجهــاد،  مؤمــن مخلــص بصيــر
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والشــهادة أو المــوت علــى الديــن اإللهــّي الحــق والصــراط المســتقيم.

وقــد أثبتــت التجــارب العديــدة: التاريخيــة والمعاصــرة، بــأن اإلنســان إذا 

والســجن  والتعذيــب  القتــل  وأهــوال  وبألــم  وزخرفهــا،  بالدنيــا  نفســه  حــّدث 

ونحوهــا، وبصعوبــة فــراق األهــل واألحبــة، ونحــو ذلــك، فإنــه يشــعر بالضعــف 

، فيكــون مــن الخائبيــن الخاســرين ويلحــق بــه  الــذي يــؤدي إلــى التراجــع واإلنهيــار

الخــزي والعــار فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، أمــا إذا حــّدث نفســه بمثــل ماحّدث 

إخــاص  بــه الســحرة أنفســهم، وســأل اهلل تبــارك وتعالــى بمثــل ماســألوه بصــدق و

نّيــٍة وطهــارِة قلــٍب، فإنــه يصبــر ويصمــد ويثبــت، فيكــون مــن الفائزيــن المفلحيــن 

الرابحيــن، ويفــوز بمنــازل القــرب والزلفــى والرضــوان عنــد اهلل العلــّي األعلــى.

ثــم ســأل الســحرة ربهــم رب العــزة والجــال الرحيــم الرحمــن، أن يثّبــت 

<))) أي:  �نَ ا ُمْسِلِم�ي �نَ
َ��نَّ >َو�قَ الحنيــف، فقالــوا:  اإليمــان واإلســام  أقدامهــم علــى 

توفنــا ثابتيــن علــى دينــك الحــق وهــو اإلســام الحنيــف وصراطــك المســتقيم، 

خاضعيــن منقاديــن لجميــع أوامــرك ونواهيــك، ومتبعيــن صفّيــك وحبيبــك 

الكليــم؟ع؟  عمــران  بــن  موســى  األعظــم  ووليــك  األميــن  الصــادق  ورســولك 

وخالصيــن موحديــن لــك فــي الطاعــة والعبــادة، غيــر منحرفيــن عــن الحــق وال 

يــن وال خاطئيــن وال مفتونيــن عــن الحق 
ّ
يــن وال مضل

ّ
محّرفيــن وال مبّدليــن وال ضال

والصــواب، أي: ليــس المهــم هــو الصبــر والثبــات والتحمــل والرضــا بالتعذيــب 

إمام الدين الحق  والتنكيــل ونحــو ذلــك، ولكــن المهــم هو معرفة الدين الحــق و

والمــوت علــى ذلــك، وهــذه أمنيــة صادقــة لــكل مؤمــن واعــي بصيــر صــادق فــي 

1. األعراف: 126
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إيمانــه، تعكــس بصيرتــه ووضــوح رؤيتــه وصــدق توجهــه إلــى اهلل ذي الجــال 

واإلكــرام بنّيــة خالصــة مــن الشــوائب والتعصــب والفنــاء فيــه والبقــاء بــه. ومــن 

للتخلــي  يغالــب نفســه ويجاهدهــا  المؤمنيــن،  مــن  فــي مثــل حالتهــم  كان 

عــن التعصــب ونحــوه ويخلــص فــي البحــث عــن الديــن الحــق واإلمــام الحــق 

ويتبعهمــا ويثبــت عليهمــا أمــام أمــواج التعصــب الدينــي والمذهبــي والمعرفــي 

والثقافــي ونحــو ذلــك، وأمــام عواصــف الترهيــب والترغيــب وعمليــات فــض 

كلمــة الحــق والعــدل  ــازم  ــم السياســة والنخاســة، وي ــر فــي عال وشــراء الضمائ

والصبــر والخيــر والفضيلــة، وطريــق الصــاح واإلصــاح، وتحصيــل الحقــوق 

والعــزة والمجــد والحريــة والكرامــة، والســعي الحثيــث للوصول إلــى أعلى مراتب 

الكمــال اإلنســاني المقــّدر لــه والائــق بــه، ال أن يرضــى بالــذل والهــوان والعبثيــة 

كامــل  ويحــرص  ذلــك،  ونحــو  والبهيميــة  الحيوانّيــة  وبمراتــب  الحيــاة،  فــي 

ــا ويمــوت علــى اإلســام الحنيــف والصــراط المســتقيم  الحــرص علــى أن يحي

 ليفــوز بالرضــوان اإللهــي ومنــازل القــرب والزلفــى 
ً
 محتســبا

ً
والنهــج القويــم صابــرا

وبالســعادة الحقيقيــة األبديــة الكاملــة وبالنعيــم المقيــم فــي جنــات الخلــد 

مــع األوليــاء الســعداء مــن النبييــن والصّديقيــن والشــهداء والصالحيــن وحســن 

.
ً
أولئــك رفيقــا

ثــم إّن فرعــون الطاغيــة اللئيــم أوقــع بالســحرة المؤمنيــن الكــرام مــا توّعدهــم 

 فقّطــع 
ً
، ومّثــل بأجســامهم تمثيــًا مروعــا

ً
وهددهــم بــه مــن القتــل الشــنيع صبــرا

النخــل وشــّدهم  ثــم صلبهــم علــى جــدوع  وأرجلهــم مــن خــاٍف،  أيديهــم 

ــة  ــوا ببــطء، وقــد نفــذ هــذه العقوب بعنــٍف وقســوٍة، وتركهــم ينزفــون حتــى يموت

الفرعونيــة القاســية، بالقــرب مــن نهــر النيــل العظيــم، الــذي هــو بحــق هبــة مصــر 
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ى، ليكــون الموقــع شــاهد صــدٍق علــى عظيــم النعمــة، وعظيــم الجــرم  الكبــر

والكفــر بالنعمــة. وأن اهلل تبــارك وتعالــى قــد ثبــّت بلطفــه ورحمتــه الســحرة 

علــى اإليمــان، وتوفاهــم علــى اإلســام صابريــن محتســبين، ومضــوا إلــى ربهــم 

ذي الجــال واإلكــرام الرحيــم الرحمــن شــهداء أبــرار محســنين مســتضعفين 

مظلموميــن، وثبتــت أســماؤهم فــي صفحــات التاريــخ وفــي صحائــف األعمــال 

ــوا أســوة  ، وكان ــرار األحــرار ــورٍ مــع الشــهداء األب والكتــاب المبيــن بأحــرف مــن ن

حســنة للمؤمنيــن الواعيــن المجاهديــن فــي صــدق اإليمــان، وحســن الطبــع 

ــى الحــق والعــدل  ــات والصمــود عل ــل والثب ــر الجمي ــق والســجايا، والصب والخل

والخيــر والفضيلــة فــي المواقــف الصعبــة واإلرادة الفوالذيــة التــي ال تليــن وال 

كل أمــة أو  كان الثمــن ولــكل مناضــل شــريف فــي  تتراجــع عــن الحــق مهمــا 

مذهــب أو ديــن، وهــو األمــر الموافــق للعقل والحكمة والمنطق والشــرع والفطرة 

 إلــى الحريــة والعــزة والكرامــة والمجــد والشــرف والحياة 
ً
والطبــع الســليم، وطريقــا

الطيبــة والنهــوض والمدنيــة والتقــدم والتطــور ونحــو ذلــك، وأصبحــوا بموقفهــم 

 فــي التاريــخ 
ً
 جميــًا خالــدا

ً
 حســنا

ً
اإلنســاني البطولــي الشــجاع النبيــل، ذكــرا

كتــاب ســماوي  كل ديــن ومذهــب وعــرق وفــي أعظــم  لألجيــال المقاومــة مــن 

كشــفوا عــن وجهيــن متناقضيــن فــي  عرفتــه البشــرية وهــو القــرآن المجيــد، وقــد 

ــة، وهمــا: ــة اإلنســانية التاريخي ــة والتجرب ــاة االجتماعي الحي

بــكل  اإلجراميــة  وأعمالــه  القبيــح،  المتجّبــر  الطاغيــة  فرعــون  وجــه  أ. 

مافيهــا مــن أنانيــة مفرطــة وشــناعة وتنكر لإلنســانية والكرامة اإلنســانية 

إصــرار علــى الباطــل والشــر والرذيلــة  والحقائــق والمنطــق والفضيلــة و

والمســؤولية،  والرعايــة  الحكــم  وأمانــة  الحقيقــة  وخيانــة  والجريمــة 
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ويشــاركه نظامــه الفاســد وحكومتــه الجائــرة فــي جميــع ذلــك.

وجــه الســحرة المؤمنيــن الصالحيــن الكــرام الجميــل، ومــا يتمتعــون بــه  ب. 

مــن صحــوة الضميــر والبصيــرة والرؤيــة الواضحــة والرغبــة الشــديدة فــي 

 
ً
 ودينيــا

ً
 وروحيــا

ً
الصــاح واإلصــاح والتنميــة الحضاريــة الشــاملة فكريــا

والشــعب  األمــة  فــي حيــاة   
ً
إداريــا و  

ً
 واجتماعيــا

ً
واقتصاديــا  

ً
وسياســيا

المصــري، والصبــر والفــداء والتضحيــة بالنفــس والنفيــس فــي ســبيل 

ــوق  ــزة والكرامــة والحق ــة والع ــة والحري ــر والفضيل الحــق والعــدل والخي

ــاء  اإلنســانية الطبيعيــة والمكتســبة، ومايشــتمل عليــه ذلــك مــن الضي

والنــور والبهجــة والســرور واللطــف والكرامــة، ويكشــف عــن التحــوالت 

الكبيــرة الفكريــة والروحيــة والســلوكية التــي حدثــت فــي نفــوس الســحرة 

بعــد الصحــوة والتوبــة النصوحــة والعــودة المحمــودة الصادقــة إلــى اهلل 

ذي الجــال واإلكــرام، فكانــوا مــن خيــرة النــاس والعبــاد الصالحيــن، وكان 

موقفهــم اإلنســاني النبيــل البطولــي الشــجاع ِنعــَم الموقــف، ومصيرهــم 

، وعاقبتهــم نعــم العاقبــة، فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة،  نعــم المصيــر

إصــاح  ثــر الطيــب البالــغ المحمــود فــي إصــاح النــاس و وكان لهــم األ

فــي  الجميــل  والذكــر  العظيــم  بالشــرف  والفــوز  وأحوالهــم  أوضاعهــم 

األجيــال المتطاولــة عبــر التاريــخ فــي الحيــاة الدنيــا، والفــوز بالرضــوان 

ــة الكاملــة والنعيــم المقيــم  اإللهــي العظيــم والســعادة الحقيقيــة األبدي

فــي مراتــب الفــردوس فــي جنــات الخلــد فــي اآلخــرة.
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ية والروحية للسحرة شرف الحالة الفكر

مــا صــدر عــن الســحرة المؤمنيــن الكــرام مــن األقــوال واألفعــال الحســنة 

والمواقــف البطوليــة النبيلة الشــجاعة بعد الصحــوة والتوبة والعودة المحمودة 

والرجــوع إلــى اهلل ذي الجــال واإلكــرام وحضــن اإلنســانية، يــدل بوضــوح ال لبس 

فيــه ويقيــن ال شــّك فيــه علــى شــرف الحالــة الفكريــة العاليــة والحالــة الروحيــة 

إيمانهــم  وكمــال  والتوبــة  الصحــوة  بعــد  الســحرة  إليهــا  صــار  التــي  الســامية 

 فــي الســلوك والعرفــان والعاقــة مــع 
ً
ويقينهــم والمســلك العشــقّي الراقــي جــّدا

حصــل  كيــف  والســؤال:  واإلكــرام،  الجــال  ذي  المطلــق  الكامــل  المعشــوق 

كل تلــك التحــوالت الفكريــة والروحيــة والســلوكية العميقــة والوصــول  للســحرة 

ــق الفكرّي والســمو الروحــّي والهدى 
ّ
إلــى هــذا المســتوى العالــي مــن الكمــال والتأل

والصــاح واالســتقامة فــي الســلوك والمواقــف، مــع أنهــم حديثــوا اإليمــان، وكانــوا 

كفــرة فجــرة، يقفــون إلــى صــف فرعــون الطاغيــة المتجبــر  قبــل ذلــك ســحرة 

الفاســد وحكومتــه الجائــرة، ويقولــون بألوهيــة  إلــى صــف نظامــه  العنيــد و

 فــي 
ً
كبيــر جــدا فرعــون وربوبيتــه، وكانــت لهــم مســاهمات فّعالــة واســعة ودور 

الحيــاة الدينيــة الوثنيــة ودعــم النظــام الملكــي الفرعونــي الفاســد، والدعايــة 

إليــه وتعزيــز وجــوده وتثبيتــه وترســيخه و بســط نفــوذه فــي الوســط الشــعبي 

كيــف  والدفــاع عــن ظلمــه وفســاده وجرائمــه وخياناتــه ومشــاركته فيهــا، أي: 

كل تلــك التحــوالت العميقــة  حــدث هــذا االنقــاب المفاجــئ وصاحبتــه 

كفــرة  ، فتحولــوا فجــأة مــن ســحرة 
ً
 وســلوكيا

ً
 وروحيــا

ً
الواســعة الشــاملة، فكريــا

 ، مجرميــن أشــرار إلــى مؤمنيــن صادقيــن فــي إيمانهــم مصلحيــن أخيــار أبــرار

والروحيــة  الفكريــة  وأبعادهــا  والتوحيــد  اإليمــان  لحقائــق  ومدركيــن  واعيــن 
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كل  ، بــل صاحبــت 
ً
كافــة األصعــدة، فــي مــدة قصيــرة جــدا والعمليــة علــى 

ولــم  والتوبــة  الصحــوة  لحظــة  الشــاملة  الواســعة  العميقــة  التحــوالت  تلــك 

ــى درجــة  ــغ االنقــاب المفاجــئ ووصلــت التحــوالت إل تتأخــر عنهــا؟ وقــد بل

كفــروا بألوهيــة فرعــون وربوبيتــه، وعارضــوا نظامــه ودولتــه وحكومتــه،  أنهــم 

وأعلنــوا ذلــك بــكل صراحــة ووضــوح ال لبــس فيــه وال غمــوض وبجــرأة وشــجاعة 

، أمــام الجماهير المحتشــدة في ميــدان المبارزة في الصحراء،  منقطعــة النظيــر

وبحضــور فرعــون وملئــه ومعاونيــه وأنصــاره وكامــل جهــازه الدينــي واألمنــي 

والعســكري والسياســي واإلداري والفّنــي، ولــم يرهبهــم فرعــون الجّبــار العنيــد 

وطغيانــه وقســوته ومــا تحــت يديــه مــن الشــرطة والجيــش والمخابــرات والعتاد 

وأحــدث وســائل وأســاليب وأدوات التعذيــب، وقطعــوا جميــع العاقــات مــع 

، وكفــروا بعطايــا 
ً
الملــك والنظــام وأربابــه والقائميــن عليــه وتبــرؤوا منهــم جميعــا

فرعــون وجوائــزه ورعايتــه، ووقفــوا إلــى صــّف الحــق والعــدل والخيــر والفضيلــة، 

إصــرار عــن  وانضمــوا إلــى صفــوف المعارضــة، ودافعــوا بــكل قــوة وشــجاعة و

عقيدتهــم ومبادئهــم الجديــدة، وعــن إمامهــم وقائدهــم العظيــم موســى بــن 

عمــران الكليــم؟ع؟ وعــن قضيتهــم العادلــة ومطالبهــم اإلصاحيــة والثوريــة 

المشــروعة وموقفهــم الجديــد المعــارض للملــك والنظــام، وتجاهلــوا مكانتهــم 

الســابقة وحظوتهــم عنــد الملــك والنظــام، وماوعدهــم بــه فرعــون مــن المكافــأة 

كمــا  المادّيــة العظيمــة والتقريــب، أي: تجاهلــوا الترغيــب بالمصالــح الدنيويــة، 

تجاهلــوا الترهيــب وجبــروت فرعــون ونظامــه وأجهزتــه وقســوتهم وبطشــهم 

المؤلمــة،  العقوبــات الشــديدة  بــه مــن  وتاريخهــم اإلجرامــي ومــا توعدوهــم 

الجســمية والنفســية، وتغلبــوا علــى سياســة فرعــون ونظامــه فــي اإلخضــاع 
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وفــّض الضمائــر وشــرائها عــن طريــق الترغيــب والترهيــب أو مايعــرف بسياســة 

والعــدل  والحــق  ســبيل اهلل؟زع؟  فــي  الشــهادة  علــى  وعزمــوا  والجــزرة،  العصــا 

الشــرف، واســتقبلوها  والعــزة والكرامــة والمجــد  والخيــر والفضيلــة والحريــة 

كريمة  ، وبنفــوٍس  ــٍه وشــجاعة منقطعــة النظيــر
َ
اســتقبال العاشــقين للمعشــوق ِبَول

راضيــة مرضيــة مطمئنــٍة ووجــوٍه مستبشــرة، وســلكوا ســبيل اإليمــان والتوحيــد 

كامــٍل، وأدلــوا بحجــج قويــة ناصعــة  والطاعــة والتضحيــة والفــداء عــن وعــٍي 

 ، صاعقــة، وبمنطــق قــوي ســديد، وبراهيــن محكمــة البنيــان، وبيــان بليــغ مؤثــر

 ويثبتهــم لكــي ال يمليــوا أو 
ً
وســألوا اهلل؟زع؟ لفــرط عشــقهم: أن يفــرغ عليهــم صبــرا

يحيــدوا عــن الديــن الحــق والصــراط المســتقيم فــي تلــك اللحظــات العصيبــة 

المهــا وصعوبــة الفــراق أو يلتفتــوا إلــى شــيٍء  المصيرّيــة أمــام شــدة العقوبــات وآ

ــوا لشــيٍء فاتهــم منهــا!! ــة وزينتهــا وزخرفهــا أو يحزن ــا الفاني مــن حطــام الدني

الســحرة منهجيــة علميــة ومنطقيــة ســليمة،  لــدى  كان  لقــد  والجــواب: 

وصناعتــه  الســحر  بفنــون  الواســعة  والعمليــة  العلميــة  خبرتهــم  وســاعدتهم 

ــاه، علــى اإلدراك الســريع والمعرفــة  ــاه وخفاي والمعرفــة الدقيقــة بأســراره وخباي

اليقينيــة بحقيقــة المعجــزة العظيمــة التــي جــاء بهــا موســى الكليــم؟ع؟ مــن 

عنــد رب العالميــن، وقطعــوا بأنهــا ليســت مــن الســحر وال مشــابهة لــه وال تمــّت 

إليــه بصلــٍة مــن قريــب أو بعيــد، بــل هــي حقيقــة فعليــة واقعيــة تقــف وراءهــا 

 فــوق الطبيعــة وفــوق البشــر واليمكــن أن يؤتــى 
ً

قــوة غيبيــة أزليــة أبديــة مطلقــة

ــم والتدريــب ونحوهمــا، ومــن الواجــب  ــق االكتســاب بالتعلي ــا عــن طري بمثله

عقــًا تقديــس هــذه القــوة المطلقــة الكاملــة والخضــوع المطلــق إليهــا وطاعتهــا 

ــق والقــدرة المطلقــة  ــم المطل ــا تتصــف بالعل ــه؛ ألنه ــه وتنهــى عن فيمــا تأمــر ب



الفوا الردتيف الوصدقلا التدق تمل الفدبلل و ة ودل السفرا    311 

إرشــادهم إلــى  والرحمــة الواســعة والحــرص التــام الكامــل علــى هدايــة النــاس و

مافيــه خيرهــم وصاحهــم وكمالهــم ورفاههــم وســعادتهم الحقيقيــة الكاملة في 

الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وال أحــد مــن البشــر أو مــن غيرهــم يســتطيع أن يقــف 

فــي وجههــا أو يحيــل بينهــا وبيــن مــا تريــد. أي: أّنَ الســحرة علمــوا بحقيقــة 

 لهــا بحقيقــِة المعــاد و النبــوة، وتوّصلــوا إلــى معرفــة 
ً
التوحيــد، وعلمــوا تبعــا

السياســية  العمليــة  الحيــاة  فــي  المترتبــة عليهــا  الرئيســية  اإللهيــة  الحقائــق 

واالقتصاديــة واالجتماعيــة وغيرهــا، وأدركــوا الكثيــر مــن التفاصيــل الدقيقــة 

ــٍق يســلكون، ولمــاذا يجاهــدون،  ــوا بحــٍق يعلمــون أّيَ طري ــا، فكان الازمــة منه

وأّيَ مصيــرٍ حميــٍد وعاقبــة حســنة ممدوحــة  ومــن يكافحــون ويعارضــون، 

ومســتقبل مشــرق ينتظــرون!!

كريمة طيبة ســخية وطبائع إنســانّيٍة  كانوا يتمتعون بنفوس  كما أّنَ الســحرة 

ــة الصالحــة لتلــك التحــوالت العظيمــة  ــِت األرض الخصب
ّ
ــرة، مثل ســليمٍة خي

الطيبــة  الخصائــص  تلــك  ولــوال  والســلوكّية،  والروحيــة  الفكريــة  الواســعة، 

والخّيــرة للنفــوس، وســامة المنطــِق واســتقامة المنهــج فــي التفكيــر اللذيــن 

ربطــا بيــن مصلحــة اإلنســان الحقيقيــة وحســن عاقبتــه ومصيــره وســعادته فــي 

الداريــن الدنيــا واآلخــرة وبيــن معرفــة الحقائــق اإللهيــة والعمــل بمقتضاهــا، لمــا 

كان لتلــك التحــوالت العظيمــة الواســعة أن تحــدث، فــا يكفــي لكــي تحــدث 

مثــل تلــك التغيــرات والتحــوالت أن يأتــي الخصــم بالحجــج الســاطعة واألدلــة 

القوية والبراهين المحكمة الواضحة المقنعة، أو أن يكتشــف اإلنســان بنفســه 

م لهــا ويّتبعهــا ويعمــل بمقتضاهــا، فقــد يكابــر اإلنســان 
ّ
الحقائــق لكــي يســل

ويعانــد ويجحــد بالحقائــق وينكرهــا بلســانه ويعارضهــا فــي ســلوكه ومواقفــه 
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 وعــن 
ً
 بهــا تمامــا

ً
كالشــمس الســاطعة ومقتنعــا ــه  كانــت واضحــة ل إن  حتــى و

ًما 
ْ
ل ُسُهْم طنُ �نُ �نْ

أَ
َها � �قْ �نَ �قَ �يْ

َها َو�ْس�قَ َ�ُ�و� �بِ َ يقيــٍن فــي داخــل نفســه، قــول اهلل تعالــى: >َوحب

ــا والمــادة  ــم الدني ــام فــي التعّصــب وعال �<))) وذلــك بســبب االســتغراق الت ً�ّ
ُ
َوُعل

والمصالــح الدنيويــة العاجلــة الفانيــة ونحــو ذلــك.

ثــم امتــزج مــا يتمتــع بــه الســحرة مــن الصــاح والخيرّيــة والطيبــة والكــرم 

الرئيســية  الوعــي الكامــل بالحقائــق اإللهّيــة  وســامة المنهــج والمنطــق مــع 

 إلــى حالــة عشــٍق 
ً
والتفصيليــة، النظريــة والعمليــة، حتــى صــارت حالتهــم منشــأ

كامــل أفكارهــم  كلــه وســيطرت علــى  ملتهبــٍة مــألت أركان وجودهــم وكيانهــم 

، حتــى 
ً
 وال ســّدا

ً
ومشــاعرهم وحركاتهــم ومكانتهــم، وهــو عشــٌق اليعــرف حــّدا

أصبــح اإليمــان والتوحيــد والعشــق المحــور الوحيــد الــذي تــدور حولــه األفــكار 

والمشــاعر والحــركات والســكنات، والموّجــَه والمرشــَد الوحيــَد لهــا، فــا تصــدر 

ــُر عــن مثــل هــذا التحــول العظيــم  عــن شــيٍء أو تتوجــه بشــيٍء غيــره. ويعّبَ

، حيــث  لــف ميــل فــي لمــح البصــر واإلنقــاب المفاجــئ بقطــع مســافة األ

تكــون الطهــارة الروحيــة وطيــب النفــس وحســن الســجايا وســامة المنهــج 

االختياريــة  العوامــل  هــي  وغيرهــا،  النّيــة  إخــاص  و والمنطــق  التفكيــر  فــي 

التــي يوفرهــا العبــد الصالــح فــي نفســه، وبســببها يتولــى اهلل تبــارك وتعالــى أمــر 

العبــد بنفســه، فيهديــه ويرشــده ويســدد خطــاه. فمــا حصــل للســحرة المؤمنيــن 

إمــداٍد إلهــي،  كان بتأييــٍد و الكــرام مــن التحــوالت العظيمــة العميقــة الواســعة، 

كان بإلهــاٍم مــن اهلل تبــارك وتعالــى  ومــا حصــل لهــم مــن اإليمــان والعلــم الغزيــر 

كانــوا يتمتعــون بــه مــن الطهــارة والصــدق واإلخــاص ونحوهــا، وال  بســبب ما

1. النمل: 14
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يمكــن أن تحــدث مثــل هــذه التحــوالت الفكريــة والروحيــة والســلوكية بشــكل 

والتأييــدات  اإللهّيــة  واإلمــدادات  الغيبيــة  العنايــات   
ّ

ظــل فــي  إال  مفاجــئ 

الربانّيــة، وقــد تكــررت مثــل هــذه التحــوالت المفاجئــة والعميقــة والواســعة 

فــي العديــد مــن النمــاذج التاريخيــة المعروفــة فــي التجربــة اإلنســانية، مثــل: 

ــي اهلل  ــرام فــي عهــد نب ــى اهلل ذي الجــال واإلك ــا إل ــا وعودته زليخــة بعــد توبته

يوســف الصّديــق؟ع؟ فــي القــرن الثامــن عشــر »8)« قبــل الميــاد، والســحرة 

الكــرام بعــد توبتهــم فــي عهــد نبــي اهلل موســى بــن عمــران الكليــم؟ع؟ فــي القــرن 

 
ُ

، وال زالــت الُســّنة الثالــث عشــر »3)« قبــل الميــاد، وغيرهــم الكثيــر .. الكثيــر

ــة جاريــة إلــى اليــوم، وســتبقى مــا بقيــِت المســيرة أو التجربــة اإلنســانّية  اإللهّي

إلــى نهايــة التاريــخ علــى وجــه األرض، فــكل مؤمــن اختــار ســلوك طريــق الحــق 

والعــدل والصــدق والخيــر والفضيلــة والحريــة والعــزة والكرامــة والجهــاد بشــرف 

إخــاص نّيــٍة، فســوف تشــمله هــذه الســّنة ويحصــل علــى العنايــات الغيبيــة  و

واإلمــدادات اإللهّيــة والتأييــدات الربانيــة، ولهــذه الســّنة طرفــان، طهــارة النفــس 

ــة مــن جهــة العبــد  إخــاص النّي وســامة الطبــع وحســن الســجايا والصــدق و

واللطــف والرحمــة والتوفيــق والتســديد واإلمــداد والعنايــة مــن جهــة اهلل تعالــى 

َمَع 
َ
َه ل

َ
 �لّل

ا إَِو�نَّ �نَ
َ
ل ُهْم ُس�بُ

�نَّ َ ْهِ��ي �نَ
َ
ا ل �نَ �ي اَهُ�و� �نِ �نَ �بَ �ي ِ دن

َّ
تبــارك وتعالــى، قــول اهلل تعالــى: >َو�ل

.(((> �نَ �ي ُمْحِس�نِ
ْ
�ل
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ْر�نِ 
�أَ

ْ
ِسُ�و� �نِ�ي �ل �نْ ْ�َمُه ِل�يُ ُر ُم�َسٰ� َو�قَ

�نَ �قَ
أَ
ْرَعْ��نَ � ْ�ِم �نِ  ِم�نْ �قَ

اأُ
َ
َمل

ْ
اَل �ل قول اهلل تعالى: >َو�قَ

اَل  اِهُرو�نَ 127 �قَ ُهْم �قَ ْ��قَ ا �نَ
َساَءُهْم إَِو�نَّ �ي �نِ ْح�يِ ْس�قَ

اَءُهْم َو�نَ �نَ ْ �ب
أَ
ُل � �قِّ

�قَ اَل َس�نُ َكۚ  �قَ ِلَه�قَ
آ
َرَك َو�

�نَ َو�يَ

هقُ  �بَ َ�ا�قِ
ْ
اِدِهۖ  َو�ل اُء ِم�نْ ِع�بَ َ َسث َها َم�نْ �ي

ُ �ِر�ث ُ ِه �ي
َ
ْر�نَ ِلّل

�أَ
ْ
�نَّ �ل ُرو�ۖ  �إِ ِه َو�ْ��بِ

َ
الّل �� �بِ

�نُ ِ��ي ْ�ِمِه �ْس�قَ ُم�َسٰ� ِل�قَ

ْهِلَك  ُ �نْ �ي
أَ
ْم �

ُ
ك ُّ اَل َعَسٰ� َر�ب اۚ  �قَ �نَ �قَ �أْ ْ�ِ� َما حبِ َ ا َوِم�نْ �ب �نَ �يَ �قِ

أْ
ا �نْ �قَ

أَ
ِل � �بْ

ا ِم�نْ �قَ �نَ �ي ودنِ
أُ
� ��

ُ
ال 128 �قَ �نَ �ي �قِ

ُم�قَّ
ْ
ِلل

.(((> ��نَ
ُ
ْ�َمل �نَ �قَ َر َك�يْ �نُ �نْ �يَ

ْر�نِ �نَ
�أَ

ْ
ْم �نِ�ي �ل

ُ
ك ِل�نَ �نْ َْس�قَ ُكْم َو�ي َعُ�ّوَ

يض المأل لفرعون على االنتقام من موسى وقومه تحر

َك< ِلَه�قَ
آ
َرَك َو�

�نَ ْر�نِ َو�يَ
�أَ

ْ
ِسُ�و� �نِ�ي �ل �نْ ْ�َمُه ِل�يُ ُر ُم�َسٰ� َو�قَ

�نَ �قَ
أَ
ْرَعْ��نَ � ْ�ِم �نِ

 ِم�نْ �قَ
اأُ

َ
َمل

ْ
اَل �ل

>َو�قَ

 بعــد أن غلــب موســى الكليــم؟ع؟ وانتصــر بمعجزتــه اإللهيــة العظيمــة 

وآيــات ربــه؟زع؟ علــى الســحرة وســجد الســحرة الكــرام مذعنيــن طائعيــن لــرب 

العالميــن، وأعلنــوا إيمانهــم بالتوحيــد الحقيقــي والمعــاد والنبــوة وتصديقهــم 

وشــرعية  قضيتهمــا  وعدالــة  ورســالتهما  ؟امهع؟  وهــارون  الكليــم  موســى  بنبــوة 

الجماهيــر  أمــام  والحقوقيــة  والسياســية  الدينيــة  اإلصاحّيــة،  مطالبهمــا 

وملئــه  فرعــون  وبحضــور  الصحــراء،  فــي  المبــارزة  ميــدان  فــي  المحتشــدة 
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والسياســي  والعســكري  واألمنــي  الدينــي  جهــازه  وكامــل  وأنصــاره  ومعاونيــه 

كذبــه وثبتــت عــدم  واإلداري والفنــي، وافتضحــت خيانــة فرعــون وانكشــف 

أهليتــه للحكــم وتحمــل المســؤولية العامــة وبــاَن فســاُد نظامــه ودينــه، نهــض 

ــٌر  كثي ــق  ــه خل ــه الحــق واجتمــع حول ــى ديــن رّب موســى الكليــم؟ع؟ بالدعــوة إل

مــن النــاس، ودليلــه علــى دعوتــه مــا حــدث بينــه وبيــن الســحرة، باإلضافــة إلــى 

ــي يســوقها إلثبــات صحــة مــا يدعــو  ــن الســاطعة الت ــة الواضحــة والبراهي األدل

إليــه، ويشــفعه ببيــان واضــح بليــغ ومؤثــر غايــة التأثيــر فــي النفــوس الصالحــة، 

االنتهازييــن  مــن  والمتملقيــن  فرعــون،  قــوم  مــن  واألتبــاع  األشــراف  فخــاف 

األنانييــن والنفعييــن الفاســدين مــن أصحــاب رؤوس األموال وحملة الشــهادات 

والكّتــاب والصحفييــن ونحوهــم، أن تتغيــر األوضــاع وتصبــح األمــور لصالــح 

موســى الكليــم؟ع؟ ودعوتــه وحركتــه اإلصاحيــة، ويســقط النظــام الفرعونــي 

لــه،  القائــم، وتــدور دوائــر الســوء والبلــوى عليهــم وعلــى ســيدهم الملــك اإل

وعطاءاتهــم  ومرتباتهــم  ومناصبهــم  ووظائفهــم  مكانتهــم  بذلــك  ويفقــدوا 

 لوالئهــم للنظــام والملــك ومقابــل مــا 
ً
ــا وامتيازاتهــم التــي يحصلــون عليهــا ثمن

يقدمونــه مــن خدمــات جليلــة لصالحهمــا، وقــد تــدور الدوائــر عليهــم وعلــى 

ولــّي نعمتهــم، فيحاســبوا علــى جرائمهــم  الــذي هــو  لــه  اإل الملــك  ســيدهم 

كــم عادلــة تقتص  كمــوا فــي محا كاتهــم لحقــوق اإلنســان، ويحا وخياناتهــم وانتها

منهــم بالحــق وتنــزل بهــم العقوبــات التــي يســتحقونها، فأصابهــم لهــذا التصــّور 

والتقديــر المتوقــع الحــدوث الخــوف والرعب الشــديد والقلق. ويبدو أن فرعون 

، بســبب الصدمة العظيمة المفاجئــة والرعب والخوف  الطاغيــة فــي أول األمــر

الشــديد اللذيــن أصابــاه مــن تغلــب موســى الكليــم؟ع؟ وانتصــاره علــى الســحرة 
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إيمان  المحترفيــن المهــرة، ومــا رآه مــن معجــزاِت موســى الكليــم؟ع؟ العظيمــة، و

الســحرة المفاجــئ وغيــر المتوقــع بالتوحيــد والمعــاد والنبــوة وتصديقهــم بنبــوة 

موســى وهــارون؟امهع؟ وبعدالــة قضيتهمــا وشــرعية مطالبهمــا اإلصاحّيــة الدينية 

إعانهــم  والسياســية والحقوقّيــة، وكفرهــم بألوهّيــة فرعــون وربوبيتــه وملكــه، و

وبحضــور  المبــارزة  ميــدان  فــي  المحتشــدة  الجماهيــر  بيــن  صراحــة  ذلــك 

فرعــون وملئــه وأعوانــه وأنصــاره وكامــل جهــازه، والهــزة العنيفــة التــي أصابــت 

ــاط واإلســرائيليين وغيرهــم لمــا  ــدان مــن األقب ــر المحتشــدة فــي المي الجماهي

إعانهــم لــه، والتفاعــل  إيمــان الســحرة و رأوه مــن المعجــزة اإللهّيــة العظيمــة و

ــر حــول حقيقــة موســى  ــرز بيــن الجماهي الشــعبّي الواســع واالختــاف الــذي ب

الكليــم؟ع؟ ودينــه ودعوتــه وحركتــه اإلصاحّيــة والضّجــة والصخــب الــذي 

صاحــب ذلــك، وقــد رغــب الكثيــر مــن النــاس فــي دينــه، وخــّوف فرعــون مــن 

عواقــب التعــرض بالســوء لموســى الكليــم؟ع؟ وقومــه والمؤمنيــن بــه؛ بســبب مــا 

 لجميــع 
ً
 وشــاهدا

ً
يمتلكــه مــن القــدرات الخارقــة الخطيــرة، وكان فرعــون مــدركا

ذلــك، فلــم يــر مــن الحكمــة والصــواب وهــو الداهيــة فــي سياســته وتدبيــره، أن 

 مــن موســى الكليــم؟ع؟ وقومــه والمؤمنيــن بــه فــي مثــل 
ً
 متشــددا

ً
يّتخــذ موقفــا

تلــك األجــواء والظــروف، فلــم يبــادر إلــى معاقبــة موســى الكليــم؟ع؟ وقومــه، 

 لحقوقهــم أو ألّي شــيٍء آخــرٍ مــن 
ً
 لهــم أو حفظــا

ً
ــا  بهــم أو إنصاف

ً
ليــس رحمــة

هــذا النــوع، فليــس ذلــك مــن أخاقــه وال مــن أخــاق الفراعنــة المتجّبريــن 

إنمــا مــن أجــل مصلحتــه ومصلحــة  ــه، و ام المســتبّدين الظلمــة أمثال
ّ
والحــك

نظامــه ولشــعوره بالعجــز والخطــر علــى نفســه وعلــى ملكــه ونظامــه مــن جــّراء 

كمــا هــي  إنــزال أشــد العقوبــات بهــم  ذلــك، ولــوال ذلــك لــم يكــّف عــن ظلمهــم و

ســجيته وطبعــه.
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وقــد وجــد موســى الكليــم؟ع؟ وأتباعــه المؤمنيــن الصالحيــن فــي هــذا التــردد 

، الفرصــة ســانحة 
ً
مــن قبــل فرعــون فــي معاقبتهــم ومنحهــم بعــض الحريــة نســبيا

لهــم للدعــوة إلــى الديــن اإللهــي الحق وهو دين التوحيــد الخالص، والعمل على 

توحيــد وبنــاء صفوفهــم، فاســتفادوا مــن هــذه الفرصــة واشــتغلوا بجــد ومثابــرة 

واجتهــاد فــي الدعــوة والتبليــغ بالديــن اإللهــي الحــق، فأســلم مــن بنــي إســرائيل 

كمــا تقــول بعــض األحاديــث الشــريفة، وهــذا مــا ينبغــي أن يكــون  ســتمائة ألــف 

عليــه الدعــاة والمجاهــدون فــي ســبيل اهلل؟زع؟ والمناضلــون الشــرفاء بخصــوص 

انتهــاز الفــرص فــي الدعــوة واإلصــاح أو الثــورة، فــا يضّيعــوا الفــرص الســانحة 

فإنهــا تمــر مــر الســحاب وال تعــّوض، وقــد تترتــب علــى فواتهــا خســائر عظيمــة 

وغصــص بالغــة، يقــول أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟: »انتهــزوا فــرص 

الخيــر فإنهــا تمــر مــّر الســحاب«))) وعنــه؟ع؟: »الفرصــة ســريعة الفــوت وبطيئــة 

المحيطــة،  والظــروف  الموقــف  بيــن  العاقــة  إدراك  فيهــا  ويجــب  العــود«))) 

قــول أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟: »األمــور مرهونــة بأوقاتهــا«)3) 

وعليــه: يجــب خلــق التــوازن بيــن أمريــن: اختيــار الوقــت أو الظروف المناســبة، 

، وفــي الحديــث الشــريف عــن  والمبــادرة فــي الوقــت المناســب وعــدم التأخــر

ــل  ــة قب ــرِق المعاجل ــه: »مــن الُخ ــي طالــب؟ع؟ قول ــن أب ــي ب ــن عل ــر المؤمني أمي

ــاُة بعــد الفرصــة«))) وال يصــّح تضييــع الفــرص الســانحة بحجــة  اإلمــكان، واألن

االســتقصاء ونحــوه، يقــول اإلمــام الصــادق؟ع؟: »مــن انتظــر بمعاجلــة الفرصــة 

1. غرر الكم 2501
2. غرر الكم 2019

3. حبار األنوار، جزء 77، صفحة 165
4. نهج البالغة، حكمة 363
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مؤاجلــة االســتقصاء، ســلبته األيــام فرصتــه ألن مــن شــأن األيــام الســلب، وســبيل 

الزمــان الفــوت«))).

وقــد مــّر اإلمامــان الباقــُر وولــده الصــادُق؟امهع؟ بظــروٍف مماثلــة ولكــن بوجــه 

، حيــث عاصــرا مرحلــة تداعي وأفول النظام األموي، وبروز النظام العباســي  آخــر

إهمال الشــؤون  وبــزوغ نجمــه، وانشــغال الطرفــان بصراعهمــا مــن أجــل الســلطة و

الدينيــة والعمليــة، وســادت االضطربــات الدولــة اإلســامية فاســتغل اإلمامــان 

العماقــان الفرصــة، إذ انســحبا مــن المواجهــة المكشــوفة بيــن الطرفيــن واتخــذا 

إرادة إلــى نشــر تعاليــم  ــاد، وانصرفــا بحكمــة وحنكــة وقــوة عــزم و موقــف الحي

مدرســة أهــل البيــت؟مهع؟ فــي جميــع المجــاالت العلميــة والمعرفيــة والثقافيــة، 

كبيــٌر مــن المســلمين بشــتى اتجاهاتهــم وميولهــم  وقــد أخــذ عنهمــا العلــَم عــدٌد 

كبيــرة مــن الفقهــاء الكبــار  المذهبيــة والفكريــة، وتربــى علــى يديهمــا جمهــرة 

ــا لنشــر  ــوا شــرق األرض وغربه ــن جاب ــرواة والمفســرين، الذي والعلمــاء العظــام وال

كذلــك إلــى بنــاء القاعــدة الصلبــة  العلــم والمعرفــة والثقافــة اإلســامية، وتوّجهــا 

مــن الجماعــة المؤمنــة الصالحــة التــي تتبنــى وتتبــع مدرســة أهــل البيــت؟مهع؟ 

وتســعى جاهــدة لتحقيــق أهدافهــم الســامية، فأعــادا بذلــك لإلســام نضارتــه 

مــن  والثقافيــة  والفكريــة  العلميــة  ثروتــه  علــى  وحافظــا  الجميــل،  ورونقــه 

 إللقــاء دروســهما على 
ً
الضيــاع، وقــد اتخــذا مــن المســجد النبــوي الشــريف مكانــا

تاميذهمــا.

وبــدون شــّك فــإّن انتهــاز الفــرص فــي الدعــوة والجهــاد والنضــال والحــركات 

1. حبار األنوار، جزء 78، صفحة 268
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اإلصاحيــة والثوريــة، يحتــاج إلــى بصيــرة نافــذٍة فــي تشــخيص الواقــع والجــرأة 

 مــن ذلــك فإنــه بــدون 
ً
والشــجاعة والتحلــي بــروح المبــادرة، ومــن فقــد شــيئا

بهــذه  الفاعلــة  القيــادات  تتحلــى  أن  يجــب  وعليــه  الفــرص،  ُيضّيــع  شــّك 

الصفــات الثــاث الرئيســة: البصيــرة والشــجاعة وروح المبــادرة.

ْدُع� 
أَ
� ِل�ي  �ي َس�بِ ِه  �نِ

ٰ
َه ْل  >�قُ قــول اهلل تعالــى  البصيــرة،  وأقــف وقفــة قصيــرة مــع 

فــكل قائــٍد يجــب أن يتحلــى بالبصيــرة   (((> �ي َ��نِ �بَ
��قَّ َوَم�نِ  ا  �نَ

أَ
� َرهقٍ  ِص�ي َ �ب  �ٰ

َ
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َ
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َ
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والبصيــرة، تعنــي: الرؤيــة الصحيحــة لظواهــر األمــور وبواطنهــا التــي ال تحيــد عــن 

الحــق والهــدى، وهــي قســمين: بصيــرة فــي الديــن يــؤدي فقدانهــا إلــى االنحــراف 

والفســاد  الفــرص  الــى ضيــاع  يــؤدي فقدانهــا  الواقــع  فــي  والضــال، وبصيــرة 

والخــراب ووضــع األمــور فــي غيــر مواضعهــا ولغيــر غاياتهــا والمــراد منهــا، والقائــد 

ى؛ ألّن الديــن   وال تغنــي إحداهمــا عــن األخــر
ً
يجــب أن يتحلــى بالبصيرتيــن معــا

إنمــا  هــو الطريــق إلــى اهلل ســبحانه وتعالــى، والديــن ال يتحــرك فــي فــراغ، و

إذا فقــد القائــد المســلم البصيــرة بأحدهمــا، لــن  يتحــرك فــي الواقــع ويقــوده، و

يصــل إلــى تحقيــق غايــة الديــن الحنيــف وأهدافــه.

وقــد أدى انصــراف موســى الكليــم؟ع؟ وأتباعــه المخلصيــن إلــى الدعــوة 

باألمــان  شــعورهم  مــع  فيــه  كثيــرٍ  وانتشــاره ودخــول خلــٍق  الجديــد  للديــن 

النســبّي، إلــى تزايــد الخــوف والقلــق لــدى األشــراف واألتبــاع واألنصــار مــن قــوم 

فرعــون، فتوجهــوا إلــى فرعــون الطاغيــة بــكل هّمــة وعــزم محذريــن، ليهجونــه 

كمــا هــو دأب حاشــية الســوء - علــى موســى الكليــم؟ع؟ وقومــه  ويحرضونــه - 

1. يوسف: 108
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وقتلهــم،  واتخــاذ موقــف متشــدد منهــم  بهــم  لإليقــاع  ويغّرونــه  والمؤمنيــن، 

 منهــم علــى مكانتهــم ومناصبهــم ومصالحهــم وامتيازاتهــم التــي 
ً
ــا وذلــك خوف

يمنحهــم إّياهــا النظــام. فهــؤالء األشــراف واألتبــاع واألنصــار لــم يذعنــوا إلــى 

اآليــات الســاطعة والبّينــات الواضحــة التــي جــاء بهــا موســى الكليــم؟ع؟ مــن 

 جالــه، وهــي ال 
َّ

عنــد رب العالميــن الرحمــن الرحيــم مالــك يــوم الديــن جــل

تقبــل الشــّك والــرد، بــل جحــدوا بهــا واســتكبروا عليهــا وكابــروا الحــق وعانــدوه، 

 علــى أّن اإلنســان إذا اســتغرق فــي عالــم الدنيــا والمــادة ولــم يفكــر 
ّ

ممــا يــدل

ويفســد  تتلــوث  نفســه  فــإّن  الفانيــة،  العاجلــة  الدنيويــة  مصالحــه  فــي  إال 

طبعــه ويســوء منطقــه وال ينفــع معــه دليــل وال برهــان، ويتحــول إلــى شــيطاٍن 

ضــاٍل مضــٍل مفســٍد فــي األرض وحيــواٍن هائــج، وال يتــورع عــن الكــذب وقلــب 

 
ً
 أو اعتبــارا

ً
الحقائــق وال عــن ارتــكاب أّيــِة خطيئــٍة أو جريمــة؛ ألنــه ال يقيــم وزنــا

، وقــد دأب 
ً
 دائمــا

َ
ــرر الوســيلة لإلنســانية والمبــادىء والقيــم، وعنــده الغايــة تب

هــؤالء األنانيــون علــى التملــق إلــى الحــكام المســتبدين الظلمــة، واإلشــارة عليهــم 

بالشــر والفســاد ومــا يرضــي أهواءهــم وشــهواتهم ولذاتهــم ونزواتهــم، ليحجــزوا 

 مــن قمامتهــم وجيفهــم، فيجــدر 
ً
 علــى موائدهــم ونصيبــا

ً
بذلــك ألنفســهم مكانــا

، أن يخــاف أمثــال هــؤالء المرتزقــة  ــر بــكل عاقــل وكل شــريف ذي مبــدأ وضمي

الشــياطين علــى دينــه ونفســه ومصالحــه، وأن ال يلتفــت إلــى مايتشــدقون بــه 

ــا. ــة ليخدعــوه به ــرات الواهي ــة والتبري ــوال المنمق مــن زخــارف األق

لقــد أنكــر هــؤالء المجرمــون المرتزقــة واســتكثروا، أن يتــرك فرعــون الطاغيــة 

بــه و شــأنهم، دون أن يضّيــَق عليهــم  موســى الكليــم؟ع؟ وقومــه والمؤمنيــن 

يوجبــان  ســببين  وطرحــوا  ويقتلهــم،  العقوبــات  بأشــد  يعاقبهــم  و  الخنــاق 
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بحســب اعتقادهــم وتقديرهــم العقوبــة القاســية والقتــل لموســى الكليــم؟ع؟ 

وقومــه والمؤمنيــن بــه، وهمــا:

اعتبــروا  أنهــم  <))) أي:  ْر�نِ
�أَ

ْ
�ل �نِ�ي  ِسُ�و�  �نْ >ِل�يُ فــي األرض، قولــه:  اإلفســاد  أ. 

األخــاق  مــكارم  إلــى  والدعــوة  والنبــوة،  والمعــاد  بالتوحيــد  اإليمــان 

وحقيقتــه،  بعينــه  والصــاح  الخيــر  هــي  التــي  الصالحــة  واألعمــال 

 لفرعــون 
ً

 فــي األرض؛ ألن فيــه مخالفــة
ً
إفســادا  و

ً
اعتبروهــا باطــًا وفســادا

ودينــه ونظــام حكمــه؛ وألنه يحرض المؤمنيــن على عصيانه ومخالفته، 

فيوقــع االختــاف بيــن أبنــاء الشــعب حــول فرعــون ويشــتت شــملهم 

الديــن  ويبــّدل  وســلطته  فرعــون  ويضعــف جانــب  ويفــرق جمعهــم، 

الرســمي والشــعبي الــذي اســتقامت عليــه أمــور أهــل المملكــة وأحوالهــم 

لقــرون عديــدة مــن الزمــن، وذلــك بغــض النظــر عــن واقــع الحــق والعــدل 

ــر والفضيلــة والصــاح واإلصــاح فــي فرعــون ونظامــه  والصــدق والخي

ودولتــه وحكومتــه وخارجهــا، وبغــض النظــر عن الحــق والعدل والصدق 

وقــوة الحّجــة والمنطــق التــي يقــوم عليهــا التوحيــد والديــن الجديــد، وما 

يؤسســان لــه مــن الخيــر والفضيلــة والحريــة والعــزة والكرامــة والصــاح 

ونحــو  المســتدامة  الشــاملة  والتنمّيــة  واالزدهــار  والرفــاه  واإلصــاح 

ذلــك، أي: تجاهلــوا فــي حكمهــم وموقفهــم حقيقــة الوضــع الفاســد 

القائــم، وحقيقــة الديــن والدعــوة الجديــدة، واإلرادة الشــعبية وحقــوق 

اإلنســان، ولــم ينظــروا إال إلــى أنفســهم، ولــم يفكــروا إال فــي مصالحهــم 

 
ً
ســببا لإلصــاح،   

ً
وأساســا  

ً
ســببا هــو  مــا  وجعلــوا  الخاصــة،  األنانيــة 

1. األعراف: 127
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 للفســاد، وهكــذا يتجاهــل المتعصبــون الجاهلــون الظالمــون 
ً
وأساســا

كتــراث،   ألهوائهــم ونزواتهــم ورغباتهــم بغيــر ا
ً
الحقائــق ويغيرونهــا تبعــا

ام 
ّ
والحــك الفراعنــة  عنــد  الفســاد  أّن  يعنــي:  األنانــي  الموقــف  وهــذا 

المســتبدين الظلمــة واالنتهازييــن والنفعييــن الفاســدين نســبي، وهــو 

كل مــا يهــدد ملكهــم وســلطتهم ويضــر بمصالحهــم األنانيــة الخاصــة، 

، يعنــي: الخــروج عــن االعتــدال واالســتقامة، 
ً
 موضوعيــا

ً
وليــس فســادا

ويقــوم علــى الحقائــق والمنطــق الســليم والمصالــح العامــة الجوهريــة 

والحيوّيــة ونحــو ذلــك.

َك<))) أي: ينكــر  ِلَه�قَ
آ
َرَك َو�

�نَ إنــكار ألوهيــة فرعــون وربوبيتــه، قولهــم: >َو�يَ ب. 

ألوهيتــك وربوبيتــك، ويتــرك طاعتــك وعبادتــك يعبــد غيــرك ويطيعــه، 

وينهــى عنــك ويصــّد النــاَس عــن اتباعــك وطاعتــك وعبادتــك ويغيرهــم 

علــى  ويغلبــوك  عليــك  فينقلبــوا  مخالفتــك  إلــى  ويدعوهــم  عليــك، 

الملــك ويفســدوا ملــكك ونظــام دولتــك، غيــر مكتــرث بــك وبملــكك 

لهــة التــي نصبتهــا وتدعو  وألوهيتــك وقوتــك وســطوتك. ويتــرك عبــادة اآل

ــا، ممــا يهــون مــن مكانتــك ويفقــدك  ــاس عنــك وعنه ــا، ويصــّد الن إليه

هيبتــك وقدســيتك، ويهــدم األســاس الدينــي والفكــري الــذي يقــوم عليــه 

نظــام الدولــة والحكــم ويضعفهمــا. فــإّن فرعــون الطاغيــة يزعــم أنــه إلــه 

لهــة المقدســة، وهــو اإلبــن الحبيــب لهــا  إبــن إلــه، ويحكــم باســم اآل و

ويســتمد منهــا شــرعية نظامــه ودولتــه وحكومتــه وملكــه وســلطانه، فــا 

ــر أمرهــم والمنعــم  كــم للمصرييــن - أهــل مملكتــه - يملكهــم ويدب حا

1. نفس املصدر
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لهــة وتجــب طاعتــه وعبادتــه إال هــو وحده  عليهــم والــرازق لهــم باســم اآل

، ويدعــي أنــه 
ً
ال شــريك لــه، وليــس مــن اتخــذه موســى الكليــم؟ع؟ ربــا

رب العالميــن، وقــد أرســله إلــى فرعــون وقومــه وبنــي إســرائيل والنــاس 

لهــة هــي التــي تتولــى تســديده  أجمعيــن فــي دورتــه الرســالّية، وأن اآل

إرشــاده، وقيــل: إّن فرعــون جعــل لقومــه آلهة، مثل: الشــمس والكواكب  و

لهــة   إليــه، فهــو إلــه اآل
ً
واألصنــام وغيرهــا، وأمرهــم أن يعبدوهــا تقّربــا

والــرب األعلــى لجميــع أهــل مملكتــه، وأّن فعلــه عيــن الحــق والحكمــة 

والصــواب، وتمّثــل إرادتــه القانــون، وألقوالــه مــا للعقيــدة الدينيــة مــن 

القدســية والقــوة، وكل مــا يتفــوه بــه يجــب التســليم بصحتــه والخضــوع 

ــردد أو  ــدون شــك أو ت ــه فــي الحــال وب ــق ويعمــل ب ــه، ويجــب أن يطّب ل

؛ ألنــه يخــرج مــن 
ً
 ومدعــاًة للضــرر ظاهــرا

ً
كان قاســيا ــو  تراخــي، حتــى ل

إنمــا هــو عيــن الحــق والحكمــة والصــواب،  ، و
ً
فــم إلــه وال يخــرج اعتباطــا

والعمــل بــه ينتهــي إلــى الخيــر والصــاح والســعادة، وعلــى هــذا األســاس 

يقــوم نظــام الدولــة والحكــم وتجــري األمــور فــي تدبيــر شــؤون األفــراد 

والجماعــات واألمــة.

: أّن فرعــون الطاغيــة ال يعتقــد أنــه الخالــق للســماوات  والجديــر بالذكــر

البطــان  معلــوم  ألنــه  ذلــك؛  مــن  شــيء  إلــى  يدعــو  وال  فيهمــا  ومــا  واألرض 

بالبداهــة والحــس، إنمــا يعتقــد بأنــه المالــك ألرض مصــر ومــن عليهــا وهــو 

المدّبــر ألمورهــم ومصــدر الخيــر والســعد ألهلهــا وتجــب طاعتــه وعبادتــه 

ــى هــذا األســاس وهــذا  ــه عل ــه وينهــى عن ــاع مــا يأمــر ب ــه واتب والخضــوع إلرادت

مــا يدعــو إليــه، وهنــاك احتمــاالن حــول االعتقــاد بالخالــق للكــون »واجــب 
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فرعــون، وهمــا: الوجــود« عنــد 

أن يكــون فرعــون مــن الدهرييــن الذيــن ينكــرون وجــود الصانــع للكــون  أ. 

ــرازي فــي التفســير  كمــا ذهــب لذلــك بعــض المفســرين وعلــى رأســهم ال

 . الكبيــر

إلــه  أنــه يعتقــد بوجــود الصانــع المدبــر للكــون وهــو واجــب الوجــود و ب. 

كمــا يعتقــد العلمانيــون اليــوم، بــأّن  لهــة ورب األربــاب، ولكنــه يعتقــد  اآل

ال دخــل لــه فــي التشــريع والحكومــة، علــى خــاف الرؤيــة اإلســامية 

القرآنيــة التــي تحصــر التشــريع والحكومــة فــي يــد اهلل ســبحانه وتعالــى، 

، ويؤيــد  ويعتقــد فرعــون بــأن التشــريع والحكومــة مــن اختصاصــه هــو

ــون واالعتقــاد باآلخــرة. كمــا يفعــل الوثني لهــة  ذلــك تعييــن اآل

لــه، وانــكاره  وعليــه؛ فــإّن اعتقــاد موســى الكليــم؟ع؟ بالتوحيــد ودعوتــه 

لصفتــي األلوهيــة والربوبيــة فــي فرعــون، يعنــي هــدم األســاس الفكــري والدينــي 

الــذي يقــوم عليــه نظــام الدولــة والحكــم الفرعونــي، وينتهــي بانهيــار الدولــة 

وضيــاع مــا يتمتــع بــه فرعــون مــن مكانــة دينيــة وقدســية وامتيــازات، وتعــرض 

إلــى الخطــر  مصالــح األشــراف والمعاونيــن واألنصــار واالنتهازيــن المتملقيــن 

، فيجــب تتبــع 
ً
والضيــاع، وهــذا ممــا ال ينبغــي عندهــم أن يســمح بحدوثــه أبــدا

إنــزال أشــّد العقوبــات بهــم وقتلهــم؛  موســى الكليــم؟ع؟ وقومــه والمؤمنيــن بــه و

ــح القائميــن عليهــا. ــاع مصال ــة والحكومــة وضي ــار النظــام والدول  النهي
ً
منعــا

ــة والحــكام المســتبدين وبطانتهــم الفاســدة  وهكــذا تكــون حاشــية الفراعن
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كــم  والحا فرعــون  أهــواء  مســتوى  علــى  ليكونــوا   
ً
دائمــا يســعون  إنهــم   ،

ً
دائمــا

المســتبد ونزواتــه ورغباتــه، ويعملــون مايريــده منهــم، فــا اســتقالية لهــم فــي 

رأي وال موقــف، وهــم تابعــون لولــّي نعمتهــم، وعبيــٌد لبطونهــم وفروجهــم وفيهــا 

كانــوا مستشــارين أو وزراء أو موظفيــن  كذلــك ســواًء  ُتحبــُس عقولهــم، وهــم 

كّتــاب  كبــار أو قضــاة أو أعضــاء برلمــان أو علمــاء ديــن أو رجــال أعمــال أو 

أو  فتــات مائدتــه  فــي   
ً
ذلــك طمعــا ويفعلــون  ذلــك،  أو نحــو  أو صحفييــن 

 منهــم علــى مكانتهــم ومرتباتهــم وعطّياتهــم الكبيــرة 
ً
 مــن زبالتــه أو خوفــا

ً
شــيئا

ولخدماتهــم  لوالئهــم   
ً
ثمنــا النظــام  مــن  عليهــا  التــي يحصلــون  واالمتيــازات 

 مــن ســخطه عليهــم وغضبــه وانتقامــه منهــم، فهــم 
ً
للنظــام والملــك، أو خوفــا

أنفســهم  باعــوا  والترهيــب، وســبايا  الترغيــب  الحقيقــة ضحايــا سياســة  فــي 

كل مــا يضــر  فــي ســوق النخاســة السياســّية بثمــٍن بخــس، والقاعــدة عندهــم: 

بالنظــام الــذي يســتفيدون منــه وبالملــك الــذي هــو ولــي نعمتهــم فهــو يضــّر 

كل مــن يقــوم بــه،  بهــم، وهــو باطــل وفســاد فــي األرض ويجــب أن يعاقــب 

، ومــا هــي حجتــه ومــا هــو منطقــه والحقائــق التــي  بغــض النظــر عمــن يكــون هــو

يعتمــد عليهــا والبراهيــن التــي يســوقها واألهــداف التــي يطمــح إليهــا ويعمــل مــن 

أجلهــا واألســاليب التــي يتبعهــا، وتجــب محاربتــه وتشــويه صورتــه وســمعته 

كل مــا مــن شــأنه أن يعيــق تحركــه ويمنعــه مــن  ــة عليــه وعمــل  وقلــب الطاول

الوصــول الــى أهدافــه وتحقيقهــا؛ ألن هــذه البطانــة الفاســدة ال تؤمــن بديــن 

ــد  ــق والمنطــق، ومنطقهــم الوحي ــم وال قيمــة عندهــم للحقائ ــادىء أو قي أو مب

هــو الامنطــق، ويقطعــون الصلــة بشــكل تــام بيــن الحقائــق وبيــن المصالــح، 

ويربطــون فقــط بيــن المصالــح وبيــن الرغبــات الفرديــة والجماعيــة ألنفســهم 



الفوا الردلبف مفنل لني ةلرامما     327 

وجماعتهــم أو حزبهــم ونحــو ذلــك، والقيمــة الوحيــدة عندهــم هــي للمصالــح 

فقــط، ونحــو ذلــك مــن األفــكار والتصــّورات الماديــة المنحطــة. وألن فرعــون 

الطاغيــة يرغــب فــي قتــل موســى الكليــم؟ع؟ وقومــه والمؤمنيــن بــه، وفــي ذلــك 

مصلحتــه ومصلحتهــم وفــق تقديراتهــم وتصّوراتهــم، فقــد أشــاروا عليــه بذلــك 

 للخيــر والمصلحــة، فهــم ال يؤمنــون بشــيء 
ً
إرضــاًء لــه وألنفســهم، وليــس طلبــا

ــه. ــك وال يلتزمــون ب مــن ذل

يض ملئه ضد موسى؟ع؟ وقومه استجابة فرعون لتحر

> اِهُرو�ن ُهْم �قَ ْ��قَ ا �نَ
َساَءُهْم إَِو�نَّ �ي �نِ ْح�يِ ْس�قَ

اَءُهْم َو�نَ �نَ ْ �ب
أَ
ُل � �قِّ

�قَ اَل َس�نُ >�قَ

اســتجاب فرعــون الطاغيــة إلــى تحريــض حاشــيته مــن األشــراف واألعيــان 

والــوزراء وكبــار الموظفيــن فــي القصــر الملكــي الفرعونــي علــى موســى الكليــم؟ع؟ 

لــه، وصمــم علــى اتخــاذ  بــه وتحذيراتهــم  لــه والمؤمنيــن  الداعميــن  وقومــه 

�ي  ْح�يِ ْس�قَ
اَءُهْم َو�نَ �نَ ْ �ب

أَ
ُل � �قِّ

�قَ موقــف متشــدد مــن بنــي إســرائيل، فقــال لحاشــيته: >َس�نُ

كنــا نفعلــه فــي بنــي إســرائيل، مــن  َساَءُهْم<))) أي: ســنعيد ســيرتنا األولــى ومــا  �نِ

قتــل األبنــاء الذكــور الذيــن فيهــم النجــدة والقــوة ويشــدون أزرهــم فــي الحــروب، 

الً  واالســتبقاء علــى البنــات الســترقاقهّن واســتخدامهّن وللمعاشــرة الجنســية إذال

لهــم، حتــى نبقــي عليهم بهذه السياســة واالجراءات العقابّيــة بحالٍة اليتكاثرون 

كثرتهــم الســكانية، ونقضــي علــى قوتهــم وخطرهــم وقدرتهــم علــى  فيهــا فنأمــن 

إلحــاق األذى أو الضــرر بالنظــام أو الدولــة أو الحكومــة أو  الخــروج علينــا و

1. نفس املصدر
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كمــا نبقــي عليهــم خاضعيــن إلرادتنــا وقائميــن علــى خدمتنــا  ســلطتنا الخاصــة، 

وخدمــة مصالحنــا ودولتنــا ومســّخرين لهــم للقيــام علــى مــا نشــاء مــن األعمــال 

والخدمــات التــي نرغــب فــي أن يقومــوا بهــا ونســتخدمهم فيهــا، ليعلمــوا أّنــا 

كنــا عليــه مــن القــوة والقــدرة والقهــر والغلبــة، وأنهــم ال زالــوا مقهوريــن  علــى مــا 

كانــوا مــن قبــل، وأّن ظهــور موســى الكليــم؟ع؟  كمــا  مغلوبيــن خاضعيــن لنــا 

إيمانهــم بــه والتفافهــم حولــه  بينهــم ومــا جــاء بــه مــن األمــور الخارقــة للعــادة، و

 فــي ميــزان القــوى، ولئــا يتوهمــوا 
ً
ونصرتهــم لــه علينــا، ال أثــر لــه وال يغيــر شــيئا

أو يتوهــم أحــد غيرهــم، أّن موســى؟ع؟ هــو المولــود مــن بنــي إســرائيل الــذي 

تنبــأ بــه المنجمــون والكهنــة وأخبــروا بذهــاب ملكنــا ودولتنــا ونظامنــا علــى 

يديــه فيشــجعهم ذلــك ويشــجع غيرهــم علــى اإليمــان بــه واإللتفــاف حولــه 

واتباعــه وطاعتــه مــن جهــة، والتفــرق عنــا ومعصيتنــا والتمــرد علينــا مــن جهــة 

إســكاَن مــا فــي  ثانيــة، وقــد أراد فرعــون مــن ذلــك، أن ُيطّيــب خواطــر ملئــه و

 وبيــده 
ً
نفوســهم مــن االضطــراب والطيــش والقلــق، ويؤكــد لهــم بأنــه ال يــزال قويــا

. وهــذا يكشــف عــن إدراك 
ً

كاملــة  علــى األوضــاع ســيطرًة 
ً
أزّمــة األمــور ومســيطرا

كثريــة أو الكثــرة الســكانّية علــى نظامــه ودولتــه وتهديــد  فرعــون لخطــر األ

كانــت قــذرة وظالمــة وغيــر إنســانية  ملكــه، وســعيه الحثيــث بــكل وســيلة مهمــا 

إلــى قلــب المعادلــة الديموغرافيــة »الســكانية« أو تعديلهــا لتكــون فــي مصلحــة 

كثريــة الدينيــة أو العرقيــة المعارضــة إلــى أقلّيــة،  نظامــه وملكــه، بــأن يحــّول األ

ويحقــق مــن وراء ذلــك هدفيــن رئيســين:

القضاء على قوتهم وخطرهم. أ. 
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كدليــل علــى التنــوع وتســخيرهم فيمــا  اســتخدام البقّيــة الباقيــة منهــم  ب. 

يشــاؤون مــن أعمــال وخدمــات.

وقــد لجــأ إلــى مثــل هــذه السياســة الشــيطانّية الخبيثــة، التــي تعــرف اليــوم 

بسياســة التطهيــر العرقــي أو الدينــي أو الطائفــي، الكثيــر مــن شــياطين السياســة 

فــي العالــم علــى طــول التاريــخ وعــرض الجغرافيا مــن الفراعنة والملــوك والحكام 

 وال يؤمنــون بديــن وال مبــادىء 
َ

 الوســيلة
ُ

المســتبدين الذيــن تبــرر عندهــم الغايــة

 هــذه السياســات الشــيطانية 
ُ

ســامية وال قيــم إنســانية أو ســماوية رفيعــة. ومثــل

الخبيثــة يجــب أن تقــاوم ببصيــرة نافــذة ورؤيــة واضحة وبرامــج فاعلة يتضامن 

عليهــا المجتمــع الدولــي والمدافعــون عــن حقــوق اإلنســان والفئات المســتهدفة 

وتنفــذ بحــزم وعــزم بــدون تــراٍخ أو تــردد أو ضعــف؛ ألن القضيــة تصبــح قضيــة 

وجــود ومصيــر وكرامــة للجيــل المســتهدف مباشــرة ولألجيــال الاحقــة، وال 

يجــوز بحكــم العقــل والشــرع والحقــوق واألخــاق التجاهــل أو التراخــي بشــأنها 

كاملــة عمــا ســيحدث. كثــر مــن غيرهــا المســؤولية  وتتحمــل القيــادات أ

لقــد اتهــم فرعــون وحاشــيته مــن األشــراف واألعيــان والــوزراء وكبــار الموظفيــن 

اإلســرائيليين  وقومــه  الكليــم؟ع؟  موســى  والعســكرية  المدنيــة  والقيــادات 

والمؤمنيــن بــه بالخــروج علــى النظــام ومخالفــة الدســتور والقانــون وشــق الصف 

الوطنــي والقومــي واإلفســاد فــي األرض واإلضــرار بمصالــح الشــعب ومقدراتــه 

وتعطيــل عجلــة التنميــة والتقــّدم والتطــور فــي البــاد والســعي إلســقاط النظــام 

الشــرعي القائــم والدولــة والحكومــة الرشــيدة، وعليــه قــرروا معاقبــة بنــي إســرائيل 

العقــل  الكليــم؟ع؟ عقوبــة جماعيــة علــى خــاف  قــوم موســى  الذيــن هــم 
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الــذي يقضــي بــأن تكــون العقوبــة فرديــة، إال أن الفراعنــة ال يؤمنــون بعقــل أو 

منطــق ويتصرفــون وفــق أهوائهــم ومــا تتطلبــه مصالحهــم ســواًء وافقــت العقــل 

علــى تحذيــر  بنــاًء  فرعــون  فقــرر  أم خالفتهــا،  والقيــم  والمبــادىء  والمنطــق 

كان عليــه مــع بنــي إســرائيل قبــل والدة  حاشــيته وتحريضهــم أن يعــود إلــى مــا 

كان فرعــون يخشــى أن يولــد فــي  موســى الكليــم؟ع؟ وظهــور دعوتــه، حيــث 

بنــي إســرائيل مــن يقضــي علــى ملكــه ومملكتــه، بحســب مــا أخبــره وتنبــأ بــه 

بعــض المنجميــن والكهنــة، وقيــل: بحســب مــا أخبــر بــه بعــض األنبيــاء الكــرام 

الســابقين؟مهع؟ فــكان يقتــل األبنــاء الذكــور لبنــي إســرائيل، ويبقــي علــى البنــات، 

وهــذه خطــة شــيطانية محكمــة وجريمــة مكتملــة األركان بهــدف تحطيــم قــوة 

إذاللهــم،  كامــًا، والتمكــن مــن إخضاعهــم و  
ً
بنــي إســرائيل الضاربــة تحطيمــا

والقضــاء التدريجــي عليهــم. فقتــل األبنــاء الذكــور الذيــن فيهــم النجــدة والقــوة 

وبهــم يشــّد األزر فــي الحــروب والمواجهــات األمنيــة والسياســّية وتعتمــد عليهــم 

فــي المقاومــة لمخططــات النظــام اإلرهابيــة والعنيفــة، يعنــي القضــاء علــى 

القيــادات ورجــال المســتقبل، وتحطيــم القــوة الضاربــة المؤثــرة فــي المواجهــة 

ــى النظــام  كل فرصــة للتمــرد والخــروج عل ــى  كامــًا، أي: القضــاء عل  
ً
تحطيمــا

ومقاومتــه. واإلبقــاء علــى البنــات اللواتــي يمثلــّن بوحدهــّن القــوة غيــر الفاعلــة 

والثقافيــة أحيــاًء الســترقاقهّن  األمنيــة والسياســية  القتــال والمواجهــات  فــي 

كاملــة  إهانــة   بالــٌغ و
ٌ

واســتخدامهّن للمتعــة والمعاشــرة الجنســّية فيــه، إذالل

كامــل، وتقتــل  لبنــي إســرائيل، مــن شــأنها أن تحطــم روحهــم المعنويــة بشــكل 

فــي رجالهــم المتبقيــن روح الرجولــة والشــهامة والغيــرة والحمّيــة، ويعتبــر هــذا 

إلــى تقليــص نفــوس بنــي إســرائيل بســبب  البشــع ســبيًا  االجــراء اإلجرامــي 
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التفريــق بيــن رجالهــم ونســائهم، وهــدف فرعــون مــن وراء هــذه االجــراءات 

 
ً
 وغير اإلنســانية، أن يثبت بأنه ال زال قادرا

ً
اإلجرامية التعســفّية والقاســية جدا

ــور موســى   القــدرة والتمكــن بعــد ظه
َ

ــة  منهــم غاي
ً
ــا ــي إســرائيل ومتمكن ــى بن عل

 منهــم قبــل ذلــك، وأّن 
ً
 عليهــم ومتمكنــا

ً
كان قــادرا كمــا  الكليــم؟ع؟ ودعوتــه، 

مــا يّدعيــه موســى الكليــم؟ع؟ مــن النبــوة والرســالة عــن رب العالميــن، ومــا جــاء 

ــه والتفافهــم  إيمانهــم ب ــٍة للعــادة، و ــره مــن قــدراٍت خارق ــه مــن أعمــال وأظه ب

 فــي ميــزان القــوى المحلــي، وال أثــر لــه فــي 
ً
حولــه ومناصرتهــم لــه، ال يغيــر شــيئا

تغييــر السياســة الداخلّيــة القمعيــة واألســاليب اإلرهابّيــة العنيفــة المتبعــة فــي 

إخضاعهــم، وليــس لــه تأثيــر علــى وضــع النظــام الملكــي الفرعونــي، وال يمكــن أن 

 يذكــر لصالــح بنــي إســرائيل، الطائفــة المســتضعفة والمضطهــدة 
ً
يغّيــر فيــه شــيئا

والمظلومــة مــن النظــام، والمغلــوب على أمرها والمســيطر عليهــا بالقهر والغلبة 

وفــرض حكــم األمــر الواقــع، والمســتخدمة فيمــا يفــرض عليهــا مــن أعمــال شــاقة 

وخدمــات ســافلة، فهــم فــي جميــع األحــوال مقهوريــن مغلوبيــن ومرغميــن علــى 

كارهيــن إلرادة الملــك  الخضــوع أمــام قــوة النظــام وجبروتــه، وتابعيــن مرغميــن 

وســلطانه. وهــذا مــا يكشــف بــكل وضــوٍح وصراحــة عن القســوة البالغــة والتجّبر 

والعتــو لــدى فرعــون الطاغيــة وحاشــيته الفاســقين الفاســدين األنانييــن، وعــدم 

 عــن ارتــكاب الجنايــات والجرائــم الشــنيعة لضمــان مصالحهــم 
ً
تورعهــم جميعــا

 علــى نظامهــم، بغــّض 
ً
ل تهديــدا

ّ
الخاصــة والتنكيــل بــكل مــن يعارضهــم ويشــك

النظــر عّمــن يكــون ومــا هــي أهدافــه وعدالــة قضيتــه وواقعيــة مطالبه وشــرعيتها 

ــر فــي  ــد أن يغّي ــه ومنطقــه وســلمية أســاليبه ووســائله، مــا دام يري وقــوة حجت

المحرمــة  امتيازاتهــم  مــن  وُينقــص  المطلقــة،  ســلطاتهم  مــن  ويحــّد  النظــام 
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وغيــر الواقعيــة وغيــر المشــروعة ويضــر بمصالحهــم األنانيــة الخاصــة، ويدعــو 

إلــى العدالــة فــي الحكــم وتوزيــع الثــروة والشــراكة فــي صناعــة القــرار والمســاواة 

بيــن المواطنيــن فــي الحقــوق والواجبــات وتجريــم التمييــز وتفعيــل المراقبــة 

والمحاســبة المؤسســية والشــعبية؛ ألن هــؤالء المجرميــن ال يؤمنــون بحقيقــة 

وال بمبــادئ وال قيــم وال ديــن وال مذهــب وال مصالــح وطنيــة أو قوميــة وال بشــيٍء 

مــن هــذا القبيــل، وال ينفــع معهــم منطــق أو حجــة أو برهــان، والغايــة عندهــم 

كانــت خبيثــة أو قــذرة، وال حرمــة وال قدســية لشــيٍء، وال  ــرر الوســيلة مهمــا  تب

كان مــن مثــل موســى الكليــم والحســين الشــهيد؟امهع؟  إن  كرامــة لمعــارٍض حتــى و

 تشــويه 
ً
أو الشــهيد الصــدر أو الشــهيد الســيد قطــب أو غيرهمــا، وغايتهــم دائمــا

صــورة المعارضيــن وســمعتهم مــن أجــل إيجــاد الحواجــز الفكريــة والنفســية 

، لئــا يتفاعلــوا معهــم ويتأثــروا بهــم ويأخــذوا عنهــم، وأن يقلبــوا  بيــن الجماهيــر

الطاولــة عليهــم بأّيــة وســيلٍة وحجــة منطقيــٍة أو غيــر منطقيــٍة معقولــٍة أو غيــر 

معقولــٍة فمنطقهــم الوحيــد هــو الامنطــق فــي إدارة اللعبــة السياســية للحيلولــة 

إلــى تحقيــق أهدافهــم فــي ظــل انعــدام األســاليب  دون وصــول المعارضيــن 

الســلمية لتبــادل الســطلة، إذ يعتقــدون بــأن الحــق فــي الســلطة حصــٌر عليهــم، 

ــى الحكــم والبقــاء فيــه  وليــس ألحــٍد غيرهــم فيــه حــٌق، ووســيلتهم للوصــول إل

هــو العنــف والقــوة واإلرهــاب وشــراء ضمائــر أصحــاب النفــوس الضعيفــة مــن 

النخبــة وغيرهــم.

وقــد طمــأن فرعــون الطاغيــة حاشــيته المحذريــن لــه والمحرضيــن، بقولــه: 

<))) أي: أن لــه القــوة الماليــة و المادّيــة والبشــرية والقــدرة  اِهُرو�ن ُهْم �قَ ْ��قَ ا �نَ
>إَِو�نَّ

نــه مــن تحقيــق مــا يريــده ويعــزم عليــه فــي بني إســرائيل، 
ّ
واإلرادة الكافيــة مــا يمك

1. نفس املصدر
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إخضــاع  والقهــر لهــم والغلبــة عليهــم وفــرض الســيطرة الكاملــة علــى األوضــاع، و

إرغامهــم علــى الخضــوع للنظــام  موســى الكليــم؟ع؟ وقومــه والمؤمنيــن بــه و

تشــكيل  أو  الخــروج  يمكنهــم  ال  وســلطته، بحيــث  الملــك  وإلرادة  الفرعونــي 

خطــر جــدي أو تهديــد حقيقــي عليهمــا؛ ألنهــم ســيكونون محاصريــن بشــكل 

كامــٍل، وســيفقدون القــدرات الماليــة والماديــة والبشــرية الازمــة لذلــك، وعليــه 

عطياتهــم وامتيازاتهــم 
ُ
فــإّن حيــاة الحاشــية ومكانتهــم ومناصبهــم ومرتباتهــم وأ

ســتكون فــي أمــان ومحفوظــة لهــم ومصانــة، فــا يخافــوا وال يقلقــوا عليهــا ولتقــّر 

أعينهــم وتســكن نفوســهم المضطربــة عــن الخــوف والفــزع والقلــق وليضعــوا 

كامــل ثقتهــم فــي فرعــون ويطمئنــوا إلــى قدراتــه ومواهبــه وسياســته ودهائــه، 

إلــى مــا بيــده مــن جيــش وشــرطة ومــا يملكــه مــن إمكانيــاٍت ماليــة وماديــة  و

وبشــرية ضخمــة وعتــاد، وال يخشــوا وال يخافــوا وال يرتاعــوا وال يقلقــوا ممــا رأوه 

مــن موســى الكليــم؟ع؟ مــن المواهــب والقــدرات واألفعــال الخارقــة للعــادة وال 

مــن إيمــان الكثيــر مــن النــاس بــه والتفافهــم حولــه ومناصرتــه واالنخــراط فــي 

 لهــم باعتبــاره المنقــذ التاريخــي 
ً
حركتــه اإلصاحيــة والثورّيــة واتخــاذه رمــزا

لهــم، فالنظــام يمتلــك مــن القــوة واالمكانيــات والقــدرات مــا يكفــي لقهــر موســى 

الكليــم؟ع؟ مــع قومــه والمؤمنيــن بــه علــى الخضــوع للنظــام وإلرادة الملــك 

إذاللهــم والقضــاء الكامــل علــى مــا يمثلونــه مــن خطــر وتهديــد، وقــد أراد  و

ن روعهــم واضطرابهــم ويزيــل 
ّ
فرعــون مــن وراء ذلــك تطييــب أنفســهم وليســك

مــا دخــل قلوبهــم مــن الخــوف والقلــق والطيــش، وليضمــن والءهــم ووقوفهــم 

 ، إلــى صفــه فــي هــذه المحنــة العظيمــة والمنعطــف التاريخــّي الخطيــر معــه و

كل عاقــل  كام مبنــٍي علــى الجهــل والغــرور وال واقعيــة لــه عنــد  وهــو مجــرد 
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يحســب األمــور بواقعّيــة ومنطــق، إال أن هــؤالء المنافقــون االنتهازيــون ال يفقهون 

وال يعقلــون الحقائــق؛ ألنهــم مســتغرقون فــي عالــم الدنيــا والمــادة والمصالــح 

الدنيويــة، ورغبتهــم األولــى هــي التضامــن مــع ســيدهم إلــى آخــر نفــس؛ ألنهــم 

موا إلــى الحقائــق والحجــج والمنطــق وال يريــدون أن يتنازلــوا 
ّ
ال يريــدون أن يســل

ــه مــن النظــام  ــون علي ــة ومــا يحصل ــة الفاني ــة العاجل ــم الدنيوي عــن مصالحه

كلفهــم ذلــك مــن ثمــن، وحســابهم بــأن الذيــن ســيدفعون  مــن امتيــازات مهمــا 

الثمــن هــم األتبــاع والجنــود والشــرطة وليــس هــم، ومجازفتهــم بــأن يدفــع هــؤالء 

الجهلــة والحمقــى الثمــن ويســلموا هــم وتســلم لهــم مصالحهــم وغنائمهــم، 

وهــذا مــا دأب عليــه هــؤالء االنتهازيــون األنانيــون فــي العالــم علــى طــول التاريــخ 

وعــرض الجغرافيــا.

وهنا ينبغى تسجيل بعض المالحظات المهمة، منها:

بشــكل   
ً
ومغــرورا وأنانيتــه  ذاتــه  فــي   

ً
غارقــا كان  الطاغيــة  فرعــون  أّن  أ. 

كامــل بقوتــه وبمــا يملــك مــن االمكانيــات الضخمــة الماليــة والماديــة 

والبشــرية، بحيــث ينفصــل عــن الواقــع وعــن الحقيقــة فــا يراهمــا وال 

يعقل حجة أو دليل أو برهان وال يستفيد من موعظة صادقة ونصيحة 

 المعجــزات النّيــرات الباهــرات والبّينــات 
ً
مخلصــة، فتجاهــل تمامــا

التــي  القاطعــة  الســاطعة  والبراهيــن  الواضحــة  واألدلــة  الواضحــات 

جــاء بهــا موســى الكليــم؟ع؟ مــن عنــد رب العالميــن، وتجاهــل القــدرة 

اإللهيــة المطلقــة التــي تقــف وراء موســى الكليــم؟ع؟ وتســانده وتدعمــه 

وتنصــره، وتجاهــل المبــادئ الســامية والقيــم اإلنســانية الرفيعــة وعدالــة 
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قضيــة بنــي إســرائيل وشــرعية مطالبهــم اإلصاحيــة الدينيــة والسياســية 

والحقوقيــة وحركتهــم الثوريــة التحرريــة، ومــا يتمتعــون بــه مــن قــوة 

الحجــة والمنطــق، ومــا لديهــم مــن إرادة فوالذيــة ال تكســر وال تليــن، وقــوة 

كامــٍل ومطبــٍق بالســنن  ، وكان جاهــًا بشــكل  معنويــة ال تغلــب وال تقهــر

كمــة علــى الكــون والتاريــخ، وهنــا تنبغــي اإلشــارة إلــى الفــرق  اإللهيــة الحا

بيــن الدهــاء فــي اإلدارة السياســية علــى المــدى القريــب، والعمــل وفــق 

ــة  ــق التنمي ــة وتحقي ــى النظــام والدول ــة للمحافظــة عل الســنن التاريخي

كــم الداهيــة  المســتدامة الشــاملة علــى المــدى البعيــد، فقــد ينجــح الحا

فــي إدارة البــاد أو األزمــة علــى المــدى القريــب، ولكنــه يتصــرف بمــا 

يقضــي علــى النظــام والدولــة علــى المــدى البعيــد، ومــن ذلــك اللجــوء 

إلــى الظلــم والعنــف واإلرهــاب فــي قمــع الشــعب والدخــول فــي طريــق 

 بالقضــاء 
ً
المفاصلــة والاعــودة بينــه وبيــن الشــعب الــذي ينتهــي حتمــا

كــم يــزول والشــعب يبقــى، وقــد ثبــت بالتجربــة التاريخيــة  عليــه، فالحا

كم  كافــي لهــاك الحا والمعاصــرة، بــأّن الظلــم والتجّبــر والطغيــان ســبٌب 

إزالــة ملكــه، وبقــاء المظلــوم  الظالــم المتجبــر والقضــاء التــام عليــه و

المســتضعف ذي المبــدأ الصحيــح والقضيــة العادلــة وتأييــده ونصرتــه 

إخــاص، وفــي الحديــث  متــى صبــر واحتســب وجاهــد وكافــح بجــد و

عــن أميــر المؤمنيــن علــي ابــن أبــي طالــب؟ع؟ قولــه: »إيــاك والظلــم فإنــه 

يــزول عمــن تظلمــه ويبقــى عليــك«))) وقولــه؟ع؟: »مــن جــار أهلكــه 

1. غرر الكم 2643
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جــوره«))) وقــال؟ع؟: »ليــس شــيٌء أدعــى إلــى تغييــر نعمــة اهلل وتعجيــل 

ــم علــى خــاف  ــة الظل ــه: فعاقب ــه مــن إقامــٍة علــى ظلــم«))) وعلي نقمت

ظاهــره، فظاهــره القــوة والتمكــن وعاقبتــه البــوار والهــاك، وهــو يقضــي 

، ويبقــي على المظلوم المســتضعف الصابر  علــى الظالــم القــوي المتجبــر

المحتســب المكافــح، وهــذا مــا عبرت عنه الســيدة الجليلــة عقيلة بني 

هاشــم زينــب بنــت أميــر المؤمنيــن بوضــوح وباغــة منقطعــة النظيــر 

فــي رؤيتهــا العرفانيــة الصافيــة النقيــة وبصيرتهــا النافــذة التــي أظهرتهــا 

بهــا  خاطبــت  التــي  البليغــة  الجريئــة  خطبتهــا  فــي  عنهــا  وكشــفت 

الطاغيــة يزيــد بــن معاويــة فــي مجلســه فــي الشــام وكأنهــا تخطــب عــن 

لســان أبيهــا، وذلــك حيــن أدخلــت علــى يزيــد بــن معاويــة فــي مجلســه 

بالشــام وهــي مكظومــة حزينــة بعــد مقتــل أخيهــا ســيد الشــهداء وســيد 

شــباب أهــل الجنــة اإلمــام الحســين؟ع؟ فقالــت: »أظننــت يــا يزيــد 

كمــا  حيــث أخــذت علينــا أقطــار األرض وآفــاق الســماء، فأصبحنــا نســاق 

إن ذلــك  كرامــة؟! و  وبــك عليــه 
ً
تســاق األســارى، أن بنــا علــى اهلل هوانــا

لعظــم خطــرك عنــده؟! فشــمخت بأنفــك ونظــرت فــي عطفــك جــذالن 

، حيــن رأيــت الدنيــا لــك مستوســقة واألمــور متســقة، وحيــن صفــا 
ً
مســرورا

 �
َ
، أنســيت قــول اهلل تعالــى: >َول

ً
 .. مهــال

ً
لــك ملكنــا وســلطاننا، مهــال

ًما 
ْ �ث َد�ُدو� �إِ رنْ ُهْم ِل�يَ

َ
ْمِل�ي ل َما �نُ

�نَّ ِسِهْم �إِ �نُ �ن
�أَ ِ

ّ
ٌر ل �يْ

ُهْم حنَ
َ
ْمِل�ي ل َما �نُ

�نَّ
أَ
ُرو� � �نَ َك�نَ �ي ِ دن

َّ
�نَّ �ل َ ْحَس�ب َ �ي

1. غرر الكم 8723-7836
2. نهج البالغة، كتاب 53، من عهد له؟ع؟ كتبه لألشتر النخعي
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كيــدك واســَع ســيعك وناصــب  <))) إلــى أن قالــت: فكــد  �نٌ ِه�ي ��بٌ ّمُ
ُهْم َع�نَ

َ
َول

وال  أمدنــا  تــدرك  وال  تميــت وحينــا  وال  ذكرنــا  تمحــو  ال  فــواهلل  جهــدك 

ترخــص عنــك عارهــا، وهــل رأيــك إال فنــد وأيامــك إال عــدد وجمعــك إال 

بــدد، يــوم ينــادي المنــادي أال لعنــة اهلل علــى الظالميــن«))).

ُل  �قِّ
�قَ أّن فرعــون الطاغيــة قــد اســتعمل ضميــر الجمــع فــي قولــه: >َس�نُ ب. 

<))) ممــا يــدل علــى غرقــه  اِهُرو�نَ ُهْم �قَ ْ��قَ ا �نَ
اَءُهْم<)3) وفــي قولــه: >إَِو�نَّ �نَ ْ �ب

أَ
�

كامــل فــي وحــل األنانيــة والتكّبــر وتضّخــم وحــب الــذات، فهــو  بشــكل 

كما هــو دأب الفراعنة المتجبرين  يختصــر الشــعب أو األمــة فــي نفســه، 

والحــكام المســتبدين فــي العالــم علــى طــول التاريــخ وعــرض الجغرافيــا، 

فهــم يختصــرون األمــة فــي أنفســهم وينســبونها إليهــم وينســبون إنجازاتهــا 

ــر وجــه حــق وبشــكل أنانــي شــنيع، وهــم  ــى أنفســهم بغي ونجاحاتهــا إل

محــور وجودهــا وتاريخهــا وعملهــا وحركتهــا وتنميتهــا وروحهــا وعلــة 

كلمتهــم، وال إرادة لهــا غيــر إرادتهــم، وال  كلمــة لهــا غيــر  حياتهــا، فــا 

رغبــة لهــا غيــر رغبتهــم، بــل ال عقــل لهــا غيــر عقلهــم وال تفكيــر لهــا غيــر 

تفكيرهــم وال هــّم لهــا غيــر همهــم، فهــم مــن جهــة يفرضــون ســلطتهم 

والقــوة  بالعنــف  إلرادتهــم  ويخضعونهــا  الواقــع  األمــر  بحكــم  عليهــا 

علــى  واألفضــل  األوحــد  خيارهــا  هــم  ثانيــة  جهــة  ومــن  واإلرهــاب، 

1. آل عمران: 178
2. إكسير العبادات يف أسرار الشهادات، األرندي، جزء 3، صفحة 532-530 

3. األعراف: 127
4. نفس املصدر
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اإلطــاق وكأّن اإلرادة اإللهيــة انتخبتهــم لهــا ومّنــت عليهــا بهــم، وهــم 

فلتــات التاريــخ وفرصــة الدهــر لألمــة، وعليــه: يفرضــون عليهــا التبعيــة 

ألهوائهــم  ويســتخدمونها  المطلقــة  إلرادتهــم  والخضــوع  واالســتعباد 

ورغباتهــم وشــهواتهم الحيوانيــة وملذاتهم الحســّية ويســّخرونهم لخدمة 

مصالحهــم بــدل أن يعّبــروا هــم عــن إرادتهــا ويعملــوا مــن أجــل مصلحتها 

ومــع ذلــك عليهــا أن تمجدهــم وتقدســهم وتســّبح بحمدهــم، وال عجــب 

ــه !! ــة فهــم عنــده خلقــوا مــن أجل وال غراب

 ، أّن فرعــون الطاغّيــة لــم يقــرر قتــل موســى الكليــم؟ع؟ فــي أول األمــر ج. 

تأثيــر  تحــت  عنــه  أعــرض  أنــه  إال  فيــه،  ورغــب  ذلــك  أراد  أنــه  رغــم 

فــي  غــرس  حيــث  وتحذيــره،  »حزقيــل«  فرعــون  آل  مؤمــن  نصيحــة 

نفــوس فرعــون وحاشــيته احتمــال أن يكــون موســى الكليــم؟ع؟ مرســًا 

 مــن اهلل رب العالميــن، وأخافهــم مــن أن يكــون قتلــه 
ً
 وواقعــا

ً
حقيقــة

كمــا حــدث لألمــم الســابقة،   إلنــزال العقوبــات اإللهّيــة عليهــم 
ً
ســببا

مثــل: عــاد وثمــود، وهــذا يكشــف عــن أمــورٍ عديــدٍة، منهــا: مــدى القلــق 

واالضطــراب المتمكــن فــي نفــس فرعــون، وعلمــه ويقينــه بأنــه ليــس 

كــذاب، والتأثيــر البالــغ الــذي تركتــه معجــزات  إنمــا مــدٍع  بإلــه وال رّب و

موســى الكليــم؟ع؟ وبّيناتــه فــي نفســه، واحتمــال صدقــه إن لــم يكــن 

يقينــه بصدقــه، إال أّن شــّدة تعلقــه بالملــك واالمتيــازات والصاحيــات 

أغرتــه  ومصالحــه  قومــه  عنــد  المتميــزة  الدينيــة  والمكانــة  الملكيــة 

بالعنــاد والمكابــرة، رغــم أّن مجــرد احتمــال الصــدق ممــا تجــب العنايــة 

بــه لخطــورة النتائــج الوجودّيــة المصيرّيــة المترتبــة عليــه، وعليــه: فــإّن 
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عنــاد فرعــون ومكابرتــه وســعيه لقلــب الحقائــق والتهــرب منهــا فــي هــذا 

، مخالــٌف للعقــل والمنطــق والفطــرة 
ً
الموضــوع المهــم الخطيــر جــدا

والطبــع اإلنســاني الســليم واألخــاق الحميــدة.

وربمــا يكــون فرعــون قــد أعــرض عــن قتــل موســى الكليــم؟ع؟ فــي بــادئ 

 مــن أن يــؤدي قتلــه إلــى انقــاب الــرأي العــام ضــده والثــورة 
ً
، خوفــا األمــر

إســقاط نظامــه وملكــه، وذلــك بســبب التأثيــر العميــق فــي أبنــاء  عليــه و

الشــعب الــذي تركــه انتصــار موســى الكليــم؟ع؟ وتغلبــه علــى الســحرة 

إعانهــم اإليمــان  والظهــور عليهــم، ثــّم ســجود الســحرة لــرب العالميــن و

بالتوحيــد الحقيقــي لــرب العالميــن وبالمعــاد والنبــوة، وتصديقهــم بنبــوة 

موســى الكليــم وهــارون ؟امهع؟ وبرســالتهما إلــى النــاس مــن رب العالميــن 

وبعدالــة قضيتهمــا وشــرعية مطالبهمــا اإلصاحيــة الدينيــة والسياســية 

الملــك  فــي  وبحقــه  وربوبيتــه  فرعــون  بألوهيــة  وكفرهــم  والحقوقيــة 

ومعارضتهــم لنظامــه ودولتــه وحكومتــه، ورغبــة الكثيــر مــن النــاس فــي 

 مــن أن يــؤدي قتلــه إلــى زيــادة الغضــب لــدى قومــه 
ً
دينــه، وخوفــه أيضــا

بنــي إســرائيل، ممــا يدفعهــم إلــى الثــورة العنيفــة ضــده وضــد نظامــه 

ودولتــه وخــروج األمــور عــن الســيطرة وتطورهــا إلــى مــا ال تحمــد عقبــاه، 

كان فرعــون  وتكثــر الخســائر الماديــة والبشــرية بيــن الطرفيــن، وهــذا مــا 

 فــي أن تصــل 
ً
 علــى تجنبــه واالبتعــاد عنــه، أي: لــم يكــن راغبــا

ً
حريصــا

، وهــو حــذٌر صحيــح وفــي مكانــه  األمــور إلــى هــذا الحــد فــي بــادئ األمــر

وحكيــم يحســب لــه، إال أنــه غّيــر رأيــه بعــد حــدوث بعــض التطــورات، 

كثــرة أتبــاع موســى الكليــم؟ع؟ والمؤمنيــن بــه، واتخاذهــم لــه  منهــا: 
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 وااللتفــاف حولــه، وتحديهــم للنظــام الفرعونــي والدولــة 
ً
 منقــذا

ً
رمــزا

الفرعونيــة والحكومــة الفرعونيــة ولشــخص فرعــون وهيبتــه وقدســيته 

والخــروج عــن طاعتــه وســلطته، ممــا أدخــل الخــوف والقلــق فــي قلــوب 

حاشــية فرعــون، فذهبــوا إلــى فرعــون وحــذروه مــن خطــورة األوضــاع 

وحّرضــوه علــى اتخــاذ موقــف متشــدد مــن موســى الكليــم؟ع؟ وقومــه و 

المؤمنيــن بــه، فوافقهــم الــرأي وقــرر التصعيــد األمنــي الحاســم ضدهــم.

والفــرق بيــن الموقفيــن تــرك موســى الكليــم؟ع؟ وقومــه المؤمنيــن بــه وعــدم 

، ثم االصرار على التصعيد األمنّي الحاســم ضدهم  التعــرض لهــم فــي بــادئ األمر

، يــدل علــى أن األنظمــة الدكتاتوريــة  ومعاقبتهــم واالنتقــام منهــم فــي آخــر األمــر

والحكومــات المســتبّدة ال تســتند فــي مواقفهــا علــى المنطــق والمبــادئ والقيــم 

والحقــوق، فهــي ال تؤمــن بشــيء مــن ذلــك وال تعتــرف بــه، ولكّنهــا تســتند إلــى 

مــا فيــه مصلحتهــا بحســب الظــروف والمعطيــات، وتغيــر مواقفهــا بحســب 

كانــت الظــروف والمعطيــات تؤشــر  تغيرهــا وتــدور مــدار مصالحهــا فقــط، فــإذا 

بحســب تقديرهــم علــى أن مصلحتهــم فــي العنــف واإلرهــاب بكافــة أشــكاله، 

لجــؤوا إليــه وغّيــروا الدســتور والقوانيــن لهــذا الغــرض، وعملــت مؤسســات الدولة 

الصوريــة البرلمــان والقضــاء ولجــان حقــوق اإلنســان وغيرهــا علــى تنفيــذ هــذه 

كانــت  إذا  السياســة الحكيمــة الصارمــة باســم القانــون والشــعب والوطــن. و

الظــروف والمعطيــات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة تؤشــر بحســب تقديرهــم 

 باســم 
ً
علــى أن مصلحتهــم فــي التســامح والتغاضــي لجــؤوا إليــه وطلبــوه مؤقتــا

الديــن والمبــادئ والقيــم وحقــوق اإلنســان والوطــن ونحوهــا حتــى تســتقيم لهــم 

األوضــاع فيعــودوا إلــى ســيرتهم وطبيعتهــم األولــى القائمــة علــى القمــع والقســوة 
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الفرعونــي  النظــام  أن  علــى  يــدل  ال  األخيــر  والموقــف  واإلرهــاب.  والعنــف 

 (((> اِهُرو�ن �قَ ُهْم  ْ��قَ �نَ ا 
>إَِو�نَّ فرعــون  قــال  كمــا  أو  والتمكــن،  القــوة  مركــز  فــي  كان 

 فــي القلــق واالضطــراب، وهــذا القــول يكشــف عــن 
ً
ــا كان غارق ففرعــون نفســه 

تماســكه الظاهــري الــذي هــو خــاف مــا يعانيــه فــي الباطــن بوصفــه رأس 

النظــام والدولــة والحكومــة، فــأراد أن يطمئــن حاشــيته لكــي يصمــدوا ويثبتــوا 

وال يتفرقــوا عنــه فــإّن مــا جــاء بــه موســى الكليــم مــن المعجــزات الباهــرات، 

وبحضــور  المبــارزة  ميــدان  فــي  الجماهيــر  أمــام  إليمانهــم  الســحرة  إعــان  و

فرعــون وملئــه وأعوانــه وأنصــاره وكامــل جهــازه الدينــي واألمنــي والعســكري 

والسياســي واإلداري والفنــي، قــد وضــع فرعــون وحاشــيته بيــن خياريــن ال ثالــث 

إمــا المواجهــة الحاســمة معــه، وقــد  لهمــا، إمــا التســليم لموســى الكليــم؟ع؟ و

، ألنهــم ال يريــدون التنازل 
ً
رفضــوا التســليم وقــرروا المواجهــة مكابــرًة منهــم وعنــادا

كانــوا يعانــون مــن الخــوف  عــن مكاســبهم ومصالحهــم وامتيازاتهــم، ولكنهــم 

والقلــق والرعــب الشــديد مــن هــذه المواجهــة، وهــذا األســلوب ممــا دأبــت 

عليــه الكثيــر مــن األنظمــة الدكتاتوريــة والحكومــات المســتبدة فــي مواجهــة 

كــه ومعرفتــه واالطمئنــان إليــه أن لجوئهــم  الشــعوب والمعارضــة، ومــا ينبغــي إدرا

إنمــا يــدل علــى  إلــى العنــف واإلرهــاب والقــوة ال يــدل علــى قوتهــم وتمكنهــم، و

 أن 
ً
، وينبغــي أيضــا شــدة خوفهــم وقلقهــم وشــعورهم العميــق بالضعــف والخطــر

تــدرك المعارضــة وهــذه الحكومــات أن لجوئهــا إلــى العنــف واإلرهــاب يدخلهــا 

 بالقضــاء عليهــا وزوالهــا 
ً
فــي طريــق الاعــودة مــع الشــعب الــذي ينتهــي حتمــا

مــن الوجــود.

1. نفس املصدر- 
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توصيات موسى؟ع؟ لقومه لمواجهة التهديدات الجديدة

اِدِه  اُء ِم�نْ ِع�بَ َ َسث َها َم�نْ �ي
ُ �ِر�ث ُ ِه �ي

َ
ْر�نَ ِلّل

�أَ
ْ
�نَّ �ل ُرو�ۖ  �إِ ِه َو�ْ��بِ

َ
الّل �� �بِ

�نُ ِ��ي ْ�ِمِه �ْس�قَ اَل ُم�َسٰ� ِل�قَ >�قَ

> �ن �ي �قِ
ُم�قَّ

ْ
هقُ ِلل �بَ َ�ا�قِ

ْ
ۖ َو�ل

أمــام الشــدائد والصعــاب والتهديــدات والتحديــات الجديــدة القديمة التي 

قصــد بهــا فرعــون الطاغيــة بنــي إســرائيل، توجــه موســى الكليــم؟ع؟ بوصفــه 

القائــد اإللهــي األعلــى والمرشــد والموّجــه لبنــي إســرائيل والمســؤول األول عنهــم 

ُن مــن ضجرهــم وجزعهــم ويســلي قلوبهــم ويعزيهــم بالرجــاء 
ّ
يوصيهــم ويســك

ويرســم لهــم اســتراتيجية المواجهــة لمــا ســمعوه مــن فرعــون مــن تهديــد ووعيــد 

ومــا يمكــن أن تواجههــم مــن صعوبــات وتحدّيــاٍت صعبــة وقاســية، فقــال: 

رئيســيتين،  نقطتيــن  االســتراتيجية  تتضمــن  وفيــه  ُرو�<)))  َو�ْ��بِ ِه 
َ
الّل �بِ  �� �نُ ِ��ي >�ْس�قَ

وهمــا:

االســتعانة بــاهلل؟زع؟ والتــوكل عليــه والثقــة بــه فــي جلــب ماينفعهــم  أ. 

ودفــع مــا يضرهــم، ومنــه بــاء فرعــون ووعيــده فيهــم، وأن يتــم لهــم مــا 

يأملــون مــن النجــاة مــن ظلــم فرعــون وقومــه وأذاهــم وطغيانهــم والنصــر 

عليهــم، وذلــك ألن اهلل؟زع؟ هــو المدّبــر للمســيرة التاريخيــة لإلنســان 

علــى وجــه األرض، وهــي خاضعــة إلرادتــه ومشــيئته وقدرتــه المطلقــة، 

ومشــيئته  إلرادتــه  خاضعــة  وهــي  الطبيعــة،  لعالــم  المدّبــر  هــو  كمــا 

بشــكٍل  فيهمــا   
ٌ

ماضيــة وقدرتــه  ومشــيئته  فإرادتــه  كذلــك،  وقدرتــه 

، وأّن النصــر والغلبــة بيــده 
ً
مطلــٍق وال يحيــد منهمــا شــيء عنهــا مطلقــا

1. األعراف: 128
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ــون بأنفســهم وباالعتمــاد  ــي إســرائيل قــد ال يكون ــره. أي: أّن بن ــد غي ال بي

إمكانياتهــم الخاصــة قادريــن علــى  علــى قوتهــم وقدراتهــم الذاتيــة و

إنقــاذ أنفســهم مــن قبضــة فرعــون وقومــه وتخليــص أنفســهم مــن أذاهــم 

واالنتصــار عليهــم، ولكنهــم إذا أخلصــوا هلل ســبحانه وتعالــى وتوكلــوا 

عليــه ووثقــوا بــه وعملــوا بتكليفهــم الشــرعي وقامــوا بمــا يجــب عليهــم 

القيــام بــه مــن الرفــض والمقاومــة والصبــر والتخطيــط والعمــل المبرمــج 

والممنهــج وتقديــم مــا يلــزم مــن تضحيــات، فــإّن اهلل؟زع؟ قــادر علــى 

إنقاذهــم مــن أذى فرعــون وقومــه وتخليصهــم مــن  نجدتهــم ونصرهــم و

هقٍ 
َ
ل ِل�ي هقٍ �قَ

�أَ �ن �نِ م ّمِ
َ
شــرهم وقبضتهــم واالنتصــار عليهــم، قــول اهلل تعالــى: >ك

ا 
َ
ل ُه �نَ

َ
ُم �لّل

ُ
ُصْرك �ن َ �ن �ي ِه<)))، وقــول اهلل تعالــى: >�إِ

َ
ِ �لّل �ن دنْ اإِ َرهقً �بِ �ي هقً َك�ثِ �أَ �قْ �نِ �بَ

َ
ل عنَ

ْم<))) أي: أّن النصــر الحقيقــي بيــد اهلل؟زع؟ وبإرادتــه ومشــيئته 
ُ
ك

َ
اِل�بَ ل عنَ

وحــده ال شــريك لــه، وهــو يمنحــه لمــن يشــاء مــن عبــاده، وليســت 

إنمــا بالصــدق واإلخــاص والثبــات علــى  العبــرة فيــه بالكثــرة والعتــاد، و

الحــق والحقــوق واالســتقامة فــي الحــق وعمــل التكليــف والقيــام بمــا 

يجــب القيــام بــه مــن األعمــال، وأّن الكثــرة والعتــاد ال تنفــع مــع خــذالن 

ــة مــع نصــرة اهلل؟زع؟ ونجدتــه ومعونتــه، وعليــه: 
ّ
كمــا ال تضــر القل اهلل؟زع؟، 

ــد. ــاهلل ؟ج؟ ال تنفصــل عــن العمــل مــن جانــب العب فاالســتغاثة ب

ســبيل  بــاهلل؟زع؟  باالســتغاثة  لقومــه  الكليــم؟ع؟  موســى  توصيــة  وفــي 

للربــط علــى قلوبهــم ورفــع معنوياتهــم وتحذيرهــم مــن االغتــرار بأنفســهم 

1. البقرة: 249
2. آل عمران: 160
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ــى ومــن التعــدي للحــدود الشــرعية  واالنفصــال عــن اهلل ســبحانه وتعال

والقيــم األخاقيــة والمبــادئ السياســّية والوقــوع فــي الظلــم والطغيــان 

؛ ألن االغتــرار بالنفــس واالنفصــال عــن اهلل ســبحانه  والفســاد والتقصيــر

وتعالــى مــن الشــرك؛ ألنــه يتضمــن االعتقــاد باســتقالية التأثيــر للقــوة 

والعــدد والعتــاد عــن اهلل ؟ج؟، ومــن شــأنه أن يــؤدي إلــى الخــذالن أو إلــى 

ُم 
ُ
َصَرك ْ� �نَ �قَ

َ
مــا هــو أســوء مــن ذلــك وهــو االســتدراج، قــول اهلل تعالــى: >ل

ْم 
ُ
ك �نِ َع�ن �نْ ْم �قُ

َ
ل ْم �نَ

ُ
ك َر�قُ ْ ْم َك�ث

ُ
ك �قْ �بَ َ ْعحب

أَ
دنْ � �نٍ �إِ ْ �ي

ْ�َم ُح�نَ َ َرهقٍ َو�ي �ي ُه �نِ�ي َمَ��ِط�نَ َك�ثِ
َ
�لّل

<))) واالســتعانة  �نَ ِر�ي ْ��بِ
م ّمُ �قُ �يْ

َّ
ّمَ َول

ُ �قْ �ث َما َرُح�بَ ْر�نُ �بِ
�أَ

ْ
ُم �ل

ُ
ك �يْ

َ
�قْ َعل ا�قَ ا َو�نَ �أً �يْ

َ سث

 عديــدة، 
ً
بــاهلل؟زع؟ والتــوكل عليــه والثقــة بــه، تعنــي فــي الحقيقــة أمــورا

منهــا:

اســتقامة العقيــدة وصحتهــا، واســتقامة عمليــة التفكيــر ومنهجيتهــا   .(

يتطلــب  ممــا  وتحليلهــا،  األمــور  دراســة  فــي  المنطــق  وســامة 

التأهيــل الفكــري لألمــة ال ســّيما القيــادات لكــي تنتصــر األمــة أو 

األعــداء. علــى  الجماعــة 

العمــل بالتكليــف والقيــام بمــا يجــب القيــام بــه مــن األعمــال، مثــل:   .(

التخطيــط ووضــع االســتراتيجيات الصحيحــة الواضحــة والبرامــج 

العمليــة الفاعلــة، والتحلــي بالصبــر والثبــاب والتحّمــل، والمثابــرة 

والعمــل الــدؤوب وتقديــم التضحيــات الازمــة.

لتــزام بالحــدود الشــرعية والقيــم األخاقيــة الرفيعــة  االســتقامة واال  .3

1. التوبة: 25
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والمبــادئ الســامية وذلــك مــن لــوازم العقيــدة الصحيحــة وشــكر 

النعمــة اإللهيــة، وتجّنــب الغــرور وتعدي الحــدود والوقوع في الظلم 

والطغيــان والفســاد ونحــو ذلــك، وهــو مــن جحــود النعمــة اإللهّيــة 

الســماوية  والشــريعة  الصحيحــة  العقيــدة  لمقتضــى  ومخالــٌف 

اَس 
ْ�قَ �ل�نَّ �ي

أَ
ُح 1 َوَر� �قْ �نَ

ْ
ِه َو�ل

َ
ْصُر �لّل اَء �نَ � �بَ دنَ ــى: >�إِ الســمحة، قــول اهلل تعال

َكا�نَ  ُه 
�نَّ �إِ ْرُه  �نِ

�نْ َو�ْس�قَ َك  ِ
َر�بّ َحْمِ�  �بِ ْح  ِ

َس�بّ ا 2 �نَ َ���بً �نْ
أَ
� ِه 

َ
�لّل �نِ  ِد�ي �نِ�ي  ��نَ 

ُ
ل ْ��نُ �يَ

ا<))) أي: أمــٌر بالشــكر هلل ســبحانه وتعالــى وحمــده والثنــاء عليــه  ��بً
َ�ّ �قَ

لمــا تحقــق مــن النصــر وصــدق الوعــد بــه، وتســبيحه؛ ألّن النصــر 

 ،  للنفــس عــن الزهــو والفخــر
ً
مــن عنــده وحــده ال شــريك لــه، وتنزيهــا

كل غــرورٍ بالنصــر أو بالقــوة والعــدد أو نحــو ذلــك،  واســتغفاره عــن 

وعــن اســتعجال النصــر قبــل أوانــه، وعــن التعالــي فــي األرض وتجــاوز 

ــادئ والخــروج عــن االســتقامة فــي  ــم والمب الحــدود الشــرعية والقي

أمــر الجهــاد أو بعــد النصــر بالطغيــان علــى األعــداء وحــب االنتقــام 

 جالــه أو نحــو ذلــك، 
ّ

والزهــو والفخــر والغفلــة عــن قــدرة اهلل جــل

، وقيل:  وال يتم الشكر وال تحصل سامة العقيدة إال بهذا االستغفار

األمــر باالســتغفار مــع التســبيح والحمــد تكميــل لألمــر بمــا هــو قــوام 

الديــن مــن الجمــع بيــن الطاعــة واالحتــراس من المعصيــة، والتخلق 

بأخــاق اإلســام الحنيــف والقــرآن الكريــم، وبهمــا يســتمر النصــر 

ويــزداد، وبفقــد أحدهمــا يضيــع النصــر ويتاشــى، يقــول الســعدي: 

 حتــى وصــل اإلســالم إلــى مــا لــم يصــل 
ً
»لــم يــزل نصــر اهلل مســتمرا

3-1 : 1. النصر
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إليــه ديــن مــن األديــان، ودخــل فيــه مــن لــم يدخــل فــي غيــره، حتــى 

ــرق  ــوا بتف ــة أمــر اهلل مــا حــدث، فابتل حــدث مــن األمــة مــن مخالف

، فحصــل مــا حصــل«))). الكلمــة وتشــتت األمــر

أن يلزمــوا الصبــر علــى مــا يحــل بهــم مــن المصائــب والشــدائد والمحــن  ب. 

والنكبــات، والثبــات أمــام الصعوبــات والتحديــات وفــي وجــه فرعــون 

وانتظــار  الشــيطانية،  إرادتهــم  وكســر  المســتكبرين،  وقومــه  الطاغيــة 

الفــرج مــن عنــد اهلل؟زع؟، وهــذا يعنــي الصبــر علــى الهــدى وديــن الحــق، 

واالســتقامة علــى الطاعــة هلل ســبحانه وتعالــى وتــرك معصيتــه، والصبــر 

األعــداء،  إلرادة  الخضــوع  تعنــي عــدم  التــي  الســلبية  المقاومــة  علــى 

وعلــى المقاومــة اإليجابيــة التــي تعنــي النهــوض للتغلــب علــى ظلــم 

الظالــم وقهــر إرادتــه وتحقيــق النصــر عليــه، وذلــك فــي الحالتيــن: وفــق 

ــة  اســتراتيجية واضحــة وخطــط وبرامــج عمــل منهجيــة واقعيــة وفعال

وتقديــم مــا يلــزم مــن الجهــود والتضحيــات، وانتظــار الفــرج فــي وقتــه 

مــن عنــد اهلل؟زع؟، وتــرك اســتعجاله قبــل أوانــه، أي: أّن الصبــر المطلــوب 

ليــس هــو الصبــر األســود األجــوف الــذي هــو صبــر المغلــوب علــى أمــره 

ويعنــي الخنــوع والخضــوع إلرادة األعــداء والســلبية واالستســام والقبــول 

إنمــا هــو  ، و بحكــم األمــر الواقــع المفــروض، ويقــال لــه: صبــر الحميــر

الصبــر األبيــض اإليجابــي الفّعــال، المقــرون بالمقاومــة والعمــل مــن أجــل 

النهــوض و اإلصــاح وتحصيــل الحقــوق، الــذي هــو رائــد الخيــر والســابق 

، وفــي الحديــث النبــوي الشــريف: »ال يعــدم الصبــور  لــكل فــرج ونصــر

1. تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم املنان، السعدي، صفحة 1321
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إن طــال بــه الزمــان«))). الظفــر و

 عديدة، منها:
ً
وفي وصية موسى الكليم؟ع؟ لقومه أمورا

 
ً
بيــان لوظيفــة العبــد الشــرعية والعقليــة واألخاقيــة، فهــو ممكــن شــرعا أ. 

 عنــد القــدرة بــأن يدافــع عــن نفســه ويعمــل مــن أجــل أن 
ً
وعقــًا وأخاقــا

كاملــة، وذلــك بحســب مــا يقــدر عليــه وتتوفــر  يحصــل علــى حقوقــه 

لــه مــن إمكانيــات، وعنــد العجــز يصبــر ويســتغيث بــاهلل؟زع؟ وينتظــر 

الفــرج مــن عنــده وال يستســلم وال يســتكين وال يضعــف وال ييــأس، فــإن 

ذلــك مخالــٌف للعقــل والشــرع ولكرامــة اإلنســان ويتنافــى مــع العقيــدة 

ــاة والتاريــخ. الصحيحــة والمعرفــة بســنن الحي

 لقلوبهــم وتعزيتهم 
ً

 لبنــي إســرائيل مــن ضجرهم وجزعهم وتســلية
ً
تســكينا ب. 

 لهــم للعمــل بحســب ما 
ً
إزالــة اليــأس مــن قلوبهــم، واســتنهاضا بالرجــاء و

يقــدرون عليــه، للتخلــص مــن اســتعباد آل فرعــون لهــم، والفــوز بالحريــة 

واالســتقال والعــزة والكرامــة والحصــول علــى مقصدهــم، والثبــات أمــام 

ــوان العــذاب  ــات وأل ــات والصعــاب والتحدي الشــدائد والمحــن والنكب

إلرادة  واالستســام  االســتكانة  وعــدم  فرعــون،  بهــا  يهددهــم  الــذي 

األعــداء.

وهنا تنبغي اإلشارة إلى بعض األمور المهمة:

1. حبار األنوار، جزء 71، صفحة 95
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إّن الصبــر بالمعنــى الســابق مــن األخــاق اإلســامية الحميــدة التــي  أ. 

ــد 
ّ
هــي ثمــرة مــن الثمــار الطيبــة للعقيــدة الصحيحــة، فــكل عقيــدة ال تول

الصبــر والشــجاعة والصــاح واإلخــاص واالســتقامة ونحوهــا، فهــي 

عقيــدة عقيمــة ال قيمــة لهــا ومشــكوك فــي صدقهــا وصحتهــا.

إّن الصبــر شــرط مــن شــروط التوفيــق والتســديد والعــون اإللهــي للعبــد،  ب. 

وتحصيــل النصــر والغلبــة علــى األعــداء، وأّن الجبنــاء وضعفــاء اإلرادة 

ســفهاء األحــام ال نصيــب لهــم مــن النصــر وال حــّظ لهــم فيــه، قــول اهلل 

.(((> �نَ ِر�ي ا�بِ
ُه َمَع �لّصَ

َ
تعالــى: >َو�لّل

والشــجاعة  والثبــات  الصلبــة  واإلرادة  والتصميــم  الصبــر  كان  لّمــا  ج. 

كــم  وترا األعــداء  علــى  االنتصــار  شــروط  مــن  والصــاح  واالســتقامة 

كان اإليمــان والعقيــدة  االنتصــارات والمكتســبات والمحافظــة عليهــا، 

ــد هــذه القيــم الرفيعــة 
ّ
الصحيحــة مــن الشــروط؛ ألنهــا هــي التــي تول

اإلنســان. عنــد  الحميــدة  واألخــاق  القيــم  وســائر 

أّن الصبر والثبات والنصر ال دوام لها من دون اإليمان باهلل ذي الجال  د. 

واإلكــرام واالســتقامة علــى الديــن اإللهــي الحــق والصــراط المســتقيم 

والنهــج القّيــم واألعمــال الصالحــة وتــرك المعاصــي والموبقــات والذنــوب.

1. البقرة: 249
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جوانب مشرقة من فلسفة التاريخ

بعــد أن بّيــن موســى الكليــم؟ع؟ لقومــه المســتضعفين مــن بنــي إســرائيل 

قصدهــم  التــي  القديمــة  الجديــدة  للتهديــدات  المقاومــة  اســتراتيجية 

وتوعدهــم بهــا فرعــون الطاغيــة وقومــه المتواطئــون معــه علــى الظلــم والفســاد 

والراضيــن بمــا توّعــد بــه فرعــون بنــي إســرائيل مــن االجــراءات األمنيــة القاســية 

الجائــرة، بّيــن موســى الكليــم؟ع؟ لقومــه بعــض الجوانــب الرئيســية ذات الصلــة 

كإضــاءِة وعــي وهدايــة، ولشــّد أزرهــم وتســلية  بالموضــوع مــن فلســفة التاريــخ، 

إرادتهــم علــى المقاومــة والثبــات  قلوبهــم وتعزيتهــم بالرجــاء وتقويــة عزمهــم و

والصمــود أمــام المخططــات الفرعونيــة القمعيــة واإلرهابيــة، والجوانــب هــي:

ِه<))) أي: أّن اهلل ؟ج؟ هــو الــذي خلــق األرض وكّونهــا 
َ
ْر�نَ ِلّل

�أَ
ْ
قولــه: >�ل  .(

بجميــع مــا فيهــا مــن الكنــوز والخصائــص ومــا تّدخــره فــي جوفهــا ومــا 

تخرجــه علــى ســطحها وخلــق الفضــاء المحيــط بهــا والســماء التــي 

فوقهــا وهــو المدّبــر لجميــع شــؤونها وأحوالهــا، وهــو المالــك المطلــق لها، 

كمــا  فهــي ليســت لفرعــون وال لقومــه حتــى يملكوهــا ويتحكمــوا فيهــا 

يشــاؤون فيمنحوهــا مــن يشــاؤون ويمنعــون التمتــع بهــا مــن يشــاؤون. وأّن 

اهلل؟زع؟ هو المدبر للمســيرة التاريخية لإلنســان على وجه األرض، وهي 

كمــا هــو عالــم الطبيعــة، وأنــه  خاضعــة إلرادتــه ومشــيئته وســلطانه، 

يدبرهمــا -المســيرة التاريخيــة وعالــم الطبيعــة - بمقتصــى الحكمــة 

الحــوادث  جميــع  وأّن  الواســعة،  اإللهيــة  والرحمــة  البالغــة  اإللهيــة 

1. األعراف: 128
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والظواهــر فــي عالــم الطبيعــة وفــي المســيرة التاريخيــة، تجــري وفــق 

كمــة لهــا. الســنن أو القوانيــن اإللهيــة الحا

اهلل؟زع؟  أّن  أي:   (((> �نَ �ي �قِ
ُم�قَّ

ْ
ِلل هقُ  �بَ َ�ا�قِ

ْ
َو�ل اِدِه  ِع�بَ ِم�نْ  اُء  َ َسث �ي َم�ن  َها 

ُ �ِر�ث ُ >�ي قولــه:   .(

كلهــا أو فــي بقعــة مــن بقاعهــا بيــن النــاس  يــداول الســيطرة علــى األرض 

وينقلهــا بينهــم نقــل المواريــث، وفــق مقتضيــات حكمتــه ومشــيئته ومــا 

تجــري عليــه الســنن التاريخيــة، وأّن اهلل تبــارك وتعالــى مــع المتقيــن، 

المتمســكين  أن يخــّص  لهــا علــى  تبديــل  ال  التــي  وقــد جــرت ســنته 

ــاده بحســن العاقبــة والنهايــة المحمــودة فــي الداريــن  بالتقــوى مــن عب

الدنيــا واآلخــرة، وفــي العبــارة وعــد مــن موســى الكليــم؟ع؟ لبنــي إســرائيل 

ــر لهــم بمــا وعدهــم  ــى األعــداء، وتذكي بالنصــرة مــن اهلل؟زع؟ والنصــر عل

اهلل؟زع؟ مــن إهــاك فرعــون وجنــوده وتوريثهــم األرض والســلطة والثــروة، 

وحــٌث لهــم علــى التقــوى، والمعنــى إن اســتعنتم بــاهلل ســبحانه وتعالــى 

الشــدائد  مــن  فرعــون  بــه  يهددكــم  مــا  علــى  اهلل  ذات  فــي  وصبرتــم 

والمصائــب والمحــن، واتقيتــم اهلل ســبحانه وتعالــى وأطعتمــوه فيمــا 

كــم عنــه وأّديتــم مــا عليكــم مــن التكاليــف الشــرعّية  يأمركــم بــه وينها

وعملتــم مــا يجــب عليكــم عملــه، ضمنتــم حســن العاقبــة والنهايــة 

المحمــودة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وأن يورثكــم األرض التــي ترونهــا 

فــي أيــدي آل فرعــون، مصــر والشــام، التــي تتصــف بالخصــب وكثــرة 

كمــا أورثهــا فرعــون وقومــه مــن قبــل،  الميــاه والثــروة العظيمــة الطائلــة، 

كمــا أنكــم تســاهمون بذلــك فــي التمهيــد واإلعــداد إلقامــة دولــة العــدل 

1. نفس املصدر
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اإللهــي العالمّيــة التــي وعــد اهلل؟زع؟ بهــا عبــاده المؤمنيــن المســتضعفين 

فــي نهايــة المطــاف للمســيرة التاريخيــة التكاملّيــة، وهــو وعــد إلهــي 

توفــرت  أراده حيــن  الــذي  الوقــت  فــي  إســرائيل  لبنــي  أنجــزه اهلل؟زع؟ 

الشــروط بمقتضــى حكمتــه البالغــة ومشــيئته النافــدة فــي خلقــه.

كمــة للمســيرة التاريخيــة، فــإن اهلل؟زع؟   فإنــه وفــق الســنن اإللهيــة الحا
ً
وأيضــا

كامــل لمــن يشــاء مــن عبــاده المتقيــن فــي نهايــة المســيرة  ســيورث األرض بشــكل 

 
ً
ــا ــى وجــه األرض، فقــد قضــى قضــاًء حتمي ــة لإلنســان عل ــة التكاملي التاريخي

، بــأّن العاقبــة الحســنة والنهايــة المحمــودة بالســيطرة التامــة 
ً
 وضروريــا

ً
الزمــا

الكاملــة علــى األرض، ســوف تكــون لعبــاده المؤمنيــن الصالحيــن المتقيــن، بــأن 

يقيمــوا دولــة العــدل اإللهــي العالميــة علــى األرض فــي نهايــة المســيرة التاريخيــة 

االســتضعاف  طــول  بعــد  وذلــك  األرض،  وجــه  علــى  لإلنســان  التكامليــة 

 للمتقيــن مــن 
ً
واالبتــاء، يقــول العامــة الطباطبائــي: »وكــون العاقبــة مطلقــا

 
ً
جهــة أن الســنة اإللهيــة تقضــي بذلــك، وذلــك أنــه تعالــى نظــم الكــون نظمــا

كل نــوع إلــى غايــة وجــوده وســعادته التــي خلــق ألجلهــا، فــإن جــرى علــى  يــؤدي 

ــغ  ــه، بل ــذي خــّط ل ــم يخــرج عــن خــط مســيره ال ــه، ول ــذي رتــب علي صراطــه ال

 حالــه هــذا 
ً
غايــة ســعادته ال محالــة. واإلنســان الــذي هــو أحــد هــذه األنــواع، أيضــا

ــه  ــى الخــروج عن ــه الفطــرة واتق ــذي رســمته ل ــى صراطــه ال الحــال، إن جــرى عل

والتعــدي منــه إلــى غيــر ســبيل اهلل بالكفــر بآياتــه واإلفســاد فــي أرضــه، هــداه اهلل 

كل خيــر يبتغيــه«)))،  إلــى عاقبتــه الحســنة وأحيــاه الحيــاة الطيبــة، وأرشــده إلــى 

كتــاب  ؟ع؟ أنــه قــال: »وجدنــا فــي  وفــي الحديــث الشــريف عــن اإلمــام الباقــر

1. تفسير امليزان، العالمة محمد حسين الطباطبائي، جزء 8، صفحة 212
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<))) وأنا وأهل  �نَ �ي �قِ
ُم�قَّ

ْ
هقُ ِلل �بَ َ�ا�قِ

ْ
اِدِهۖ  َو�ل اُء ِم�نْ ِع�بَ َ َسث َها َم�ن �ي

ُ �ِر�ث ُ ِه �ي
َ
ْر�نَ ِلّل

�أَ
ْ
�نَّ �ل علي؟ع؟: >�إِ

كلهــا لنــا«))) وفــي العبــارة  بيتــي الذيــن أورثنــا اهلل األرض ونحــن المتقــون واألرض 

أمــر لبنــي إســرائيل بالتقــوى .

 عديدة، منها:
ً
وما سبق يفيد أمورا

وجــوب وضــرورة أن يدافــع المؤمنــون الصالحــون عــن أنفســهم وحقوقهم  أ. 

والطغيــان،  والجــور  الظلــم  أنفســهم  عــن  يدفعــوا  وأن  ومصالحهــم، 

 صنــوف اإلذالل واإلهانــة مــا اســتطاعوا إلــى ذلــك ســبيًا، 
ّ

كل ويرفضــوا 

 
ً
ال أن يستســلموا ويخضعــوا لحكــم األمــر الواقــع المفــروض عليهــم رغمــا

عنهــم وبغيــر رضاهــم، ويصابــوا بالخيبــة والخنــوع واليــأس، فإنــه ليــس 

الحميــدة  أخاقهــم  مــن  وليــس  الصادقيــن  المؤمنيــن  صفــات  مــن 

الحنيــف،  والشــرع  الصحيحــة  اإلســامية  العقيــدة  لــوازم  ونقيــض 

كمــة علــى المســيرة التاريخيــة  ومخالــٌف لمقتضــى الســنن اإللهيــة الحا

التكامليــة لإلنســان، التــي تشــير إلــى أن موازيــن القــوى غيــر ثابتــة، وأنهــا 

 للظــروف والعمــل وفــق الســنن التاريخيــة فــي 
ً
فــي تغيــر مســتمر تبعــا

كافــة األصعــدة، فالقــوي يتحــول إلــى  تحصيــل القــوة واالنتصــار علــى 

ضعيــف والضعيــف إلــى قــوي، والمنتصــر يتحــول إلــى مهــزوم والمهــزوم 

كــم،  كــم يتحــول إلــى محكــوم والمحكــوم إلــى حا ، والحا إلــى منتصــر

والمتقــدم يتحــول إلــى متخلــف والمتخلــف إلــى متقــدم، ونحــو ذلــك، 

1. األعراف: 128
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�نَ  �ي ِم�نِ �أْ ّمُ م  �قُ ُك�ن �ن  �إِ ْ��نَ 
َ
ْعل

�أَ
ْ
�ل ُم  �قُ �ن

أَ
َو�  �� �نُ ْحرنَ

�قَ  �
َ
َول  �� ِه�نُ �قَ  �

َ
>َول تعالــى:  اهلل  قــول 

�نَ  ْ �ي َ �ب َها 
ُ
َ��ِول �نُ اُم  �يَّ

�أَ
ْ
�ل َك 

ْ
ل َو�قِ ُه ۚ 

ُ
ل ْ �ث ّمِ ْرٌ�  �قَ ْ�َم  �قَ

ْ
�ل َمّسَ   �ْ �قَ �نَ ْرٌ�  �قَ ْم 

ُ
ْمَسْسك َ �ي �ن  139 �إِ

�نَ 140  اِلِم�ي
ِح�بُّ �ل�نَّ ُ � �ي

َ
ُه ل

َ
َهَ��َءۗ  َو�لّل ُ ْم سث

ُ
ك  ِم�ن

�نَ �نِ
�قَّ َ �� َو�ي َم�نُ

آ
�نَ � �ي ِ دن

َّ
ُه �ل

َ
َم �لّل

َ
ْ�ل اِس َوِل�يَ

�ل�نَّ

<))) أي: ثقوا أيها المسلمون باهلل  �نَ ِر�ي كَا�نِ
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ســبحانه وتعالــى وبدينكــم اإللهــي الحنيــف وبأنفســكم، وامضــوا علــى 

عزيمــة اإليمــان بالنصــر والغلبــة وتصلبــوا علــى نضال عدوكــم ومقاومته، 

وال تســتكينوا لعدوكــم وتخضعــوا لــه وتضعفــوا عــن قتالــه ومقاومتــه، 

ــون  ــا ومــا تمن ــوا لمــا يصيبكــم مــن األذى ومــا فاتكــم مــن الدني وال تحزن

بــه مــن الهزيمــة أو تقدمونــه مــن الخســائر والتضحيــات والشــهداء، 

فهــذه ســنة الحيــاة، مــرة تنتصــرون ومــرة تهزمــون، تقدمــون التضحيــات 

والقرابيــن مــن أجــل دينكــم ووطنكــم ونيــل آخرتكــم وكرامتكــم وحقوقكم 

الطبيعيــة والمكتســبة التــي ينبغــي عليكــم صيانتهــا والمحافظــة عليهــا، 

وال يليــق بكــم الضعــف والحــزن، وهمــا يزيــدان فــي مصيبتكــم ويعينــان 

عليكــم عدوكــم، فإنكــم األعلــون والفائــزون ولكــم وراثــة األرض، بمــا أنتــم 

 وعامليــن بمقتضــى اإليمــان الحقيقــي وخاضعيــن 
ً
 وصدقــا

ً
مؤمنــون حقــا

للقيــادة الشــرعّية المؤهلــة واألمينــة علــى دينكــم ومصالحكــم ومتبعيــن 

لهــا، فاإليمــان يــازم عاءكــم؛ ألن فيــه التقــوى والصبــر والثقــة بــاهلل؟زع؟ 

الفتــح  مــاك  وهــي  وتعالــى،  ســبحانه  اهلل  بأعــداء  المبــاالة  وقلــة 

إن نــال منكــم العــدو ونزلــت بكــم  والظفــر والغلبــة علــى األعــداء. و

الشــدائد والمصائــب والمحــن والنكبــات فهــذه طبيعــة الحيــاة الدنيــا 
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وســنتها، وقــد نلتــم مــن العــدو ونــزل بــه مثلمــا نــزل بكــم، وتختلفــون 

عنهــم، أنكــم ترجــون مــن اهلل تبــارك وتعالــى مــا ال يرجــون. وقــد جــرت 

ــام الظفــر والغلبــة  ــة أي ــزان القــوى ومداول ــر مي الســنة اإللهيــة علــى تغي

ــارة تكــون القــوة والغلبــة لهــؤالء  بيــن األمــم والشــعوب والجماعــات، فت

وتــارة ألولئــك دون توقفهــا أو جمودهــا أو ثباتهــا علــى حــال لصالــح قــوم 

ــزان القــوى هــو  ــر المســتمر فــي مي ــداول والتغي ــن، وهــذا الت دون اآلخري

لمصالــح عامــة، وممــا يبتلــي اهلل؟زع؟ بــه المؤمنيــن وليمحصهــم ليعلــم 

الصادقيــن الثابتيــن علــى اإليمــان بصبرهــم وجهادهــم فــي ســبيل اهلل؟زع؟ 

ويخلصهــم  الكاذبيــن  المنافقيــن  مــن  ويميزهــم  الصالحــة،  وأعمالهــم 

ــم  ــن بمــا تســند إليه ــادة جديري مــن الشــوائب، ويتخــد منكــم أئمــة وق

 
ً
مــن واجبــات ومهمــات، وهــو الســبيل الــذي يســير فيــه الكفــر تدريجيــا

نحــو التقلــص واالنكمــاش، حتــى ينتهــي األمــر فــي خاتمــة المطــاف إلــى 

، وعليــه: 
ً
محــق الكافريــن واســتئصالهم بهاكهــم ومحــو آثارهــم تمامــا

إلــى األعــداء والظالميــن والخضــوع إلرادتهــم،  فــإّن الضعــف والركــون 

والشــرع  الصحيحــة  والعقيــدة  والفطــرة  المنطــق  لمقتضــى  مخالــف 

الحنيــف والخلــق الحميــد والســنن التاريخيــة وغايــة خلــق اإلنســان 

ــن.  بالمؤمني
ً
ــدا ــق أب ــه وال يلي وكرامت

أّن التقــوى والصــدق واإلخــاص عوامــل مهمــة وفعالــة فــي تحقيــق  ب. 

األرض،  فــي  المســتضعفين  للمؤمنيــن  الموعــودة  التاريخيــة  الحتميــة 

والمنطــق  للعقــل  موافقــة  واإلخــاص  والصــدق  التقــوى  ألن  وذلــك 

والفطــرة والطبــع اإلنســاني الســليم وللســنن اإللهيــة الكونيــة والتاريخيــة، 
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وأنهــا مــن دواعــي الحــق والعــدل والخيــر والفضيلــة والحريــة والعــزة 

والكرامــة والصــاح واإلصــاح والمقاومــة والجهــاد فــي ســبيل اهلل؟زع؟ 

والبعــد عــن الباطــل والظلــم والشــر والرذيلة والفســاد والتخلف والتحلل 

واإلنحطــاط والضعــف أمــام األعــداء واليــأس والخضــوع واالســتكانة 

والقبــول بالــذل والهــوان واالســتعباد ونحــو ذلــك مــن الرذائــل والصفــات 

القبيحــة، وهــي الطريــق إلــى الحيــاة اإلنســانية الطيبــة والســعيدة. ومــا 

ســبق يمنــح التقــوى والصــدق واإلخــاص قــوة ذاتيــة فاعلــة ومؤثــرة 

فــي االســتقطاب والتوجيــه، وهــي صفــات ال يمكــن تحصيلهــا بــدون 

المراقبــة والمحاســبة والتدريــب عليهــا »التربية« والصبر أمام الشــهوات 

ات الحســّية وبهــارج العالــم المــادي ومقاومــة األهــواء 
ّ

الحيوانيــة والملــذ

الشــيطانية.

كــم  أّن الحتميــة التاريخيــة ال تأتــي دفعــة واحــدة وبــدون مقدمــات وترا ج. 

كــم تدريجــي لنتائــج النضــاالت فــي  كنتيجــة لترا المكتســبات، بــل تأتــي 

التاريــخ الطويــل، وفــي بقــاع جغرافّيــة عديــدة، تتــداول فيهــا االنتصارات 

والتضحيــات  الشــهداء  فيهــا  ويقدمــوا  المؤمنيــن،  علــى  الهزائــم  مــع 

الجســمية، مثــل: الســجن والتعذيــب والنفــي والمطــاردة والضيــق فــي 

المعيشــة والجــروح ونحــو ذلــك، إذ يتوجــه المؤمنــون الصالحــون طــوال 

ــاء واإلســتمرار  ــر عوامــل البق ــة لتوفي ــاع األرض المختلف ــخ وفــي بق التاري

والصــاح لدينهــم وأنفســهم، والحصــول علــى االنتصــار والغلبــة علــى 

كــم نتائــج نضاالتهــم حتــى تنتهــي المســيرة التاريخيــة  عدوهــم، وتترا

التكامليــة لإلنســان إلــى هــذه الحتميــة التاريخيــة العظيمــة، وهــي: 
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تاشــي الكفــر وهــاك الكافريــن، وظهــور اإليمــان الحــق ووراثــة المؤمنيــن 

إقامــة دولــة العــدل اإللهــي  كامــل و لــكل األرض والســيطرة عليهــا بشــكل 

العالميــة، وعليــه: فــكل مقاومــة للظلــم والجــور والطغيــان يقــوم بهــا 

كل بقعــة مــن بقــاع  المؤمنــون الصالحــون والمناضلــون الشــرفاء، فــي 

كل حقبــة مــن حقــب التاريــخ، تعــّد مســاهمة إيجابيــة  األرض وفــي 

مباركــة فــي اإلعــداد للظهــور المبــارك لصاحــب العصــر والزمــان؟جع؟ 

والوصــول إلــى هــذه الحتميــة التاريخيــة فــي نهايــة المســيرة التاريخيــة 

التكامليــة لإلنســان، التــي هــي قضــاء إلهــي حتمــي وضــروري والزم، قــول 
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أو  إلغــاء   
ً
أبــدا التاريخيــة التعنــي  الجديــر بالذكــر والتنبيــه: أن الحتميــة 

أو  والتاريخيــة  االجتماعيــة  للظواهــر  كمــة  الحا الســنن  أو  القوانيــن  تعطيــل 

تعطيــل إلرادة اإلنســان واختيــاره، وتعليقهــا علــى اإلرادة اإللهيــة بشــكل مجــرد 

الظواهــر  أّن  تعنــي  إنمــا  و اإلنســان،  إرادة  و التاريخيــة  الســنن  عــن  ومســتقل 

االجتماعيــة والتاريخيــة التــي تصــدر مــن إرادة اإلنســان واختيــاره، تخضــع 

لقوانيــن تعــرف بالســنن التاريخيــة، مثلهــا فــي ذلــك مثــل الظواهــر الطبيعيــة 

الظواهــر االجتماعيــة  وأن  الطبيعيــة،  للقوانيــن   
ً
تمامــا التــي تخضــع  قاطبــة 

 
ً
والتاريخيــة مثــل الظواهــر الطبيعيــة مقيــدة بشــروط توجــب حدوثهــا إضطــرارا

كلــي دائــم،  كمــة عليهــا، أي: أنهــا تجــري وفــق نظــام  وفــق الســنن »القوانيــن« الحا

وأنهــا مشــروطة بمــا يتقدمهــا أو يصحبهــا مــن الظواهــر والممارســات، فــكل 

1. القصص: 5
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، وياحــظ هنــا 
ً
 محكمــا

ً
ظاهــرة مرتبطــة ومتعلقــة بغيرهــا مــن الظواهــر ارتباطــا

أمــور عديــدة، منهــا:

تنتهــي  إنمــا  و ومشــيئته،  اهلل؟زع؟  إرادة  عــن   
ّ

تشــذ ال  الســنن  هــذه  أّن  أ. 

موافقــة  مفاعيلهــا  وأن  ومشــيئته،  وســلطانه  إلرادتــه  وتخضــع  إليــه 

لحكمتــه البالغــة، وتوصــل الكائنــات إلــى غايــة وجودهــا، فــإن الوجــود 

الكامــل المطبــق لواجــب الوجــود ســبحانه وتعالــى يقتضــي أن يوجــد 

كان وجــوده  كل مــا   فــي عالــم اإلمــكان 
ً
 ونوعــا

ً
كمــا مــن الممكنــات 

إّن  علــى  ونحوهــا،  والقــدرة  والرحمــة  الحكمــة  مــن  للمطلــق  موافــق 

 الوجــود التدريجــي للممكنــات حتــى 
ً
مــن مقتضيــات الحكمــة أيضــا

كمالــه المقــّدر لــه، وهــو فــي المســيرة  يبلــغ عالــم اإلمــكان ذروتــه وغايــة 

ــة  ــدورة الكامل ــي ال ــا، وف ــا نهايته ــم الدني ــا، وفــي عال ــة خاتمته التاريخي

للوجــود الممكــن عالــم اآلخــرة.

أّن هــذه الســنن ال تقّيــد إرادة اهلل ســبحانه وتعالــى وقدرتــه، فإرادتــه  ب. 

إّن وســائل الخلــق  كل شــيء، و كل شــيء وتعمــان فــي  وقدرتــه فــوق 

ــراب وخلــق ســائر  وطرقــه متعــددة، مثــل: خلــق آدم وحــواء؟امهع؟ مــن ت

ــزاوج وخلــق عيســى بــن مريــم؟ع؟ مــن  النــاس مــن النطفــة بواســطة الت

غيــر أب، وأخــرج ناقــة صالــح؟ع؟ وفصيلهــا مــن الجبــل، وحــّول عصــا 

موســى الكليــم؟ع؟ إلــى ثعبــان عظيــم، ورّد البصــر ليعقــوب »إســرائيل« 

بواســطة قميــص ابنــه يوســف؟ع؟ وأعطــى عيســى بــن مريــم؟ع؟ القــدرة 

إحيــاء الموتــى وأن يصنــع مــن الطيــن  كمــه واألبــرص و علــى إبــراء األ
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ــن آصــف بــن 
ّ
 بــإذن اهلل؟زع؟، ومك

ً
كهيئــة الطيــر فينفــخ فيــه فيكــون طيــرا

برخيــا مــن نقــل عــرش الملكــة بلقيــس مــن صنعــاء باليمــن إلــى القــدس 

، ونحــو ذلــك، علــى خــاف  فــي فلســطين فــي أقــل مــن لمــح البصــر

كل شــيء  عقيــدة اليهــود الذيــن قالــوا: أن اهلل ســبحانه وتعالــى قــد عّيــن 

كل مــا يجــب أن يحصــل قــد حصــل، وأّن اهلل  منــذ بــدء الخليقــة، وأن 

ســبحانه وتعالــى ال يســتطيع مــن الناحيــة العمليــة فعــل شــيء أمــام هــذا 

 »
ً
الواقــع، وبحســب لســان الروايــة: »فــرغ مــن األمــر ليــس يحــدث شــيئا

 �ُ ُه�ُد �يَ �يَ
ْ
ِ �ل �ق

َ
ال ــى: >َو�قَ ، قــول اهلل تعال

ً
ــرا كبي  

ً
ــوا ــون عل ــى اهلل عمــا يقول تعال

�نَ  َك�يْ �قُ  �نِ �ن ُ �ي  ِ ا�ن ُس�َط�قَ َم�بْ َ��ُه  �يَ ْل  َ �ب  ��
ُ
ال �قَ َما  �بِ  �� ِ��نُ

ُ
َول ِهْم  ِ��ي �يْ

أَ
� �قْ 

َّ
ل عنُ هقٌ 

َ
�ل

ُ
ل َم�نْ ِه 

َ
�لّل

اُء<))) أي: مــن مصاديــق قولهــم: أنهــم يعتقدون عدم جواز النســخ في  َ َسث �ي

الشــريعة ليثبتــوا أن التــوراة ال تقبــل النســخ وأن دينهــم اليقبــل التبديــل، 

وعــدم جــواز البــداء والخــروج عــن النظــام فــي التكويــن ليثبتــوا أن لهــم 

ى وأّن هــذه الحالــة الحضاريــة  التقــدم والســلطة علــى األمــم األخــر

ــُد  ــروا عــن ذلــك، بقولهــم: )َي والتاريخيــة التقبــل التغييــر والتبديــل وعّب

())) أي: مقيــدة فهــو مســلوب القــدرة واإلرادة علــى إحــداث 
ٌ

ــة
َ
ول

ُ
اهلِل َمْغل

التغييــر فــي النظــام الكونــي والمســيرة التاريخيــة لإلنســان علــى وجــه 

 (3(>��
ُ
ال

َما �قَ �� �بِ ِ��نُ
ُ
ِهْم َول ِ��ي �يْ

أَ
�قْ �

َّ
ل األرض، فدعــا اهلل ؟ج؟ عليهــم، بقولــه: >عنُ

كنايــة عــن عجزهــم عمــا يريــدون ومــا يمكرونــه  أي قّيــدت أيديهــم، 

للحــق وأهلــه، فلــم ينالــوا مــا قصــدوه ولــم يدركــوا مــا أملــوه وضربــت 

1. املائدة: 64
2. نفس املصدر
3. نفس املصدر
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كمالهــم لعظيــم  عليهــم الذلــة والمســكنة، وكنايــة عــن نقصانهــم وعــدم 

وقاحتهــم وجرأتهــم منقطعــة النظيــر على اهلل ســبحانه وتعالــى، وأبعدوا 

ــا واآلخــرة بمــا  ــوا فــي الدني ــوا ولعن ب
ّ

ــى وعذ ــارك وتعال عــن رحمــة اهلل تب

، يقــول الشــيخ محمــد جــواد  كبيــر قالــوا، فــإّن جرمهــم عظيــم وبهتانهــم 

 من اهلل ســبحانه بأنهم 
ً
مغنيــة: »ليــس هــذا دعــاء علــى اليهــود، بــل إخبــارا

ء ملعونيــن مخذوليــن بشــهادة التــوراة فقــد 
ّ
فــي آخــر الزمــان ســيكونون أذال

جــاء فــي ســفر التثنيــة األصحــاح »28« الفقــرة »15« ومــا بعدهــا: إّن الرّب 

خاطــب الشــعب اليهــودي بقولــه: إن لــم تســمع لصــوت الــرب إلهــك .... 

كل مــا تمتــد إليــه  يرســل الــرب عليــك اللعــن واالضطــراب والزجــر فــي 

 مــن أجــل ســوء أفعالــك«))) 
ً
يــدك لتعملــه حتــى تهلــك وتفنــى ســريعا

�قُ  �نِ �ن ُ ِ �ي ا�ن ُس�َط�قَ َ��ُه َم�بْ ْل �يَ َ ويــرّد اهلل ســبحانه وتعالــى علــى اليهــود بقولــه: >�ب

اُء<))) أي: لــه غايــة القــدرة واإلرادة التامــة فــي خلقــه، يقــدم  َ َسث  �ي
�نَ �يْ

َ
ك

، ولــه  ، ويزيــد وينقــص، وينــوع فــي طــرق ووســائل الخلــق والتدبيــر ويؤخــر

البــداء والمشــيئة فــي الخلــق، فــا إجبــار فــي عمــل اهلل؟زع؟، فليــس 

كل  إرادتــه فــوق   بالجبــر الطبيعــي، وال بالجبــر التاريخــي، و
ً
محكومــا

ى بــكل مــن يجــرؤ  كل شــيء، ويبطــش البطشــة الكبــر شــيء وتعمــل فــي 

كيــف يشــاء متــى يشــاء وأيــن  علــى قدســه وكبريائــه، ويفعــل مــا يشــاء 

يشــاء بإيجــاد األســباب الموجبــة لمــا يشــاء علــى مــا تقتضيــه حكمتــه 

البالغــة ومشــيئته النافــذة، فــا حجــر عليــه وال مانــع يمنعــه ممــا يشــاء 

، محمد جواد مغنية، صفحة 149 1. تفسير املبين
2. املائدة: 64
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وممــا يريــد، وصيغــة التثنيــة فــي اليديــن »يــداه« ليكــون اإلنــكار لقــول 

كمــال القــدرة والقيمومــِة المطلقــة علــى الخلــق  ــغ، ولثبــوت  اليهــود أبل

.
ّ

أدل

ــي  إنمــا تعن ــاره، و ــة ال تلغــي إرادة اإلنســان واختي ــة التاريخي أّن الحتمي ج. 

بــأّن الصــراع بيــن القــوى المختلفــة المتنافســة والتضامن اللــذان ينبعان 

ونتائجهمــا  حدوثهمــا  فــي  يخضعــان  واختيــاره،  اإلنســان  إرادة  مــن 

ل نتائجهمــا الظواهــر االجتماعيــة والتاريخيــة 
ّ
للســنن التاريخيــة، وتشــك

فــي المســيرة التكامليــة لإلنســان علــى وجــه األرض، وســوف تنتهــي 

كميــة الديــن اإللهــي  نتائجهمــا بشــكٍل حتمــي وضــروري والزم إلــى حا

ــة اإليمــان والتقــوى. الحــق، وأئمــة الهــدى الذيــن هــم فــي غاي

شروط االنتصار والتسديد اإللهي

و ما سبق يتطلب من المؤمنين أن يتوفروا على شروط عديدة، أهمها:

 ،
ً
كافيــا  

ً
الشــرط األول: أن تكــون قياداتهــم قيــادات مؤهلــة تأهيــًا مناســبا

 أو مســؤولية عامــة 
ً
 قياديــا

ً
، فــا يتولــى أحــد فيهــم منصبــا

ً
 وعمليــا

ً
 وروحيــا

ً
فكريــا

بــدون أن يكــون مؤهــًا لذلــك.

المســتقيم  الصــراط  علــى  االســتقامة  علــى  المحافظــة  الثانــي:  الشــرط 

والنهــج القويــم والتحلــي بالتقــوى والصــدق واإلخــاص فــي العمــل، فــا قيمــة 

للنضــال والتضحيــات والســعي للتمهيــد للظهــور المبــارك لصاحــب العصــر 
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والزمــان؟جع؟ وإلقامــة دولــة العــدل اإللهــي والوصــول إلــى الحتميــة التاريخيــة 

الموعــودة، مــا لــم يكــن ذلــك فــي ذات اهلل ســبحانه وتعالــى ومــن أجلــه، وهــو 

األمــر الــذي ال يمكــن أن يتحقــق بــدون االســتقامة علــى الصــراط المســتقيم 

والتحلــي بالتقــوى والصــدق واإلخــاص.

الشــرط الثالــث: التفكيــر بشــكل منهجــي ومنطقــي صحيــح والعمــل بشــكل 

ــة، وهــذا يتطلــب الفهــم  واقعــي وفــق خطــط اســتراتيجية وبرامــج عمــل فاعل

بشــكل علمــي  والحــوادث، وتحليلهــا  والوقائــع  الموضوعــي لألمــور  الواقعــي 

مســبب واضــح، ووضــع الخطــط وبرامــج العمــل الفّعالــة المناســبة للظــروف 

والتخبــط  والوهــم  االنفعــال  عــن   
ً
بعيــدا والبشــرية،  الماديــة  واإلمكانيــات 

بالجــرأة  والتحلــي   ، المثمــر الــدؤوب  والعمــل  المدروســة،  الفعــل غيــر  وردود 

والشــجاعة التــي تامــس ظاهــر اإلمكانيــات وتظهــر مكنونهــا، وامتــاك روح 

المبــادرة واغتنــام الفــرص، وقــد ســبقت اإلشــارة فــي أبحــاث ســابقة إلــى تقســيم 

السياســات إلــى ثــاث أقســام:

السياسة االنفعالية التي تقوم على ردود الفعل غير المدروسة. أ. 

ــزة  ــد بغري ــع القائ ــاع حيــث يتمت ــة فــي الهجــوم والدف السياســة الغرائزي ب. 

نفســه  عــن  الدفــاع  فــي  يتبعهــا  التــي  الحيــوان  غريــزة  تشــبه  فطريــة 

فريســته. علــى  واالنقضــاض 

السياســة العلميــة التــي تقــوم علــى التفكيــر والخيــال اإلنســاني الخصــب  ج. 

الواســع فــي تصــور الممكــن، وهــي السياســة التــي يســتطيع فيهــا القائــد 



  362   الالمنطق في الفكر والسلوك - الجزء األول

الخطــط  وبيــن  واإلمكانيــات  الواقــع  بيــن   
ً
محكمــا  

ً
ربطــا يربــط  أن 

المســتقبل،  متطلبــات  وبيــن  واألهــداف،  المبــادئ  وبيــن  والبرامــج 

وتتســم بالمرونــة والمراوغــة التــي هــي مــن متطلبــات التكتيــك وســمات 

التفكيــر اإلنســاني، وقــد يكــون الظاهــر فيهــا خــاف القصــد والهــدف، 

الهــدف،  كيــد لتحقيــق  واأل الســبيل األضمــن  الواقــع  ولكنــه بحســب 

وهــي السياســة الوحيــدة التــي تســتطيع مراكمــة المكتســبات وتجميعهــا 

والعمــل علــى المــدى التاريخــي البعيــد.

الشــرط الرابــع: المحافظــة علــى الوحــدة وتنظيــم الصفــوف بشــكل محكــم 

وفّعــال، ويجــب إيجــاد التــوازن بيــن الوحــدة وبيــن االســتقامة علــى الصــراط 

لتــزام بالمنهــج الســليم والرؤيــة الواضحــة فــي العمــل بــدون إفــراط  المســتقيم واإل

وال تفريــط، فقــد تختلــف األمــة وتنقســم إلــى مذاهــب ونحل، وهنــا ينبغي على 

اإلنســان أن يبحــث عــن الصــراط المســتقيم ويتمســك بــه، ويعمــل بمقتضــاه، 

فــا يكــون اإلفــراط فــي الوحــدة مدعــاة إلــى التفريــط فــي الصــراط المســتقيم، 

إنمــا  وال اإلفــراط فــي الصــراط المســتقيم مدعــاة إلــى التفريــط فــي الوحــدة، و

ــن، الوحــدة  ــن التكليفي ــوازن بي إيجــاد الت ــدال و ــة االعت ــي بفضيل يجــب التحل

والصــراط المســتقيم. وقــد تختلــف المناهــج ورؤى العمــل بيــن أتبــاع المذهــب 

ــة  ــى اإلنســان أن يبحــث عــن المنهــج الســليم والرؤي ــا ينبغــي عل الواحــد، وهن

الصحيحــة الصائبــة فــي تقديــره للعمــل ويســير عليهــا ويعمــل بمقتضاهــا، فــا 

يكــون اإلفــراط فــي الوحــدة مدعــاة إلــى التفريــط فــي المنهــج الســليم والرؤيــة 

الصحيحــة المطلوبــة فــي العمــل، وال اإلفــراط فــي المنهــج والرؤيــة مدعــاة إلــى 

إيجــاد التوازن  إنمــا يجــب التحلــي بفضيلــة االعتدال و التفريــط فــي الوحــدة، و



الفوا الردلبف مفنل لني ةلرامما     363 

بيــن التكليفيــن، الوحــدة والمنهــج والرؤيــة، وال شــّك فــإن إيجــاد التــوازن يحتــاج 

كمــا يحتــاج إلــى صــدق اإليمــان  إلــى رؤيــة واضحــة إليجــاده وآليــات لتطبيقــه، 

إخــاص النّيــة لتجــاوز الــذات والتغلــب علــى األنانيــة والتعصــب  والتقــوى و

وغيــر ذلــك مــن اآلفــات التــي تــؤدي إلــى اإلفــراط أو التفريــط علــى حســاب 

الحقيقــة والمصلحــة الحقيقيــة للديــن والعبــاد.

الشــرط الخامــس: العمــل وفــق اســتراتيجية واضحــة يمكــن توقــع نتائجهــا 

كفيلــة بتحقيــق األهــداف  بشــكل علمــي، وخطــط وبرامــج واقعيــة وفّعالــة 

المرســومة ويمكــن قيــاس نتائجهــا بشــكل علمــي موضوعــي محايــد.

والمعنويــة،  والبشــرية  الماديــة  الازمــة  القــوة  إعــداد  الســادس:  الشــرط 

والتحلــي بالصبــر والجــرأة والشــجاعة التــي تامــس ظاهــر اإلمكانيــات وتظهــر 

مكنوهــا والتقصــر عنهــا، والتصميــم علــى الوصــول إلــى المــراد وتحقيــق األهداف 

والغايــات المرســومة وتقديــم التضحيــات الازمــة لذلــك.

الشــرط الســابع: التــوكل علــى اهلل؟زع؟ والثقــة بــه والحــذر الشــديد مــن الغــرور 

واإلعجــاب بالنفــس والغفلــة عــن اهلل ذي الجــال واالكــرام، فــإّن ذلــك مدخــل 

إلــى الفســاد والخــذالن اإللهــي وربمــا االســتدراج، ممــا يــؤدي إلــى الفشــل والهاك 

والشــقاء فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة.

تضّجر بنو إسرائيل وشكواهم لموسى الكليم؟ع؟

ا< �نَ �قَ �أْ ْ�ِ� َما حبِ َ ا َوِم�نْ �ب �نَ �يَ �قِ
أْ
ا �نْ �قَ

أَ
ِل � �بْ

ا ِم�نْ �قَ �نَ �ي ودنِ
أُ
� ��

ُ
ال >�قَ



  364   الالمنطق في الفكر والسلوك - الجزء األول

بعــد أن بيــن موســى الكليــم؟ع؟ لبنــي إســرائيل اســتراتيجية المقاومــة وبعــض 

ــه  ــوا ل ــا ويشــّد أزرهــم، قال ــخ ليوّعيهــم به الجوانــب المشــرقة فــي فلســفة التاري

كين ومتضجريــن وقــد أصيبــوا بالفــزع والجــزع لشــدة ولطــول مــا مكثــوا فيــه  شــا

ا<))) أي:  �نَ �قَ �أْ ْ�ِ� َما حبِ َ ا َوِم�ن �ب �نَ �يَ �قِ
أْ
ا �ن �قَ

أَ
ِل � �بْ

ا ِم�ن �قَ �نَ �ي ودنِ
أُ
مــن عــذاب فرعــون وأذيتــه: >�

أوذينــا مــن فرعــون الطاغيــة ومــن قومــه المســتكبرين قبــل أن تبعث فينــا بالنبوة 

ــا  كانــوا يذبحــون أبناءن والرســالة وبعــد أن بعثــت فينــا بالنبــوة والرســالة، فقــد 

كنــا عرضــة للقتــل والمطــاردة  ويســتحيون نســاءنا ويســوموننا ســوء العــذاب، إذ 

ــة والتســخير  واألســر والســجن والتعذيــب واالســتعباد واالســترقاق وأخــذ الجزي

للخدمــة فــي األعمــال الشــاقة الســافلة والمنزليــة بغيــر أجــر أو بأجــر يســير 

ــك مــن أســاليب القمــع  ــاة الكريمــة، ونحــو ذل ــا الحي ــر عــادل وال يضمــن لن غي

واإلرهــاب واإلذالل، وقــد صبرنــا علــى ذلــك وتحملنــا وانتظرنــا الفــرج حتــى 

، فآمنــا بــك واتبعنــاك وأطعنــاك   ورســوالً
ً
بعثــك اهلل تبــارك وتعالــى فينــا نبيــا

راجيــن للنجــاة والخــاص مــن أذى فرعــون علــى يديــك، وقــد وعدتنــا بذلــك، 

إال أنــه لــم يتغيــر شــيء، فقــد عــاد فرعــون الطاغيــة وقومــه المســتكبرين إلــى 

ســيرتهم األولــى معنــا مــن القتــل واألســر والقمــع واإلذالل، فلــم تتغيــر سياســة 

فرعــون القمعيــة معنــا، ولــم يذهــب شــره وشــّر قومــه عنــا، ولــم تتغيــر أحوالنــا 

الســيئة، وال رأينــا عافيــة، وقــد صرنــا فــي حالــة ســيئة شــديدة مــن الخــوف علــى 

أنفســنا ونســائنا وأوالدنــا، وأصبــح مجيئــك إلينــا مثــل عدمــه ولــم يؤثــر أثــره فــي 

ــا بالنجــاة والخــاص؟! ــا، فأيــن وعــدك إلين إصــاح أوضاعن تغييــر و

ــة  ــى إيمــان ضعيــف متزعــزع، ورؤي ــدل عل ــي إســرائيل ي وهــذا القــول مــن بن

1. األعراف: 129



الفوا الردلبف مفنل لني ةلرامما     365 

خرافيــة غيــر صحيحــة لســنة الحيــاة وطبيعتهــا، وهو قول من يميــل إلى الراحة 

والســكون والدعــة، ويتوقــع حــدوث التحــوالت التاريخيــة دفعــة واحــدة، وال 

 طويــًا، وال يرغــب فــي العمــل الــدؤوب والجهــاد والتضحيــة، وكأن 
ً
يملــك نفســا

المكاســب واالنتصــارات والتحــوالت الكبيــرة تحــدث دفعــة واحــدة وبــدون 

مقدمــات وال شــروط وال عمــل وال تضحيــات مــن قبــل مجمــوع األفــراد، يقــول 

كثيــر مّنــا  كأن بنــي إســرائيل مثــل  آيــة اهلل الشــيخ ناصــر مــكارم الشــيرازي: »

يتوقعــون أن تصلــح جميــع األمــور بقيــام موســى؟ع؟ فــي ليلــة واحــدة .. أن يــزول 

فرعــون ويســقط ويهلــك الجهــاز الفرعونــي برمتــه، وتصبــح مصــر بجميــع ثرواتهــا 

كل ذلــك عــن طريــق اإلعجــاز مــن دون  تحــت تصــرف بنــي إســرائيل، ويتحقــق 

أن يتحمــل بنــو إســرائيل أي عنــاء، ولكــن موســى؟ع؟ أفهمهــم بأنهــم ســينتصرون 

 للســنة اإللهيــة 
ً
إّن هــذا االنتصــار طبقــا ، و

ً
 طويــال

ً
فــي المــآل ولكــن أمامهــم طريقــا

.. يتحقــق فــي ظــل االســتقامة والثبــات والســعي واالجتهــاد«))).

وقــد وقــع بعــض الصحابــة فــي نفــس المســتنتع، روي عــن خبــاب بــن األرت 

أنــه قــال: أتيــت النبــي؟ص؟ بعــد أن لقــي مــن المشــركين شــدة، فقلــت: يــا رســول 

كان مــن  لنــا؟ فقعــد وهــو محّمــر الوجــه، فقــال: »لقــد  اهلل!! أال تدعــو اهلل 

قبلكــم يمشــط بمشــاط الحديــد مــا دون عظمــه مــن لحــم وعصــب مــا يصرفــه 

ذلــك عــن دينــه، وليتّمــّن اهلل هــذا األمــر حتــى يســير الراكــب مــن صنعــاء إلــى 

كــرم؟ص؟ مــن  حضرمــوت ال يخــاف إال اهلل«))) أي: اســتنكر الرســول األعظــم األ

كان العديــد  ، يقــول الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة: » الصحابــة اســتعجال النصــر

1. تفسير األمثل، ناصر مكارم الشيرازي، جزء 5، صفحة 150
2. تاريخ الطبري، جزء 2، صفحة 344
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 ، التأخيــر مــن  القلــق والضجــر  ، ويأخذهــم  النصــر الصحابــة يســتعجلون  مــن 

ال محالــة، وقولــه تعالــى:  آٍت  بــي وهــو  ر بــه  والنبــي؟ص؟ يقــول لهــم: وعدنــي 

كان عليهــم أن  ْرُه< فيــه تعريــض بهــؤالء المســتعجلين القلقيــن، وأنــه  �نِ
�نْ >َو�ْس�قَ

يصبــروا ويثقــوا بوعــد اهلل، ويتغلبــوا علــى خواطــر النفــس ووساوســها«))) وهــي 

نفــس اآلفــة التــي وجدتهــا عنــد العديــد مــن القيــادات والناشــطين فــي الســاحة 

الوطنيــة واإلســامية أســأل اهلل لــي وللمؤمنيــن العافيــة منهــا.

 علــى أن مجــرد ظهــور المنقــذ أو القائــد الصالــح المصلــح 
ّ

ومــا ســبق يــدل

، اليعنــي حــدوث اإلصــاح والتحــول فجــأة، وال يعنــي توقــف العنــاء  أو الثائــر

ــع األمــور بيــن عشــية  والعذابــات عــن المســتضعفين المظلوميــن وصــاح جمي

وضحاهــا، عــن طريــق اإلعجــاز ونحــوه وبــدون عمــل وتضحيــات، بــل العنــاء 

والتعــب والعذابــات ستســتمر بــدون توقــف وقــد تطــول لعقــود مــن الزمــن، حتــى 

تتراكم المكتســبات وتنقلب الموازين لصالح المســتضعفين ويأتي النصر وتتغير 

األحــوال والظــروف بســبب الخطــط والبرامــج الفّعالة والعمــل الجماعي الدؤوب 

مــن قبــل مجمــوع األفــراد أو الكتلــة البشــرية الكافيــة الازمــة إلحــداث التغييــر 

وتقديــم التضحيــات الجســيمة، فيرتفــع عندئٍذ الظلم واالضطهاد واالســتضعاف 

واإلذالل والتمييــز ونحــو ذلــك، ويحــل محلهــا العــدل والحريــة واالســتقال والعزة 

والكرامــة والمســاواة فــي الحقــوق والواجبــات ونحــو ذلــك. ثــم ليبــدأ بعــد ذلــك 

، وكل مــن يعتقــد بــأن مجــرد وجــود  عنــاء البنــاء والتعميــر والتنميــة والتطويــر

المنقــذ أو القائــد الصالــح المصلــح أو الثائــر مــن شــأنه أن يرفــع العنــاء وتصلــح 

األمــور بــدون جهــاد وال تضحيــات، فهــو واهــم يعيــش فــي الخيــال ومنفصــل عــن 

، محمد جواد مغنية، صفحة 825 1. تفسير املبين
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الواقــع وجاهــل بســنن الحيــاة وبالســنن اإللهيــة فــي االبتــاء مــن أجــل أن يظهــر 

النــاس علــى حقيقتهــم، والتمييــز بيــن الصادقيــن الصابريــن المجاهديــن وبيــن 

الكاذبيــن المنافقيــن واالنتهازييــن النفعييــن والكســالى الذيــن يميلــون إلــى الدعــة 

والراحة ويكرهون الجهاد والتضحيات والبذل في ســبيل اهلل؟زع؟ وســبيل الحرية 

والعــزة والكرامــة والمجــد والشــرف والتقــدم والرفعــة، ومــن أجــل تكامــل اإلنســان 

كامــن في نفســه من المواهــب والقدرات وكنــوز المعرفة  إخــراج مــا هــو  المؤمــن و

والخيــر والعطــاء، ووصولــه إلــى أعلــى مراتــب الكمــال اإلنســاني المقــدر والرضــوان 

اإللهــي والســعادة الحقيقيــة األبديــة الكاملــة والنعيــم األبــدي الخالــد فــي اآلخرة. 

وهــذا مــا ابتلينــا بــه مــن قبــل ضعفــاء اإليمــان واليقيــن والبصيــرة فــي أيامنــا هــذه 

 وال يقــوى عليــه 
ً
 وال يطيقــه عمليــا

ً
فــي بادنــا، ومنهــم مــن يؤمــن باالبتــاء نظريــا

ويســتعجل النصــر قبــل أوانــه ويريــد حــرق المراحــل وأن ينــزل عليــه النصــر دفعــة 

واحــدة ويســلم لــه األعــداء وينتصــر مــن الجولــة األولــى أو الثانيــة ونحــو ذلــك، 

والقاعــدة: ال ثمــر بــدون غــرس، وال إصــاح وتحســن فــي األحــوال بــدون جهــاد 

وتضحيــات مــن قبــل مجمــوع األفــراد أو الكتلــة البشــرية الكافيــة وبشــكل منظــم 

ومتواصــل بحيــث تحفــظ النتائــج والمكتســبات وتتراكــم حتــى تنجــز األهــداف 

وتحقــق الغايــات. فالعنــاء والتعــب والعذابــات والتضحيــات مســتمرة مــع وجود 

المنقــذ أو القائــد الصالــح المصلــح أو الثــوري، ومصاحبــة للنهــوض والمقاومــة، 

 
ً
، ويعتبــر ذلــك شــرطا وبعــد النصــر والغلبــة مــن أجــل البنــاء والتنميــة والتطويــر

بشــعور   
ً
دائمــا وتقتــرن   ، والتطويــر واإلصــاح  التغييــر  إلحــداث   

ً
الزمــا  

ً
ضروريــا

، بخاف الخنوع واالستســام والركون  المؤمــن المجاهــد بالعــزة والكرامة والفخر

إلــى الراحــة والدعــة والقعــود واالمتنــاع عــن البــذل والتضحيــة والفــداء، فإنهــا 
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، والقبــول   فــي نفــوس أصحابهــا مــع الشــعور بالــذل والهــوان والعجــز
ً
تقتــرن دائمــا

بهــا خــاف العقــل والمنطــق والفطــرة والطبــع الســليم والخلــق الكريــم والشــرع 

 إلــى الضعــف والتخلــف والفشــل والتحلــل واالنحطــاط 
ً
الحنيــف، ويــؤدي دائمــا

.  بالخــزي والعــار
ً
واإلبــادة مــن الوجــود مقرونــا

رد موسى الكليم؟ع؟ على شكوى بني إسرائيل إليه

> ْر�ن
�أَ

ْ
ْم �نِ�ي �ل

ُ
ك ِل�نَ �نْ َْس�قَ ُكْم َو�ي ْهِلَك َعُ�ّوَ ُ �ن �ي

أَ
ْم �

ُ
ك ُّ >َعَسٰ� َر�ب

قــال موســى الكليــم؟ع؟ فــي رده علــى شــكوى بنــي إســرائيل إليــه علــى مــا 

 لألمــل والرجــاء 
ً
 لهــم وباعثــا

ً
نالهــم مــن أذى فرعــون الطاغيــة وقومــه مســليا

<))) أي: إنكــم إن  ْر�ن
�أَ

ْ
ْم �نِ�ي �ل

ُ
ك ِل�نَ �نْ َْس�قَ ُكْم َو�ي ْهِلَك َعُ�ّوَ ُ �ن �ي

أَ
ْم �

ُ
ك ُّ فيهــم: >َعَسٰ� َر�ب

اتقيتــم ربكــم واســتقمتم علــى الطريقــة والنهــج القويــم وســمعتم وأطعتــم لنبيكــم 

كــم عنــه واتبعتمــوه واقتديتــم بــه، واســتعنتم بــاهلل؟زع؟  فيمــا يأمركــم بــه وينها

وتوكلتــم عليــه ووثقتــم بــه، وصبرتــم وقاومتــم عدوكــم، ولــم تضعفــوا وتســتكينوا 

وتستســلموا لعدوكــم ويصيبكــم اليــأس والقنــوط والخنــوع، وتركنــوا إلــى الظالمين 

طائعيــن وتخضعــوا إلــى إرادتهــم وتتبعوهــم، فعســى ربكــم أن يهلــك عدوكــم 

الظالــم لكــم، ويخلصكــم مــن أذاه وشــره، ويســتخلفكم مكانــه فــي الســيادة علــى 

األرض، ويمكنكــم مــن الســلطة والحكــم فــي البــاد والثــروة والمقــدرات ويجعــل 

لكــم التدبيــر فــي البــاد.

كان موســى الكليــم؟ع؟ علــى علــم يقيــن مــن ربــه عبــر طريــق الوحــي  ولقــد 

1. األعراف: 129
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ــن  ــوده وأنصــاره المتابعي ــة وجن ــأّن اهلل؟زع؟ ســيهلك فرعــون الطاغي ــل، ب والتنزي

إليــه والُمعينيــن لــه علــى ظلــم بنــي إســرائيل واســتضعافهم، ويمــّن علــى بنــي 

ــن لهــم ويســتخلفهم فــي 
ّ
إســرائيل بالنجــاة والخــاص مــن شــره وأذاه، ويمك

األرض، ولكنــه؟ع؟ عّبــر عــن حــدوث ذلــك التحــّول التاريخــي العظيم بأســلوب 

 جالــه 
ّ

 مــع اهلل جــل
ً
ْم<))) دون الجــزم واليقيــن، تأدبــا

ُ
ك ُّ الرجــاء، قولــه: >َعَسٰ� َر�ب

ولمحــل البــداء؛ ألن ذلــك التحــول مشــروط بالصبــر والمقاومــة وليــس مــع 

الســلبية والكســل واالستســام والخنــوع، فــأراد موســى الكليــم؟ع؟ أن يشــعرهم 

بمــا يجــب عليهــم القيــام بــه مــن الصبــر والتحمــل والثبــات والعمــل الممنهــج 

ــى  ــات للوصــول إل ــزم مــن التضحي ــم مــا يل ــدؤوب والجــد فــي الســعي وتقدي ال

ذلــك التحــول التاريخــي العظيــم، ال أن يتكلــوا علــى مجــرد الوعــد اإللهــي إليهــم 

بذلــك ويقعــدوا عــن العمــل والجهــاد ويمتنعــوا عــن تقديــم التضحيــات؛ ألن 

.
ً
 ومشــروطا

ً
 بــل مقيــدا

ً
الوعــد اإللهــي ليــس مطلقــا

ى فــي غايــة األهميــة والخطورة  ثــم أشــار موســى الكليــم؟ع؟ إلــى مســألة أخــر

وهــي اســتمرار االمتحــان واالبتاء إليهــم بعد حدوث التحول التاريخي العظيم 

وحصــول االســتخاف فــي األرض والتمكيــن مــن الســلطة والثــروة والمقــّدرات 

<))) أي:  ��نَ
ُ
ْ�َمل �نَ �قَ َر َك�يْ �نُ �ن �يَ

فــي البــاد ولكنــه علــى نحــو مختلــف، فقــال: >�نَ

ليمتحنكــم بهــذا الملــك وليبتليكــم بهــذا التســلط علــى مصــادر القــوة والثــروة، 

كنتــم تعيشــون الحرمــان واإلذالل  كيــف تتصرفــون وتعملــون، بعــد أن  فينظــر 

واالســتضعاف إلــى أقصــى الحــدود ومــن جميــع النواحــي فــي العقيــدة والديــن 

1. نفس املصدر
2. نفس املصدر
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ــك،  ــر ذل ــرزق واألمــن االجتماعــي والسياســي وغي ، وفــي المعيشــة وال والشــعائر

هــل تشــكرون نعمــة االنتصــار واالســتخاف والتمكيــن، وتطيعــون اهلل ســبحانه 

وتعالــى والرســول الكريــم؟ع؟ وتعدلــوا بيــن النــاس وتصلحــوا فــي األرض؟! أم 

تجحــدوا النعمــة وتعصــوا اهلل ســبحانه وتعالــى والرســول الكريــم؟ع؟ وتظلمــوا 

النــاس وتفســدوا فــي األرض، مثلكــم فــي ذلــك مثــل الذيــن ســبقوكم فرعــون 

شــكرتم  فــإن  بســواء؟!  ســواء  مثلهــم  فتكونــوا  المســتكبرين،  وقومــه  الطاغيــة 

واطعتــم واتبعتــم رضــوان اهلل تبــارك وتعالــى وعدلتــم بيــن النــاس وأصلحتــم 

فــي األرض، حصلــت لكــم البركــة اإللهيــة واســتمرار التمكيــن واالســتخاف، 

 جالــه والرســول الكريــم؟ع؟ وظلمتــم 
ّ

إن جحدتــم النعمــة وعصيتــم اهلل جــل و

النــاس وأفســدتم فــي األرض، حصــل لكــم الخــذالن واالســتدراج والثــورة عليكــم 

كانــت علــى الذيــن مــن قبلكــم!! ثــم يجزيكــم اهلل؟زع؟ الجــزاء األخــروي بمــا  كمــا 

تســتحقون علــى حســب مــا يوجــد منكــم مــن أفــكار وعقيــدة وأخــاق وأعمال، 

ُكُرو�  ْ�ِمِه �دنْ اَل ُم�َسٰ� ِل�قَ ، قــول اهلل تعالــى: )إَِودنْ �قَ  فشــر
ً
إن شــرا  فخيــر و

ً
إن خيــرا

ْم 
ُ
اَءك �نَ ْ �ب

أَ
ُح��نَ � ِ

ّ �ب
�نَ ��بِ َو�يُ

َ��نَ
ْ
ْم ُس�َء �ل

ُ
ك َُس�ُم��نَ ْرَعْ��نَ �ي ِل �نِ

آ
�نْ � اُكم ّمِ َ حب

�ن
أَ
دنْ � ْم �إِ

ُ
ك �يْ

َ
ِه َعل

َ
ْ�َمهقَ �لّل �نِ

ْم  ْر�قُ
َ
ك َ �ن سث �أِ

َ
ْم ل

ُ
ك ُّ �نَ َر�ب

دنَّ
أَ
ا ٌم 6 إَِودنْ �قَ �ي ِ ْم َع�ن

ُ
ك ِ

ّ �ب �ن ّرَ اٌء ّمِ
َ
ل م �بَ

ُ
ِلك

ِ�ي دنَٰ
ْم َو�ن

ُ
َساَءك ��نَ �نِ ْح�يُ َْس�قَ َو�ي

يهلــك  أن  المهــم  ليــس  وعليــه:   (((>�ٌ ِ��ي
َ سث

َ
ل ��بِ�ي 

َع�نَ �نَّ  �إِ ْم  ْر�قُ َك�نَ �ن  �أِ
َ
َول ْم 

ُ
ك

َ��نَّ �ي ِ رن
�أَ

َ
ل

كيــف  ــن لكــم بــدالً منهــم، ولكــن المهــم 
ّ
عدوكــم ويســتخلفكم فــي األرض ويمك

تكونون بعد االنتصار واالســتخاف والتمكين والوصول إلى الســلطة والســيطرة 

علــى مصــادر القــوة والثــروة والمقــدرات، هــل تتقون وتشــكرون النعمــة وتطيعون 

اهلل ســبحانه وتعالــى والرســول الكريــم؟ع؟ وتعدلــون بيــن النــاس وتحســنون 

1. إبراهيم: 7-6
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ــر والفضيلــة وتعملــون مــن البنــاء  إليهــم وتصلحــون فــي األرض وتنشــرون الخي

واالزدهــار والتطويــر والتنميــة الشــاملة المســتدامة؟! أم تفجــرون وتجحــدون 

ــى والرســول الكريــم؟ع؟ وتظلمــون النــاس  النعمــة وتعصــون اهلل ســبحانه وتعال

وتســيئون إليهــم وتفســدون فــي األرض وتنشــرون الشــر والرذيلــة وتضعفــون األمــة 

وتقودونهــا إلــى التخلــف والتحلــل واالنحطــاط ونحــو ذلــك.

 
ً
 أو جزافــا

ً
 عبثــا

ً
ومــا ســبق يــدل علــى أن اهلل تبــارك وتعالــى ال يســتخلف أحــدا

إنمــا لحكمــة وهــدف، وأن االمتحــان واالبتــاء اإللهــي ســنة جاريــة لإلنســان  و

، فــي  فــي جميــع األحــوال والظــروف، فــي الســعة والضيــق، فــي الغنــى والفقــر

الصحــة والمــرض، فــي الحكــم والمعارضــة، ونحــو ذلــك، فــا يخــرج اإلنســان 

، حتــى يفــارق الحيــاة، وذلــك لكــي تظهــر حقيقــة 
ً
مــن االبتــاء واالمتحــان أبــدا

 ، ــه عــذر كاملــة للعيــان، وتقــام عليــه الحجــة المناســبة فــا يبقــى ل اإلنســان 

وهــو موافــق للحكمــة والعــدل اإللهــي المطلــق، وهــو الســبيل إلــى تربيــة اإلنســان 

إخراج أفضــل ماعنده والوصول به  وبنــاء شــخصيته وتفعيــل قدراتــه ومواهبــه و

إلــى أعلــى مراتــب الكمــال اإلنســاني المقــدر لــه والائــق بــه، وتحصيــل الســعادة 

الحقيقيــة الكاملــة األبديــة، وتنميــة المجتمــع والوصــول بــه إلــى أعلــى مراتــب 

االزدهــار والتنميــة والكمــال الحضــاري، أي: هــو الســبيل إلــى التكامــل الفــردي 

كافــة األصعــدة والمياديــن  التربــوي، والتكامــل المجتمعــي الحضــاري، علــى 

الفكريــة والمعرفيــة والعلميــة والدينيــة والفنيــة واألدبيــة والروحيــة واألخاقيــة 

والصناعيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية وغيرهــا.

كرامــة ألحــد مــن النــاس  كمــا يــدل اســتمرار االبتــاء واالمتحــان علــى أن ال 
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ً
أو لشــعب أو ألمــة فــي نفســه وبشــكل مطلــق وبــدون قيــد أو شــرط، وبعيــدا

عــن فكــره وعقيدتــه وأخاقــه وســلوكه وأفعالــه وتصرفاتــه وعملــه، بــل الكرامــة 

والفضــل تــدوران مــدار الفكــر والعقيــدة واألخــاق واألعمــال، يقــول العامــة 

كرامتهــم علــى  ــئ بــه القــرآن مــا يعتقــده اليهــود مــن  الطباطبائــي: »وهــذا ممــا ُيخّطِ

، والتوراة تعّد شــعب إســرائيل، 
ً
 وال قيــدا

ً
 وال تحتمــل شــرطا

ً
اهلل كرامــة ال تقبــل عــزال

 ال 
ً
كأنهــم ملكوهــا مــن اهلل ســبحانه ملــكا شــعب اهلل الــذي لهــم األرض المقدســة 

 وال إقالــة«))) ونقــل الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة عــن جريــدة األهــرام 
ً
يقبــل نقــال

كتــاب  عــن  ترجمــة  بتاريــخ: 3)/968/8)م  الصــادر  فــي عددهــا  المصريــة 

صــدر فــي الكيــان الصهيونــي فــي ذلــك العــام، اســمه: »ســباح لــو خاميــم« أي: 

 وينســفه 
ً
»أحاديــث الجنــود« مــا نصــه: »مــن ال يســتطيع أن يقتــل أو ال يدمــر بيتا

علــى مــن فيــه، فاألفضــل لــه أن يقعــد فــي بيتــه. إن الحكومــة الصهيونيــة تقــوم 

ــاك شــعب آخــر  كان هن ــى أرض فلســطين  ــا إل ــى هــذا األســاس، عندمــا جئن عل

يســكنها ويعيــش فيهــا، ولــم يكــن لنــا أن نتوقــع أنــه ســوف يتــرك مزارعــه وبيوتــه 

لنــا بالرضــا والقبــول، فــكان البــد أن نقتلهــم لنأخــذ البيــت والمزرعــة أو نخيفهــم 

بــوا ويتركــوا لنــا البيــت والمزرعــة«))). بالقتــل لكــي يهر

: »هــذه هــي شــريعة إســرائيل، وهذا 
ً
وقــال الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة معلقــا

ــدول،  كغيرهــا مــن ال ــة  ــا ليســت مجــرد دول ــل والتشــريد ... إنه ــا: القت هــو هدفه

إنمــا هــي عصابــة مســلحة صهيونيــة اســتعمارية تهــدد إلــى قتــل أو تشــريد  و

1. تفسير امليزان، العالمة محمد حسين الطباطبائي، جزء 8، صفحة 212
2. تفسير الكاشف، محمد جواد مغنية، جزء 3، صفحة 383
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أصحــاب البيــوت والمــزارع مــن النيــل إلــى الفــرات لتحتــل بيوتهــم ومزارعهــم«))) 

، و أّن اهلل ســبحانه وتعالــى قــد  كشــعب اهلل المختــار وال عــزو فإنهــم يتصرفــون 

 ال يقبــل نقــًا وال إقالــة.
ً
 مطلقــا

ً
كهــم األرض المقدســة ملــكا

ّ
مل

 علــى أنهــم 
ً
إشــعارا  و

ً
<))) تــدل ضمنــا ��ن

ُ
ْ�َمل �نَ �قَ َر َك�يْ �نُ �ن �يَ

وقيــل: أن عبــارة >�نَ

لــن يخرجــوا مــن هــذا االختبــار فــي المســتقبل بنجــاح، وأنهــم ســيجحدون 

النعمــة ويعصــون اهلل ســبحانه وتعالــى ورســوله الكريــم؟ع؟ ويظلمــون النــاس 

فرعــون  قبلهــم:  كان  مــن  فعــل  كمــا  األرض  فــي  ويفســدون  إليهــم  ويســيؤون 

الطاغيــة وقومــه المســتكبرين. وقــد أثبتــت التجــارب التاريخيــة والمعاصــرة فــي 

العالــم، بــأن الكثيــر مــن األقــوام والجماعــات الذيــن يكونــون عرضــة إلــى الظلــم 

ثــم ينتصــرون ويتمكنــون مــن الســلطة  واإلذالل واالســتضعاف فــي زمــن مــا، 

بعــد  يمارســون  فإنهــم  والقــوة،  العــز  أســباب  ويملكــون  والمقــدرات  والثــروة 

كان يمــارس ضدهــم مــن الظلــم والتمييــز واإلذالل  االنتصــار والتمكــن نفــس مــا 

واالســتضعاف وربمــا بشــكل أبشــع وأفظــع ضــد معارضيهــم والمختلفيــن معهــم 

، وربمــا عــدوا علــى بعضهــم البعــض، فقتــل القــوي منهــم الضعيف  بعــد االنتصــار

ــه وشــّرده ونحــو ذلــك، وهــذه  ب
ّ

ــذي ينافســه ويختلــف معــه أو ســجنه وعذ ال

رذيلــة أخاقيــة ينــدى لهــا جبيــن اإلنســانية ونكبــة فــي مســيرتها التاريخيــة. 

كمــا أن الكثيــر مــن األشــخاص المعدميــن وغيرهــم، الذيــن يلتحقــون بالحــركات 

لهــم ســمعة طيبــة وصــور جميلــة،  وتتكــون  والنضاليــة  والثوريــة  الجهاديــة 

يتحولــون إلــى انتهازييــن ونفعييــن ويتخلــون عــن األخــاق والفضيلــة، ويتنكرون 

1. نفس املصدر
2. األعراف: 129
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كما  لشــركائهم فــي النضــال والثــورة ويعــدون عليهــم بالقــول والفعل، ويتســاقطون 

يتســاقط الــورق مــن الشــجر فــي فصــل الخريــف، وذلــك حيــن يتمكنــون وتتــاح 

لهــم الفرصــة، وهــذه رذيلــة أخاقيــة ينــدى لهــا جبيــن اإلنســانية ونكبــة فــي 

كلــه يتطلــب من   عــن ســابقتها. وهــذا 
ً

 وبشــاعة
ً
مســيرتها التكامليــة ال تقــل قبحــا

اإلنســان المؤمــن والمناضــل الشــريف واألقــوام والجماعــات الجهاديــة الصادقة 

والمناضلــة الشــريفة: اليقظــة وتفعيــل أدوات النقــد الذاتي والموضوعي وأدوات 

المراقبــة والمحاســبة الذاتيــة والموضوعيــة الشــعبية والرســمية، والحــرص علــى 

الوســطى، حتــى يكونــون مــن  التقــوى واالســتقامة علــى االعتــدال والطريقــة 

الصالحيــن المرضييــن عنــد اهلل ســبحانه وتعالــى المصلحيــن فــي األرض، ومــن 

الســعداء الفائزيــن بالرضــوان اإللهــي والنعيــم األبــدي الكامــل فــي اآلخــرة، الذيــن 

َكاهقَ  �لرنَّ  ��ُ �قَ
آ
َو� اهقَ 

َ
ل اُم�� �لّصَ �قَ

أَ
� ْر�نِ 

�أَ
ْ
�ل �نِ�ي  اُهْم 

�نَّ
َّ
�نْ َمك �إِ �نَ  �ي ِ دن

َّ
>�ل قــال اهلل تعالــى فيهــم: 

حققنــا  إن  الذيــن  أي:  ُم�ِر<))) 
�أُ

ْ
�ل هقُ  �بَ َعا�قِ َوهلِل  ِر 

َ
ك ُم�نْ

ْ
�ل َع�نِ  َهْ��  َو�نَ  ِ َمْ�ُرو�ن

ْ
ال �بِ َمُرو� 

أَ
َو�

كناهــم 
ّ
ــى أعدائهــم ومكّناهــم بالحكــم والســلطان ومل ــة عل لهــم النصــر والغلب

أســباب العــز والقــوة، وثبتنــا لهــم األمــر مــن غيــر منــازع ينازعهــم، وأقدرناهــم 

الباطــل  علــى فعــل مــا يريدونــه دون مانــع يمنعهــم، أحقــوا الحــق وأبطلــوا 

ونشــروا الخيــر والفضيلــة ولــم يشــتغلوا باللهــو واللعــب ولــم يأخذهــم الكبــر 

كمــا يفعــل الحمقــى والســفهاء ضعفــاء العقــول  والغــرور بعــد االنتصــار والغلبــة 

، تــؤّدى فيهمــا الصاة 
ً
 منتجــا

ً
 صالحــا

ً
والمنطــق، وأسســوا دولــة العــدل ومجتمعــا

والعبــادات والشــعائر التــي هــي الصلــة بيــن العبــد وربــه بشــكل فــردي وجماعــي 

 تحقــق بــه حكمتهــا وأثرهــا فــي 
ً
كامــًا صحيحــا وبحريــٍة تامــة، وتــؤّدى أداًء 

1. الج: 41
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الفكــر والــروح والضميــر والســلوك واألفعــال، وتوثــق بــه الصلــة الخالصــة مــع اهلل 

ــزكاة  ذي الجــال واإلكــرام وتصلــح بــه أحــوال األفــراد واألقــوام، وتؤتــى فيهمــا ال

الواجبــة والمســتحبة التــي هــي الصلــة بيــن العبــد ومجتمعــه، ويتجلــى مــن 

النــاس،  بيــن  والتعاطــف  والتضامــن  والمحبــة  الســلمي  التعايــش  خالهمــا 

كافــة، ويؤمــر  وتحفــظ فيهمــا حقــوق اهلل ســبحانه وتعالــى وحقــوق النــاس 

، ومــا يترتــب عليهمــا مــن إقامــة أحــكام  فيهمــا بالمعــروف وينهــى عــن المنكــر

إقامــة العــدل والقســط  ــى وشــريعته المقدســة الســمحة، و اهلل ســبحانه وتعال

العلــم  وينتشــر  والواجبــات،  الحقــوق  فــي  كافــة  المواطنيــن  بيــن  والمســاواة 

والمعرفــة ويظهــر اإليمــان والتقــوى والصــاح فــي الدولــة والمجتمــع، فالنصــر 

إقامة العدل والقســط  لــدى هــؤالء المؤمنيــن الصالحيــن وســيلة إلظهــار الحــق و

ونشــر الخيــر والمحبــة والفضيلــة، وذلــك الرتباطهــم الوثيــق بــاهلل ذي الجــال 

واإلكــرام. وهــؤالء الذيــن هــذه صفاتهــم الحميــدة هــم المرضيــون عنــد اهلل؟زع؟، 

 لدينه الحــق وصراطه 
ً
إظهــارا  و

ً
الذيــن يحبهــم وينصرهــم علــى أعدائهــم انتصــارا

كمــة   والحا
ً
كيــد علــى الحقيقــة الوجوديــة المهمــة جــدا المســتقيم. مــع التأ

أن  وهــي  األرض،  علــى وجــه  لإلنســان  التكامليــة  التاريخيــة  المســيرة  علــى 

، أي: أن مرجعهــا إلــى حكمــه وتقديــره وتدبيــره دون غيــره،  هلل؟زع؟ عاقبــة األمــور

كيــف يشــاء وفــق مقتضــى حكمتــه البالغــة ورحمتــه الواســعة بمــا فيــه  يصرفهــا 

صــاح النــاس ويحقــق غايــة وجودهــم، فهــو يؤتــي الملــك مــن يشــاء ويمنعــه 

 والنصــر 
ً
عمــن يشــاء، ويعــز مــن شــاء ويــذل مــن يشــاء، ويبــدل الهزيمــة نصــرا

ــى بعــض  ــا تنبغــي اإلشــارة إل ــى يشــاء وكيــف يشــاء، وهن  لمــن يشــاء مت
ً

هزيمــة

األمــور المهمــة، منهــا:
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أّن الهزيمــة واالنحطــاط يحصــان عندمــا تهمــل التكاليــف اإللهيــة   .(

وتجحــد النعمــة ويعصــى الرســول الكريــم واإلمــام الحــق؟ع؟ ويعمــل 

األرض. فــي  الفســاد  وينتشــر  الظلــم  ويحصــل  بالمعاصــي 

 جالــه ويــؤدي مــا عليــه مــن 
ّ

أّن مــن يحكــم ويقــوم بأمــر اهلل جــل  .(

التكاليــف اإللهيــة والواجبــات والمســؤوليات، تكــون له الحالة الرشــيدة 

والعاقبــة الحميــدة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة. ومــن يحكــم ويتجّبــر 

ويطغــى ويظلــم ويفســد فــي األرض، فــإن بــاده التعــرف األمــن واالســتقرار 

، ونظامــه ال يــدوم، ولــه عاقبــة ســيئة مذمومــة وغيــر حميــدة  واالزدهــار

فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة.

الذيــن  الصالحيــن  المؤمنيــن  بإظهــار  اهلل؟زع؟  مــن  وعــٌد  العبــارة  فــي   .3

يقومــون بمــا يجــب عليهــم القيــام بــه من التكاليــف اإللهيــة والواجبات 

والمســؤوليات العامــة، وينصرهــم علــى أعدائهــم إعــاًء لدينــه وكلمتــه 

فــي الوقــت الــذي يختــاره، بمقتضــى حكمتــه البالغــة وذلــك حيــن 

تتوفــر الشــروط.

وليعلــم اإلنســان بــأن ملــك الدنيــا ونعيمهــا إلــى فنــاء، وملك اآلخــرة ونعيمها 

إلــى بقــاء، وأن ملــك الدنيــا بأســرها ونعيمهــا الفانــي ال قيمــة لهمــا فــي الحقيقــة 

بالقيــاس إلــى القليــل القليــل مــن ملــك اآلخــرة ونعيمهــا الباقــي، وليكــن المؤمــن 

الواعــي علــى حــذر شــديد مــن الوقــوع فــي شــراك الدنيــا والســلطة والجــاه 

ــة والتبريــرات 
ّ
والمنصــب والقــوة والثــروة وغيــره مــن حبائــل المعاذيــر المضل

 مــا تخــدع النفــس األمــارة 
ً
الباطلــة ومــن وســاوس الشــيطان الرجيــم، فكثيــرا
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بالســوء ووســاوس الشــيطان الرجيــم اإلنســان، لكــي يتبــع أهــواءه الشــيطانية 

وشــهواته ونزواتــه الحيوانيــة والملــذات الحســية، فيبــرران لــه اإلقبــال علــى 

اتهــا وفعــل المنكــرات وظلــم النــاس والجور عليهم 
ّ

الدنيــا وزينتهــا وزخرفهــا وملذ

وارتــكاب الجرائــم والجنايــات مــن أجــل الســلطة والجــاه والشــهرة والمنصــب 

ويشــوه  المعارضيــن  ويشــّرد  ويعــذب  ويســجل  فيقتــل  ذلــك،  ونحــو  والثــروة 

ــق عليهــم فــي معيشــتهم وأرزاقهــم  ــرأي العــام ويضّي ســمعتهم وصورتهــم أمــام ال

ويرهبهــم ويخّونهــم ويحرمهــم مــن حقهــم فــي التعبيــر ومن ســائر حقوقهــم ويمّيز 

ضدهــم ونحــو ذلــك مــن الذنــوب والجرائــم والجنايــات، تحــت عناويــن براقــة 

مضللــة، مثــل: المحافظــة علــى األمــن واالســتقرار فــي البــاد، وعلــى الوحــدة 

الوطنيــة والقوميــة ومصالــح الشــعب وعلــى هيبــة الدولــة ونحــو ذلــك مــن 

التّرهــات، وباســم القانــون وتحــت مظلــة القضــاء ومؤسســات الدولــة الصوريــة 

كــم المســتبد، وهــو فــي الحقيقــة والواقــع يخــدع نفســه  التــي تخضــع إلرادة الحا

، مــن  كمــا يفعــل الشــيطان ويفعــل المنكــر ويضلهــا ويضلــل اآلخريــن ويغويهــم 

أجــل الســلطة والجــاه والشــهرة والثــروة والصاحيــات واالمتيازات والتشــريفات 

ــن إال القليــل القليــل مــن 
ّ
ونحوهــا، وال ينجــو مــن هــذه اآلفــة والشــر عنــد التمك

واليقيــن  بالبصيــرة  يتحلــون  الذيــن  األتقيــاء،  الصالحيــن  المؤمنيــن  خاصــة 

ووضــوح الرؤيــة والصــدق واإلخــاص والشــفافية مــع النفــس ومــع اآلخريــن، 

كل صغيــرة  واليقظــة والفطنــة والمراقبــة والمحاســبة الدائمــة للنفــس علــى 

وكبيــرة، والصبــر علــى الطاعــة وعــن المعصيــة وعلــى البــاء وفــي المصائــب 

مــن  النجــاة  علــى  الحــرص  كامــل  ولديهــم  والنكبــات،  والشــدائد  والمحــن 

الهــاك والخــاص مــن الشــقاء والوصــول إلــى أعلــى مراتــب الكمــال اإلنســاني 
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المقــّدر وتحصيــل الســعادة الحقيقيــة األبديــة الكاملــة والفــوز بالرضــوان اإللهي 

ــى  ــات الفــردوس فــي اآلخــرة، وال يؤت ــد فــي جن ــدي الخال ــم األب ــم والنعي العظي

.
ً
ذلــك إال ذو حــظ عظيــم، وعليــه: وجــب التنبيــه والتحذيــر معــا

االســتضعاف،  فــي مرحلــة  المســتضعفين وتصرفاتهــم  بــأن حــال  وأجــزم 

تكشــف بوضــوح وجــاء لــذي البصيــرة عمــا ســتكون عليــه أحوالهــم وتصرفاتهــم 

مــع المعارضيــن لهــم بعــد االنتصــار واالســتخاف والتمكــن مــن الســلطة والثــروة 

اليقيــن  ضعيــف  كان  فمــن  والهيمنــة.  القــوة  أســباب  وامتــاك  والمقــّدرات 

والرؤيــة والبصيــرة وقليــل المراقبــة والمحاســبة للنفــس ويميــل إلــى التســلط 

علــى إخوانــه، ويمــارس اإلقصــاء واإليــذاء بالقــول والفعــل إلخوانــه المجاهديــن 

المناضليــن الشــرفاء الذيــن يختلفــون معــه فــي الــرأي أو المنهــج أو التوجــه 

ويظلمهــم فــي مرحلــة االســتضعاف، فهــو أنانــي يعمــل مــن أجــل نفســه والشــهرة 

إن تظاهــر  والوصــول إلــى الســلطة والثــروة، وال يتمتــع بالصــدق واإلخــاص و

بالقدســية والتقــوى وبــرر أفعالــه القبيحــة بالواجــب الدينــي والمســؤولية ونحــو 

كاذيــب، وهــو فــي الحقيقــة ال يختلــف عــن الذيــن  ذلــك مــن اإلدعــاءات واأل

إنمــا يختلــف عنهــم فــي الشــكل والعنــوان  هــم فــي الســلطة مــن الظالميــن، و

 علــى الذيــن يعارضونه 
ً
 وال عطوفــا

ً
والضفــة التــي يقــف عليهــا، ولــن يكــون رحيمــا

فــي مرحلــة االســتخاف حينمــا يكــون فــي الســلطة ويمتلــك أســباب القــوة، 

كان قبلــه،  كالذئــب الضــاري، ولــن يعــّف عــن فعــل مــن  بــل ســيكون عليهــم 

 فــي األرض منهــم، وقــد يكــون أشــّد ضــراوة 
ً
 وفســادا

ً
ولــن يكــون أقــل ســوًء وظلمــا

كثــر تنكيــًا، وهــذا مــا أثبتتــه التجــارب التاريخيــة والمعاصــرة فــي العالــم،  وأ

هــذا باإلضافــة إلــى إغــراءات الســلطة والرئاســة التــي تغيــر النفــوس وتحــدث 
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ــم يكــن  ــرة فــإن مــن شــأنها أن تلحــق بهــؤالء مــن ل فيهــا تحــوالت ســلبية خطي

يحمــل صفاتهــم، وفــي الحديــث النبــوي الشــريف عــن الرســول؟ص؟: »أول مــا 

ــا وحــب الرئاســة وحــب  ــى بســت خصــال: حــب الدني ــارك وتعال عصــي اهلل تب

الطعــام وحــب النســاء وحــب النــوم وحــب الراحــة«))) وعــن اإلمــام الصــادق؟ع؟ 

أنــه قــال: »مــن أراد الرئاســة هلــك«))).

صال، الشيخ الصدوق، صفحة 330 1.الن
2. الكايف، جزء 2، صفحة 226
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ْ
�ل �نِ�ي  اُهْم  �نَ

َر�قْ
عنْ
أَ
ا �نَ ُهْم  ِم�نْ ا  ْم�نَ �قَ �قَ ا�ن

��نَ 135 �نَ ُ �ث
ُ
ك �ن َ �ي ُهْم 

ا  �نَ
ْ
اَرك �ي �بَ �قِ

َّ
َها �ل َ اِر�ب ْر�نِ َوَم�نَ

�أَ
ْ
اِر�قَ �ل َ ��نَ َمسث َ��نُ صنْ ُْس�قَ �� �ي

�نَ َكا�نُ �ي ِ دن
َّ
ْ�َم �ل �قَ

ْ
ا �ل �نَ

ْ ْوَر�ث
أَ
�نَ 136 َو� ِل�ي ا�نِ عنَ

ُع  ْص�نَ َ ا َما َكا�نَ �ي ْر�نَ ُرو� َوَدّمَ َما َ��بَ َل �بِ �ي ْسَر��أِ �ي �إِ �نِ
َ ٰ� �ب

َ
ُحْس�نَٰ� َعل

ْ
َك �ل ِ

�قْ َكِلَم�قُ َر�بّ ّمَ َها َو�قَ �ي �نِ

.(((> ��نَ
ُ ْ�ِرسث َ �ي  �� َوَما َكا�نُ ْ�ُمُه  َو�قَ ْرَعْ��نُ  �نِ

1. األعراف: 137-130
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ابتالء آل فرعون بالقحط والجدب ونقص الثمرات

> ُرو�ن
َ

ّك
�نَّ ُهْم �يَ

َّ
َ�ل

َ
َمَر��قِ ل

َّ �نَ �ل�ث ٍص ّمِ �قْ �نَ َو�نَ �ي �نِ الّسِ  �بِ
ْرَعْ��نَ َل �نِ

آ
ا � �نَ

�نْ �نَ
أَ
� �ْ �قَ

َ
>َول

 جالــه ورســوله الكريــم موســى بــن عمــران الكليــم؟ع؟ أن 
ّ

أمــر اهلل جــل

يذهــب إلــى فرعــون الطاغيــة ويدعــوه إلــى الحــق واإليمــان بالتوحيــد الحقيقــي 

لــرب العالميــن، وأن يقــوم فــي النــاس بالقســط والعــدل، وأن يظهــر الحــق وينشــر 

الخيــر والمحبــة والفضيلــة بيــن النــاس، ويعطــي النــاس ال ســيما المســتضعفين 

حقوقهــم الطبيعيــة فــي الحيــاة، وهي الحقوق األساســية التــي تنبع من الحقيقة 

اإلنســانية وتازمهــا وال يجــوز انتقاصهــا وال التنــازل عنهــا بــأي حــال مــن األحوال 

وفــي أي ظــرف مــن الظــروف؛ ألن انتقاصهــا يعنــي انتقــاص اإلنســانية نفســها، 

والتنــازل عنهــا يعنــي التنــازل عــن اإلنســانية والكرامــة اإلنســانية.

وقــد أمــر اهلل ؟ج؟ رســوله الكريــم موســى الكليــم؟ع؟ أن تكــون دعوتــه لفرعــون 

بالليــن والــكام الطيــب اللطيــف، وذلــك برجــاء أن ينفتــح قلبــه لقبــول الحــق 

وعقلــه لقبــول الحجــة والمنطــق الســليم، ولئــا تتحــرك الدفاعــات النفســية 

وتضيــع  األجــواء  فتتعكــر  الخطــاب  فــي  العنيفــة  الكلمــات  تســتفزها  التــي 

الحجــة والمنطــق.

إال أن فرعــون الطاغيــة لــم يســتفد مــن ذلــك ولــم ينتفــع منــه، فكابــر وجــادل 

 جالــه رســوله الكريــم موســى الكليــم؟ع؟ 
ّ

فــي الحــق بالباطــل، فأمــر اهلل جــل

أن يظهــر مــا لديــه مــن المعجــزات، فألقــى عصــاه فــإذا هــي ثعبــان حقيقــي 

عظيــم، وأدخــل يــده الســمراء فــي جيبــه ثــم أخرجهــا فــإذا هــي بيضــاء فــي 
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لــم  كالشــمس الســاطعة. إال أن فرعــون   
ً
نــورا غايــة الحســن والجمــال وتشــع 

يســلم وكابــر الحــق وخــرج علــى المنطــق، ورمــى موســى الكليــم؟ع؟ بالســحر 

واتهمــه بالكــذب والتنكــر لألخــاق ونعمــة التربيــة ممــا يجعلــه غيــر مؤهــل في 

كذلــك بالتآمــر علــى  نظــره لحمــل رســالة مــن إلــه عظيــم إلــى النــاس، واتهمــه 

النظــام والدولــة والحكومــة والملــك، ودعــاه إلــى المبــارزة مــع الســحرة إلثبــات 

المبــارزة، فجمــع  الكليــم؟ع؟  والرســالة، فقبــل موســى  للنبــوة  ادعائــه  كــذب 

كثرهــم معرفــة بالســحر ومهــارة فيــه  كبــار الســحرة المحترفيــن المهــرة وأ فرعــون 

ــارزة وانتصــر موســى  ، وحدثــت المب ــع المناطــق واألنحــاء فــي مصــر مــن جمي

، وثبــت بهــذا االنتصــار 
ً
 مبينــا

ً
 ظاهــرا

ً
 باهــرا

ً
الكليــم؟ع؟ علــى الســحرة انتصــارا

حقيقــة مــا جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟ وأنــه ليــس مــن الســحر وال مشــابه لــه، 

ى ومعجــزة عظيمــة ال يقــدر علــى مثلهــا إال رب العالميــن الــذي  كبــر بــل هــو آيــة 

، ممــا يــدل علــى صــدق نبــوة  يتمتــع بقــدرة مطلقــة فــوق الطبيعــة وفــوق البشــر

موســى الكليــم؟ع؟ وصــدق رســالته. وقــد أدرك الســحرة بخبرتهــم الواســعة فــي 

الســحر ومعرفتهــم بدقائــق أســراره وخبايــاه وخفايــاه هــذه الحقيقــة بجــاء 

ــدون لبــس أو غمــوض أو شــك، وخضعــوا  ــن ب ــم اليقي ــا عل ووضــوح وعلمــوا به

ــر أمــام  إليهــا وســلموا بهــا وأعلنــوا إيمانهــم صراحــة وبشــجاعة منقطعــة النظي

الجماهيــر المحتشــدة فــي الميــدان وبحضــور فرعــون وملئــه ومعاونيــه وأنصاره 

إال  والفنــي،  واإلداري  والسياســي  والعســكري  واألمنــي  الدينــي  جهــازه  وكامــل 

أن فرعــون الطاغيــة ومــأله المســتكبرين لــم يقتنعــوا ولــم يســلموا، وبــدالً مــن 

ــى الملــك  ــك اتهمــوا الســحرة بالتآمــر والتواطــئ مــع موســى الكليــم؟ع؟ عل ذل

إخــراج  والدولــة والنظــام، والســعي لقلــب نظــام الدولــة بالحيلــة والخديعــة، و



  384   الالمنطق في الفكر والسلوك - الجزء األول

ــوم فرعــون - مــن أرضهــم وديارهــم ووطنهــم، مــن أجــل أن  ــاط - وهــم ق األقب

يســتأثر موســى الكليــم؟ع؟ وقومــه اإلســرائيلين والمؤمنيــن بــه بالســلطة والثــروة 

والمقــّدرات، هــذا مــع أن فرعــون الطاغيــة هــو الــذي جمــع الســحرة المحترفيــن 

المهــرة المواليــن لــه والقائليــن بإلوهيتــه مــن جميــع المناطــق واألنحــاء فــي مصــر 

بواســطة ضبــاط وجنــود الجيــش التابعيــن والمواليــن له، وأن موســى الكليم؟ع؟ 

 قبــل موعــد المبــارزة فــي الميــدان المخصــص لهــا فــي 
ً
لــم يلتــق بالســحرة بتاتــا

 منهــم إليمانهــم 
ً
الصحــراء، وقــد أنــزل فرعــون بالســحرة أشــّد العقوبــات انتقامــا

بالتوحيــد والمعــاد والتصديــق بنبــوة موســى الكليــم وهــارون ؟امهع؟ ورســالتهما 

مــن رب العالميــن إلــى النــاس، ولــم يكتــف بذلــك، بــل قصــد بنــي إســرائيل 

قتــل  وهــو  واالســتضعاف،  واالســتعباد  واإلذالل  الظلــم  أنــواع  وأقســى  بأبشــع 

ــور واإلبقــاء علــى البنــات مــن أجــل الخدمــة والمتعــة الجنســية؛  ــاء الذك األبن

وذلــك إلضعافهــم بالقضــاء علــى القــوة الضاربــة فيهــم وهــم األبنــاء، واالنتقــاص 

ــن الرجــال والنســاء،  ــق بي ــق التفري ــل التناســل عــن طري التدريجــي منهــم بتقلي

وإلذاللهــم وقتــل روح النخــوة والغيــرة فيهــم بمــا ُيفعــل فــي نســائهم وبناتهــم. 

إزاء ذلــك أمــر اهلل الحكيــم الكريــم بنــي إســرائيل بالصبــر والتقــوى واالســتقامة  و

علــى الطريقــة الوســطى والصــراط المســتقيم، والثقــة بوعــد اهلل؟زع؟ والتــوكل 

عليــه، ونهاهــم عــن اليــأس والقنــوط والجــزع والفــزع والخنــوع والخضــوع إلرادة 

فرعــون الجائــرة، ووعدهــم -إن هــم امتثلــوا لمــا أمــروا بــه- أن يهلــك؟زع؟ فرعــون 

وجنــوده، وينجــي بنــي إســرائيل ويخلصهــم مــن ظلمــه وجــوره وشــره وطغيانــه 

مــع قومــه، وأن يســتخلفهم فــي األرض بــدالً منهــم. ثــم قصــد اهلل؟زع؟ فرعــون 

وقومــه بالتحذيــر والتنبيــه، فابتاهــم بالبأســاء والضــراء وتوالــي المصائــب، 
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فأصابهــم القحــط العــام والجــدب الشــديد فــي جميــع األراضــي والبلــدان، 

ــر  ــة غي ــا قل ــة إنتاجه ــه والخضــار واألمــوال واألوالد بقل ك ونقــص الثمــرات: الفوا

ــرة اآلفــات  ، وكث ــة المــاء والمطــر ــادة لهــم وضيــق المعيشــة، عــن طريــق قل معت

واألوبئــة القاتلــة، التــي أصابــت النبــات والــدواب والذريــة، وذلــك وفقــا للســنة 

اإللهيــة فــي تنبيــه األقــوام المعانديــن وتحذيرهــم وتربيــة األمــم وتأهليهــم، 

ــاه، ونقــص  كان القحــط لباديتهــم وأهــل مواشــيهم لقلــة األمطــار والمي وقيــل: 

الثمــرات لمدنهــم ولقراهــم لكثــرة اآلفــات والعاهــات واألوبئــة. وكانــت مصــر 

 وكانــت تفيــض بالعطــاء وســعة الــرزق ورحابــة العيــش وكثــرة 
ً
 خصبــا

ً
 زراعيــا

ً
بلــدا

الذرّيــة، ولهــذا فــإّن الجــدب ونقــص الثمــرات عــاد بالضــرر البليــغ علــى جميــع 

ــر علــى مجمــل األوضــاع، إال أّن الخطــاب خــّص أقربــاء فرعــون 
ّ
الطبقــات، وأث

<))) ألنهــم مــّاك  ْرَعْ��نَ َل �نِ
آ
ا � �نَ

�نْ �نَ
أَ
� �ْ �قَ

َ
ك منتوجهــا وخاصتــه، قولــه تعالــى: >َول

ّ
مــا

كمــا هــو الحــال فــي جميــع األنظمــة الدكتاتوريــة   ،
ً
األراضــي وانتاجهــا غالبــا

كــم وأقربــاؤه علــى مصــادر الثــروة  والحكومــات المســتبّدة، إذ تســيطر عائلــة الحا

كمــا أّن  ــن،  ــر المتضرري كث ــوا أ كان ــه:  ــاد، وعلي ــّدرات فــي الب والمناصــب والمق

كثــر المتضامنين معــه، للمصالح  كانــوا أ أزّمــة األمــور ومقاليدهــا بأيديهــم، لهــذا 

كان مــن المهــم أن ينّبهــوا بشــكل خــاٍص  ، وعليــه:  المشــتركة ووحــدة المصيــر

إلــى رشــدهم ويقومــوا  ليســتيقظوا مــن غفلتهــم وتصحــوا ضمائرهــم ويعــودوا 

بمراجعــة األمــور وفــق المعاييــر العقليــة والمبــادئ اإلنســانية الســامية والقيــم 

األخاقيــة الرفيعــة والمصلحــة العامــة، لكــي تصلــح األمــور والبــاد والعبــاد 

كانــوا يعقلــون. بشــكل ســلمي وبأقــل الخســائر الماديــة والبشــرية والمعنويــة، لــو 

1. األعراف: 130
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 جالــه هــذا البــاء العظيــم علــى آل فرعــون، لكــي تــرّق 
ّ

وقــد أنــزل اهلل جــل

مــن  فينتبهــوا  والمحــن،  والمصائــب  بالشــدائد  وتصحــوا ضمائرهــم  قلوبهــم 

ــد المتكلســة تحــت حجــاب  غفلتهــم، وتســتيقظ فــي نفوســهم فطــرة التوحي

الغــرور بالســلطة والقــوة والثــروة والغفلــة فــي ظــل رغــد العيــش والرفــاه والشــعور 

باألمــن واألمــان، ويعــودوا إلــى عقولهــم ورشــدهم وضمائرهــم ويحاســبوا أنفســهم 

ويراجعــوا حســاباتهم العامــة فــي الحيــاة، ويعلمــوا أّن ســوء أحوالهــم وأوضاعهــم 

ومــا نــزل بهــم مــن المصائــب والشــدائد والمحــن، هــي بســبب إصرارهــم علــى 

النّيــرات  ومعجزاتــه  وتعالــى  تبــارك  اهلل  بآيــات  والتكذيــب  والكفــر  العنــاد 

المذمومــة  القبيحــة  وأعمالهــم  الزاهــرات  الواضحــات  وبّيناتــه  الباهــرات 

الســيئة، وأنهــا ابتــاء عظيــم مــن اهلل؟زع؟ لهــم، ولكــي يدركــوا فــي ضمائرهــم 

وأعمــاق أرواحهــم بأنهــم ضعفــاء عاجــزون أمــام قــدرة اهلل؟زع؟ جبــار الســماوات 

واألرض وأمــام جنــوده فــي عالــم الطبيعــة، مثــل: الجــدب والقحــط واآلفــات 

واألمــراض ونحوهــا، وجنــوده فــي عالــم الغيــب والملكــوت وهــم المائكــة 

األشــّداء المقربــون الذيــن ال يعصــون اهلل مــا أمرهــم ويفعلون ما يأمرون، ويحّســوا 

بالحاجــة إليــه، ويتيقنــوا بــأن ال ملجــأ وال منجــى لهــم إال بالعــودة إليــه، فيفزعــوا 

ــه وال يخافــوا  ــوا فيمــا عنــده ويخافــوه وحــده ال شــريك ل إليــه ويوحــدوه ويرغب

غيــره وال يلجــأوا وال يفزعــوا إلــى غيــره مــن البشــر أو مــن غيرهــم، ويســتجيبوا 

إلــى دعــوة الحــق والتوحيــد ويؤمنــوا بالنبــوة والمعــاد ويصّدقــوا بآيــات اهلل؟زع؟ 

ومعجزاتــه وبّيناتــه ويتبعــوا رســوله الكريــم؟ع؟ ويقتــدوا بــه، ويتراجعــوا عــن 

غوايتهــم وعــن الكفــر والظلــم والجــور والطغيــان والفســاد، إلــى ســاحة اإليمــان 

والطاعــة والعــدل واألخــوة والمحبــة واإلنصــاف واإلحســان والخيــر والفضيلــة 
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كافــة الحقــوق إلــى أصحابهــا؛  إرجــاع  ــر حــدود، و واالجتهــاد فــي العطــاء بغي

 وأرَق 
ً
 وأليــن أعطافــا

ً
وذلــك ألن النــاس يكونــون حــال الشــدة، أضــرع خــدودا

أفئــدًة، ويكونــون فــي حــال الرفــاه والرخــاء والشــعور باألمــن واألمــان فــي غفلــة، 

، فــإذا نزلــت  ويصابــون بالغــرور والطغيــان والميــل إلــى العدوانيــة علــى الغيــر

عليهــم المصائــب والمحــن والشــدائد، رّقــت قلوبهــم وأدركــوا ضعفهــم وعجزهــم 

وعــادوا إلــى فطرتهــم ورشــدهم وراجعــوا أنفســهم وأعــادوا حســاباتهم، ويكونــون 

 لقبــول الحــق، وربمــا صلحــت أنفســهم إلــى حيــٍن 
ً
كثــر اســتعدادا فــي العــادة أ

؛ ألن حقيقــة التوحيــد والميــل إلــى الحــق والعــدل والخيــر والفضيلــة 
ً
أو أبــدا

والكمــال، مغروســة فــي أعمــاق نفوســهم بالفطــرة، وأن التــرف والبــذخ وغــرور 

الســلطة والقــوة والمنصــب والثــروة والتربيــة الخاطئــة تســترها، فــإذا نــزل بهــم 

البــاء وأصابتهــم شــدة نفضــت عنهــا الغبــار وأعادتهــا إلــى نقائهــا وصفائها األول 

كانــت عليــه فــي أصــل فطرتهــا وخلقتهــا، فيعــود اإلنســان إلــى اهلل ربــه  الــذي 

ذي الجــال واإلكــرام، الــذي هــو مرجــع التدبيــر وأصــل جميــع النعــم ومصدرها، 

إرادتــه، ويطلــب منــه الصفــح والعفــو  ويخضــع إليــه ويســلم إلــى أمــره ونهيــه و

ُهم 
َ
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.(((> �َمل��نَ �قَ م  �قُ ُك�ن ما  �بِ م 
ُ
ك �أُ ّ

�بِ
�نَ �نُ �نَ م 

ُ
ُ�ك َمرحبِ

إال أن البعــض مــن النــاس يشــتّد انحرافهــم عــن الفطــرة وفســاد طبعهــم إلــى 

درجــة أنهــم يلجــأون إلــى غيــر اهلل ســبحانه وتعالــى فــي ســاعة العســرة ونــزول 

البــاء يطلبــون منهــم النصــرة والغــوث والنجــاة، بحجــة أنهــم يملكــون الســلطة 

والقــوة والثــروة والجــاه والمنصــب ونحــو ذلــك؛ وذلــك ألنهــم ال يــرون إال المــادة 

وعالــم المــادة وال يــرون مــا وراءهــا، وقــد يفســر بعضهــم الظواهــر فــي اليســر 

، يقــدح في آيات 
ً
 بحتــا

ً
 ماديــا

ً
والعســر والشــدة والرخــاء والضيــق والســعة تفســيرا

التهــا الربانيــة، غافــًا عــن قــدرة اهلل؟زع؟  اهلل ســبحانه وتعالــى ويطعــن فــي دال

إرادتــه وتدبيــره، وعــن غايــة خلــق اإلنســان وحقيقــة وجــوده وتكوينــه، وهــؤالء  و

.
ً
 وطبعــا

ً
لهــم ســوء العاقبــة حتمــا

<))) يفيــد الرجــاء، بمعنــى مرجــٌو  ُرو�ن
َ

ّك
�نَّ ُهْم �يَ

َّ
َ�ل

َ
( فــي عبــارة >ل

ّ
َعــل

َ
ولفــظ )ل

تذكرهــم؛ ألن االبتــاء والمصائــب والمحــن والشــدائد واألضــرار التــي وقعــت 

ــر موســى الكليــم؟ع؟ لهــم بالتوحيــد  ــة لتذكي عليهــم ونزلــت بســاحتهم المقارن

وتحذيرهــم مــن ســوء العاقبــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، مــن شــأنها أن يكــون 

ــت بهــم ونزلــت عليهــم مرجــٌو منهــم أن يتذكــروا بمــا هــم 
ّ
أصحابهــا الذيــن حل

كان اهلل ســبحانه وتعالــى  عقــاء وأصحــاب ضميــرٍ حــي و وجــدان فّعــال. ولقــد 

عالــم بأنهــم فــي الحقيقــة والواقــع لــن يتذكــروا ولــن يعــودوا إلى رشــدهم ويتراجعوا 

عــن غّيهــم وغايتهــم وضالهــم، لشــدة تعلقهــم بعالــم الدنيــا والمــادة واســتغراقهم 

1. يونس: 23-21
2. األعراف: 130
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فــي المصالــح الدنيويــة الفانيــة وضعــف منطقهم وشــدة غفلتهم وفســاد فطرتهم 

إقامة الحجة  وطبعهم، ولكنه ســبحانه وتعالى أراد اإلماء لهم واســتدراجهم و

التامــة البالغــة عليهــم ولئــا تكــون إليهــم حجــة علــى اهلل؟زع؟.

 علــى مــدى الحكمــة اإللهيــة والرحمــة الواســعة بالعبــاد، 
ّ

ومــا ســبق يــدل

 جالــه ال يســتعجل بالعقوبــة، ويمهــل المعانديــن ويعمــل علــى 
ّ

فــإّن اهلل جــل

هدايتهــم، فقــد أعطاهــم العقــل للتمييــز بيــن الحــق والباطــل، وبيــن الخيــر 

، وبيــن الفضيلــة والرذيلــة، وبيــن الصــاح والفســاد، ونحــو ذلــك، ودّعمــه  والشــر

إنــزال الكتــب  بالفطــرة والطبــع، وســنده ببعــث األنبيــاء والرســل الكــرام؟مهع؟ و

الســماوية، وعــززه بفريضــة األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والدعــوة إلــى 

 ، اهلل ســبحانه وتعالــى، وأعطاهــم اإلرادة مــن أجــل االختيــار وتقريــر المصيــر

وأمّدهــم بالقــوة والقــدرة مــن أجــل العمل، ويرســل اآليات وينــزل الباء من أجل 

كلــه بغيــة نجاتهــم مــن الهــاك والشــقاء األبــدي،  إيقاظهــم وتنبيههــم، وذلــك 

ــة  ــل الســعادة الحقيقي ــّدر إليهــم وتحصي والســير بهــم فــي طريــق الكمــال المق

األبديــة الكاملــة والنعيــم المقيــم الخالــص الــذي ال زوال لــه وال اضمحــال فــي 

اآلخــرة، وفــي اآليــة تنبيــه لجميــع النــاس بــأن ينظــروا فيمــا يحيــط بهــم وأن 

ينتبهــوا لمــا يأتيهــم مــن دالئــل غضــب اهلل؟زع؟ وســخطه، ومنهــا: ســلب النعــم 

الماديــة والمعنويــة المنعــم بهــا عليهــم.

تفسير آل فرعون الخاطئ لالبتالء
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ال هقُ �قَ َحَس�نَ

ْ
اَء�قُْهُم �ل � �بَ دنَ اإِ

>�نَ
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> ُم��ن
َ
ْ�ل َ � �ي

َ
َرُهْم ل َ ْك�ث

أَ
ِك�نَّ �

َٰ
ِه َول

َ
َ� �لّل ُرُهْم ِع�ن َما َطا�أِ

�نَّ �إِ

آل  <))) يفيــد بــأّن اهلل؟زع؟ قــد ابتلــى  �نَ �ي �نِ الّسِ صيغــة الجمــع فــي لفــظ: >�بِ

لســنوات  الثمــرات  ونقــص  واآلفــات  واألمــراض  والجــدب  بالقحــط  فرعــون 

كان لســنة أو ســنتين، لــم يــؤت ثمــاره المرجــوة إال أنــه  عديــدة؛ ألن االبتــاء لــو 

ــة  ــق وســنة خصوب ، ســنة جــدب وضي
ً
ــا كان منقطع إنمــا  ــم يكــن متواصــًا و ل

وســعة؛ وذلــك رحمــة مــن اهلل تبــارك وتعالــى بالعبــاد، وإلعطاهــم فرصــة للتأمــل 

كانــوا مــن أســوء خلــق اهلل ســبحانه  والتدّبــر والمراجعــة واالتعــاظ، إال أنهــم 

 لهــم، ولــم تنفتــح 
ً
، فلــم يســتوعبوا الــدرس اإللهــي البليــغ جــدا وتعالــى حــاالً

عقولهــم وقلوبهــم علــى الحقائــق والمعجــزات والبينــات، ولــم يتفكــروا ويتأملــوا 

، ولــم يســتفيدوا مــن األدلــة المنطقيــة الصحيحــة والمواعــظ النبوية 
ً
فيهــا جيــدا

البليغــة النافعــة، ولــم تــرّق قلوبهــم وتصحــوا ضمائرهــم لما نزل بهم من الشــدائد 

كفرهــم وباطلهــم وغّيهــم  والمصائــب والمحــن والنكبــات، فلــم يتراجعــوا عــن 

وبغيهــم وضالهــم وطغيانهــم وفســادهم، ولم يعودوا إلــى اإليمان والحق والهدى 

والطاعــة والرشــاد، وأصــروا علــى مــا هــم عليــه وعانــدوا اآليــات والبّينــات واألدلة 

 علــى عقــب، وفســروا مــا 
ً
، وقلبــوا الحقائــق رأســا

ً
والبراهيــن واســتكبروا اســتكبارا

ــه   علــى حســب أهوائهــم وأمزجتهــم ومــا ترضي
ً
 تعســفيا

ً
ــا  مادي

ً
حــدث تفســيرا

 عــن الحقائــق الواقعيــة 
ً
شــهواتهم ويوافــق مصالحهــم الدنيويــة الفانيــة، بعيــدا

 عــن العقــل والمنطــق واالســتدالل 
ً
الكونيــة واالجتماعيــة والتاريخيــة، بعيــدا

فــإذا جاءتهــم الحســنة والنعمــة   ،
ً
الصحيــح، وكانــوا فــي حالــة ســيئة جــدا

المعتــادة لهــم، مثــل: المنصــب والرخــاء والرفــاه والصحــة فــي البــدن والســامة 

1. األعراف: 130
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فــي النفــس واألمــن وكثــرة المــال والثمــار وصــاح الحــال والســعة في الــرزق ورغد 

، وقالــوا فــي غطرســة وشــموخ واســتعاء في  المعيشــة، عاشــوا فــي راحــة واســتقرار

ــرة  ــة الحســنة والوف ــا نســتحق هــذه الحال ــر الحــق: نحــن دون غيرن األرض بغي

فــي اإلنتــاج والبــذخ والرفاهيــة ومختصــون بهــا علــى جــاري العــادة فــي بادنــا، 

 وأهليــة 
ً
أي: أنهــم يميــزون أنفســهم عــن غيرهــم، ويعتقــدون بــأّن لهــم اســتحقاقا

فــي ذاتهــم ليســت لغيرهــم، ويــرون أن الوضــع الحســن الموافــق لرغباتهــم، هــو 

بســبب جدارتهــم واســتحقاقهم وأهليتهــم وحســن إدارتهــم وتدبيرهــم لألمــور 

فلــم  عليهــم،  فضــل  فيــه  غيرهــم  ألحــد  وليــس  بادهــم،  فــي  وألوضاعهــم 

يتذكــروا، وكفــروا بفضــل اهلل تبــارك وتعالــى المنعــم عليهــم، فلــم يشــكروه، بــل 

أو  بهــم ســيئة  نزلــت  إن  و األرض.  فــي   
ً
 وفســادا

ً
 وغــرورا

ً
 وطغيانــا

ً
كفــرا ازدادوا 

مصيبــة نــادرة، مثــل: القحــط والجــدب واآلفــات والعاهــات واألمــراض ونقــص 

الثمــرات وغــاء األســعار والضيــق فــي الــرزق والمعيشــة والجــوع والخــوف ونحــو 

ذلــك مــن البــاء، تشــاءموا مــن موســى الكليــم؟ع؟ ودينــه ودعوتــه والذيــن 

آمنــوا معــه، وحّملوهــم المســؤولية التامــة الكاملــة عــن المصائــب التــي نزلــت 

بهــم وحلــت بســاحتهم؛ ألنهــم خرجــوا علــى الديــن الرســمي ونظــام الدولــة 

والقانــون، وأخلــوا باألمــن واالســتقرار وأدخلــوا الفوضــى إلــى البــاد، وعّطلــوا 

عجلــة التنميــة والحيــاة، وأضــروا بمصالــح الشــعب، وتســببوا فــي الفرقــة وخّربــوا 

الوحــدة الوطنيــة والقوميــة والنســيج االجتماعــي. وقــد تجاهــل آل فرعــون فــي 

هــذا التفســير التعســفي مــا هــم عليــه مــن الباطــل والكفــر والضــال والظلــم 

والطغيــان واالســتئثار بالســلطة والثــروة والمقــّدرات، والتمييــز بيــن المواطنيــن 

األقبــاط واإلســرائليين فــي الحقــوق والواجبــات وأمــام القانــون، وهضــم حقــوق 
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واألعمــال  المظالــم  مــن  ذلــك  ونحــو  إذاللهــم،  و واســتضعافهم  اإلســرائيليين 

الســيئة المشــؤومة.

 فــي وجــود مــا 
ً
، بحيــث يكــون وجــوده ســببا

ً
والتشــاؤم: عــد الشــيء شــؤوما

 بهــم مــن المصائــب ونزل بســاحتهم 
ّ

، وعليــه: فقــد اعتبــروا مــا حــل يحــزن ويضــر

مــن البــاء، هــو بســبب وجــود موســى الكليــم؟ع؟ ودينــه ودعوتــه والذيــن آمنــوا 

كانــوا يعتقــدون بتفوقهــم  بــه وســاروا فــي طريقــه واّتبعــوا دعوتــه؛ ألن آل فرعــون 

وتميزهــم فــي أنفســهم، وفــي غايــة التعلــق بالنظــام الفرعونــي الرتباطــه بهويتهــم 

كانــوا فــي ســعادة وســعة  ومصالحهــم الخاصــة، ويــرون أنهــم إن حافظــوا عليــه 

، ووجــود مــن يخالفــه ويعمل على هــدم بنيانه،  رزق ورغــد عيــش ورفاهيــة وتمّيــز

 فــي حلــول المصائــب بهــم وظهــور المشــاكل 
ً
يســلبهم جميــع ذلــك ويكــون ســببا

فــي أوضاعهــم واإلضــرار بمصالحهــم وامتيازاتهــم الخاصــة.

وتطيرهــم بموســى الكليــم؟ع؟ ودينــه ودعوتــه والذيــن آمنــوا بــه واتبعــوه فــي 

 وحــاالً 
ً
الحــال الســيئة، يــدل علــى اعتبارهــم الحســنة واعتبارهــم الســيئة بدعــا

غيــر مألــوف لهــم، وعليــه: حملــوا موســى الكليم؟ع؟ ودينه ودعوتــه والذين آمنوا 

ــزل   بهــم مــن المصائــب ون
ّ

ــا حــل معــه واتبعــوه المســؤولية التامــة الكاملــة عّم

بســاحتهم مــن البــاء، وهــو صحيــح ولكــن بخــاف الوجــه الــذي فهمــوه، أي: 

 بهــم مــن مصائــب ونــزل بســاحتهم مــن البــاء هــو بســبب إصرارهــم 
ّ

أن مــا حــل

، وعــدم إيمانهــم بمــا جــاء بــه موســى؟ع؟ مــن الحــق مــن عنــد رب  علــى الكفــر

العالميــن وأمــام الدليــل القاطــع علــى صدقــه، ولــو لــم يأتهــم موســى الكليــم؟ع؟ 

بمــا جاءهــم بــه لــم تحــل بهــم المصائــب ولــم ينــزل بســاحتهم البــاء؛ ألن 
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كانــوا واقعييــن ومنصفيــن ولــم يزعمــوا ويرتكــز  الحجــة لــم تتــم عليهــم، ولــو أنهــم 

ــز عــن غيرهــم  ــاه، وأّن لهــم تمي ــن بالنعمــة والرف فــي نفوســهم بأنهــم مخصوصي

وتفــوق فــي أنفســهم ال لشــيء إال ألنهــم يتحكمــون فــي رقــاب العبــاد، ولــو تنبهــوا 

كفرهــم وضالهــم وطغيانهــم وســوء أعمالهــم ومــا تجلبــه بطبيعتهــا  إلــى حقيقــة 

 
ّ

مــن المصائــب والمحــن والعــذاب الشــديد، لعرفــوا األســباب الحقيقيــة لمــا حــل

إصــاح  بهــم مــن المصائــب، ولحاســبوا أنفســهم وســعوا إلــى صــاح أنفســهم و

بموســى  تطيــروا  ولمــا  والنكبــات،  والشــدائد  المصائــب  لتجنــب  أحوالهــم 

الكليــم؟ع؟ ودينــه ودعوتــه والذيــن آمنــوا معــه، ولمــا حملوهــم المســؤولية عّمــا 

 بهــم مــن المصائــب والشــدائد، ولعلمــوا بعدالــة قضيتهــم وشــرعية مطالبهم 
ّ

حــل

اإلصاحيــة الدينيــة والسياســية والحقوقيــة، وألنصفوهــم مــن أنفســهم. إال أن 

عــادة الغافليــن األنانييــن الغارقيــن فــي ذواتهم المتضخمــة ومصالحهم الخاصة 

ــآالم اآلخريــن  ــر أنفســهم ومصالحهــم، وال يشــعرون ب ودأبهــم، أن ال يبصــرون غي

وأوجاعهــم، وينصرفــون عــن رؤيــة الواقــع واألســباب الحقيقيــة إلــى فــرض رؤيتهــم 

الخاصــة التــي تبــرر أفعالهــم ومصالحهــم. وهــم بغيــة قلــب الحقائــق، يعتبــرون 

إن لــم يكــن لهــم فيــه أدنــى   عــن جدارتهــم وكفاءتهــم و
ً
كل نجــاح وتقــدم ناشــئا

 مــن المســؤولية عــن 
ً
دور فعلــي، مباشــر أو غيــر مباشــر ويعفــون أنفســهم دائمــا

األخطــاء والتقصيــر والفشــل واألوضــاع الســيئة؛ ألنهــم فــوق ذلــك وفــوق أن 

يحاســبوا، وينســبونها إلــى اآلخريــن ويحملونهــم المســؤولية عنهــا ويتهمونهــم 

بالتآمــر والعمالــة ونحــو ذلــك مــن االتهامــات الباطلــة التــي ال أســاس لهــا والتــي 

إعامهم المهووس، ويحاســبونهم  تعودنا ســماعها من األســطوانات المشــروخة و

عليهــا ويعاقبونهــم بهــا علــى خــاف العــدل والعقــل والمنطــق والضميــر التــي ال 
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 مــن أجــل تبرئــة أنفســهم ودفــع التهمــة 
ً
يؤمنــون بشــيء منهــا وال يقيمــون لهــا وزنــا

عنهــم، وهــم بســبب حجــاب الغفلــة والغــرور واالســتغراق فــي عالــم المــادة 

 
ً
، وال يفقهــون حجــة أو برهانــا والمصالــح الخاصــة ال يبصــرون حقائــق األمــور

أو ينتفعــون بموعظــة أو نصيحــة صادقــة، ويجهلــون الســنن اإللهيــة، ويظنــون 

بــأّن أعمالهــم الســيئة ومــا تجنيــه أيديهــم اآلثمــة مــن األفعــال القبيحــة تفــوت 

ا�بٍ  وتــزول وال ترتــد عليهــم، والحقيقــة أنهــا محفوظــة عنــد اهلل؟زع؟: >�نِ�ي ِك�قَ

ــر ومــن الشــر هــو مــن عنــد  َس�<))) وأّن مــا يصيبهــم مــن الخي �ن َ � �ي
َ
ِ�ي َول

ّ
ّلُ َر�ب صنِ � �يَ

َّ
ل

اهلل ســبحانه وتعالــى وبقــدره ويجــري علــى وفــق حكمتــه ومشــيئته وبســبب 

الســيئة  أعمالهــم  علــى  الشــديد  بالعقــاب  اهلل؟زع؟  وعدهــم  وقــد  أعمالهــم، 

 بهــم مــن المصائــب والشــدائد 
ّ

فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، أي: إّن مــا حــل

والمحــن والنكبــات، ومــا نــزل بســاحتهم مــن البــاء، هــو عقــاب مــن اهلل؟زع؟ 

كفرهــم وغّيهــم وضالهــم وســوء أعمالهــم وقبيــح أفعالهــم، وليــس مــن عنــد  علــى 

موســى الكليــم؟ع؟ والذيــن معــه أو مــن عنــد غيرهــم مــن المخلوقيــن، وأن نســبة 

الخيــر والشــر إلــى غيــر قــدرة اهلل ســبحانه وتعالــى وتدبيــره ومشــيئته، هــو مــن 

الجهــل والخرافــة، وال عاقــة لهــا بالحقيقــة والواقــع، وهــذه حقائــق ثابتــة بّينــة 

ــرة ومنطــق ســليم. إال أّن منطــق هــؤالء الظلمــة  ــٍل وبصي ــكل ذي عق واضحــة ل

فيــه  تتجلــى  مســتقيم،  غيــر  أعــوج  منطــق  والمعــروف،  للحــق  الجاحديــن 

الغفلــة واألنانيــة والجهــل والعزلــة عــن الواقــع وعــدم اإلنصــاف، فهــم يتجاهلــون 

الحقائــق الكونيــة واالجتماعيــة والتاريخيــة، ودور الخالــق وتدبيــره، ودور عالــم 

الطبيعــة والبنــاء االجتماعــي والســياق التاريخــي لألحــداث واألوضــاع، ودور 
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ــة الصحيحــة  ــه الرؤي ــات والطبقــات، وتنعــدم في ــال وســائر الفئ ــراء والعّم الفق

الصائبــة لألوضــاع واألحــداث وأســبابها ومســبباتها القريبــة والبعيــدة، المباشــرة 

ــر المباشــرة، وفرصــة المراجعــة والتصحيــح، فحالهــم بيــن الكفــر بالنعمــة  وغي

وبيــن الظلــم لآلخريــن وهضــم حقوقهــم، وعلــى ضــوء هــذه النظــرة الخاطئــة 

بيــن  والمواجهــات  األوضــاع  تســير  المنحــرف،  والســلوك  المعــّوج  والمنطــق 

النظــام والمعارضــة مــن ســيء إلــى أســوء، بــدالً مــن أن تســير نحــو التهدئــة 

 فــي نهايــة المطــاف إلــى هــاك الظالميــن 
ً
واألحســن، حتــى ينتهــي األمــر حتمــا

والبقــاء علــى نظامهــم الفاســد ودولتهــم المشــؤومة وشــقائهم فــي الداريــن الدنيــا 

واآلخــرة.

اَء�قُْهُم  �بَ  � دنَ اإِ
>�نَ تعالــى:  قولــه  فــي  الجنــس  بــام  الحســنة  تعريــف  وقيــل: 

<))) فيــه إشــارة إلــى أن خيــر الطبيعــة، مثــل: الخصــب والصحــة واألمــن  هقُ َحَس�نَ
ْ
�ل

ــه واتســاعه، فالنعــم  كالواجــب واألصــل الثابــت لكثرت ، وهــو  ــر كثي والســامة 

كثيــرة الحصــول تأتيهــم متواليــة متتابعــة بحســب العــادة فــي بادهــم. وتنكيــر 

<))) فيــه إشــارة إلى أن شــّر الطبيعة،  هق �أَ ِ
ُهْم َس�يّ ِص�بْ الســيئة فــي قولــه تعالــى: >إَِو�ن �قُ

مثــل: القحــط والجــدب واآلفــات والمــرض والخــوف والقتــل وكــوارث الطبيعــة 

، وأنــه اتفاقــي وغيــر مألــوف الحصــول عندهــم، علــى  قليــل بالقيــاس إلــى الخيــر

أنــه علــى قســمين:

َساُد  �نَ
ْ
َهَر �ل بعضــه بســبب األعمــال الســيئة لإلنســان، قــول اهلل تعالــى >طنَ أ. 
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ُهْم 
َّ
َ�ل

َ
�� ل

ُ
�ي َعِمل ِ دن

َّ
ْ�صنَ �ل ُهم �بَ �قَ �ي �نِ اِس ِل�يُ

ِ��ي �ل�نَّ �يْ
أَ
�قْ � َما َكَس�بَ ْحِر �بِ �بَ

ْ
ِرّ َو�ل �بَ

ْ
�نِ�ي �ل

والنكبــات  والشــدائد  والمحــن  المصائــب  ظهــرت  أي:   (((> ُ���نَ ْرحبِ َ �ي

كيــن واألعاصيــر  وانتشــرت البايــا فــي البــر والبحــر مثــل الــزالزل والبرا

والعواصــف المدمــرة والســيول الجارفــة والفيضانــات الغامــرة والقحــط 

واألوبئــة  الغريبــة  والعاهــات  واآلفــات  واألمــراض  والجــدب  الشــديد 

وغــاء األســعار وضيــق المعيشــة والحــروب الطاحنــة وفقــدان األمــن 

كســبت  واالســتقرار وظهــور الخــوف والجــوع ونحــو ذلــك، بســبب مــا 

أيــدي النــاس اآلثميــن مــن الشــرك والمعاصــي والذنــوب، أي: بيــن أعمــال 

النــاس الســيئة وبيــن مــا يحــل بهــم مــن المصائــب والمصاعب والشــدائد 

ــا رابطــة وصلــة وثيقــة؛ ليذيقهــم اهلل؟زع؟ عقــاب بعــض أعمالهــم  والباي

الســئية فــي الدنيــا، برجــاء أن تــرّق قلوبهــم، ويتعظــون ويرجعــون إلــى 

ــى  ــون مــن الكفــر إل ــى، ويتحول ــى اهلل ســبحانه وتعال ــون إل رشــدهم ويتوب

اإليمــان، ومــن المعصيــة إلــى الطاعــة، فتصلــح أحوالهم ويســتقيم أمرهم، 

 ويعرفــوه حــق معرفتــه.
ً
فيجــب عليهــم أن ينتبهــوا إلــى ذلــك جيــدا

عالــم  لــوازم  ومــن  الطبيعــة  عالــم  قوانيــن  بمقتضــى  يحــدث  بعضــه  ب. 

ــره فــي النظــام الكونــي العــام  ــه، إال أن خي اإلمــكان المحــدود وتزاحمات

كثــر مــن شــره، فهــو ال يخالــف الحكمــة اإللهيــة، ولــه دور فّعــال وبالــغ  أ

فــي تنميــة طاقــات اإلنســان واســتعداداته ومواهبــه وقدراتــه ورقيــه، 

كمالــه الائــق بــه والمقــّدر لــه. والوصــول بــه إلــى 
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<)))، ألن  هقُ َحَس�نَ
ْ
اَء�قُْهُم �ل وقيــل: عّبــر فــي جانــب الحســنة بالمجــيء، قولــه: >�بَ

كمــا يترقــب  كثيــر ومألــوف ومرغــوب فيــه، فهــم يترقبونــه  حصــول الحســنة 

ُهْم  ِص�بْ
ــه >�قُ ــة، قول ــر فــي جانــب الســيئة باإلصاب ، وعّب األهــل مجــيء المســافر

<))) ألن حصــول الســيئة قليــل وفجــأة دون رغبــة فيهــا وال ترقــب لهــا. هقٌ �أَ ِ
َس�يّ

اَء�قُْهُم  �بَ  � دنَ اإِ
>�نَ قولــه:  الشــرطية،  بــإذا  الحســنة  جانــب  فــي  جــيء  وقيــل: 

<)3) ألن الغالــب فــي )ِإَذا( الداللــة علــى اليقيــن بوقــوع الشــرط أو ما يقرب  هقُ َحَس�نَ
ْ
�ل

 لكــون 
ً
مــن اليقيــن، ولذلــك غلــب أن يكــون فعــل الشــرط مــع )ِإَذا( فعــًا ماضيــا

الماضــي أقــرب إلــى اليقيــن فــي الحصــول. وجــيء فــي جانــب الســئية بحــرف 

<))) ألن الغالــب أن تــدل )ِإن( علــى التــردد والشــك  هقٌ �أَ ِ
ُهْم َس�يّ ِص�بْ

إن، قولــه: >إَِو�ن �قُ

 أو قليــل الحصــول غيــر مجــزوم بوقوعــه 
ً
فــي وقــوع الشــرط، ولكــون الشــيء نــادرا

ومشــكوك فيــه.

يم لتفسير آل فرعون لالبتالء نقض القرآن الكر

تهــّرب آل فرعــون مــن تحّمــل المســؤولية عّمــا أصابهــم وأصــاب قومهــم مــن 

 بهــم مــن المصائــب والشــدائد والنكبــات، وحملــوا 
ّ

البــاء الشــديد ومــا حــل

موســى الكليــم؟ع؟ ودينــه ودعوتــه والذيــن آمنــوا بــه واتبعــوه المســؤولية الكاملــة 

كل الــذي حــدث إليهــم، وهــذا منطــٌق أعــوٌج غيــر واقعــي، وقلــب صريــح  عــن 
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وواضــح للحقائــق، وانفصــال عــن الواقــع، وعجــز عــن مواجهتــه والتغلــب عليــه. 

فقــد تجاهلــوا األســباب الواقعيــة الفعليــة للمشــكلة، وجعلــوا مــا ليــس بســبٍب 

 لهــا!! وقــد 
ً
 لحلهــا ســببا

ً
 لتفــادي المشــكلة وطريقــا

ً
، وجعلــوا مــا هــو ســببا

ً
ســببا

ــن وأثبــت: رّد عليهــم القــرآن الكريــم ونقــض تفســيرهم وبّيَ

ــر اهلل؟زع؟ الــذي تنتهــي إليــه جميــع  ــى تدبي ــر وشــر إل كل خي أن مرجــع  أ. 

األســباب، والــذي يجريــه بمقتضــى حكمتــه ومشــيئته، فهــو الــذي يشــاء 

كل مــا يصيبهــم مــن الحســنة والســيئة.

ــر  ــزل بســاحتهم هــو تدبي ــاء ين ــة تحــل بهــم وكل ب كل مصيب أن منشــأ  ب. 

كفرهــم  وســببه  ومشــيئته،  حكمتــه  بمقتضــى  يجريــه  الــذي  اهلل؟زع؟ 

وضالهــم، وأفكارهــم المنحرفــة عــن الديــن اإللهــي الحــق وأخاقهــم 

القبيحــة، وأعمالهــم الســيئة المشــؤومة، وهــو مــا وعــدوا بــه مــن العقــاب 

فــي الدنيــا علــى أعمالهــم، ومــا تجنيــه أيديهــم مــن الذنــوب والمعاصــي 

واآلثــام، فليــس هــو مــن عنــد موســى الكليــم؟ع؟، وال مــن عنــد غيــره مــن 

 بيــن األفــكار واألخــاق 
ً
؛ ألن الصلــة قائمــة ووثيقــة جــدا

ً
المخلوقيــن أبــدا

واألعمــال وبيــن األوضــاع القائمــة في المجتمع الحســنة والســيئة، وهناك 

ــر  ــة، وهــي مــن تدبي ــة والصل ــن عامــة صارمــة تحكــم هــذه العاق قواني

اهلل؟زع؟، وتخضــع إلرادتــه ومشــيئته، وال تخــرج عنهمــا قيــد شــعرة ال أقــل 

، وهــو العالــم بــكل صغيــر وكبيــر مــن أحوالنــا الفكريــة والروحيــة  كثــر وال أ

والنفســية والســلوكية، والعالــم بجميــع أفعالنــا وحركاتنــا وســكناتنا.

وعليــه: فــكل مــا يكــون فــي المجتمعــات مــن أوضــاع حســنة أو ســيئة هــي 
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ــا اهلل ؟ج؟  ــع األســباب، وقــد حذرن ــذي تنتهــي إليــه جمي ــر اهلل؟زع؟، ال مــن تدبي

. وأن التطيــر جهــل وخرافــة ال عاقــة  مــن عواقــب الكفــر والمعصيــة والبطــر

ُر َما  ِ
�يّ

�نَ ُ � �ي
َ
َه ل

َ
�نَّ �لّل لــه بالمنطــق الســليم والحقائــق الكونيــة، قــول اهلل تعالــى: >�إِ

ِه  ُدو�نِ �ن  ّمِ ُهم 
َ
ل َوَما  ُه 

َ
ل  

َ
َمَرّد ا 

َ
ل �نَ ُس�ًء�  ْ�ٍم  �قَ �بِ ُه 

َ
�لّل َر�َد 

أَ
�  � إَِودنَ ِسِهْم  �نُ �ن

أَ
ا �بِ َما  ُرو�  ِ

�يّ
�نَ ُ �ي َح�قَّٰ�  ْ�ٍم  �قَ �بِ

التاريخيــة  اإلنســان  لمســيرة  التدبيــر  فــي  اهلل؟زع؟  ســنة  أن  أي:  َو�ٍل<)))،  ِم�ن 

التكامليــة، قــد جــرت علــى أنــه ال يغيــر مــا بقــوم مــن األوضــاع العامــة السياســية 

واالقتصاديــة واالجتماعيــة، الحســنة أو الســيئة، حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم 

مــن األفــكار واألخــاق والحــاالت الروحيــة، ومــا يصــدر عنهــم مــن األعمــال 

والعاقــات الصالحــة والطالحــة، فــا يغيــر النعمــة والعافيــة وســعة العيــش 

 ، واألمــن إلــى النقمــة والبــاء والضيــق والخــوف، حتــى يغيــروا اإليمــان إلــى الكفــر

ــى البطــر والجحــود. ــة، والشــكر إل ــى المعصي والطاعــة إل

وال يغيــر مــا بهــم مــن الشــقاء والضيــق والبــاء والحــزن والخــوف إلى الســعادة 

والســعة والعافيــة والغبطــة والبهجــة والســرور واألمــن، حتــى يغيــروا الكفــر إلــى 

. يقــول الشــيخ  اإليمــان، والمعصيــة إلــى الطاعــة، والبطــر والجحــود إلــى الشــكر

محمــد جــواد مغنيــة: »مــا مــن شــك أن اهلل ال يغيــر مــا بنــا مــن جهــل حتــى نبنــي 

المــدارس والجامعــات والمختبــرات، واهلل ال يغيــر مــا بنــا مــن فقــر حتــى ننشــئ 

المــزارع، ونقيــم المصانــع، واهلل ال يغيــر مــا بنــا مــن ذل وهــوان وعبوديــة حتــى 

 واحــدًة ضــد كل معتــد أثيــم، واهلل ال يغيــر مــا بنــا 
ً
، ونجاهــد يــدا

ً
 واحــدا

ً
نتفــق قلبــا

مــن شــتات حتــى نتحــرر مــن األغــراض والشــهوات«))).

1. الرعد: 11 
، محمد جواد مغنية، صفحة 322  2. التفسير املبين
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، فــإن إرادته نافذة 
ً
 وهــاكا

ً
 وشــدًة وضيقــا

ً
 وعذابــا

ً
إذا أراد اهلل؟زع؟ بقــوم ســوءا و

فيهــم، وال منجــي يســتطيع أن ينجيهــم ويمنعهــم ممــا أراده اهلل؟زع؟ بهــم؛ ألن ال 

ــه، وال يجــري شــيء علــى  إرادت ــه و ــر بــدون إذن ــره، وال مؤث ــم غي ــر فــي العال مدب

خــاف مشــيئته، وال أحــد يســتطيع أن يغيــر أو يمنــع أي شــيء ممــا يريــد، فــا 

ولــي لهــم يســتطيع أن يرفــع عنهــم الســوء فيلجــؤون إليــه غيــره.

وعليــه: فليحــذروا مــن اإلقامــة علــى مــا يكــره مــن الكفــر والمعصيــة والبطــر 

ونحوهــا، حتــى ال يحــل بهــم مــا ال يــرد عــن القــوم الظالميــن المجرميــن مــن 

الهــاك والشــقاء.

 فــي أوضاعنــا األمنيــة والسياســية 
ً
وبنــاًء علــى مــا ســبق: إذا وجدنــا ســوءا

 عــن 
ً
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة وغيرهــا، فعلينــا أن نبحــث فــورا

نقــاط الضعــف واالنحــراف فــي داخــل أنفســنا، فــي أفكارنــا وحاالتنــا الروحيــة 

كل عيــب  واألخاقيــة، وفــي أعمالنــا ومعاماتنــا مــع اآلخريــن، ونتطهــر مــن 

ورجــس، وكل مــا هــو ســيء وقبيــح، حتــى تتحســن أوضاعنــا وتتغيــر نحــو 

الطــرق  فــي  ونــدور  ونلتــف  األمــام،  إلــى  الهــروب  مــن  نحــذر  وأن  األفضــل، 

 لمــا يعــرف بعقــدة المؤامــرة 
ً
الملتويــة، ونلقــي بالمســؤولية علــى اآلخريــن، وفقــا

أو أن نلجــأ إلــى القــوة والعنــف ضد األبرياء والضعفــاء الذين يطالبون بالحقوق 

كلــه خــاف الحكمــة والشــجاعة األدبيــة  ، فــإن ذلــك  واإلصــاح والتطويــر

واألمانــة مــع النفــس ومــع اآلخريــن، وطريــق إلــى الفشــل والضعــف، وتعزيــز 

االنحــراف والتخلــف واالنحطــاط. وأن الطريــق إلــى الســام واألمــن واالســتقرار 

إزالــة الشــعور بالغربــة والغبــن والمظلوميــة  والتنميــة، هــو العدالــة والمســاواة، و
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ــى هــذا األســاس. ــز الشــعور بالوحــدة واالنتمــاء عل فــي المجتمــع، وتعزي

والمتربصيــن  المســتبدين،  والحــكام  المتجبريــن،  الفراعنــة  أن  غيــر 

فــي  الغارقيــن  الفاســدين،  والنفعييــن  األنانييــن،  واالنتهازييــن  المســتغلين، 

عالــم الدنيــا والمــادة والمصالــح الدنيويــة األنانيــة، يجهلــون هــذه الحقائــق 

وأخواتهــا، ويجهلــون آثارهــا ونتائجهــا، ويتوهمــون أن أعمالهــم الســيئة تفــوت 

وتــزول وال ترجــع عليهــم بشــيء، وال عاقــة لهــا وال صلــة وال رابطــة بمــا حــل 

عليهــم مــن المصائــب والمصاعــب والشــدائد والمحــن والبايــا، ويتوهمــون بــأن 

إلقــاء المســؤولية عــن أخطائهــم وتقصيرهــم علــى اآلخريــن ومحاســبتهم عليهــا 

ومعاقبتهــم بهــا، واللجــوء إلــى العنــف والقوة واإلرهاب ضــد األبرياء والمصلحين 

والثــوار والمطالبيــن بالحقــوق ينفعهــم ويطيــل فــي عمرهــم، وهــو فــي الحقيقــة 

يفاقــم المشــكلة، ويعــود بالضــرر البليــغ عليهــم، ويدخلهــم فــي طريــق الاعــودة 

 بهاكهــم، والقضــاء علــى حكمهــم.
ً
مــع الشــعب، الــذي ينتهــي حتمــا

كثــر خطــورة أنهــم ال يتفكــرون ليعلمــوا الحقيقــة، ال ألنهــم ال يريــدون  واأل

الوصــول إليهــا ومعرفتهــا، بــل ألنهــم ال يريــدون أن يعرفوهــا؛ ألنهــم ال يريــدون أن 

يغيــروا مــا هــم عليــه مــن الكفــر والضــال والطغيــان والبطــر والفســاد، وهنــا تبــرز 

كبيــرة نجدهــا عنــد الكثيــر مــن النــاس من مختلف الفئــات والطوائف  مشــكلة 

والطبقــات، وهــي أنهــم يشــكلون ألنفســهم قناعــات ذاتيــة تناســب أهواءهــم 

آمــال ومعاييــر خاصــة غيــر موضوعيــة، ثــم  ورغباتهــم، ويجعلــون ألنفســهم 

يحكمونهــا بغيــر حــق وال دليــل فــي جميــع مــا يصــل إليهــم ويطــرح عليهــم مــن 

كل مــا يخالفهــا ويتعــارض  أفــكار وقيــم ومبــادئ، وال يرضــون بغيرهــا، ويرفضــون 
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ــر مقنعــة لهــم؛ ألنهــا تخالــف قناعاتهــم وثوابتهــم، ممــا  معهــا بحجــة أنهــا غي

يجعلهــم فــي طريــق مســدود أمــام الهدايــة واتبــاع الحــق، ولــن ينفــع معهــم 

بطبيعــة الحــال أي منطــق أو حجــة أو دليــل أو برهــان.

 ،(((> ُم��ن
َ
ْ�ل َ � �ي

َ
َرُهْم ل َ ْك�ث

أَ
ِك�نَّ �

َٰ
كثرهــم فــي قولــه: >َول وقيــل: نفــي العلــم عــن أ

فيــه تنبيــه علــى أن قليــًا منهــم يعلمــون الحقيقــة، علــى خــاف مــا عليــه 

ــة  ــة يشــايعون ويناصــرون مقال ــر قومهــم مــن الجهــل بهــا، لكــن هــؤالء القل كث أ

كثريــن، وهــذا هــو الضــال المبيــن، والســبيل إلــى الهــاك والشــقاء األبــدي  األ

 مــن غيرهــم؛ ألنهــم يعرفــون الحــق 
ً
كثــر ســوءا الكامــل فــي اآلخــرة، وهــؤالء أ

ويخالفونــه عــن علــم ويقيــن!!

عناد آل فرعون ونزول آيات العذاب عليهم

ا  �نَ
ْ
ْرَسل

أَ
ا �نَ 132 �نَ �ي ِم�نِ ُم�أْ �بِ َك 

َ
ل ْح�نُ 

�نَ َما  �نَ َها  �بِ ا  ْسَحَر�نَ �قَ ِ
ّ
ل هقٍ  �يَ

آ
� ِم�نْ  ِه  �بِ ا  �نَ �قِ

أْ
ا �قَ َمْهَما   ��

ُ
ال >َو�قَ

ْ�ًما  �� �قَ ُرو� َوَكا�نُ �بَ
ْ
ك اْس�قَ ا�قٍ �نَ

َ
ل ّصَ �نَ ا�قٍ ّمُ �يَ

آ
َم �

َ
اِدَع َو�لّد �نَ

َل َو�لصنَّ ّمَ �قُ
ْ
َر�َد َو�ل َ حب

ْ
ا�نَ َو�ل ��نَ ِهُم �لّ�ُ �يْ

َ
َعل

> �ن ِرِم�ي ْ حب ّمُ

قــال فرعــون الطاغيــة وقومــه الفاســقون، المعينــون لــه علــى الكفــر والباطــل 

والظلــم والجــور والطغيــان، والمتضامنــون معــه فــي اســتضعاف بنــي إســرائيل 

إذاللهــم وعلــى مناهضــة موســى الكليــم؟ع؟ ودينــه وحركتــه  واســتعبادهم و

اإلصاحيــة والثوريــة، قالــوا لموســى الكليــم؟ع؟ فــي تحــٍد منهــم صــارخ، وعنــاد 

ومكابــرة لدينــه ومــا جــاء بــه مــن المعجــزات النيــرات الباهــرات والبينــات 

1. األعراف: 131
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الواضحــات والبراهيــن الســاطعة القاطعــة، وبهــدف تأييســه مــن إيمانهــم بــه 

َك 
َ
ْح�نُ ل

َما �نَ َها �نَ ا �بِ
ْسَحَر�نَ �قَ ِ

ّ
هقٍ ل �يَ

آ
ِه ِم�نْ � ا �بِ

�نَ �قِ
أْ
ا وتصديقهــم برســالته واتباعهــم لــه: >َمْهَما �قَ

 ، <)))، أي: ال تتعــب نفســك معنــا وتشــق عليهــا بمــا تأتــي بــه مــن الســحر �ن �ي ِم�نِ ُم�أْ �بِ

وتحــاول أن تأتــي بالمزيــد ممــا تدعيــه أنهــا آيــات ومعجــزات مــن عنــد رب 

العالميــن؛ ألننــا مصــرون علــى البقــاء علــى مــا نحــن عليــه مــن الديــن الفرعونــي 

والسياســة واالجتمــاع، وماضــون فيــه، وثابتــون عليــه إلــى النهايــة، ولــن نتراجــع 

لــك عــن شــيء مــن مواقفنــا وديننــا ونظــام دولتنــا وسياســتنا الفرعونيــة، ولــن 

نتخلــى عــن شــيء مــن ذلــك، فجديــر بــك أن تيــأس منــا، فلــن نؤمــن بــك، 

ــا إليــه مــن العقائــد والقيــم  ولــن نصدقــك، ولــن نتبعــك فــي شــيء ممــا تدعون

واألحــكام والمصالــح والســلوك، فقــد تقــرر عندنــا بشــكل قاطــع ونهائــي، أنــك 

كل شــيء تأتينــا بــه علــى أنــه آيــات  كــذاب، وجزمنــا بــأن  ســاحر مخــادع 

ومعجــزات مــن عنــد رب العالميــن، هــو عندنــا وفــي يقيننــا مجــرد ســحر ال 

ــه مــن  ــه عمــا نحــن علي ــا ب ــا؛ لتصرفن ــا وخداعن ــه علين ــه للتموي ــي ب ، تأت ــر كث أ

الديــن والسياســة والنظــام الفرعونــي ودولتــه، وال عاقــة لــه البتــة مــن قريــب أو 

إن وجــد فــا دخــل  بعيــد بمــا تســميه أنــت رب العالميــن، الــذي ال وجــود لــه، و

لــه فــي حياتنــا، فنحــن الذيــن نضــع النظــام القانونــي والسياســي واالقتصــادي 

واالجتماعــي واألخاقــي والقضائــي الــذي يناســبنا، ويخــدم مصالحنــا، ويحقــق 

أغراضنــا الماديــة والمعنويــة فــي الحيــاة، وال عاقــة لــرب العالميــن بــه مــن 

ــد. قريــب أو بعي

وعليــه: عليــك أن تيــأس منــا فلــن نؤمــن بــك، ولــن نصدقــك، ولــن نتبعــك 
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، مهمــا حاولــت، ومهمــا جئتنــا بأعمــال عجيبــة خارقــة للعــادة، بزعــم أنهــا 
ً
أبــدا

آيــات ومعجــزات ممــن تدعــي أنــه رب العالميــن. أي: أنهــم قابلــوا اآليــات، ومــا 

ــاد، وأنهــم مصــرون  ــد مــن الغــرور والعن ــا بمزي حــل بهــم مــن المصائــب والباي

علــى تكذيبــه والكفــر بمــا يدعوهــم إليــه إلــى األبــد، مهمــا جاءهــم بآيــات 

ومعجــزات وحجــج وبراهيــن، ولقــد قالــوا ذلــك، وأصــروا عليــه، رغــم أن الســحرة 

، وأصحــاب االختصــاص والخبــرة فيــه،  وهــم أهــل الفــن المحترفيــن فــي الســحر

الذيــن جــاؤوا بهــم لمبــارزة موســى الكليــم؟ع؟ وجعلوهــم حجــة بينهــم وبينــه، 

 بــكل جــرأة وشــجاعة منقطعــة النظيــر فــي 
ً
قــد أقــّروا صراحــة، وأعلنــوا جهــارا

ميــدان المبــارزة، أمــام الجماهيــر المحتشــدة، وبحضــور فرعــون وملئــه وأعوانــه 

وأنصــاره وكامــل جهــازه األمنــي والعســكري والسياســي واإلداري والفنــي، بــأن مــا 

إنمــا  جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟ ليــس مــن الســحر فــي شــيء، وال مشــابه لــه، و

 ، هــو آيــة ومعجــزة عظيمــة، لهــا حقيقــة فعليــة فعالــة غيــر موجــودة فــي الســحر

 ُ ِر�ب حنْ
، >َو�قُ ــة مطلقــة فــوق الطبيعــة وفــوق طاقــة البشــر ــوة غيبي تقــف وراءهــا ق

آمنــوا  <. وقــد  ِر ِحَسا�بٍ �يْ
�نَ اُء �بِ َ سث

�قَ �قُ َم�ن  ْررنُ ِ َو�قَ
ّ َح�ي

ْ
�قَ ِم�نَ �ل ِ

َم�يّ
ْ
ُ �ل ِر�ب حنْ

ِ َو�قُ �ق ِ
َم�يّ

ْ
َّ ِم�نَ �ل َح�ي

ْ
�ل

الســحرة بنبــوة موســى الكليــم وأخيــه ووزيــره هــارون ؟امهع؟ ورســالتهما مــن عنــد 

كافــة النــاس، وأعلنــوا ذلــك أمــام الجماهيــر فــي ميــدان  رب العالميــن إلــى 

لفــرط  إليمانهــم؛   
ً
ثمنــا حياتهــم  ودفعــوا  وملئــه،  فرعــون  وبحضــور  المبــارزة 

يقينهــم فيمــا آمنــوا بــه، وصــواب موقفهــم اإلنســاني البطولــي العظيــم.

لكــن فرعــون وقومــه لــم يتبعــوا الســحرة الكــرام المحترفيــن، الذين جــاءوا بهم 

؛ لكــي يبــارزوا بهــم موســى الكليــم؟ع؟  مــن جميــع المناطــق واألنحــاء فــي مصــر

وجعلوهــم حجــة بينهــم وبينــه، ليظهــروا حقيقــة مــا عنــده، ومــا جــاء بــه، ولــم 
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يصدقوهــم فيمــا عرفــوه مــن الحــق، وأيقنــوا بــه، بــل أنزلــوا بهــم أشــد العقوبــات، 

 منهــم إليمانهــم بالحــق 
ً
 بأبشــع صــور القتــل، ونكلــوا بهــم انتقامــا

ً
وقتلوهــم صبــرا

 إلــى الدليــل والبرهــان الســاطع القاطــع والحجــة النيــرة الباهــرة؛ وألنهــم 
ً
اســتنادا

وحكومتــه،  فرعــون  طاعــة  وعلــى  الفرعونــي،  والنظــام  الديــن  علــى  خرجــوا 

وآمنــوا بديــن موســى الكليــم؟ع؟ وبرســالته، وعدالــة قضيتــه، وشــرعية مطالبــه 

إســرائيل  بنــي  وشــرعية حركــة  والحقوقيــة،  والسياســية  الدينيــة  اإلصاحيــة 

ــة. وثورتهــم التحرري

المعجــزة  بيــن  الفاســقون  وقومــه  الطاغيــة  فرعــون  ســاوى  فقــد  وعليــه: 

، وبيــن الحقائــق واألوهــام، وبيــن المنطــق والامنطــق، وبيــن الدليــل  والســحر

َما  َها �نَ ا �بِ
ْسَحَر�نَ �قَ ِ

ّ
هقٍ ل �يَ

آ
ِه ِم�نْ � ا �بِ

�نَ �قِ
أْ
ا والادليــل، وبيــن الحــق والباطــل، وقولهــم: >َمْهَما �قَ

<))) الــذي جابهــوا بــه موســى الكليــم؟ع؟، وأصــروا عليــه، يحمــل  �ن �ي ِم�نِ ُم�أْ َك �بِ
َ
ْح�نُ ل

�نَ

الكثيــر مــن العتــو والعنــاد والمكابــرة والســخرية واالســتهزاء بموســى الكليــم؟ع؟، 

إرشــاداته وبمــا جــاء بــه  وعــدم االكتــراث، وعــدم المبــاالة بدعوتــه ومواعظــه و

مــن اآليــات الســاطعة والبينــات الواضحــة والمعجــزات العظيمــة، وســدوا علــى 

ــه موســى  ــة، مــع اعترافهــم بعظمــة مــا جاءهــم ب ــاب الفهــم والهداي أنفســهم ب

الكليــم؟ع؟، وبعجزهــم عــن الــرد عليــه، ومقابلــة الدليــل بالدليــل والحجــة 

بالحجــة، ولجــأوا إلــى القــوة والعنــف واإلرهــاب؛ إلســكات صوت الحــق والعدل 

والخيــر والفضيلــة والعقــل والمنطــق والهــدى والصــواب، ممــا يــدل علــى أنهــم 

ال يبحثــون عــن الحقيقــة والعدالــة والخيــر والفضيلــة والحقــوق والمصلحــة 

؛ ألن المهــم عندهــم هــي مصالحهــم 
ً
 وال اعتبــارا

ً
العامــة، وال يقيمــون لهــا وزنــا

1. نفس املصدر
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كمــا هــو دأب الفراعنــة المتجبريــن والحــكام   ، الدنيويــة الخاصــة فقــط وال غيــر

المســتبدين والمترفيــن المســتغلين واالنتهازييــن األنانييــن والنفعييــن الفاســدين 

فــي العالــم علــى طــول التاريــخ وعــرض الجغرافيــا، وال يعتقــدون بالصلــة الوثيقــة 

كمــال  وبيــن  والعمــل بمقتضاهــا،  الحقيقــة  بيــن معرفــة  القائمــة  الوجوديــة 

ــة وســعادته  ــاة الكامل ــة فــي دورة الحي ــه الحقيقي ــه ومصلحت اإلنســان وخيريت

 
ً
بــل يفصلــون فصــًا تامــا الدنيــا واآلخــرة،  الداريــن  الكاملــة فــي  الحقيقيــة 

بيــن حيــاة اإلنســان وواقعــه وبيــن الحقائــق فــي نفســها، وال قيمــة للحقائــق 

ــر شــؤونه وكافــة أمــوره  ــره وتدبي ــاة اإلنســان ومصي فــي نفســها، ويخضعــون حي

العامــة، ألهــواء الحــكام والمنتفعيــن المهيمنيــن علــى مقاليــد األمــور ومقــدرات 

ومــا  الحســية،  وملذاتهــم  الحيوانيــة  وشــهواتهم  ونزواتهــم  ولرغباتهــم  البــاد، 

إراداتهــم الجائــرة  تقتضيــه مصالحهــم الخاصــة وترتضيــه عقولهــم الســخيفة و

عــن الحــق والعــدل والخيــر والفضيلــة، وأذواقهــم الحســية المنحرفــة عــن الديــن 

الحــق والفطــرة والطبــع الســليم والعقــل والمنطــق، وذلــك منهــم بــدون حجــة 

وال برهــان صحيــح.

وهــم فــي الحقيقــة والواقــع مــن الفئــة الضالــة، الذيــن قــال اهلل تعالــى عنهــم: 

َها<)))، أي: أنهــم بلغــوا مــن الكفــر والعنــاد والمكابــرة  �� �بِ
ِم�نُ �أْ ُ هقٍ ل� �ي �يَ

آ
َرْو� ُكل � َ >إَِو�ن �ي

والمصالــح  الــذات  وحــب  واألنانيــة  والمــادة  الدنيــا  عالــم  فــي  واالســتغراق 

الدنيويــة الخاصــة درجــة ال يفيــد معهــم دليــل وال برهــان وال موعظــة مــن أحــد 

.
ً
ــدا أب

1. األنعام: 25



الفوا الرالاف ت دو اللرا  ولالك فررلل والتتال: لني ةلرامما    407 

ِه  �ي ل�� �ن �نَ ا ِم�نَ �لسماِء �نَ ا�بً ِهم �ب �ي
َ
ا َعل ح�ن �قَ � �نَ

َ
ومــن الذيــن قــال اهلل تعالــى عنهــم: >َول

�ٌم َمسح�رو�نَ <)))، أي: لو أن اهلل؟زع؟  ح�نُ �قَ
ل �نَ ا �بَ صاُر�ن �ب

أَ
ما ُسِكَر�ق � �ن ال�� �إِ �ق

َ
��نَ 14 ل �ُرحب َ �ي

مكنهــم مــن الصعــود إلــى عالــم الملكــوت األعلــى والمجــردات، فــرأوا المائكــة 

الكــرام ومــا فيــه مــن العجائــب واآليــات والبينــات والدالئــل الواضحــة، التي هي 

نفــس الحقيقــة وعينهــا رؤيــة عيــان ومشــاهدة، لقالــوا لفــرط عنادهــم وتعنتهــم 

ومكابرتهــم: إنمــا ســكرت أبصارنــا، فمــا رأينــاه ليــس بحقيقــة وال واقــع لــه، وأننــا 

صبنــا بــه، فمــا رأينــاه مــا هــو إال مجــرد أوهــام ال حقيقــة لهــا 
ُ
تعرضنــا للســحر وأ

وال واقــع، وســيبقون علــى عادتهــم يجادلــون بالباطــل والامنطــق؛ ليدحضــوا 

بــه الحــق والمنطــق، فهــم ال يؤمنــون إال بذواتهــم الخبيثــة ومنافعهــم الدنيويــة 

الخاصــة، وعالمهــم الوحيــد هــو عالــم الدنيــا والمــادة والمصلحــة، وال يعترفــون 

 ،
ً
بديــن أو حقائــق أو قيــم أو مبــادئ أو منطــق وال بشــيء مــن هــذا القبيــل أبــدا

.
ً
 أو اعتبــارا

ً
وال يقيمــون وزنــا

<)))، تفيــد المبالغــة فــي القطــع بانتفــاء  �نَ �ي ِم�نِ ُم�أْ َك �بِ
َ
ْح�نُ ل

َما �نَ وقيــل: أن عبــارة >�نَ

إليــه مــن اإليمــان بعقيــدة  إيمانهــم بنبــوة موســى الكليــم؟ع؟ ومــا يدعوهــم 

التوحيــد والمعــاد والنبــوة واألخــاق الكريمــة والشــريعة اإللهيــة ونحــو ذلــك، 

ودوام هــذا االنتفــاء.

َك<)3) فــي العبــارة يومــئ إلــى العامــل المؤثــر وهــو العنــاد 
َ
وقيــل: أن لفــظ >ل

15-14 : 1. الجر
2. األعراف: 132
3. نفس املصدر
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عــن  يكشــف  وهــو  مبدئــي،  ال  شــخصي  الدافــع  وأن  والمكابــرة،  والتعصــب 

كمــة، ويــرون موســى  اســتعائهم وتكبرهــم، إذ يــرون أنفســهم مــن طبقــة عليــا حا

الكليم؟ع؟ من طبقة ســفلى محكومة ومســتضعفة، فا يليق بهم أن يخضعوا 

لموســى الكليــم؟ع؟ ليتبعــوه، بــل يجــب عليــه هــو أن يبقــى علــى خضوعــه 

واتباعــه وتبعيتــه لهــم، فالمســألة عندهــم ليســت مســألة حقائــق ومنطــق، 

ــه بالفكــر واألخــاق والســلوك أو  ــز طبقــي مــوروث ال دخــل ل ــل مســألة تميي ب

نحــو ذلــك، فســّدوا بهــذا النمــط مــن التفكيــر والمنطــق الجاهلــي المتعصــب 

والمتخلــف علــى أنفســهم منافــذ وطــرق الهدايــة والرفعــة الحقيقيــة والتكامــل 

اإلنســاني الفعلــي والحقيقــي، وهــذا هــو عينــه طريــق الهــاك والشــقاء الحقيقــي 

فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وذلــك بســبب انفصالهــم عــن العقــل والمنطــق 

وعــن الحقائــق والســنن الكونيــة والتاريخيــة، وعــدم ســماعهم للمواعــظ البليغــة 

والنصائــح الصادقــة، وســلوكهم طريــق االنســاخ مــن اإلنســانية، ممــا يعرضهــم 

إلــى الســخط والمقــت اإللهــي، والشــقاء األبــدي، والعــذاب العظيــم فــي اآلخــرة.

ولــن يضــروا اهلل؟زع؟ بشــيء مــن ذلــك؛ ألنــه الغنــي المطلــق وفــي َمَنَعــٍة تامــٍة 

كيدهــم الخبيــث، بــل لــن يضــروا الدعــوة اإللهيــة الحقــة، ولــن يضــروا  مــن 

المؤمنيــن الصالحيــن، ولــن يوقفــوا تقــدم الدعــوة بكيدهــم؛ ألن اهلل؟زع؟ عالــم 

بكيدهــم، وغالــب علــى أمرهــم، ولــن يفلــح الظالمــون والكافــرون المجرمــون 

كيدهــم ومخططاتهــم التــي يســتهدفون بهــا الحقيقــة والعدالــة والدعــوة  فــي 

والمطالبيــن  الشــرفاء  والمناضليــن  الصالحيــن  المؤمنيــن  والدعــاة  والفضيلــة 

بهــذا  يشــعرون  ال  الشــديد  لألســف  ولكنهــم  اإلنســان،  بحقــوق  المخلصيــن 

الوبــال العظيــم عليهــم؛ لفــرط اســتغراقهم فــي عالــم الدنيــا والمــادة واألنانيــة 
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والمصالــح، وانفصالهــم عــن الواقــع وعالــم الحقائــق والمنطــق والقيــم والفضيلــة.

ــد االســتهزاء  <)))، يفي هق �يَ
آ
ِه ِم�نْ � ا �بِ

�نَ �قِ
أْ
ا ــم >َمْهَما �قَ ــة فــي قوله ــل: أن لفــظ اآلي وقي

والســخرية منهــم بموســى الكليــم؟ع؟؛ ألن موســى؟ع؟ يصــف معاجــزه التــي 

، مرادهــم: أنــك تأتينــا بالســحر  يأتيهــم بهــا، بأنهــا آيــات، وهــم يصفونهــا بالســحر

وتســميه آيــة ومعجــزة، يقــول آيــة اهلل الشــيخ ناصــر مــكارم الشــيرازي: »إن لحــن 

كان  اآليــات )القرآنيــة( والقرائــن يفيــد أن الجهــاز اإلعالمــي الفرعونــي الــذي 

كــم فــي مصــر   لذلــك العصــر - أقــوى جهــاز إعالمــي، وكان النظــام الحا
ً
- تبعــا

كامــل االســتخدام...، إن هــذا الجهــاز اإلعالمــي قــد عبــأ قــواه فــي  يســتخدمه 

 ضــد موســى؟ع؟؛ ألنــه 
ً
 عامــا

ً
كل مــكان، وجعلهــا شــعارا توكيــد تهمــة الســحر فــي 

لــم يكــن هنــاك تهمــة أنســب منهــا بالنســبة إلــى معجــزات موســى؟ع؟ للحيلولــة 

دون انتشــار الدعــوة الموســوية، ونفوذهــا المتزايــد فــي األوســاط المصريــة«))).

وقيــل: أن اللفــظ يــدل علــى اعتــراف صريــح منهــم بأنهــم يرفضــون الحــق، 

وفــي نفــس الوقــت يعترفــون بالعجــز عــن مواجهتــه بالحجــة والبرهــان، فقــد 

توصلــوا إلــى قناعــة عقليــة مســتقرة فــي داخــل أنفســهم، بــأن مــا جــاء بــه 

موســى الكليــم؟ع؟ هــي فعــًا آيــات إلهيــة ومعجــزات باهــرات عظيمــة، يعجــز 

البشــر عــن أن يأتــوا بمثلهــا، ولكنهــم يــرون أن الديــن قضيــة شــخصية موروثــة 

ــار الشــخصي البحــت  ــاء واألجــداد أو مجــرد هويــة، وتخضــع لاختي مــن اآلب

وليســت ملزمــة، وال عاقــة لهــا بالشــأن العــام فــي الحيــاة وبســلوك الشــخص 

1. نفس املصدر
2. تفسير األمثل، ناصر مكارم الشيرازي، جزء 5، صفحة 110
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ــاة العامــة. ومواقفــه فــي الحي

فــكل واحــد أو جماعــة تختــار دينهــا بنفســها بحســب المــوروث، وتجعلــه 

وليــس  الدنيويــة،  مصالحهــا  ويناســب  يوافقهــا  مــا  بحســب  أو  لهــا،  هويــة 

 قــام الدليــل علــى صحتــه ووجــوب اتباعــه، فهــم 
ً
 واحــدا

ً
بالضــرورة يتبعــون دينــا

ال يعتقــدون بــأن للديــن قيمــة موضوعيــة فــي نفســه، وال يعتقــدون بوجــود صلــة 

ــة والمجتمــع والنظــام أو  ــن نظــام الدول ــن الحــق وبي ــن الدي ــة وثيقــة بي وجودي

كمــال اإلنســان المقــدر لــه وخيــره وصاحــه  المجتمــع الدولــي، وال بينــه وبيــن 

وســعادته الحقيقيــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة.

وهــذه هــي نظــرة الكثيــر مــن النــاس للديــن فــي العالــم علــى طــول التاريــخ 

وعــرض الجغرافيــا، بــل هــي النظــرة العلمانيــة الســائدة فــي عالمنــا اليــوم. وربمــا 

يكــون بهــم مــا هــو أســوء حــاالً مــن ذلــك، بــأن يكــون إبليــس الرجيــم قــد ركبهــم 

واســتولى عليهــم بالكامــل، فكانــوا صــورة بشــرية لــه فــي العنــاد والمكابــرة والعنــاد 

ــاهلل ذي   ب
ً
ــا كان عارف ــم  ــذات، فإبليــس الرجي ــة وتضخــم ال واالســتكبار واألناني

كلمــه ؟ج؟ وحــاوره مباشــرة وبــدون واســطة أحــد، وكان  الجــال واإلكــرام، وقــد 

علــى يقيــن بالمعــاد والحســاب والجــزاء فــي يــوم القيامــة، وبالنبــوة والخافــة 

اإللهيــة لإلنســان فــي األرض، ووجــوب الطاعــة هلل؟زع؟، وحرمــة معصيتــه عقــًا 

.
ً
 قطعــا

ً
حكمــا

كابــر الحق وعانده واســتكبر عليه وخالفــه، وأصر على المعصية  ومــع ذلــك 

 لــه مــن عنــد نفســه؛ وذلــك بســبب 
ً
إضالــه حســدا وعلــى إغــواء اإلنســان و

األنانيــة والحســد وتضخــم الــذات التــي وضعهــا فــي مقابــل عــزة الــرب الجليــل 
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ــك، وشــقى وأشــقى، وهــذا هــو حــال 
َ
ْهل

َ
جبــار الســموات واألرض، فهلــك وأ

الكثيــر مــن النــاس الذيــن يســلكون طريــق الكفــر والضــال عــن علــم ويقين، وهم 

أشــقى عبــاد اهلل ســبحانه وتعالــى.

وقيــل: ســموها آيــة علــى اعتقــاد موســى الكليــم؟ع؟ ال علــى اعتقادهــم، أو 

كان يأتيهــم بهــا  ــه  ــان بهــا؛ ألن ــار الغــرض الــذي تحداهــم بــه حيــن اإلتي باعتب

كان يدعوهــم إليــه مــن عقيــدة  الً علــى صــدق نبوتــه ورســالته وصحــة مــا  اســتدال

ــك،  ــة ونحــو ذل ــة والتشــريعات الرباني ــم اإللهي ــوة والمعــاد والقي ــد والنب التوحي

 منهــم بهــا.
ً
أي: ســايروه وجــاروه فــي ذلــك ال اعتقــادا

ورغــم مــا أظهــره فرعــون الطاغيــة وقومــه الفاســقون مــن اللــؤم والخبــث 

، وما جابهوا به ولي اهلل األعظم موســى بن عمران  والعناد والمكابرة واالســتكبار

الكليــم؟ع؟ مــن التكذيب والســخرية واالســتهزاء واالتهامــات الباطلة والتحدي 

كانــوا عليــه مــن الديــن الفرعونــي  واالصــرار علــى البقــاء واالســتمرار علــى مــا 

إســرائيل،  بنــي  ضــد  والتمييــز  واإلرهــاب  والعنــف  القمــع  وسياســة  الباطــل، 

إخضاعهــم للنظــام والدولــة وســلطة الملــك بالقــوة  إذاللهــم و واســتضعافهم و

وبغيــر إرادتهــم ورضاهــم وعلــى خــاف مصالحهــم، وســلبهم جميــع حقوقهــم 

الطبيعيــة فــي الحيــاة، واجتهادهــم فــي تيئيــس موســى الكليــم؟ع؟ مــن إيمانهــم 

بنبوتــه، وتصديقهــم برســالته، واتباعهــم لــه، واقتدائهــم بــه فــي جميــع األحــوال 

إلــى األبــد مهمــا جاءهــم باآليــات والمعجــزات والبينــات والبراهيــن، وأصــدروا  و

كــذاب ومتآمــر  حكمهــم النهائــي الحاســم القاطــع فيــه، أنــه ســاحر مخــادع 

علــى الملــك والحكومــة والدولــة والنظــام والشــعب، يريــد إســقاط الدولــة 
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إقصــاء أنصــار فرعــون عــن الوظائــف العليــا والمناصــب الرئيســية فــي  والنظــام و

إخــراج األقبــاط مــن أرضهــم وديارهــم ووطنهــم مــن أجــل أن يســتأثر  الدولــة، و

مــع بنــي إســرائيل والمؤمنيــن بــه بالســلطة والثــروة والمقــدرات.

 
َّ

كلــه فــإن اهلل ؟ج؟ برحمتــه الواســعة، لــم يدعهــم ولــم يتخــل مــع ذلــك 

ــدون أن  ــكل وســيلة حكيمــة مــن أجــل إيقاظهــم وهدايتهــم ب عنهــم، وعمــل ب

؛ ألن ســلبهم الخيــار خــاف الحكمــة وخــاف غايــة خلــق  يســلبهم الخيــار

 
أْ
ا َ �ن �نسث اإلنســان وتميــزه بيــن الكائنــات فــي الوجــود بأســره، قــول اهلل تعالــى: >�إِ

ننــزل  نشــأ  إن  أي:   ،(((> �نَ ِ��ي ا�نِ �نَ َها 
َ
ل ُهْم  ا�قُ ْع�نَ

أَ
� ل�قْ  �نَ �نَ هقً  �يَ

آ
� �لسَماِء  ِم�نَ  ِهم  �يْ

َ
َعل ْل  ِ رن

�نَ �نُ

عليهــم آيــة إلهيــة أو معجــزة ســماوية عظيمــة مذهلــة، تــدل علــى تهديدهــم 

، وجعــل تنزيــل اآليــة مــن الســماء أوضــح وأشــد 
ً
 محسوســا

ً
باإلهــاك تهديــدا

، فتخضعهــم وتجبرهــم علــى قبــول اإليمــان والهدايــة، فتصبــح أعناقهــم 
ً
تخويفــا

خاشــعة منقــادة لهــا بالكــره منهــم، ولكنــا لــم نشــأ ذلــك؛ ألنــه ال مصلحــة فيــه، 

وغيــر نافــع، ومخالــف للحكمــة الربانيــة ولغايــة خلــق اإلنســان وتميــزه بيــن 

إرادتنــا بمقتضــى الحكمــة  ، و الكائنــات فــي الوجــود بأســره بالعقــل واالختيــار

إرادة  و والحــق عــن نظــر  والهدايــة  اإليمــان  اإلنســان طريــق  هــي أن يســلك 

واختيــار ورضــا، وليــس عــن طريــق القهــر والغلبــة ولــو بقــوة ســماوية غيبيــة؛ ألنــه 

ال فضــل لــه فــي إيمــان يجبــر عليــه، وال يســتحق عليــه األجــر والثــواب، ولــو شــاء 

اهلل؟زع؟ ذلــك، لجعلــه فــي أصــل خلقتــه.

وقد تكفلهم اهلل ؟ج؟ بنفسه، وأراد أن يبالغ في إقامة الحجة البالغة والتامة 

1. الشعراء: 4- 
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عليهــم؛ ليضعهــم بشــكل حاســم بيــن طريقيــن ال ثالــث لهمــا: طريــق الهدايــة 

 إلــى الدليــل والبرهــان القاطــع، وطريــق الهــاك والشــقاء 
ً
الحــق واتباعــه اســتنادا

األبــدي الكامــل بعــد إقامــة الحجــة البالغــة المقامــة عليهــم، أي: أعطاهــم 

الفرصــة النهائيــة لاختيــار بيــن الهدايــة والســعادة، وبيــن الضــال والشــقاء، بعد 

 مــن الكفــر والطغيــان والفســاد 
ً
أن تمــادوا فــي عنادهــم ومكابرتهــم وبلغــوا حــدا

واالنحــراف فــي األخــاق والســلوك والمواقــف اإلجراميــة. وليــس مــن الحكمــة 

الســكوت عنهــم، حيــث أصبــح اســتمرار وجودهــم وبقاؤهــم فــي الحيــاة مــع مــا 

 علــى البشــرية ومســيرة تكاملهــا الروحــي وتقدمها 
ً
 جديــا

ً
هــم عليــه يشــكل خطــرا

اإلنســاني، وهــو أمــر مخالــف للحكمــة اإللهيــة البالغــة القاضيــة بــإرادة الهدايــة 

كمالهــا الائــق بهــا والمقــدر لهــا فــي أصــل  إيصالهــا إلــى  والســعادة للبشــرية و

إزالــة الموانــع التــي تحيــل دونهــا. ومخالف  الخلقــة والتكويــن، وتوفيــر أســبابها، و

للعــدل اإللهــي القاضــي بــأن ال يتــرك المســتضعفين ألعوبــة بيــد المســتكبرين 

الظالميــن، يتحكمــون فــي مصائرهــم بشــكل مطلــق، ويســومونهم ســوء العــذاب، 

وال حــول وال قــوة للمســتضعفين فــي مواجهتهــم، والتخلص مــن جورهم وظلمهم 

وأذاهــم. ومخالــف للرحمــة اإللهيــة بالمؤمنيــن المطيعيــن هلل ســبحانه وتعالــى 

وللرســول الكريــم؟ع؟ بــأن يتركهــم تحــت رحمــة الطواغيت الضاليــن المتجبرين، 

يتحكمــون فيهــم، ويؤذونهــم، ويضعــون الصعوبــات والعقبــات أمــام حريتهــم 

فــي الديــن والعبــادة والطاعــة هلل ؟ج؟ والرســول الكريــم؟ع؟ والعمــل بشــريعة اهلل 

ســبحانه وتعالــى.

بالرســل  وتعالــى  تبــارك  اهلل  يبعــث  أن  اإللهيــة علــى  الســنة  وقــد جــرت 

مبشــرين ومنذريــن، ويزودهــم بمــا يثبــت صــدق نبوتهــم ورســالتهم مــن اآليــات 
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والمعجــزات والبينــات والبراهيــن الســاطعة، وأن يضمــن بقــاء الرســالة واســتمرار 

فــي دورتهــا  إليهــا ســليمة صحيحــة  الوصــول  النــاس مــن  وجودهــا، وتمكــن 

كل خطــر يهــدد بقائهــا واســتمرار وجودهــا فــي هــذه المــدة  الرســالية، وأن يزيــل 

كل عقبــة تمنــع مــن وصولهــا إلــى النــاس، بمــا فــي  »الــدورة الخاصــة بهــا«، ويزيــل 

ذلــك ِاهــاك األقــوام الذيــن ينتــج عــن بقائهــم وقوتهــم قطــع الطريق علــى العباد 

كمــا فعــل بقــوم نــوح وعــاد وثمــود وقــوم صالــح ولــوط وغيرهــم؛ ألن  إلــى الهدايــة، 

اســتمرار بقائهــم يســاوي فــي النتيجــة االمتنــاع عــن بعــث األنبيــاء والرســل، وهــو 

ــق، وخــاف مقتضــى  ــة الخل ــه يــدل علــى عبثي ــة؛ ألن خــاف الحكمــة اإللهي

العــدل اإللهــي والرحمــة اإللهيــة بالمؤمنيــن، وال يكــون إال عــن عجــز القــدرة 

اإللهيــة، وهــو أمــر ال يقبلــه العقــل والمنطــق ســبحان اهلل عمــا يصفــون، فــاهلل؟زع؟ 

كل شــيء وال يعجــزه شــيء، وهــو غالــب علــى أمــره غيــر مغلــوب. قــادر علــى 

وعليــه: فــإن اهلل؟زع؟ بعــد أن لــم تنفــع اآليــات الســابقة، القحــط والجــدب 

ونقــص الثمــرات، ومــا ترتــب عليهــا مــن األضــرار البليغــة فــي األمــوال واألنفــس 

إعادتهــم إلــى  والمعنويــات فــي إيقــاظ آل فرعــون، وتنبيههــم مــن غفلتهــم، و

عقولهــم ورشــدهم، أنــزل اهلل؟زع؟ عليهــم عقوبــات وشــدائد متعــددة أعظــم مــن 

.
ً
كثــر تدميــرا ســابقتها، وأ

ــه علــى  ــه والُمعينيــن ل فقــد أرســل علــى فرعــون وقومــه األقبــاط المواليــن ل

الظلــم والجــور والطغيــان والفســاد والمتابعيــن لــه فــي دينــه والراضيــن بسياســة 

التمييــز والعنــف واإلرهــاب واالســتضعاف واإلذالل لبنــي إســرائيل خمــس آيــات 

َم 
َ

اِدَع َو�لّد �نَ
َل َو�لصنَّ ّمَ �قُ

ْ
َر�َد َو�ل َ حب

ْ
ا�نَ َو�ل ��نَ ِهُم �لّ�ُ �يْ

َ
ا َعل �نَ

ْ
ْرَسل

أَ
ا بينــات، قــول اهلل تعالــى: >�نَ
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أرســلها عليهــم متفرقــة  <)))، وقــد  �نَ ِرِم�ي ْ حب ّمُ ْ�ًما  �قَ  �� َوَكا�نُ ُرو�  �بَ
ْ
ك اْس�قَ �نَ ا�قٍ 

َ
ل ّصَ �نَ ّمُ ا�قٍ  �يَ

آ
�

<)))، أي: منفصــل بعضهــا عــن بعــض، بيــن  ا�قٍ
َ
ل ّصَ �نَ ا�قٍ ّمُ �يَ

آ
غيــر متصلــة، قولــه: >�

ــة؛ ألن حقيقــة التفرقــة، هــي الفصــل  ى فواصــل زمني كل واحــدة منهــا واألخــر

. بيــن شــيئين بحيــث ال يختلــط أحدهمــا باآلخــر

، ومــا بيــن الواحــدة 
ً
كل واحــدة مــن اآليــات أســبوعا كان امتــداد  وقيــل: 

كاملــة. . وقيــل: ســنة  . وقيــل: ســتة أشــهر
ً
ى شــهرا واألخــر

وذلــك بهــدف إيقاظهــم مــن غفلتهــم البالغــة وتنبيههــم مــن ســباتهم العميــق، 

كافية للتأمل والتفكيــر والمراجعة والتصحيح؛  ولكــي تكــون هنــاك فرصــة زمنية 

إنمــا العقــاب مــن أجــل التنبيــه  ألن الغايــة ليســت العقــاب مــن أجــل العقــاب، و

واإليصــال إلــى الهدايــة وتحصيــل الســعادة الحقيقيــة الكاملة لإلنســان.

ــل:  ــذا قي ــي، وله ــة اللبــس واالختــاط فــي المعان كمــا يســتعار الفصــل إلزال

ا�قٍ  �يَ
آ
أن المــراد هــو الفصــل المجــازي وهــو إزالــة اللبــس، والمعنــى فــي قولــه: >�

كونهــا  <)3)، أي: آيــات ال شــبهة لمــن نظــر نظــَر تفكــرٍ واعتبــار فــي  ا�ق
َ
ل ّصَ �نَ ّمُ

معاجــز عظيمــة باهــرة مــن عنــد رب العالميــن.

بهــذه  إصابتهــم  لتصريــح  ِهُم<)))،  �يْ
َ
َعل ا  �نَ

ْ
ْرَسل

أَ
ا

>�نَ عبــارة:  فــي  الفــاء  وقيــل: 

1. األعراف: 133
2. نفس املصدر
3. نفس املصدر
4. نفس املصدر
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المصائــب والشــدائد والمحــن والنكبــات علــى عتوهــم وعنادهــم ومكابرتهــم 

ِهُم< دال علــى أن جملــة أرســلنا مفرعــة تفريــع  �يْ
َ
علــى الحــق وأهلــه، ولفــظ: >َعل

العقــاب ال تفريــع زيــادة اآليــات والمعجــزات والبينــات.

وقــد أخبرهــم نبــي اهلل الكريــم موســى الكليــم؟ع؟ بحــدوث هــذه اآليــات 

كانــوا  قبــل مجيئهــا؛ لتكــون دليــًا علــى صــدق نبوتــه ورســالته، فيتركــوا مــا 

عليــه مــن الكفــر والضــال والظلــم والجــور والطغيان والفســاد والعنــاد والمكابرة 

، ويؤمنــوا بــاهلل الواحــد األحــد ســبحانه وتعالــى، ويؤمنــوا برســوله  واالســتكبار

الصــادق األميــن، ويتبعــوه، ويقتــدوا بــه، ويؤمنــوا باآلخــرة ويعملــوا مــن أجلهــا، 

ويخرجــوا مــن االســتغراق فــي عالــم الــذات والدنيــا والمــادة والمصالــح الخاصة، 

وينجــوا مــن هاكهــا وعذابهــا. 

 بحســب 
ً
 منحرفــا

ً
تعســفيا  

ً
تفســيرا والمعجــزات  اآليــات  يفســروا  ال  ولكــي 

أهوائهــم وأمزجتهــم ومــا تمليــه عليهــم شــهواتهم الحيوانيــة ونزواتهــم وملذاتهــم 

والبرهــان  والمنطــق  والعقــل  الحقائــق  عــن   
ً
بعيــدا الخاصــة  ومصالحهــم 

كأن ينســبوها إلــى عمــل الطبيعــة وحدهــا، ويقولــوا: هــذه ظواهــر  الصحيــح، 

طبيعيــة حدثــت ألســباب طبيعيــة بحتــة، وال عاقــة لهــا بــرب العالميــن الــذي 

يدعيــه موســى الكليــم؟ع؟، وال بتكذيبهــم لــه ورفضهــم لنبوتــه ودينــه ورســالته 

بــدون حجــة أو برهــان، وال بسياســتهم ومــا يوقعــوه مــن التمييــز والظلــم والجــور 

المذمومــة  القبيحــة  بأخاقهــم  وال  إســرائيل،  لبنــي  واإلذالل  واالســتضعاف 

وســلوكهم المنحــرف ومواقفهــم الجائــرة عــن الحــق والعــدل والخيــر والفضيلــة 

وجرائمهــم الشــنيعة البشــعة ضــد األبريــاء واألوليــاء والصالحيــن ومــا ينشــرونه 

مــن الفســاد فــي األرض.
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روي أن موســى الكليــم؟ع؟ دعــا عليهــم، فقــال: »رب إن عبــدك فرعــون عــال 

إن قومــه قــد نقضــوا عهــدك، فخذهــم بعقوبــة تجعلهــا  فــي األرض وبغــى وعتــا، و

ى أنــه قــال:  لهــم ولقومــي عظــه، ولمــن بعدهــم آيــة وعبــرة«)))، وفــي روايــة أخــر

»يــا رب إن عبــدك هــذا )يعنــي فرعــون( قــد عــال فــي األرض، فخــذه بعقوبــة 

آيــة«)))، فاســتجاب  تجعلهــا لــه ولقومــه نقمــة، ولقومــي عظــة، ولمــن بعــدي 

اهلل؟زع؟ دعوتــه، فبعــث عليهــم أول األمــر الطوفــان، وهو المــاء العظيم المتناهي 

كثيــرة ويطغــى علــى المنــازل  فــي الكثــرة والســيل المغــرق الــذي يغمــر جهــات 

، وتحــول إلــى ســيول 
ً
 عظيمــا

ً
والمــزارع ونحوهــا، أرســله عليهــم مــن الســماء مطــرا

جارفــة عمــت مناطــق ســكنهم وزرعهــم ومصانعهــم وأســواقهم، فأغرقــت الــزرع 

وأهلكــت الماشــية، ودخلــت إلــى بيوتهــم، فمألتهــا بالمــاء والطيــن وخربتهــا، 

إصاحهــا وال غيــر ذلــك  وركــد المــاء علــى أراضيهــم فلــم يقــدروا علــى حرثهــا و

 بالغــة فــي األنفــس 
ً
مــن األعمــال العمرانيــة ونحوهــا، فألحــق ذلــك بهــم أضــرارا

واألمــوال والممتلــكات.

 ،
ً
 وال قمــرا

ً
وقيــل: أنهــم ُمِطــروا ثمانيــة أيــام فــي ظلمــة شــديدة ال يــرون شمســا

كادوا أن يهلكــوا. وال يقــدر أحدهــم أن يخــرج مــن داره، حتــى 

وقيــل: أصابهــم الطاعــون، وانتشــرت بينهــم األوبئــة واألمــراض، ومــات منهــم 

. كثير خلــق 

وقيــل: أصابهــم ثلــج أحمــر لــم يــروا مثلــه مــن قبــل، فمــات منهــم فيــه خلــق 

مع البحرين، الطرحيي مادة طوف 1. معجم محج
شري، جزء1-2، صفحة 440 2. الكشاف، الزمحن
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، وجزعــوا، ففزعــوا إلــى موســى الكليــم؟ع؟، فقالــوا: ادع لنــا ربــك أن يكشــف  كثيــر

ِشــَف عنهــم العــذاب، فمــا آمنــوا، 
ُ
عنــا، ونحــن نؤمــن بــك ونتبعــك، فدعــا، فك

ولــم يتعظــوا، ولــم يكفــوا عــن تعنتهــم وعنادهــم.

كثــرة  وقيــل: نبــت لهــم فــي تلــك الســنة مــن الــكأل والــزرع مــا لــم يعهــد مثلــه 

ووفــرة، ثــم بعــث اهلل؟زع؟ عليهــم بعــد فتــرة مــن الزمــن الجــراد، وهــي الحشــرات 

ــرت عليهــم، ووقعــت  ــا، فكُث كله ــات وتأ ــي تغــزو األشــجار والنبات المعروفــة الت

 حتــى 
ً
إتافــا  و

ً
كًا وقضمــا كألهــم وعامــة زرعهــم وثمارهــم وأشــجارهم أ علــى 

أفرغتهــا مــن جميــع األغصــان واألوراق.

، حتــى وصلــت اآلفــة 
ً
 جــدا

ً
وكان هجــوم أســراب الجــراد عليهــم عظيمــا

ــازل،  كل الجــراد األبــواب والثيــاب واألمتعــة، وخربــت ســقوف المن إلــى حــد أ

وأخــذت تــؤذي أبدانهــم، حتــى تعالــت صيحاتهــم واســتغاثاتهم لشــدة مــا 

ِشــَف 
ُ
أصابهــم مــن األضــرار واألذى، ففزعــوا إلــى موســى الكليــم؟ع؟، فدعــا، فك

عنهــم العــذاب، فمــا آمنــوا، ولــم يتعظــوا، ولــم يكفــوا عــن تعنتهــم وعنادهــم 

وكفرهــم وطغيانهــم وفســادهم فــي األرض.

فبعــث اهلل؟زع؟ عليهــم بعــد فتــرة مــن الزمــن الُقّمــل، وهــي حشــرة طفيليــة 

 أو 
ً
 أو بدنــا

ً
صغيــرة ال أجنحــة لهــا، تتولــد عــادة مــن العــرق والوســخ إذا أصــاب ثوبــا

 مــع عفونــة ودهونــة، وتلســع اإلنســان بعضتهــا، وتتغــذى علــى دمــه، 
ً
 أو شــعرا

ً
ريشــا

وتســبب إليــه األمــراض، وتنقلهــا منهــا إليــه. وقــد أصابهــم القمــل، وانتشــر بينهــم، 

وكان يدخــل بيــن ثــوب أحدهــم وجلــده، فيعضــه، ويتغــذى علــى دمــه، وأخــذ 

كأنــه الجــدري،  شــعرهم وأبشــارهم وأشــعار عيونهــم وحواجبهــم، ولــزم جلودهــم، 
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كل الطعــام فيتســاقط فيــه القمــل  . وكان أحدهــم يــأ ومنعهــم مــن النــوم والقــرار

فيمــأله. وأصــاب الُقّمــل دوابهــم، وســاهم فــي نشــر األمــراض واألوبئــة بينهــم. 

وهنــاك ُقّمــل الــزرع، وهــو شــر مــا يكــون وأخبثــه، وهــو دويبــة صغيــرة تطيــر 

كل الســنبلة وهــي غضــة  كالجــراد إال أنهــا ليســت بجــراد، يقــع علــى الــزرع، ويــأ

.
ً
كثيــرا طريــة قبــل أن تكتمــل، فتبــع حرثهــم وأشــجارهم ونباتهــم فأضــر بزرعهــم 

كلهــا واجتثهــا مــن أصلهــا، فذهبــت زروعهــم  أتــى علــى زروعهــم  وقيــل: 

كلهــا، وكانــت الحصيلــة أن أصابهــم الجــوع وانتشــرت فيهــم  ولحــس األرض 

عنهــم  ِشــَف 
ُ
فك فدعــا  الكليــم؟ع؟،  موســى  إلــى  ففزعــوا  الشــديدة،  الفاقــة 

ــم يكفــوا عــن تعنتهــم وعنادهــم وكفرهــم  ــم يتعظــوا، ول ــوا، ول العــذاب، فمــا آمن

األرض. فــي  وفســادهم  وطغيانهــم 

 مــن الضفــادع 
ً

 مختلفــة
ً
فبعــث اهلل؟زع؟ عليهــم بعــد فتــرة مــن الزمــن أنواعــا

الصغيــرة والكبيــرة، وهــي حيوانــات برمائيــة صغيــرة، تمشــي علــى أربــع أرجــل، 

 ، وتســبح فــي المــاء، وتكــون فــي الغــدران ومناقــع المــاء، صوتــه مثــل القراقــر

، فكثــرت عليهــم وامتــألت منهــا بيتوهــم وأفنيتهــم.
ً
يســمى: نقيقــا

وكانــت تدخــل فــي فرشــهم وبيــن ثيابهــم وفــي أطعمتهــم، وكانــت تلقــي 

ــي، فتفســد طعامهــم، وكانــت تلقــي بنفســها فــي  بنفســها فــي القــدر وهــي تغل

التنــور فتطفــي نيرانهــم، إلــى غيــر ذلــك مــن أصنــاف البــاء الــذي أصابهــم 

 شــديدًة، وضاقــت عليهــم األرض بمــا 
ً

بســبب الضفــادع، فأقلقتهــم وآذتهــم أذيــة

ــا هــذه المــرة، ونتــوب  ــوا: ارحمن ــى موســى الكليــم؟ع؟، وقال رحبــت، ففزعــوا إل
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ِشــَف عنهــم العــذاب، فمــا آمنــوا، 
ُ
وال نعــود، فأخــذ عليهــم العهــود، ودعــا فك

ــم يكفــوا عــن تعنتهــم وعنادهــم وكفرهــم وضالهــم وطغيانهــم  ــم يتعظــوا، ول ول

وفســادهم فــي األرض.

فبعــث اهلل؟زع؟ عليهــم بعــد فتــرة مــن الزمــن اآليــة الخامســة واألخيــرة، وهــو 

كلــون الــدم، بحيــث تعيفــه الطبــاع  الــدم. قيــل: ســال النيــل عليهــم وصــار لونــه 

. كانــوا يســتقون مــن األنهــار واآلبــار إال بلــون الــدم العبيــط األحمــر اآلدميــة، فمــا 

ى مــاء النيــل بلــون الــدم، ويــراه اإلســرائيلي بلــون  كان القبطــي يــر وقيــل: 

كان بلــون  إذا شــربه القبطــي  كان مــاًء، و المــاء العــادي، فــإذا شــربه اإلســرائيلي 

ــوا مــن اهلل؟زع؟ العــذاب الشــديد. ــى ذاق ــدم، حت ال

وقيــل: أصابهــم مــرض الرعــاف، وهــو نــزول الــدم مــن األنــف، حيــث شــاع 

كــداء عــام، وأصيبــوا بــه جميعهــم. بينهــم 

وكلهــا - الطوفــان والجــراد والقمــل والضفــادع والــدم -، آيــات بينــات مــن 

عنــد رب العالميــن، أرســلها علــى فرعــون الطاغيــة وقومــه األقبــاط الفاســقين، 

المواليــن لــه، والمتابعيــن لــه فــي دينــه، والمناصريــن لــه علــى ظلــم واســتضعاف 

مــن  ويســتيقظوا  غفلتهــم،  مــن  ويفيقــوا  يتعظــوا  لكــي  إســرائيل؛  بنــي  إذالل  و

ســباتهم العميــق، ويعــودوا إلــى عقولهــم ورشــدهم وضمائرهــم، فيؤمنــوا بالديــن 

اإللهــي الحــق، ويتبعــوا الرســول الكريــم؟ع؟ ويقتــدوا بــه، وكان بنــو إســرائيل فــي 

عافيــة مــن جميــع ذلــك، بســبب إيمانهــم وطاعتهــم للرســول الكريــم؟ع؟.

؛ 
ً
 طبيعيــا

ً
وفســر بعضهــم ذلــك باإلعجــاز اإللهــي، وفســره آخــرون تفســيرا
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ألن مناطــق ســكن بنــي إســرائيل منفصلــة عــن مناطــق ســكن األقبــاط ومناطــق 

كانــت مناطــق األقبــاط الســكنية والزراعيــة  زراعتهــم ومصانعهــم وأســواقهم، إذ 

ــة والجمــال  ــل، حيــث الخصوب ــر الني ــى ضفــاف نه ــة عل ــة والتجاري والصناعي

والقمــل،  والجــراد،  الطوفــان،  المذكــورة  اآليــات  ومعظــم  العيــش،  ورغــد 

ــر  ــة مــن نه ــاط قريب ــا عاقــة وثيقــة بكــون مناطــق األقب ــدم، له والضفــادع، وال

النيــل العظيــم، فالطوفــان والضفــادع يأتيــان مــن النيــل، والجــراد لــه عاقــة 

بالزراعــة، وهــي تقــوم علــى ميــاه النيــل ونحــو ذلــك، أي: تحــول ســبب النعيــم 

والرخــاء ورغــد العيــش إلــى ســبب للشــقاء والضيــق والعــذاب الشــديد، بينمــا 

ــل. ــدة عــن الني ــو إســرائيل فــي المناطــق البعي يســكن بن

كان  ؛ ألن الطوفــان 
ً
كليــا  وليــس 

ً
وهــذا التفســير يمكــن القبــول بــه جزئيــا

 وليــس فيضــان النيــل، وفيضــان النيــل 
ً
ســببه الرئيســي األمطــار الغزيــرة جــدا

. وألن حيــاة بنــي إســرائيل مختلطــة مــع 
ً
كان بســبب األمطــار الغزيــرة جــدا

ــاة األقبــاط رغــم انفصــال مناطــق ســكنهم علــى العمــوم، وعليــه: ال يمكــن  حي

« للتمييــز بيــن بنــي إســرائيل وبيــن  االســتغناء عــن التفســير الغيبــي »اإلعجــاز

األقبــاط فــي العقوبــات اإللهيــة.

ئــل علــى صــدق موســى الكليــم؟ع؟ وعلــى  وقيــل: ســميت آيــات، ألنهــا دال

غضــب الرحمــن علــى فرعــون وقومــه، بســبب عنادهــم ومكابرتهــم وِاصرارهــم 

علــى الكفــر والظلــم والطغيــان والفســاد فــي األرض؛ وألنهــا ِاقترنــت بالتحــدي. 

ــة والوضــوح لــكل عاقــل ينظــر نظــَر فكــرٍ  ل ــع اآليــات ظاهــرة الدال وكانــت جمي

واعتبــار بالتالــي:
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بأنهــا مقصــودة ومدبــرة بيــد عليــة قديــرة، ال ســيما مــع إخبــار موســى  أ. 

الكليــم؟ع؟ عنهــا قبــل حدوثهــا، وليســت جزافيــة أو ِاتفاقيــة أو صدفــة 

أو راجعــة إلــى محــض عمــل الطبيعــة أو نحــو ذلــك مــن التفســيرات 

الماديــة التعســفية المنحرفــة، بــل هــي آيــات إلهيــة ونقمــات مــن رب 

العالميــن.

ــى باطــل وضــال فــي دينهــم وسياســتهم   عل
ً
ــا إن فرعــون وقومــه جميع ب. 

وهــدى  حــق  الكليــم؟ع؟  موســى  بــه  جــاء  مــا  وأن  دولتهــم،  ونظــام 

العبــاد وكمالهــم وســعادتهم  وصــدق، وفيــه خيــر وصــاح ومصلحــة 

الحقيقيــة الكاملــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وأنــه جــاء بــه مــن عنــد 

اهلل رب العالميــن ســبحانه وتعالــى، وليــس مــن عنــد نفســه.

وقــد مكــث موســى الكليــم؟ع؟ فــي آل فرعــون واألقبــاط بعــد مــا غلــب 

الســحرة وانتصــر عليهــم مــا يقــرب من عشــرين ســنة، يريهم اآليــات والمعجزات 

والبينــات، ويدعوهــم إلــى الحــق والتوحيد والعدل والصــاح والخير والفضيلة، 

وينهاهــم عــن الباطــل والشــرك والظلــم والطغيــان والفســاد والشــر والرذيلــة، فمــا 

. آمنــوا، ولــم يتعظــوا، ولــم ينتهــوا عــن فحشــاء أو منكــر

كبيــرة، يمتحن فيهــا أحوالهم،  وقــد جعــل اهلل؟زع؟ بيــن اآليــات فواصــل زمنيــة 

أيوفــون بمــا وعــدوا بــه أنفســهم أم ينكثــون، وبرجــاء إيمانهــم وهدايتهــم إلــى 

الداريــن الدنيــا واآلخــرة، إذ تتوفــر لهــم الفرصــة الزمنيــة الكافيــة، والدافــع القــوي 

َك َع�ن 
َ
ْهِلَك َم�نْ َهل �يَ ِ

ّ
للتفكيــر والتأمــل والمراجعــة والتصحيــح، قولــه تعالــى: >ل
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 للحجــة اإللهيــة عليهــم، 
ً
إتمامــا  و

ً
<))). وذلــك إلزامــا هق �نَ ِ

�يّ َ َّ َع�ن �ب َٰ� َم�نْ َ��ي ْح�ي َ هقٍ َو�ي �نَ ِ
�يّ َ �ب

كل هــذه اآليــات اإللهيــة، والبينــات الظاهــرات،  كانــت النتيجــة بعــد  فكيــف 

والبايــا والمصائــب التــي نزلــت عليهــم، وحلــت بســاحتهم؟

الجــواب: أنهــم لــم يعتبــروا، ولــم يتعظــوا ولــم يذعنــوا لآليــات والبينــات، 

التهــا القاطعــة، وترفعــوا عــن قبــول اإليمــان بالديــن اإللهــي  ولــم يســتجيبوا لدال

كانــوا عليــه مــن الديــن الفرعونــي، وسياســة  الحــق، ولــم يتراجعــوا عــن شــيء ممــا 

، والظلم والطغيان، واالســتضعاف واإلذالل لبني إســرائيل، ونشــر الفســاد  التمييز

والرذيلــة فــي األرض، وعتــوا واســتكبروا، ولــم يخضعــوا للحــق ولــم يســلموا للدليل 

الصحيــح القاطــع.

ــى: فتفــرع  ــع والترتيــب، بمعن ُرو�<))) للتفري �بَ
ْ
ك اْس�قَ ــارة >�نَ ــل: الفــاء فــي عب وقي

كمــا تفــرع علــى أخذهــم  إرســال الطوفــان ومــا بعــده مــن اآليــات اســتكبارهم، 

بالســنين غرورهــم، بــأن قالــوا ذلــك مــن شــؤم موســى الكليــم؟ع؟ ومــن معــه 

ــم؛ إذ انتزعــوا  ــم، وفســاد منطقه ــى ضعــف عقوله ــدل عل ــن، ممــا ي مــن المؤمني

المدلــوالت مــن أضــداد أدلتهــا، وذلــك بســبب اســتغراقهم فــي عالــم الدنيــا 

والمــادة والمصالــح الدنيويــة، وفــرط عتوهــم وعنادهــم وانغماســهم فــي البغــي 

والضــال والخــذالن والشــقاء، وبعدهــم عــن عالــم النــور والحقائــق والهدايــة 

 مجرميــن فاســدي 
ً
والتوفيــق والتســديد والســعادة، فكانــوا بحــق وحقيقــة قومــا

الطبــع والفطــرة، ال يهتــدون إلــى حــق وال يتورعــون عــن باطــل، وال تنفــع معهــم 

1. األنفال: 42
2. األعراف: 133
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آيــة أو روايــة أو دليــل أو برهــان أو موعظــة أو نصيحــة صادقــة أو نحــو ذلــك، 

فقــد ختــم اهلل ؟ج؟ علــى قلوبهــم وعقولهــم، فهــم ال يفقهــون حجــة أو دليــل أو 

برهــان، وعاقبهــم علــى ســوء اختيارهــم، بــأن أبقاهــم علــى الغــي والضــال.

وقيــل: صيــغ الخبــر عــن إجرامهــم بصيغــة الجملــة اإلســمية فــي قولــه تعالــى: 

لــة علــى ثبــات وصــف اإلجــرام فيهــم وتمكنــه  <))) للدال �ن ِرِم�ي ْ حب ْ�ًما ّمُ �قَ  �� >َوَكا�نُ

إهاكهــم عــن  منهــم، وأنــه علــة اســتكبارهم، فــا حــل لمعضلتهــم إال بإفنائهــم و

كل مــن  آخرهــم، وتخليــص البشــرية مــن شــرهم وأذاهــم، وفتــح الطريــق أمــام 

يطلــب الحقيقــة والهدايــة والســام والوصــول إليهــا.

كل مــن يســتغرق فــي ظــام الدنيــا  <)))، يــدل علــى أن  �نَ ِرِم�ي ْ حب ْ�ًما ّمُ وتعبيــر >�قَ

والمادة والمصالح الدنيوية الخاصة، وينســى اهلل ذي الجال واإلكرام واآلخرة، 

 الرتــكاب 
ً
يتحــول بالضــرورة إلــى شــخص مجــرم بحــق وحقيقــة، ويكــون مســتعدا

كبيــرة، متــى اقتضــت مصلحته ذلك  كل جريمــة فرديــة أو جماعيــة، صغيــرة أو 

 مــن العقــاب؛ إذ ال رادع يردعــه عــن الجريمــة والذنــب 
ً
وتمكــن منهــا، وكان آمنــا

ــادئ  ــا والمب ــم العلي ــد الواقعــي والمنطقــي للقي ــة؛ ألن المصــدر الوحي والمعصي

الســامية والــردع عــن الجريمــة، هــو اإليمــان الواعــي العميــق بالتوحيــد والنبــوة 

والمعــاد، متــى قطــع اإلنســان صلتــه باإليمــان قطــع صلتــه بالمصــدر الوحيــد 

الواقعــي والمنطقــي للقيــم العليــا والمبــادئ الســامية وتحــرر منهــا، وألن التعلــق 

بعالــم الدنيــا والمــادة ال يولــد إال مثلــه مــن الشــرور والفســاد والخــراب والدمــار 

1. نفس املصدر
2. نفس املصدر



الفوا الرالاف ت دو اللرا  ولالك فررلل والتتال: لني ةلرامما    425 

فــي األرض، وهــو غريــب تمــام الغربــة عــن القيــم العليــا والمبــادئ الســامية التــي 

هــي ســر إنســانية اإلنســان وخيريتــه وكمالــه، فــكل مــن تعلــق بعالــم الدنيــا 

 يتبــع األهــواء ويمــارس القتــل 
ً
والمــادة يكــون بيــن حالتيــن، أن يكــون شــيطانا

والفتــك والفســاد فــي األرض، أو يكــون بهيمــة يجــري وراء الشــهوات والملــذات 

كشــفت عنــه التجــارب التاريخيــة والمعاصــرة. الحســية، وهــذا مــا 

آل فرعون يراوغون ويخادعون اهلل

�قَ  �نْ َ �ن َكسث �أِ
َ
َ�َك ل َما َعِهَ� ِع�ن َك �بِ ا َر�بَّ �نَ

َ
ا ُم�َس� �ْدُع ل �� �يَ

ُ
ال رنُ �قَ ْ حب ِهُم �لّرِ �يْ

َ
َع َعل ا َو�قَ ّمَ

َ
>َول

ل< �ي ْسَر��أِ �إِ �ي  �نِ
َ �نَّ َمَ�َك �ب

َ
ْرِسل �نُ

َ
َك َول

َ
�نَّ ل ِم�نَ �أْ �نُ

َ
رنَ ل ْ حب ا �لّرِ

َع�نَّ

 مــن العــذاب علــى فرعــون الطاغيــة وقومه الفاســقين، 
ً
لقــد أنــزل اهلل؟زع؟ ألوانــا

كان منهــم مــن العتــو والعنــاد واالســتكبار علــى الحــق والبغــي  وذلــك بســبب مــا 

، يأتيهــم فتــرة قصيــرة مــن الزمــن 
ً
علــى النــاس، وكان العــذاب يأتيهــم متفرقــا

كاملــة، ثــم يأتيهــم لــون آخر من  « ثــم يتوقــف لمــدة ســتة أشــهر أو ســنة 
ً
»أســبوعا

كاملــة، ثــم يأتيهــم  العــذاب لمــدة أســبوع، ثــم يتوقــف لمــدة ســتة أشــهر أو ســنة 

«، ثــم يتوقــف مــدة ســتة أشــهر 
ً
لــون ثالــث مــن العــذاب لمــدة قصيــرة »أســبوعا

كاملــة، وهكــذا حتــى أتــم اهلل؟زع؟ عليهــم خمســة ألــوان مــن العــذاب  أو ســنة 

الشــديد، آيــات بينــات، وهــي الطوفــان والجــراد والُقّمــل والضفــادع والــدم.

وقيــل: الرجــز هــو الطاعــون، أصابهــم اهلل؟زع؟ بــه فألجأهــم إلــى الفــزع إلــى 

موســى الكليــم؟ع؟، والتوســل بــه؛ ليدعــو لهــم، لُيرفــَع عنهــم.
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ــة مــن الزمــن  كافي ــات، هــي منحهــم فرصــة  ــة مــن تفريــق اآلي وكانــت الغاي

للتفكيــر والتأمــل حتــى يفيقــوا مــن غفلتهــم، ويســتيقظوا مــن ســباتهم العميــق، 

ويعــودوا إلــى عقولهــم وضمائرهــم ورشــدهم، ويقومــوا بمراجعــة موضوعيــة جادة 

بمقيــاس  ويقيســوها  ألفكارهــم ومعتقداتهــم وأخاقهــم وســلوكهم ومواقفهــم 

ــان  ــم والطغي ــر والظل ــه مــن الكف ــوا علي كان ــوا مــا  ــق، فيترك منطقــي وعلمــي دقي

إيذائهــم، ويتحولــوا  واإلذالل واالســتضعاف لبنــي إســرائيل، والتمييــز ضدهــم و

إلــى العــدل والخيــر واإلنصــاف والصــاح.  إلــى اإليمــان بالديــن اإللهــي الحــق، و

ولــم يشــأ اهلل؟زع؟ أن يهلكهــم قبــل أن يقيــم عليهــم الحجــة البالغــة التامــة، التــي 

ال تبقــي لهــم حجــة وال عــذر عنــد اهلل ســبحانه وتعالــى.

 مجرميــن، قــد انغمســوا فــي ظــام الدنيــا 
ً
وكانــوا فــي الحقيقــة والواقــع قومــا

والمــادة والمصالــح إلــى أخمــص أقدامهــم، واســتولى الشــيطان الرجيــم علــى 

عقولهــم وقلوبهــم ومشــاعرهم بالكامــل، فعمــت قلوبهــم، وماتــت ضمائرهــم، 

وأصبحــوا نســخة بشــرية مــن إبليــس الرجيــم فــي عنــاده ومكابرتــه واســتكباره 

 ، لألمــور الموضوعــي  التشــخيص  علــى  القــدرة  وفقــدوا  وأهلــه،  الحــق  علــى 

، ورأوا 
ً
وانقلبــت لديهــم الحقائــق والموازيــن، فــرأوا الحــق باطــًا والباطــل حقــا

، ورأوا أنفســهم صالحيــن مصلحيــن، وأنهــم 
ً
 والمنكــر معروفــا

ً
المعــروف منكــرا

السياســة، وأن موســى  فــي  ، ودهــاء  باألمــور أصحــاب بصيــرة ووعــي ودرايــة 

الكليــم؟ع؟ وبنــي إســرائيل المطالبيــن باإلصــاح الدينــي والسياســي والحقوقــي، 

مفســدين  بأنهــم  الحيــاة،  فــي  والمكتســبة  الطبيعيــة  المشــروعة  وبالحقــوق 

مــن  ذلــك  ونحــو  ومخدوعيــن،  وبســطاء  وجهــاء،  وحمقــى  ومغرضيــن، 

والمضلــة.  الباطلــة  والشــعارات واألطروحــات  األوصــاف 
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ولــم يعــد يفيــد معهــم دليــل أو برهــان أو حجــة أو روايــة أو آيــة أو معجــزة 

أو موعظــة بالغــة أو نصيحــة صادقــة أو أي شــيء آخــر مــن هــذا القبيــل. وكانــوا 

ــون مــن العــذاب واشــتد عليهــم، لجــأوا إلــى موســى الكليــم؟ع؟،  إذا جاءهــم ل

عنهــم  يكشــف  أن  اهلل؟زع؟  ليســأل  بــه؛  ومتشــفعين  متوســلين  إليــه  وفزعــوا 

َك<)))  ا َر�بَّ �نَ
َ
ا ُم�َس� �ْدُع ل �� �يَ

ُ
ال رنُ �قَ ْ حب ِهُم �لّرِ �يْ

َ
َع َعل ا َو�قَ ّمَ

َ
العــذاب، قــول اهلل تعالــى: >َول

كرامــة ومنزلــة عاليــة عنــد اهلل ؟ج؟، ولقناعتهــم فــي  وذلــك لعلمهــم بــأن لــه 

داخــل أنفســهم بــأن لــه دور فيمــا نــزل بهــم مــن البــاء والعــذاب والشــدة، وفــي 

رفعــه عنهــم، وكانــوا يقطعــون علــى أنفســهم العهــود والمواثيــق المغلظــة قائليــن: 

�ي  �نِ
َ �نَّ َمَ�َك �ب

َ
ْرِسل �نُ

َ
َك َول

َ
�نَّ ل ِم�نَ �أْ �نُ

َ
رنَ ل ْ حب ا �لّرِ

�قَ َع�نَّ �نْ َ �ن َكسث �أِ
َ
َ�َكۖ  ل َما َعِهَ� ِع�ن َك �بِ

ا َر�بَّ �نَ
َ
>�ْدُع ل

ــوة والرســالة،  ــا موســى!! ادع ربــك بمــا عهــد عنــدك مــن النب َل<)))، أي: ي �ي ْسَر��أِ �إِ

بمعنــى: نقســم عليــك بحــق مقــام نبوتــك ورســالتك عنــد رب العالميــن، وبمــا 

، وبمــا ِالتــزم عنــدك بــأن ال يــرد دعــاءك فيمــا تســأله،  أودع عنــدك مــن األســرار

وبمــا علمــك مــن وســائل إجابــة دعائــك عنــده، إال مــا دعوتــه ليرفــع عنــا هــذا 

البــاء وهــذا العــذاب الشــديد، الــذي ضّيــق علينــا رحــب الفضــاء، وقــد وعدتنــا 

إن نحــن آمنــا وأطعنــاك، فــإن ربــك ســيرفع عنــا العــذاب، فاســأله بــأن يرفعــه 

، ونحــن نعــدك، ونتعهــد إليــك، بأنــه  عنــا، ويزيــل مــا بنــا مــن الشــدة والضــر

ــع رســالتك،  ــى الحــق، ونؤمــن بنبوتــك، ونتب ــا نعــود إل إن هــو فعــل ذلــك، فإنن

ونقتــدي بــك، ونعتــق بنــي إســرائيل مــن الــرق والعبوديــة، ونرفــع التمييــز ضدهــم 

واإلذالل واالســتضعاف لهــم، ونطلقهــم مــن اســتخدامنا لهــم ألغراضنــا الخاصــة، 

1. األعراف: 134
2. نفس املصدر



  428   الالمنطق في الفكر والسلوك - الجزء األول

وتكليفهــم باألعمــال الشــاقة والدنيئــة ونحــو ذلــك، ونجعــل أمرهــم إليــك، 

، حيــث  ، وحــق الهجــرة والســفر ونعطيهــم حــق المواطنــة واإلقامــة فــي مصــر

كان فرعــون وقومــه األقبــاط يســترقون بنــي إســرائيل ويســتعملونهم فــي األعمــال 

الشــاقة والوضيعــة، وكانــوا يمنعونهــم مــن الهجــرة والســفر بهــدف اإلبقــاء علــى 

إخضاعهــم إلرادتهــم وتســخيرهم فــي خدمتهــم ألغراضهــم الخاصــة، والقيــام 

باألعمــال الشــاقة والوضيعــة، التــي ال يقــوم بهــا األقبــاط، ويترفعــون عنهــا.

وكان موســى الكليــم؟ع؟ قــد طالــب فرعــون بــأن يعطــي بنــي إســرائيل حقهــم 

فــي الهجــرة والســفر معــه إلــى األرض المقدســة »فلســطين«، التــي هــي أرض 

الميعــاد، وموطــن جدهــم إســرائيل، وهــو نبــي اهلل الكريــم يعقــوب بــن إســحاق 

بــن إبراهيــم الخليــل؟مهع؟ قبــل هجرتــه منهــا مــع جميــع أهلــه وعشــيرته إلــى 

مصــر فــي عهــد وفــي زمــن حكومــة ابنــه يوســف الصديــق؟ع؟ فــي القــرن الثامــن 

 مــن عهد موســى 
ً
عشــر »8)« قبــل الميــاد، أي: قبــل أربعمائــة »00)« ســنة تقريبــا

الكليــم؟ع؟، وقــد أمرهــم اهلل ؟ج؟ بالهجــرة والعــودة إليهــا واإلقامــة فيهــا مــع 

نبيهــم موســى الكليــم؟ع؟، فوعــد فرعــون وقومــه موســى الكليــم؟ع؟ بــأن يخلــوا 

ســبيل بني إســرائيل ويرفعوا عنهم حظر الســفر والهجرة، ويســمحوا لهم بالعودة 

كمــا  إلــى األرض المقدســة »فلســطين« متــى شــاءوا؛ ليعبــدوا ربهــم فيهــا بحريــة 

يشــاؤون إن رفــع اهلل؟زع؟ عنهــم العــذاب. 

َما َعِهَ�  َك �بِ ا َر�بَّ �نَ
َ
وقــول فرعــون وقومــه األقبــاط لموســى الكليــم؟ع؟: >�ْدُع ل

يــدل  َل<)))،  �ي ْسَر��أِ �إِ �ي  �نِ
َ �ب َمَ�َك  �نَّ 

َ
ْرِسل �نُ

َ
َول َك 

َ
ل �نَّ  ِم�نَ �أْ �نُ

َ
ل رنَ  ْ حب �لّرِ ا 

َع�نَّ �قَ  �نْ َ �ن َكسث �أِ
َ
ل َ�َكۖ   ِع�ن

1. نفس املصدر
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علــى أمــور مهمــة عديــدة، منهــا:-

كمــا هــو  كلمــا وقعــوا فــي شــدة انتبهــوا مــن غفلتهــم بصــورة مؤقتــة،  أنهــم   .(

شــأن جميــع العصــاة، ويبحثــون عــن وســيلة للخــاص منهــا، فكانــوا 

كشــف عنهــم  فــإذا  بــه،  ويتوســلون  الكليــم؟ع؟  إلــى موســى  يلجــأون 

كل شــيء، وعــادوا إلــى ســيرتهم األولــى. العــذاب نســوا 

َ�َك<)))، يــدل علــى أنهــم قــد خامرهم  َما َعِهَ� ِع�ن َك �بِ
ا َر�بَّ �نَ

َ
أن قولهــم: >�ْدُع ل  .(

ظــن لكثــرة مــا رأوه مــن آيــات موســى الكليــم؟ع؟ ومعجزاتــه، أن لــه رب 

الكليــم؟ع؟ عنــده مكانــة عظيمــة ومنزلــة  لموســى  وأن  قــادر عليــم، 

رفيعــة، وأنــه صــادق فيمــا يدعيــه مــن النبــوة والرســالة.

أنهــم التفتــوا إلــى مســألتين غائبتيــن فــي حياتهــم، وهمــا: مســألة اإليمان،   .3

ومســألة العدالــة االجتماعيــة، وأنهــم يجــب أن يصححــوا أوضاعهــم 

كمــا ســبق بيانــه.  بالعــودة إليهمــا، وهمــا محــورا دعــوة موســى الكليــم؟ع؟ 

َك<))) هــو وعــد منهــم باإليمــان، بأنــه صــادق 
َ
�نَّ ل ِم�نَ �أْ �نُ

َ
وقيــل: أن قولهــم: >ل

فــي أنــه مرســل مــن رب بنــي إســرائيل، إذ أن لــكل قــوم وأمــة ربهــم أو 

ــي إســرائيل، أرســله ليخرجهــم مــن  ــن بهــم، وأن رب بن أربابهــم الخاصي

كمــا يشــاؤون،  أرض مصــر إلــى أرض فلســطين، ليعبــدوه فيهــا بحريــة 

 منهــم باتبــاع الديــن اإللهــي الــذي جــاء بــه؛ ألنهــم مكذبــون 
ً
وليــس وعــدا

1. نفس املصدر
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َك<)))، ال باســم 
َ
�نَّ ل ِم�نَ �أْ �نُ

َ
 بموســى >ل

ً
بــه، ولهــذا جــاء فعــل اإليمــان متعلقــا

ــى. اهلل ســبحانه وتعال

ــاس  َ�َك<)))، تكشــف عــن مــدى تحيرهــم، والتب َما َعِهَ� ِع�ن ــارة: >�بِ أن عب  .(

الكليــم؟ع؟، ودينــه، ورســالته، وحقيقــة  األمــر عليهــم، بشــأن موســى 

أمــره.

كانــوا  كاذبيــن مراوغيــن ال يفــون بمــا يقولــون، إذ  كانــوا  وفــي جميــع األحــوال 

كانــوا عليــه مــن الكفــر والظلــم والطغيــان، وينقضــون مــا وعــدوا  يعــودون إلــى مــا 

كل مــرة يكشــف عنهــم فيهــا  اهلل ؟ج؟ ورســوله الكريــم؟ع؟ وتعهــدوا لهمــا بــه بعــد 

كانــوا مبيتــي النيــة علــى نقــض جميــع مــا  العــذاب، فلــم يكونــوا صادقيــن، بــل 

قطعــوه علــى أنفســهم مــن العهــود والمواثيــق، وال قصــد لهــم مــن الفــزع إلى موســى 

الكليــم؟ع؟ والتوســل بــه والطلــب منــه الدعــاء بكشــف العــذاب عنهــم إال زوال 

، يخادعــون اهلل ؟ج؟ ورســوله الكريــم؟ع؟ والمؤمنيــن األتقيــاء  العــذاب ال غيــر

كل مــرة بــأن العــذاب إن رفــع عنهــم فلــن يعــود  الصالحيــن، متوهميــن فــي 

كانــوا عليــه مــن الديــن الفرعونــي  إليهــم، فيعــودوا بعــد مــا يرفــع عنهــم إلــى مــا 

ــا مصالحهــم  ــة الظالمــة، إذ ترتبــط به ــة الطاغوتي والنظــام والسياســة الفرعوني

الدنيويــة وبقاؤهــم فــي الســلطة ومــا يتمتعــون بــه مــن امتيــازات وصاحيــات، 

معتبريــن ذلــك الكيــد والخــداع والمراوغــة مــن الــذكاء والشــطارة والكياســة 

والدهــاء وحســن التدبيــر فــي السياســة، إذ ال صلــة للديــن والقيــم والمبــادئ 

1. نفس املصدر
2. نفس املصدر
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بالسياســة، وأن وظيفــة السياســة الوصــول إلــى الســلطة والبقــاء فيهــا، وحفــظ 

كيــد  عــن  غافليــن  ذلــك،  ونحــو  والنفــوذ  والســيطرة  القــوة  ودوام  المصالــح، 

كــون ذلــك الســلوك القبيــح انعــكاس  اهلل؟زع؟ ومكــره بالظالميــن، وعــن حقيقــة 

، وســيعود عليهــم  لمــرض روحــي خبيــث، وأنــه مضيعــة للوقــت والجهــد والعمــر

كمــال  بالشــر والســوء والضــرر البليــغ والخســران فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة؛ ألن 

اإلنســان وصاحــه وخيــره ومصلحتــه وســعادته الحقيقيــة فــي دورة الحيــاة 

الكاملــة تتوقــف علــى معرفــة الديــن الحــق والصــراط المســتقيم والنهــج القويــم 

ــع  ــم بنياتهــم وأعمالهــم ومطل ــاة والعمــل بمقتضاهــا، وأن اهلل؟زع؟ عال فــي الحي

علــى بواطــن أمورهــم وظواهرهــا، وال يخفــى عليــه منهــا شــيء، وأنــه متمكــن 

منهــم غايــة التمكــن، وقــادر عليهــم غايــة القــدرة، وال يعجــزه شــيء مــن أمرهــم، 

إنمــا جاءهــم بــه لغايــة حكيمــة وهــدف  ، و
ً
وأنــه لــم يأتهــم بالعــذاب عبثــا

بليــغ، وهــو إيقاظهــم مــن غفلتهــم، وعودتهــم إلــى عقولهــم ورشــدهم وفطرتهــم، 

إلــى مــا فيــه صاحهــم وخيرهــم ومصلحتهــم وســعادتهم فــي الداريــن الدنيــا  و

واآلخــرة، فــإن هــم لــم يســتجيبوا فــإن مصيرهــم إلــى الهــاك والشــقاء األبــدي 

ــك بوضــوح  ــن لهــم موســى الكليــم؟ع؟ ذل ، وقــد بي ــر الكامــل، وهــو أســوء مصي

تــام.

وعليــه: فــإن مــا يظهرونــه مــن الكيــد والخــداع والمراوغــة يــدل فــي الحقيقــة 

والواقــع علــى جهلهــم المتمكــن منهــم، وعلــى اســتغراقهم فــي ســباتهم العميــق، 

الخــذالن  وتمكــن  نياتهــم،  وفســاد  طباعهــم،  وســوء  نفوســهم،  خبــث  وعلــى 

ل�  �إِ َ�ُع��نَ  حنْ َ �ي َوَما   �� َم�نُ
آ
� �نَ  �ي ِ َو�لدن �للـَه  اِدُع��نَ  حنَ ُ >�ي تعالــى:  اهلل  قــول  منهــم،  والشــقاء 
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<))). أي: أنهــم يخادعــون اهلل؟زع؟ ورســوله والمؤمنيــن بذلــك  ُ�ُرو�ن ْ َسث َسُهْم َوَما �ي �نُ �ن
أَ
�

؛ لعلمــوا أنهــم فــي الحقيقــة والواقــع 
ً
القــول، ولــو تدبــروا وعقلــوا األمــور جيــدا

إنمــا يخدعــون أنفســهم ويضلونهــا؛ ألن نكثهــم لمــا عاهــدوا اهلل ؟ج؟ ورســوله 

الكريــم؟ع؟ عليــه ووعدوهمــا بــه، يرجــع وبالــه وشــره وضــرره عليهــم فــي الداريــن 

ــى غيرهــم. ــا واآلخــرة ال عل الدني

إال أن هــؤالء الســفهاء الحمقــى ال يشــعرون لألســف الشــديد بهــذه الحقيقــة، 

كأنها غير موجودة،  ، أو أنهم يتجاهلون ويتغافلون عنها 
ً
وال يعلمون عنها شــيئا

 مــن الــذكاء والشــطارة والكياســة 
ً
كيدهــم وخداعهــم ومراوغتهــم ضربــا ويعــّدون 

العنــاد  فــي  إفراطهــم  بســبب  وذلــك  السياســة؛  وحســن  والدهــاء  والفطنــة 

، واســتغراقهم فــي عالــم الدنيــا والمــادة والمصالــح  والمكابــرة والكفــر واالســتكبار

اِدُعُهْم<)))، أي: أن مــا يظنــون  اِدُع��نَ �للـَه َوُهَ� �نَ حنَ ُ الدنيويــة، قــول اهلل تعالــى: >�ي

كيــد مــن  أنهــم يخدعــون اهلل؟زع؟ والرســول الكريــم؟ع؟ والمؤمنيــن بــه هــو بعينــه 

اهلل ؟ج؟ وخديعــة لهــم؛ ألن اهلل ســبحانه وتعالــى مطلــع عليهــم، ومتمكــن منهــم 

 بخداعهــم، وقــد 
ً
ــة القــدرة، وال يتضــرر شــيئا ــادر عليهــم غاي ــة التمكــن، وق غاي

خلــى بينهــم وبيــن مــا هــم عليــه مــن الغــي والضــال واألعمــال القبيحــة والســير 

 لهــم؛ وليكــون 
ً
فــي طريــق الهاويــة، ولــم يمنعهــم عــن شــيء مــن ذلــك؛ اســتدراجا

وبــاالً عليهــم فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، مجــازاًة لهــم علــى ســوء طبعهــم، 

وفســاد نياتهــم، وقبيــح أعمالهــم.

1. البقرة: 9
2. النساء: 142
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وعليــه: فخداعهــم عائــد عليهــم بالســوء والشــر والضــرر ال علــى غيرهــم، 

إشــقاء أنفســهم واإلضــرار بهــا،  وكأنهــم يعملــون مــا يعملــون مــن أجــل إهــاك و

فللــه ســبحانه وتعالــى مــا يصنــع الحمــق والجهــل والخــذالن بصاحبــه!!

نكث آل فرعون بوعدهم وهالكهم جميعًا

ُهْم  ا ِم�نْ ْم�نَ �قَ �قَ ا�ن ��ن 135 �نَ ُ �ث
ُ
ك �ن َ � ُهْم �ي دنَ �ُه �إِ اِل�نُ ٍل ُهم �بَ �بَ

أَ
� �ٰ

َ
ل  �إِ

رنَ ْ حب ُهُم �لّرِ ا َع�نْ �نَ �نْ َ ا َكسث ّمَ
َ
ل >�نَ

> �ن ِل�ي ا�نِ َها عنَ �� َع�نْ ا َوَكا�نُ �نَ ا�قِ �يَ
آ
ا �� �بِ

ُ �ب
�نَُّهْم َك�نَّ

أَ
ا ّمِ �بِ �يَ

ْ
اُهْم �نِ�ي �ل �نَ َر�قْ عنْ

أَ
ا �نَ

، وليــس 
ً
كان العــذاب اإللهــي »اآليــات« ينــزل علــى فرعــون وقومــه متفرقــا

« ثــم يتوقــف لمــدة طويلــة 
ً
متصــًا، يأتيهــم العــذاب لمــدة قصيــرة »أســبوعا

وتكــررت   ، آخــر »آيــة«  عــذاب  يأتيهــم  ثــم  كاملــة«،  ســنة  أو  أشــهر  »ســتة 

كل مــرة ينــزل فيهــا العــذاب ويشــتد عليهــم،  التجربــة لخمــس مــرات، وفــي 

كانــوا يفزعــون إلــى موســى الكليــم؟ع؟، ويتوســلون إليــه، ويطلبــون منــه أن يســأل 

اهلل رب العالميــن أن يرفــع عنهــم العــذاب، ويقدمــوا إليــه العهــود والمواثيــق 

واأليمــان الغليظــة، بأنهــم إن رفــع عنهــم العــذاب، فإنهــم ســيؤمنون بالتوحيــد، 

ويصدقــون بنبــوة موســى الكليــم؟ع؟، ويتبعونــه، ويقتــدون بــه، ويتركــون مــا هــم 

، ويرفعــون العبوديــة واالســترقاق عــن بنــي إســرائيل، والتمييــز  عليــه مــن الكفــر

ضدهــم، واالســتخدام الســيئ لهــم، وتســخيرهم فــي األعمــال الشــاقة والوضيعــة، 

ويخلــون ســبيلهم، ويســمحون لهــم بالســفر والهجــرة مــع موســى الكليــم؟ع؟ إلــى 

المقدســة »فلســطين«. األرض 

وكان موســى الكليــم؟ع؟ يســتجيب إليهــم ويخبرهــم بالوقــت الــذي ســيرفع 
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عنهــم فيــه العــذاب وألجــل معلــوم، وذلــك لغايتيــن:

كــي يتهيــأوا ويمهــد لهــم ســبيل التوبــة والعــودة إلــى اهلل ذي الجــال   .(

كــرام. إل وا

ليتــم عليهــم الحجــة بــأن يعلمــوا بــأن نــزول العــذاب عليهــم ورفعــه   .(

إنمــا همــا   للطبيعــة، و
ً
 أو عمــًا محضــا

ً
 وصدفــة

ً
عنهــم لــم يكــن اتفاقــا

كل شــيء، وأنهما بســبب  مقصوديــن بــإرادة ربانيــة حكيمــة وقــادرة علــى 

مــن اهلل؟زع؟  وطلبــه  ولدعائــه  والباطنــة،  الظاهــرة  القبيحــة  أعمالهــم 

ذلــك.

يبــادروا  حتــى  وينكشــف،  العــذاب  عنهــم  يرفــع  إن  مــا  ذلــك،  كل  ومــع 

إلــى نقــض جميــع مــا أعطــوه علــى أنفســهم لموســى الكليــم؟ع؟ مــن العهــود 

المنطــق، ويصــروا علــى  والمواثيــق، وبشــكل عجيــب وغيــر متوقــع بحســب 

كانــوا عليــه مــن الكفــر والظلــم والطغيــان،  التمــرد والمعصيــة، والبقــاء علــى مــا 

إذاللهــم والتمييــز ضدهم،  واســترقاق بنــي إســرائيل واســتعبادهم واســتضعافهم و

وكان ذلــك يتكــرر منهــم بشــكل عجيــب إلــى التجربــة الخامســة، قــول اهلل 

ممــا   .(((> ��نَ
ُ �ث
ُ
ك �ن َ �ي ُهْم   � دنَ �إِ �ُه  اِل�نُ �بَ ُهم  ٍل  �بَ

أَ
�  �ٰ

َ
ل �إِ رنَ  ْ حب �لّرِ ُهُم  َع�نْ ا  �نَ �نْ

َ ا َكسث ّمَ
َ
ل

تعالــى: >�نَ

 مــن 
ً
يــدل علــى أنهــا سياســة ثابتــة وســلوك دائــم لهــم، وأنهــم لــم يســتفيدوا بتاتــا

ــن،  ــات والبينــات التــي جــاء بهــا موســى الكليــم؟ع؟ مــن عنــد رب العالمي اآلي

ولــم ينفعهــم مــا تقــدم مــن اإلمهــال، وكشــف العــذاب.

1. األعراف: 135
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<)))، تــدل علــى المفاجــأة، وســرعة المبــادرة  ��نَ ُ �ث
ُ
ك �ن َ � ُهْم �ي دنَ وقيــل: أن عبــارة >�إِ

إضمــار  إلــى النقــض، وعــدم تأخيــره، وتكــراره، ممــا يكشــف عــن تبييــت النيــة، و

كلــه أمــر مخالــف للعقــل والمنطــق والفطــرة، والطبــع اإلنســاني  النكــث، وذلــك 

الســليم، وللمبــادئ الســامية، والقيــم العاليــة التــي تدعــوا إلــى الوفــاء واحتــرام 

كتعبيــر عــن الصــاح،  لتــزام الوثيــق بهــا،  الوعــود والعهــود والمواثيــق واأليمــان، واال

وكأســاس لبنــاء الثقــة، والمحافظــة علــى متانــة العاقــات، وســامة البنــاء 

 ، االجتماعــي، التــي هــي بدورهــا أســاس لألمــن واالســتقرار والتنميــة واالزدهــار

وفــي الحديــث النبــوي الشــريف: »ال ديــن لمــن ال عهــد لــه«))).

ســوء  علــى  يــدل  والمواثيــق  والعهــود  للوعــود  نكثهــم  تكــرار  فــإن  وعليــه: 

أنفســهم، وضعــف عقولهــم ومنطقهــم،  وفســاد أخاقهــم، وخبــث  طبعهــم، 

فــي  واســتغراقهم  بالكامــل،  الشــيطان عليهــم  واســتياء  وســفاهة أحامهــم، 

عالــم الدنيــا والمــادة والمصالــح، وانغماســهم الشــديد فــي اللحظــة، فهــم ال 

يبصــرون الحقائــق والعواقــب، ويعيشــون فــي ظلمــات متراكمــة بعضهــا فــوق 

بعــض، وهــذا هــو دأب الطواغيــت الضاليــن، والفراعنــة المتجبريــن، والحــكام 

والنفعييــن  األنانييــن،  واالنتهازييــن  المســتغلين،  والمترفيــن  المســتبدين، 

حيــث   ،
ً
دائمــا والفضيلــة  والعــدل  الحــق  عــن   

ً
جميعــا المارقيــن  الفاســقين 

يعيشــون اللحظــة، ويعتمــدون علــى القــوة والخدعــة والمراوغــة، وينســون اهلل 

؟ج؟ واآلخــرة، ويعــدون نكــث العهــود والمواثيــق لفــرط جهلهــم وحماقتهــم ذكاء 

وفطنــة وشــطارة ودهــاء وحســن سياســة!!
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مــن  أنفســهم  فــي  ويضمــرون  يســرون  وبمــا  بطبعهــم،   
ً
عالمــا وكان اهلل؟زع؟ 

كان يســتجيب لطلبهــم؛  ، ونقــض العهــود والوعــود والمواثيــق، إال أنــه ؟ج؟  الغــدر

إقامــة الحجــة التامــة  إلعطائهــم الفرصــة الكافيــة للمراجعــة والتصحيــح، و

؛ ألن الغايــة  عليهــم، لئــا يكــون لهــم عنــد اهلل ســبحانه وتعالــى حجــة وال عــذر

ومصلحتهــم  وخيرهــم  صاحهــم  فيــه  مــا  إلــى  إيصالهــم  و هدايتهــم  هــي 

وســعادتهم الحقيقــة، وليــس هاكهــم وشــقاؤهم.

وال يكــون الهــاك إال بعــد إقامــة الحجــة التامة، ورســوخ العناد واالســتكبار إلى 

درجــة ال تفيــد معهــا آيــة أو حجــة أو بيــان أو موعظــة أو نصيحة من أي شــخص 

كان، وتشــكيل خطر جدي على المســيرة البشــرية، ويعيق تقدم الرســالة اإللهية، 

كمــا هــي إلــى النــاس، فيكــون اإلبقــاء عليهــم خــاف الحكمــة  ويمنــع إيصالهــا 

اإللهيــة والعــدل اإللهــي والرحمــة اإللهيــة بالمؤمنيــن وغايــة خلــق اإلنســان، وال 

.
ً
كبيــرا  

ً
يكــون إال عــن ضعــف وعجــز القــدرة تعالــى اهلل ســبحانه عــن ذلــك علــوا

�ُه<)))، تــدل علــى أن رفــع العــذاب  اِل�نُ ٍل ُهم �بَ �بَ
أَ
� �ٰ

َ
ل ولهــذا قيــل: أن عبــارة >�إِ

، فهــو إلــى أجــل محــدود مــن الزمــن قــدر اهلل؟زع؟ بقــاءه إلقامــة  عنهــم مهمــا تكــرر

الحجــة عليهــم، وهــو معلــوم عنــد اهلل ســبحانه وتعالــى، ثــم يأتيهــم بعــده 

العــذاب بالهــاك واالســتئصال؛ لتخليــص البشــرية مــن شــرورهم، وفتــح الطريــق 

بــدون حــدود وال  والتربــوي والحضــاري  المعرفــي  والتكامــل  للهدايــة  أمامهــا 

.
ً
 وليــس مؤبــدا

ً
عوائــق مصطنعــة، أي: أن رفــع العــذاب مؤقتــا

اآليــات  بتكــرار  عليهــم  البالغــة  التامــة  الحجــة  اهلل؟زع؟  أقــام  أن  وبعــد 
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والبينــات، وتكــرر منهــم العنــاد والمكابــرة واإلصــرار علــى نكــث العهــود والوعــود، 

والتأويــل لآليــات علــى خــاف الوجــه الصحيــح، وأصبــح اســتمرار وجودهــم 

 
ً
مــع مــا هــم عليــه مــن الكفــر والظلــم والطغيــان والقــوة والتجبــر يشــكل خطــرا

إيصالها   علــى المســيرة البشــرية الكريمــة، ويعيــق تقــدم الرســالة اإللهيــة، و
ً
جديــا

 للحكمــة اإللهيــة البالغــة والعــدل والرحمــة، 
ً
إلــى النــاس ممــا يعــد مخالفــا

 فــي الوقــت المعلــوم 
ً
، وانتقــم منهــم جميعــا أخذهــم اهلل؟زع؟ أخــذ عزيــز مقتــدر

إقامــة الحجــة التامــة البالغــة  عنــده المؤجــل لهاكهــم بعــد المهلــة واألنــاة و

كذبــوا بآيــات  عليهــم، بــأن أغرقهــم أجمعيــن فــي اليــم بســبب ذنوبهــم؛ ألنهــم 

اهلل؟زع؟، وأعرضــوا عنهــا بغيــر حجــة، ولــم يفكــروا فيهــا وتجاهلوهــا، وكأنهــا لــم 

 علــى الحــق وأهلــه، ولــم ينتبهــوا 
ً
 ومكابــرًة واســتكبارا

ً
 منهــم وعتــوا

ً
تكــن عنــادا

ــا  ــى الحــق، ولمــا يترتــب علــى تجاهلهــا ومخالفته ــل عل ــه مــن دالئ لمــا تحمل

�نَُّهْم 
أَ
ا ّمِ �بِ �يَ

ْ
اُهْم �نِ�ي �ل �نَ َر�قْ عنْ

أَ
ا ُهْم �نَ ا ِم�نْ ْم�نَ �قَ �قَ ا�ن مــن عواقــب وخيمــة، قــول اهلل تعالــى: >�نَ

.(((> �ن ِل�ي ا�نِ عنَ َها  َع�نْ  �� َوَكا�نُ ا  �نَ ا�قِ �يَ
آ
ا �بِ  �� ُ �ب

�نَّ
َ
ك

 �� ا�نُ
َ
وقيــل: صيــغ اإلخبــار عــن إعراضهــم بصيغــة الجملــة االســمية، قولــه: >َوك

لــة علــى أن هــذا اإلعــراض ثابــت لهــم، وراســخ فيهــم، وأنــه  <)))، للدال �ن ِل�ي ا�نِ َها عنَ َع�نْ

ُهْم 
�نَّ
أَ
ا علــة التكذيــب لديهــم المصــوغ خبــره بصيغــة الجملــة الفعليــة، قولــه: >�بِ

ا<)3)؛ إلفــادة تجــدد التكذيــب عنــد تجــدد اآليــات. �نَ ا�قِ �يَ
آ
ا �� �بِ

ُ �ب
�نَّ

َ
ك
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، المســمى فــي التــوراة بحــر ســوف،  وقيــل: المــراد باليــم، هــو البحــر األحمــر

الحاجــز بيــن وادي النيــل ووادي ســينا، الــذي اعتــرض طريــق موســى الكليــم؟ع؟ 

وبنــي إســرائيل حيــن خرجــوا مــن مصــر إلــى األرض المقدســة.

وقيــل: المــراد باليــم، هــو نهــر النيــل العظيــم؛ ألن اليــم فــي اللغــة يطلــق 

علــى البحــر وعلــى النهــر العظيــم، وقــد أطلــق القــرآن لفــظ اليــم علــى نهــر النيــل 

<))) وذلــك بإجمــاع  ّمِ �يَ
ْ
ِه �نِ�ي �ل �ي �قِ

ْ
ل

أَ
ا ِه �نَ �يْ

َ
ِ َعل �ق �نْ � حنِ دنَ اإِ

العظيــم، فــي قولــه تعالــى: >�نَ

المفســرين، فاليــم واحــد. والتعريــف فــي اللفــظ هــو تعريــف العهــد الذهنــي 

عنــد علمــاء المعانــي المعــروف بتعريــف الجنــس عنــد النحــاة؛ وألن النيــل 

هــو األقــرب إلــى مــكان ســكن بنــي إســرائيل والفراعنــة؛ وألنــه يجــب علــى بنــي 

إســرائيل عبــوره حــال توجههــم نحــو األرض المقدســة؛ ألنهــم يســكنون فــي جهــة 

غــرب النيــل، ويجــب أن يتوجهــوا نحــو الشــرق للوصــول إلــى األرض المقدســة 

، لكــي يصلــوا إليهــا، وذلــك  »فلســطين«، وال حاجــة لهــم بعبــور البحــر األحمــر

ــاة  ــور منهــا. أي: قبــل حفــر قن لوجــود منطقــة يابســة فــي مكانهــم يمكــن العب

بتاريــخ 7)/  وافتتحــت  العــام 9)8)م،  فــي  الحديــث  العصــر  فــي  الســويس 

/869)م. نوفمبــر 

ــي  ــوا ببن ــن لحق ــم حي ــي الي ــن ف ــوده أجمعي ــد أغــرق اهلل؟زع؟ فرعــون وجن وق

إســرائيل يريــدون منعهــم مــن الخــروج مــن أرض مصــر إلــى أرض فلســطين؛ 

ال  ولكــي  خدمتهــم،  وفــي  ســلطتهم،  وتحــت  إلرادتهــم،  خاضعيــن  إلبقائهــم 

يقومــوا بإعــادة بنــاء قوتهــم، ويتقــووا علــى فرعــون وقومــه، ويقومــوا بمهاجمتهــم. 
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فلــم يكــن لفرعــون وجنــوده واٍق يقيهــم وال حــام يحميهــم مــن الغــرق بيــد القــدرة 

، وكان غرقهــم في اليــم وما لحقهم  اإللهيــة، ويمنعهــم مــن ســوء العاقبــة والمصيــر

مــن الخــزي والعــار هــو نصيبهــم مــن العــذاب فــي الدنيــا، ومــا هــو مدخــر لهــم 

مــن الخــزي والعــار والعــذاب فــي عالــم اآلخــرة أشــد وأعظــم.

والتعليــل القرآنــي واضــح لهــذه العاقبــة الســيئة المذمومــة والمصيــر األســود 

َها  �� َع�نْ َوَكا�نُ ا  �نَ ا�قِ �يَ
آ
ا �بِ  �� ُ �ب

�نَُّهْم َك�نَّ
أَ
ا >�بِ لفرعــون وقومــه الظالميــن، قــول اهلل تعالــى: 

كونهــا معجــزة عظيمــة مــن  كذبــوا بآيــات اهلل؟زع؟ رغــم وضــوح  <)))، أي:  �نَ ِل�ي ا�نِ عنَ

عنــد رب العالميــن، ال يقــدر غيــره علــى مثلهــا، ولوضــوح داللتهــا علــى الحــق، 

والتوحيــد والنبــوة والمعــاد، وعدالــة القضيــة التــي يحملهــا موســى الكليــم؟ع؟، 

ــي طالــب  ــة الت ــة والسياســية والحقوقي ــة الديني وشــرعية المطالــب اإلصاحي

بهــا، وشــرعية الحركــة الثوريــة لبنــي إســرائيل؛ وذلــك بحســب العقــل والمنطــق 

الســليم، وتعاملــوا معهــا بتجاهــل تــام، ولــم يفكــروا فيهــا ولــم يعتنــوا بهــا وكأنهــا 

كانــوا عليــه، مــع أنهــم لــم يكونــوا فــي الحقيقــة غافلين  لــم تكــن، وأصــروا علــى مــا 

 بســبب تكرارهــا، وألن موســى الكليــم؟ع؟ 
ً
كانــوا ملتفتيــن إليهــا واقعــا عنهــا، بــل 

، وينبههــم إليهــا، وبمختلــف األســاليب، والوســائل 
ً
 وتكــرارا

ً
كان يذكرهــم بهــا مــرارا

كمــا يتصــرف الغافــل   
ً
العديــدة، وقــد تجاهلــوا متعمديــن، وتصرفــوا معهــا عمليــا

غيــر المتلفــت.

وكانــوا غافليــن فــي الحقيقــة عمــا يترتــب علــى تجاهلهــا ومخالفتهــا مــن 

العاقبــة الســيئة المذمومــة، والمصيــر األســود، والخزي والعار فــي الدارين الدنيا 

1. األعراف: 136
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واآلخــرة، وذلــك لحماقتهــم، وضعــف عقولهــم، وســفاهة أحامهــم، ولجهلهــم 

المطبــق بالحقائــق اإللهيــة، وبالســنن الكونيــة والتاريخيــة، واســتغراقهم فــي 

عالــم الدنيــا والمــادة والمصالــح الدنيويــة الفانيــة، وبعدهــم عــن هــدى العقــل 

قــوم  أنهــم  علــى  يــدل  ممــا  والوحــي،  اإللهيــة  والشــريعة  والفطــرة  والمنطــق 

 فــي طريــق اإلجــرام، 
ً
مجرمــون بحــق وحقيقــة، ومصــرون علــى المضــي قدمــا

وال يملكــون القابليــة واالســتعداد للهدايــة واإلصــاح، وال تنفــع معهــم معجــزة، 

إعادتهــم  وال حجــة وال دليــل وال برهــان وال موعظــة وال نصيحــة لهدايتهــم و

إلــى رشــدهم وضمائرهــم، ممــا يعنــي أن اســتمرار وجودهــم وبقائهــم فــي الحيــاة 

 علــى المســيرة البشــرية الكريمــة، ومخالــف بالمطلــق 
ً
 جديــا

ً
، ويشــكل خطــرا شــر

للحكمــة والعــدل والرحمــة اإللهيــة، ممــا يفــرض حتمية هاكهم، واســتئصالهم، 

إزالتهــم مــن الوجــود بمقتضــى الحكمــة اإللهيــة البالغــة وبحســب الســنن  و

كمــة. الكونيــة والتاريخيــة الحا

كل طاغيــة  تنتظــر  األســود،  والمصيــر  المذمومــة  الســيئة  العاقبــة  وهــذه 

مجــرم يصــر علــى اإلجــرام، ويعتمــد علــى القوة العســكرية واألمنيــة واالقتصادية 

والبشــرية واألجهــزة اإلعاميــة ونحوهــا؛ للتنكيــل بالمســتضعفين والمصلحيــن 

والمطالبيــن بالحقــوق، وتشــويه صورتهــم وســمعتهم لــدى الــرأي العــام الداخلــي 

النفــوس  أصحــاب  وشــراء ضمائــر  الواقــع،  األمــر  لفــرض حكــم  والخارجــي، 

الضعيفــة والمريضــة مــن االنتهازييــن األنانييــن والمنتفعيــن الفاســدين المارقيــن 

مــن النخبــة الفاســدة؛ لتبريــر فســاده وجرائمــه وجناياتــه، ومنطقــه الوحيــد هــو 

 للديــن 
ً
ــم وزنــا ــق، وال يقي ــود والمواثي ــل والكــذب ونقــض العه الخــداع والتضلي

والحقائــق والمنطــق والقيــم والمبــادئ، ولعدالــة القضيــة وشــرعية المطالــب 
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وواقعيتهــا، وال شــيء مــن نحــو ذلــك.

كل الوضــوح، وبليغــة غايــة  فالعبــرة مــن اآليــة الشــريفة المباركــة واضحــة 

ونكــث  والمكابــرة  والعنــاد  التكذيــب  علــى  االنتقــام  فرعــت  فقــد  الباغــة، 

العهــود، تفريــع النتيجــة علــى المقدمــات، ممــا يــدل علــى العمــوم، وحتميــة 

ــن  ــن والمســتكبرين والمعانديــن، وتخليــص المؤمني هــاك واســتئصال الظالمي

والمســتضعفين مــن قبضتهــم وشــرورهم، وبخصــوص فرعــون الطاغيــة وقومــه 

الفاســقين، فــإن العاقبــة الســيئة المذمومــة والمصيــر األســود الــذي انتهــوا إليــه، 

كفرهــم، وظلمهــم لبنــي إســرائيل.  كان لســببين: 

ــرون والحــكام  ــة المتجب ــون والفراعن ــه: فمــا يخســره الطواغيــت الضال وعلي

كثــر ممــا يكســبونه مــن  المســتبدون والنفعيــون الفاســدون المارقــون ونحوهــم، أ

كثــر بكثيــر ممــا  الملــك والثــروة والجــاه والســلطة فــي عالــم الدنيــا الفانيــة، وأ

يخســره المســتضعفون فــي هــذا العالــم الزائــل. وفــي الحديــث الشــريف بمــا 

كان مــن عــذاب الــدم،  ــى عــن بنــي إســرائيل بعــد مــا 
ّ
معنــاه: »إن فرعــون قــد خل

لمــا أصابــه مــن الجــزع والخــوف الشــديد، فاجتمــع بنــو إســرائيل إلــى موســى 

 إلــى األرض المقدســة »فلســطين«، 
ً
الكليــم؟ع؟، وخــرج بهــم مــن مصــر متوجهــا

وبلــغ ذلــك فرعــون، فقــال لــه هامــان: قــد نهيتك عــن أن تخلي عن بني إســرائيل، 

وقــد خالفتنــي وخليــت عنهــم، وهــا هــم قــد اجتمعــوا إلــى موســى، وخــرج بهــم 

إلــى فلســطين، وســوف يجمعــون قوتهــم، ويتقــوون عليــك، ويغلبونــك، ويزيلــون 

كالمــه، فحشــد الجمــوع مــن الجنــد، وخــرج فــي  ملــكك، فجــزع فرعــون مــن 

 فــي اليــم، ونجــاة موســى الكليــم؟ع؟ 
ً
كان مــن غرقهــم جميعــا طلبهــم، فــكان مــا 
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.(((»
ً
وبنــي إســرائيل جميعــا

وهذا يدل على أمرين:

المنهــج الســلمي الــذي اتبعه موســى الكليم؟ع؟ فــي المقاومة والمطالبة   .(

بالحقــوق، وأن هدفــه فــي األســاس هــو اإلصــاح وليــس إســقاط النظــام 

كان هدفــه إســقاط النظــام لمــا خــرج مــن مصــر إلــى  الفرعونــي، ولــو 

فلســطين، ولمــا ضمــن إلــى فرعــون بقــاء ملكــه إن هــو آمــن وأطــاع، إال 

ــه بالعنــف واإلرهــاب والقمــع، فقتــل الســحرة  أن فرعــون الطاغيــة قابل

، واســترق نســائهم، وســجن  المؤمنيــن، وذبــح أطفــال بنــي إســرائيل الذكــور

إذاللهــم، فعاقبــه رب العالميــن علــى  رجالهــم، وبالــغ فــي اســتضعافهم و

كفــره وظلمــه بعقوبــة الهــاك واالســتئصال عــن طريــق الغــرق.

الــدور الســلبي القــذر الــذي تلعبــه البطانــة الفاســدة فــي تأزيــم األوضــاع،   .(

الشــرفاء،  المصلحيــن  علــى  والتحريــض  اإلصــاح،  عمليــة  إعاقــة  و

والمطالبيــن المخلصيــن بالحقــوق المشــروعة الواقعيــة، وقــد تبالــغ هــذه 

كثــر مــن  البطانــة الفاســدة فــي التملــق إلــى درجــة التظاهــر بالملكيــة أ

 
ً
ــا ــه، فهــم ال يقيمــون وزن ــاء ل  ووف

ً
إخاصــا  و

ً
ــا الملــك نفســه، ليــس حق

إنمــا مــن أجــل  لهــذه القيــم، الحــب واإلخــاص والوفــاء ونحوهــا، و

مصالحهــم، واإلبقــاء علــى امتيازاتهــم غير المشــروعة التي حصلوا عليها 

 لوالئهــم األســود للنظــام وللجرائــم التــي يرتكبونهــا 
ً
بــدون اســتحقاٍق ثمنــا

1. تفسير القمي، جزء 1، صفحة 238
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ضــد المصلحيــن الصالحيــن الشــرفاء والمطالبيــن المخلصيــن بالحقــوق 

كــم  المشــروعة الواقعيــة ورغبتهــم الجامحــة فــي المزيــد منهــا، والحا

العــادل الرشــيد الفطــن هــو الــذي يجمــع حولــه البطانــة الصالحــة، التــي 

تعينــه علــى الخيــر والصــاح، ويميــز بيــن الصالــح والفاســد مــن بطانتــه 

ويبعــد عنــه الفاســدين، وال يغتــر وال ينخــدع بوساوســهم ودسائســهم 

الشــيطانية.

استخالف بني إسرائيل في األرض

ا  �نَ
ْ
اَرك �بَ �ي  �قِ

َّ
�ل َها  َ اِر�ب َوَم�نَ ْر�نِ 

�أَ
ْ
�ل اِر�قَ  َ َمسث ��نَ  َ��نُ صنْ ُْس�قَ �ي  �� َكا�نُ �نَ  �ي ِ دن

َّ
�ل ْ�َم  �قَ

ْ
�ل ا  �نَ

ْ ْوَر�ث
أَ
>َو�

ُع  ْص�نَ َ ا َما َكا�نَ �ي ْر�نَ ُرو� َوَدّمَ َما َ��بَ َل �بِ �ي ْسَر��أِ �ي �إِ �نِ
َ ٰ� �ب

َ
ُحْس�نَٰ� َعل

ْ
َك �ل ِ

�قْ َكِلَم�قُ َر�بّ ّمَ َها َو�قَ �ي �نِ

> ��ن ُ ْ�ِرسث َ �ي  �� َكا�نُ َوَما  ْ�ُمُه  َو�قَ ْرَعْ��نُ  �نِ

لما عاند فرعون وقومه المســتكبرون الفاســقون وكابروا واســتكبروا على الحق 

وأهلــه، ولــم يســتفيدوا مــن اآليــات النيــرات والمعجــزات الباهــرات والبينــات 

والنصائــح  البليغــة  والمواعــظ  القاطعــة  الســاطعة  والبراهيــن  الواضحــات 

الصادقــة التــي جــاء بهــا الولــي الناصــح موســى بــن عمــران الكليــم؟ع؟ مــن عنــد 

رب العالميــن، وأصــروا علــى الكفــر والظلــم والجــور والطغيــان واســتضعاف بنــي 

إذاللهــم والتمييــز ضدهــم، ونشــر الفســاد فــي األرض، وســلب بنــي  إســرائيل، و

إســرائيل حقوقهــم الطبيعيــة والسياســية فــي الحيــاة، مثــل: حقهــم فــي الحيــاة، 

، وممارســة الشــعائر الدينيــة، والمشــاركة الفعليــة فــي  وحريــة العقيــدة والضميــر

، وحقهــم فــي اإلقامــة والســفر والهجــرة، ونحــو  ، وتقريــر المصيــر صناعــة القــرار
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الــذي  بالعقــاب  وانتقــم منهــم،  ذلــك، أخذهــم اهلل؟زع؟ أخــذ عزيــز مقتــدر 

كانــوا معــه مــن جيشــه وخاصته  اســتحقوه، بــأن أغــرق فرعــون الطاغيــة والذيــن 

وأعوانــه وأنصــاره الذيــن خرجــوا معــه لماحقــة موســى الكليــم؟ع؟ وقومــه 

ــوا معــه الذيــن باشــروا الخــروج مــن مصــر متوجهيــن  اإلســرائيليين والذيــن آمن

كمــا يشــاؤون،  ــة  ــدوا اهلل ربهــم بحري ــى األرض المقدســة فلســطين؛ لكــي يعب إل

فــي أمــن وســام.

الخــروج معــه،  عــن  الذيــن تخلفــوا  األقبــاط  قومــه  مــن  الكثيــر  وأهلــك 

كان فــي أيــدي مــن تبقــى منهــم مــن اإلمكانيــات والقــدرات الماديــة  ودمــر مــا 

واالقتصاديــة فــي ســكنهم بعوامــل طبيعيــة، مثــل: الــزالزل والطوفانــات ونحوهــا؛ 

لئــا تبقــى لهــم الفرصــة إلعــادة بنــاء قوتهــم، واســتعادة شــوكتهم، ثــم يعيــدوا 

الكــرة علــى بنــي إســرائيل، وينتقمــوا منهــم؛ لســبب مــا حــل بســلفهم، يقــول 

آيــة اهلل الشــيخ ناصــر مــكارم الشــيرازي: »أن جميــع الفرعونييــن لــم يغرقــوا فــي 

كانــوا يالحقــون  النيــل، بــل غــرق فرعــون وجماعــة مــن خواصــه وعســكره، الذيــن 

موســى؟ع؟، ومــن المســلم أنــه لــو بقيــت تلــك الثــروات العظيمــة واإلمكانيــات 

كان عــدد نفوســهم  االقتصاديــة الهائلــة بيــد مــن بقــى مــن الفراعنــة، الذيــن 

؛ الســتعادوا بهــا شــوكتهم، ولقــدروا علــى 
ً
كثيــر جــدا فــي شــتى نواحــي مصــر 

تحطيــم بنــي إســرائيل أو إلحــاق األذى بهــم علــى األقــل«)))، ليتوصــل مــن ذلــك 

إلــى حــدوث عوامــل طبيعيــة ضخمــة، مثــل: الــزالزل والطوفانــات ونحوهــا، 

أهلكــت الكثيــر مــن قــوم فرعــون األقبــاط، وقضــت علــى ثرواتهــم وممتلكاتهــم 

إمكانيتهــم الماديــة واالقتصاديــة الضخمــة فــي مناطــق ســكنهم، وأضعفــت  و

كامــل علــى فرصــة إعــادة بنــاء  معنوياتهــم وكســرت شــوكتهم، وقضــت بشــكل 
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إعــادة الكــرة علــى بنــي إســرائيل، لانتقــام منهــم؛  قوتهــم، واســتعادة شــوكتهم، و

كامــل وســام مــن شــرهم وأذاهــم. ليكــون بنــو إســرائيل فــي أمــن 

فرعــون  ظلــم  مــن   
ً
تمامــا وخلصهــم  إســرائيل  بنــي  اهلل؟زع؟  أنقــذ  وبذلــك 

وقومــه وأذاهــم، غيــرة منــه علــى عبــاده المؤمنيــن ونصرتهــم، وفتــح أمامهــم 

كمــا  كاملــة،  الطريــق لإليمــان والهجــرة إلــى األرض المقدســة ليعبــدوه بحريــة 

يشــاؤون فــي ســام وأمــن وأمــان، وبنــاء دولتهــم، وأورثهــم بعــد الــذل والمهانــة 

النواحــي،  جميــع  مــن  واالســتضعاف  األبنــاء  وذبــح  والســجون  واالســترقاق 

االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة واألمنيــة والفكريــة والدينيــة، والتمييــز 

ضدهــم أمــام القانــون والقضــاء، وبعــد طــول رزوحهــم تحــت نيــر العبوديــة 

مــآرب  ســبيل  فــي  والوضيعــة،  الشــاقة  األعمــال  فــي  واالســتخدام   ، واألســر

وفلســطين  مصــر  العريضــة  الواســعة  أرضهــم  أورثهــم  ومصالحهــم،  األقبــاط 

كلهــا، ال ســيما فلســطين »األرض المقدســة«، التــي أفــاض عليهــا  وأرض الشــام 

اهلل الــرب القــدوس الســام المؤمــن المهيمــن العزيــز الجبــار المتكبــر الخيــرات 

كانــت  والبــركات والمنافــع العظيمــة الماديــة، مثــل: الخصوبــة العظيمــة التــي 

تتمتــع بهــا، والعيــون واألنهــار والميــاه الكثيــرة، واألشــجار والنباتــات والنخيــل 

الباســقات، وكثــرة الثمــار واإلنتــاج علــى أتــم وأنفــع مــا يكــون، وكثــرة األمــوال 

، ونحــو ذلــك،  واألرزاق الواســعة والعيــش الرغــد الكريــم، والعمــران الواســع الكثيــر

كــن المقدســة، بــأن مكنهــم  والمنافــع المعنويــة، مثــل: النبــوة واإلمامــة، واألما

كلمــة الــرب الجليــل،  فيهــا مــن الســلطة، والثــروة، والمقــدرات، وتمــت بذلــك 

ــر علــى بنــي إســرائيل، وهــي مــا وعدهــم  الفائقــة فــي الحســن والجمــال والخي

بــه ربهــم مــن إهــاك عدوهــم، واســتخافهم بــدالً منــه، وتمكنهــم فــي األرض، 
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عجيــب صنــع اهلل؟زع؟، وعظيــم قدرتــه، وحســن تدبيــره ولطفــه فيمــا   .(

يشــاء ويريــد؛ إذ جعــل النيــل الــذي هــو ســبب مــا فيــه الفراعنــة مــن 

مــن  إزالتهــم  و واســتئصالهم  لهاكهــم   
ً
ســببا واالزدهــار  والرخــاء  القــوة 

، ونصــره  الوجــود، ورفــع الوضيــع المســتضعف علــى الرفيــع المســتكبر

عليــه، ومكنــه منــه، وأورثــه أرضــه ومالــه وثروتــه وســلطته ومقدراتــه، 

وهــذا التحــول العظيــم المفاجــئ فــي ميــزان القــوى، ال يســتطيع إحداثــه 

إال ذو القــوة المتيــن.

شــريطة  المتجبريــن؛  الفراعنــة  علــى  المســتضعفين  ينصــر  أن اهلل؟زع؟   .(

النصــر  يســتعجلوا  وال  ويثبتــوا،  ويتحملــوا،  المســتضعفون،  يصبــر  أن 

ــه، ويســتمروا فــي المقاومــة، وال يستســلموا إلرادة المســتكبرين  ــل أوان قب

والحــكام والمســتبدين، وال يقبلــوا بمــا يفــرض عليهــم مــن حكــم األمــر 

، ضعيــف  كائــن حقيــر فــإن مــن يستســلم للظلــم والطغيــان  الواقــع، 

اإليمــان واليقيــن والثقــة بــاهلل؟زع؟، وال يســتحق العــون والنصــر اإللهــي، 

وأن حصولــه علــى العــون والتســديد والتأييــد والنصــر اإللهــي مخالــف 

حمــل  الــذي  اإلنســان  وجــود  وفلســفة  البالغــة،  اإللهيــة  للحكمــة 

مســؤولية التكليــف اإللهــي، وتميــز بيــن الكائنــات فــي عالــم الوجــود 

ومــن  والعمــل،  بالعلــم  ويتكامــل  ويتربــى   ، واالختيــار واإلرادة  بالعقــل 

ومقاومتهــم،  الظالميــن  ومدافعــة  اهلل؟زع؟  ســبيل  فــي  الجهــاد  العمــل 

ــدؤوب والعمــل الحثيــث؛ إلقامــة  وعــدم االستســام إليهــم، والســعي ال

الخافــة  أهــداف  وتحقيــق  الرشــيد،  والحكــم  اإللهــي  العــدل  دولــة 

األرض. فــي  لإلنســان  والحضاريــة  والتربويــة  المعرفيــة  اإللهيــة، 



علــى  تــدل  َك<)))،  ِ
َر�بّ َكِلَم�قُ  �قْ  ّمَ >َو�قَ عبــارة  فــي  ربــك  لفــظ  أن  وقيــل: 

العمــوم، بمعنــى: أن الــذي حقــق النصــر لموســى الكليــم؟ع؟ وبنــي إســرائيل علــى 

كان عليــه بنــي  كل مــا  فرعــون الطاغيــة وقومــه المســتكبرين الفاســقين رغــم 

كان عليــه فرعــون وقومــه مــن  إســرائيل مــن الضعــف وقلــة اإلمكانيــات، ومــا 

كان لديهــم مــن اإلمكانيــات الماديــة والبشــرية الضخمــة  الســلطة والقــوة ومــا 

، هــو ربــك يــا محمــد ورب جميــع المؤمنيــن والعالميــن، وهــو 
ً
والهائلــة جــدا

ســينصرك والمؤمنيــن والمســتضعفين إذا قمتــم بمــا يجــب عليكــم القيــام بــه، 

كمــا نصــر موســى  ، والثبــات،  مــن التخطيــط، والعمــل، والمقاومــة، والصبــر

كل شــيء،  الكليــم؟ع؟ وبنــي إســرائيل؛ ألنــه الــرب الحكيــم الرحيــم القــادر علــى 

وهــذه ســنته وصنعــه فــي الخلــق، فــكل شــعب مؤمــن ومســتضعف ينهــض 

ــر والثبــات والتحمــل  ويحــاول تخليــص نفســه ونيــل حقوقــه، ويتحلــى بالصب

مــن  بــه  القيــام  عليــه  يجــب  بمــا  ويقــوم  والمقاومــة،  الكرامــة  طريــق  علــى 

التخطيــط والعمــل الجماعــي، وال يســتعجل النصــر قبــل أوانــه، فإنــه ينتصــر 

.
ً
فــي نهايــة المطــاف حتمــا

وفــي اآليــة الشــريفة المباركــة دليــل علــى فضيلــة الصبــر والتحمــل والثبــات، 

وأن الصابــر صائــر إلــى النصــر وتحقيــق األمــل، وبشــارة للمؤمنيــن الصابريــن 

إنــذار للظالميــن  المجاهديــن بحســن العاقبــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، و

والحــكام المســتبدين بــزوال ملكهــم وســوء العاقبــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة. 

الفاســدين  الظالميــن  وقومــه  فرعــون  مــن  العظيــم  اإللهــي  وباالنتقــام 

1. نفس املصدر
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المســتكبرين فــي األرض بغيــر الحــق، تــم هــاك معظهــم واســتئصالهم وزوالهــم 

مــن الوجــود، وانتهــت دولتهــم وتحطمــت قدرتهــم وانكســرت شــوكتهم وذهــب 

مكرهــم وكيدهــم وتدبيرهــم أدراج الريــاح، وخســروا الملــك والثــروة، وخســروا 

قــرون عديــدة وشــيدوه ألنفســهم وأجيالهــم مــن  فــي  بنــوه  حياتهــم وكل مــا 

األبنيــة الشــامخة المزخرفــة والعمــارات الضخمــة والقصــور الفخمــة والمــزارع 

إلــى  ثــروات هائلــة حيــث انتهــت  والبســاتين والمصانــع، ومــا جمعــوه مــن 

الخــراب والدمــار والــزوال، وخســروا اآلخــرة ومــا أعــده اهلل تبــارك وتعالــى فيهــا 

للصالحيــن مــن النعيــم المقيــم الــذي ال زوال لــه وال اضمحــال، واســتبدلوه 

بالعــذاب العظيــم والشــقاء الحقيقــي الكامــل األبــدي، بســبب تكذيبهــم بآيــات 

إصرارهــم علــى الكفــر والظلــم والطغيــان واالســتضعاف واإلذالل لبنــي  اهلل؟زع؟، و

إســرائيل، والتمييــز ضدهــم، ونشــر الفســاد فــي األرض، وهــذا هــو الخســران 

كــم مســتبد ظالم ومترف مســتغل  ، وحا كل فرعــون متجبــر المبيــن الــذي ينتظــر 

وانتهــازي أنانــي ونفعــي فاســد وكل خائــن لألمانــة؛ ألن هــذه النتيجــة والعاقبــة 

الســيئة المذمومــة تعبــر عــن اإلرادة الربانيــة العليــا التــي تعلــو وال يعلــى عليهــا 

ــى وجــه األرض. ــة لإلنســان عل ــة التكاملي ــر المســيرة التاريخي  فــي تدبي
ً
ــدا أب

إلــى  ونعيمهــا  الخــراب،  إلــى  فرعــون  آل  عمــارة  انتهــت  النتيجــة  وبهــذه 

العــذاب والشــقاء األبــدي الكامــل بمــا ظلمــوا، وفيهــا عبــرة بالغــة لقــوم يفقهــون 

ــرون  ــى الخطــأ، وال يكاب ويتعظــون، ويســتفيدون مــن التجــارب، وال يصــرون عل

بغيــر وجــه حــق تحــت تأثيــر غــرور الســلطة والقــوة والثــروة. إال أن التجــارب 

التاريخيــة والمعاصــرة أثبتــت بــأن الفراعنــة المتجبريــن والحــكام المســتبدين 

المارقيــن، لضيــق أفقهــم وشــدة تعلقهــم بعالم الدنيا والمــادة والمصالح الدنيوية 
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العاجلــة الفانيــة، ولغرورهــم البالــغ بالســلطة والقــوة والثــروة، واعتمادهــم الكلــي 

 
ً
عليهــا، وانفصالهــم عــن الواقــع والحقائــق والســنن والمنطــق والثــروة، فإنهــم غالبــا

ال يفهمــون دليــًا أو حجــة، وال يتعلمــون مــن التجــارب، وال يتعظــون بالعبــر 

بالخــزي  مصحوبيــن  يهلكــوا  حتــى  نصيحــة،  مــن  يســتفيدون  وال  واآليــات، 

والعــار واللعنــة مــن اهلل ؟ج؟ مــن فــوق عرشــه، واللعنــة مــن المائكــة المطهريــن 

فــي المــأل الملكوتــي األعلــى، واللعنــة مــن النــاس طــوال التاريــخ.

والســجن،  القتــل،  مثــل  الشــنيعة  الجرائــم  لعظيــم  منهــم  يكــون  وذلــك 

واألوليــاء  األبريــاء  بحــق  ارتكبوهــا  التــي  ونحوهــا،  والتضييــق،  والتشــريد، 

الصالحيــن والمصلحيــن المخلصيــن الشــرفاء والمطالبيــن بالحقــوق، وال يريــد 

ُه 
اأَ

َ
رَع��نَ َوَمل �قَ �نِ �ي

�قَ
آ
َك � �ن ا �إِ �ن اَل م�س� َر�ب اهلل؟زع؟ أن يغفرهــا لهــم، قــول اهلل تعالــى: >َو�ق

ُ�د َعل�  م��ِلِهم َو�سث
أَ
ا �طِمس َعل� � �نَ ِلَك َر�ب �ي ل�� َع�ن َس�ب صنِ ا ِل�يُ �ن ا َر�ب �ي اهقِ �لد�ن م��لً� �نِ�ي �لَح�ي

أَ
هقً َو� �نَ �ي رن

َم<)))، فقــد دعــا موســى الكليــم؟ع؟ علــى  ل�ي
��بَ �ل�أَ َرُو� �لَ��ن َ �� َح�ق� �ي ِم�ن �أ ُ لا �ي ِهم �نَ ل��بِ �قُ

فرعــون وملئــه، بــأن يجعــل قلوبهــم قاســية، ال تقبــل الحــق، وال تنشــرح لإليمــان، 

 خــاف غايــة الرســالة التــي 
ً
حتــى يــروا العــذاب األليــم، وذلــك يشــكل حاجــزا

جــاء بهــا مــن أجــل هدايــة النــاس رحمــة بهــم، ممــا يــدل علــى شــديد غضبــه 

عليهــم، لتماديهــم فــي الغــي والعنــاد والمكابــرة واالســتكبار علــى الحــق وأهلــه، 

إصرارهــم علــى الكفــر والضــال والظلــم والجــور والطغيــان،  وتكذيــب الرســل، و

واســتخدام نعــم اهلل تبــارك وتعالــى العظيمــة عليهــم، مثــل: الســلطة والقــوة 

والثــروة، فــي الفســاد والظلــم والطغيــان واإلضــال عــن الديــن الحــق، وارتكبــوا 

الجرائــم العظيمــة ضــد األبريــاء واألوليــاء الصالحيــن والمصلحيــن والمطالبيــن 

1. يونس: 88
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بالحقــوق المشــروعة، فاســتجاب اهلل؟زع؟ لدعــوة وليــه ورســوله الكريــم؛ ألنهــا 

والعــدل  اإللهيــة،  الحكمــة  مــع  تتوافــق  ونصيحــة،  إخــاص  و حــق  دعــوة 

الربانــي، والرحمــة بالمؤمنيــن، ولتحذيــر النــاس مــن مغبــة التــورط فــي مثــل 

هــذه الجرائــم والمنكــرات، لخطورتهــا علــى أصحابهــا؛ ألنهــا تحجبهــم عــن 

ــا واآلخــرة. ــة، ولســوء عاقبتهــا عليهــم فــي الداريــن الدني ــى التوب التوفيــق إل
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ون الرسالة إلى فرعون وملئه  الفصل األول: حمل موسى وهار
وحوارهما معهم

ا  �ن ا�قِ �ي
آ
ا ِه �بِ �أِ

َ
رَع��نَ َوَمل ل� �نِ �ِ�ِهم م�س� َوهارو�نَ �إ ا ِم�ن �بَ �ن َ��ث َ م �ب

قــول اهلل تعالــى: >�ثُ

ِسحٌر 
َ
ل  � �ن هـ�ن �إِ ال��  �ق ا  ِ��ن ِع�ن ِم�ن  �لَح�ق  اَءُهُم  ما �ب

َ
ل �نَ �نَ ٧٥  ِرم�ي ُمحب �ًما  �قَ  �� َوكا�ن رو�  ك�بَ اس�قَ �نَ

ال��  ِلُح �لساِحرو�نَ ٧٧ �ق �ن ُ � َول� �ي ِسحٌر هـ�ن
أَ
م �

ُ
اَءك ما �ب

َ
ِ ل �ل��نَ ِللَح�ق �ق �قَ

أَ
اَل م�س� � �نٌ ٧٦ �ق �ي ُم�ب

ما 
ُ
ك

َ
ح�نُ ل

ر�نِ َوما �نَ
�نِ�ي �ل�أَ اُء  ِر�ي َما �لِك�ب

ُ
ك

َ
ك��نَ ل ا َو�قَ اَء�ن �ب

آ
� ِه  �ي

َ
ا َعل ��ن ا َعما َو�بَ �ن �قَ ل�نِ ِل�قَ ا  �ن �قَ �أ حبِ

أَ
�

.(((> �نَ �ي ِم�ن ُم�أ �بِ

إيصال موسى وهارون الرسالة إلى فرعون وملئه

 �� َوكا�ن رو�  ك�بَ اس�قَ
�نَ ا  �ن ا�قِ �ي

آ
ا �بِ ِه  �أِ

َ
َوَمل رَع��نَ  �نِ ل�  �إ َوهارو�نَ  م�س�  �ِ�ِهم  �بَ ِم�ن  ا  �ن َ��ث َ �ب م 

>�ثُ

> �ن ِرم�ي ُمحب �ًما  �قَ

توالــت الرســل علــى هدايــة البشــرية منــذ بدايــة انطاقة مســيرتها على وجه 

، ولــم تنقطــع سلســلة   ورســوالً
ً
األرض، وكان اإلنســان األول أبــو البشــر آدم؟ع؟ نبيــا

األنبيــاء الكــرام واألوصيــاء الهاديــن والمهدييــن؟مهع؟ حتــى نبينــا محمــد؟ص؟ 

1. يونس: 78-75
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خاتــم األنبيــاء والرســل؟مهع؟، حيــث انقطعــت النبــوة بنبوتــه، وختمــت الرســالة 

ويحافظــون  طريقــه،  يواصلــون  بعــده،  مــن  األوصيــاء؟مهع؟  وبقــى  برســالته، 

المؤهليــن،  األفــراد  بأيــدي  ويأخــذون  والتبديــل،  التحريــف  مــن  دينــه  علــى 

، ويتصــدون إلقامــة  ويوصلونهــم إلــى أســمى درجــات الكمــال اإلنســاني المقــدر

الدولــة اإلســامية، وتدبيــر شــؤون األمــة، وتنفيــذ األحــكام، وتطبيــق الشــريعة.

 بتعييــن اإلمــام 
ً
وعليــه: فالحكمــة اإللهيــة فــي ختــم النبــوة مرتبطــة تمامــا

كلهــا مــا عــدا النبــوة والرســالة، والذي  المعصــوم، الــذي يمتلــك خصائــص النبــي 

يتكفــل بالقيــام بجميــع وظائفــه الباقيــة مــا بقيــت المســيرة البشــرية علــى وجــه 

األرض. فاألوصيــاء باقــون إلــى نهايــة المســيرة البشــرية؛ ألن وصــول اإلنســان إلــى 

كمالــه وســعادته الحقيقيــة الكاملــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وتحقيــق غايــة 

إنــزال الكتــب الســماوية، يتوقــف  وجــوده، وتحقيــق غايــة وجــود الرســاالت، و

علــى ذلــك.

كمالهــا  إلــى  إيصالهــا  و المخلوقــات،  بهدايــة جميــع  تكفــل اهلل؟زع؟  وقــد 

المقــدر لهــا والائــق بهــا وتحقيــق غايــة وجودهــا، واإلنســان أفضــل المخلوقات 

كرمهــا علــى اإلطــاق عنــد اهلل تبــارك وتعالــى، ومن المســتحيل عقــًا أن يترك  وأ

كمالــه  اهلل ســبحانه وتعالــى اإلنســان بــدون هدايــة، وبــدون أن يوصلــه إلــى 

المقــدر لــه والائــق بــه وتحقيــق غايــة وجــوده. وليــس مــن المعقــول والمنطقــي 

أن يتــرك اهلل تبــارك وتعالــى والرســول؟ص؟ الرســالة بــدون أن يعيــن مــن يقــوم 

علــى العنايــة بهــا، وضمــان اإلبقــاء علــى ســامتها واســتمرارها، وضمــان ســامة 

ــاس، وفــي الحديــث  ــى الن ــى عل إقامــة الحجــة هلل ســبحانه وتعال ــا، و تطبيقه
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الشــريف عــن اإلمــام الصــادق؟ع؟ أنــه قــال: »إن اهلل أجــل وأعظــم مــن أن يتــرك 

: »إن اهلل لــم يــدع األرض بغيــر  األرض بغيــر إمــام عــادل«)))، وفــي حديــث آخــر

عالــم، ولــوال ذلــك لــم يعــرف الحــق مــن الباطــل«)))، وفــي حديــث ثالــث: »أن 

إن نقصــوا   ردهــم و
ً
كيمــا إن زاد المؤمنيــن شــيئا ، إال وفيهــا إمــام،  األرض ال تخلــو

 أتمــه لهــم«)3).
ً
شــيئا

إلــى  تبــارك وتعالــى  الذيــن بعثهــم اهلل  العظــام؟مهع؟  الكــرام  األنبيــاء  ومــن 

كمالهــا المعرفــي والتربــوي والحضــاري  البشــرية لهدايتهــا والوصــول بهــا إلــى 

الرحمــن وأخــوه ووزيــره  كليــم  بــن عمــران  وتحقيــق غايــة وجودهــا، موســى 

؟امهع؟. هــارون 

إبراهيــم،  وموســى الكليــم؟ع؟ مــن األنبيــاء الخمســة أولــي العــزم وهــم: نــوح، و

العظــام؟مهع؟،  الكــرام  األنبيــاء  أفضــل  وهــم  ومحمــد؟ص؟،  وعيســى،  وموســى، 

تلبــي  شــاملة  كاملــة  خاصــة  شــريعة  منهــم  واحــد  ولــكل  عامــة  ورســالتهم 

كتــاب  حاجــات البشــرية جميعهــا فــي دورتهــا الرســالية الخاصــة بهــا، ولــه 

ســماوي منــزل عليــه مــن عنــد رب العالميــن، وكلهــم أنبيــاء أئمــة.

<)))، تــدل علــى أن  �َسٰ� َوَهاُرو�ن ْ�ِ�ِهم ّمُ َ ا ِم�ن �ب �نَ
ْ َ��ث َ  �ب

ّمَ
ُ وعليــه: فــإن عبــارة: >�ث

كامــًا لموســى الكليــم؟ع؟ فــي النبــوة والرســالة، ولكنــه   
ً
كان شــريكا هــارون ؟ع؟ 

1. الكايف، جزء 1، كتاب الجة، الديث 6
2. نفس املصدر، الديث 5
3. نفس املصدر، الديث 2
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مثلمــا  والشــريعة،  والتدبيــر  القيــادة  فــي  لــه   
ً
ومتبعــا إلمامتــه،   

ً
كان خاضعــا

ــه فــي   ل
ً
 إلمامــة إبراهيــم الخليــل؟ع؟، ومتبعــا

ً
كان نبــي اهلل لــوط؟ع؟ خاضعــا

القيــادة والتدبيــر والشــريعة، فالمبعــوث أصالــة بالرســالة والشــريعة هــو موســى 

.
ً
 لــه وناصــرا

ً
 معينــا

ً
الكليــم؟ع؟، وكان هــارون ؟ع؟ مبعوثــا

األقبــاط،  وقومــه  فرعــون  إلــى  ؟امهع؟  وهــارون  الكليــم  موســى  بعــث  وقــد 

باإلضافــة إلــى بنــي إســرائيل، وســائر النــاس فــي دورتــه الرســالية. وقــد خــص 

ِه<))) ألنهــم  �أِ
َ
ْرَعْ��نَ َوَمل ٰ� �نِ

َ
ل اهلل ؟ج؟ بالذكــر فرعــون وملئــه فــي قولــه تعالــى: >�إِ

كبــار القــوم ورؤســاؤهم وساســتهم، وبيدهــم أزمــة التدبيــر والحــل والعقــد ولهــم 

كلهــا، فــإن هــم آمنــوا وصلحــوا،  الكلمــة الكولــي فيهــم وبيدهــم مقــدرات البلــد 

آمــن مــن ســواهم وصلحــوا.

ــة يجــب أن تســتهدف هــذه الطبقــة أوالً  ــة إصاحي كل حرك ــإن  ــه: ف وعلي

َ�لُهم 
َ
ل ُهم 

َ
ل ما�نَ  �ي �إ ل�  �نُهم  �إِ ِر  �ن

ُ
�لك مهقَ  �أِ

أَ
� ل��  ا�قِ �ق >�نَ تعالــى:  اهلل  قــول  تحركاتهــا،  فــي 

، الطاغيــن في الدين  <)))، أي: قاتلــوا القــادة والزعمــاء والرؤســاء فــي الكفــر ه��نَ �قَ �ن َ �ي

الحــق، والمحاربيــن لــه، الناصريــن لديــن الشــيطان الرجيــم، الذيــن يتبعــون فــي 

ذلــك ويقتــدى بهــم، وواجهوهــم بــكل وســيلة وقــوة وصابــة وثبــات.

وعلــة اســتحقاقهم للحــرب والمواجهــة، أنهــم األصــل وغيرهــم تبــع لهــم، 

ومقتــدى بهــم؛ وألنهــم ال يفــون بالوعــود والعهــود والمواثيــق؛ وألنهــم متصفــون 

بالخيانــة ومازمــون لهــا، وال يمكــن الوثــوق بهــم، واالطمئنــان إليهــم، مــا دامــت 

1. نفس املصدر
2. التوبة: 12
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هــذه صفاتهــم.

والغايــة مــن قتالهــم ومواجهتهــم؛ وضــع حــد لجرائمهــم وجناياتهــم ضــد 

الديــن الحــق والمؤمنيــن األبريــاء، وبرجــاء أن ينتهــوا عمــا هــم عليــه مــن الكفــر 

والطعــن فــي الديــن الحــق والنكــث بالعهــود والوعــود والمواثيــق، وانتهــاك حقوق 

اإلنســان، واالعتــداء علــى الحريــات والحرمــات والمقدســات، وغيــر ذلــك مــن 

 علــى ممارســتها، وبــدون هــذه المواجهــة لهــؤالء 
ً
الجرائــم العظــام القائميــن دائمــا

المجرميــن ال يمكــن إحــراز تقــدم حقيقــي وفعلــي فــي الحركــة اإلصاحيــة.

يثبــت صــدق  بمــا  هــارون ؟امهع؟  وأخــاه  الكليــم  موســى  زود اهلل؟زع؟  وقــد 

نبوتهمــا ورســالتهما مــن الحجــج النيــرة والبراهيــن الســاطعة والبينــات الواضحــة 

والمعجــزات الباهــرة، وهــي المعجــزات التســع: العصــا التــي تتحــول إلــى ثعبــان 

 
ً
حقيقــي عظيــم، واليــد الســمراء التــي تتحــول إلــى بيضــاء جميلــة تشــع نــورا

الثمــرات،  ونقــص  والجــدب،  والقحــط،  المــكان،  يمــأل  الســاطعة  كالشــمس 

والطوفــان، والجــراد، والُقّمــل، والضفــادع، والــدم.

<))) فــي عبــارة ثــم بعثنــا مــن بعدهــم موســى وهــارون،  ّمَ
ُ وقيــل: أن لفــظ >�ث

كانــت أعظــم  يفيــد التراخــي الرتبــي؛ ألن بعثــة موســى الكليــم وهــارون ؟ع؟ 

 
ً
كانــت انقابــا إبراهيــم؛ ألنهــا  مــن بعثــة مــن ســبقهما مــن الرســل، مثــل: نــوح، و

 فــي تاريــخ الرســاالت والشــرائع الســماوية 
ً
 متميــزا

ً
 جديــدا

ً
 وتطــورا

ً
وتحــوالً عظيمــا

كانت الرســاالت الســابقة مقتصرة على الدعوة  ومســيرة الحضارة اإلنســانية، إذ 

إلــى عقيــدة التوحيــد، وتهذيــب النفــوس، وبعــض العبــادات، وبعــض أحــكام 
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كانــت باإلضافــة  المعامــات، أمــا رســالة موســى الكليــم وهــارون ؟امهع؟ فقــد 

إلــى جميــع ذلــك، قــد جــاءت لتحريــر األمــة مــن االســتعباد واالســتضعاف، 

وتكويــن أمــة ودولــة مســتقلة لهــا هويتهــا وثقافتهــا الخاصــة، ووضــع نظــام 

كامــل إلدارة شــؤونها، ونظــام أمنــي ودفاعــي يضمــن اســتقرارها  تشــريعي وسياســي 

 لهــا، 
ً
كتــاب ســماوي »التــوراة«؛ ليكــون مرجعــا واســتقالها، ونحــو ذلــك، ونــزول 

ــر   ينظــم حياتهــا، وكافــة أمورهــا وشــؤونها، وهــذه األمــور مجتمعــة غي
ً
ودســتورا

مســبوقة فــي تاريــخ الرســاالت الســماوية، ممــا يعطــي رســالة موســى الكليــم 

وهــارون ؟امهع؟ أهميــة خاصــة متميــزة فــي تاريــخ الرســاالت والشــرائع الســماوية 

والحضــارة اإلنســانية، وفيــه دليــل علــى أهميــة البعــد العملــي فــي الرســاالت 

العــدل  إقامــة دولــة  بنــي إســرائيل المســتضعفين، و الســماوية، وهــو تحريــر 

اإللهــي، ممــا يعطــي الرســاالت الســماوية أهميــة واقعيــة فــي الحيــاة، تجــذب 

ــاة. ــا، وتربــط الرســاالت بواقــع الحي النفــوس إليه

وقــد جعــل اهلل ؟ج؟ هــذا البعــد، هــو الغايــة العمليــة للرســاالت الســماوية، 

�َم  �قُ ��نَ ِل�يَ رنَ ِم�ي
ْ
ا�بَ َو�ل ِك�قَ

ْ
ا َمَ�ُهُم �ل �نَ

ْ
ل رنَ �ن

أَ
ا�قِ َو� �نَ �يِ

�بَ
ْ
ال ا �بِ

�نَ
َ
ا ُرُسل �نَ

ْ
ْرَسل

أَ
� �ْ �قَ

َ
قــول اهلل تعالــى: >ل

ُصُرُه  �ن َ َم �للـُه َم�ن �ي
َ
ْ�ل اِس َوِل�يَ ُع ِلل�ن ا�نِ ٌ� َوَم�نَ ِ��ي

َ ٌس سث
أْ
ا ِه �بَ �ي َ� �نِ َحِ��ي

ْ
ا �ل �نَ

ْ
ل رنَ �ن

أَ
ْسِط َو� �قِ

ْ
ال اُس �بِ �ل�ن

النيــرات  بالمعجــزات  رســلنا  أرســلنا  أي:   ،(((> رنٌ �ي ِ َعرن ِ��ي  �قَ �للـَه  �ن  �إِ �بِ  �يْ
�نَ
ْ
ال �بِ ُه 

َ
َوُرُسل

الباهــرات والحجــج الســاطعة، التــي تتضمــن كل ما يحتاجه الناس من التعاليم 

اإللهيــة، والمعــارف الحقــة، والعقائــد الصحيحــة، والتشــريعات الربانيــة، والقيــم 

ــا مــن  ــى العمــل به ــر والســير ونحــو ذلــك، والدعــوة إل ــة، والعب ــة العالي األخاقي

إرشــادهم لمــا ينفعهــم فــي دينهــم ودنياهــم وآخرتهــم، ولمــا فيــه  أجــل هدايتهــم و
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خيرهــم وصاحهــم ومصلحتهــم وســعادتهم فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة.

بــه  وتقــاس  واألطــوال،  األثقــال  بــه  تــوزن  الــذي  المــادي  الميــزان  وأنزلنــا 

 ، األحــوال الماديــة، مثــل: الحــرارة، والرطوبــة، وضغــط الــدم، ونســبة الســكر

ونحــو ذلــك، والميــزان المعنــوي المنطقــي والدينــي الــذي تــوزن بــه وتقــاس 

األفــكار والمعتقــدات والقيــم واألعمــال، بغيــة أن يتحــرك النــاس نحــو الصحــة 

إقامــة العــدل فــي األرض بيــن النــاس، وصيانــة الحقــوق والحريــات  والســامة، و

، وتحقيــق النمــو واالزدهــار  ــر األمــن واالســتقرار والحرمــات والمقدســات، وتوفي

ونحــو ذلــك.

وأنشــأنا الحديــد بمــا فيــه مــن الصابــة والقــوة لفائــدة النــاس، مثــل: صناعــة 

الســاح للدفــاع عــن الديــن الحق والحقوق والمقدســات، والصناعات المدنية 

العديــدة المختلفــة لجميــع األغــراض، والغايــة هــي أن نميــز الطيبيــن الذيــن 

يســتخدمون الحديــد فيمــا ينفــع النــاس، وينصــرون بــه اهلل ســبحانه وتعالــى 

إخــاص، مــن الخبيثيــن الذيــن  ودينــه الحــق وكتبــه ورســله بصــدق نيــة و

يســتخدمون الحديــد فــي التخريــب والتدميــر والقتــل ونشــر الفســاد فــي األرض، 

وينصــرون ديــن الشــيطان، ويحققــون أهدافــه فــي الحيــاة.

، ال يعجــزه شــيء، وال يضعــف عــن شــيء، وال يفوتــه  وألن اهلل قــوي عزيــز

هــارب، وهــو قــادر علــى االنتصــار علــى أعدائــه، ويهلــك مــن يريــد هاكــه، 

كلمــة الحــق، ونصــرة ديــن اهلل  ، فــإن الجهــاد إلعــاء 
ً
وال يحتــاج إلــى أحــد أبــدا

ورســله، تعــود بالفائــدة والمنفعــة والمصلحــة علــى اإلنســان المجاهــد، بــأن 

كمالــه المقــدر لــه، ويفــوز برضــوان اهلل ذي الجــال واإلكــرام، وثوابــه  يصــل إلــى 
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علــى اهلل ســبحانه وتعالــى.

ــون الصالحــون الذيــن  ــز فــإن الرســل الكــرام؟مهع؟ والمؤمن وألن اهلل قــوي عزي

يتخلقــون بأخــاق اهلل ذي الجــال واإلكــرام يجــب أن يكونــوا أقويــاء أعــزة، 

إنمــا يحصــل ذلــك بالجهــاد  <)))، و �نَ �ي ِم�نِ ُم�أْ
ْ
هقُ َوِلَرُس�ِلِه َوِلل ِ�رنَّ

ْ
ِه �ل

َ
قــول اهلل تعالــى: >َوِلّل

والتضحيــة.

كل مــا جــاء بــه الرســل الكــرام؟مهع؟ مــن عند  وفــي آيــة الحديــد دليــل علــى أن 

اهلل رب العالميــن ســبحانه وتعالــى مــن األوامــر والنواهــي والحــدود والقصــاص 

إقامة العدل ال ينفصان  كلهــا حــق وعدل، وأن اإلصــاح و والمواريــث وغيرهــا، 

عــن الجهــاد ومــا يصاحبــه مــن التضحيــات الجســيمة، وتقديــم ذلــك بصــدق 

إخــاص، وعــن إقامــة الكتــاب الســماوي المنــزل مــن عنــد اهلل تبــارك  نيــة و

وتعالــى، والعمــل بمــا فيــه، واتبــاع القــادة الربانييــن األنبيــاء الكــرام؟مهع؟، وفــرض 

الجهــاد فــي ســبيل اهلل؟زع؟ واتبــاع القــادة الربانييــن، واالقتــداء بهــم، دليــل علــى 

حكمــة اهلل ســبحانه وتعالــى، وكمــال شــريعته، وهــي حلقــات مترابطــة فــي 

سلســلة واحــدة معروفــة البدايــة والنهايــة.

موقف فرعون وملئه االستكباري من الرسالة

> �ن �ي ِسحٌر ُم�ب
َ
� ل �ن هـ�ن ال�� �إِ ا �ق ِ��ن اَءُهُم �لَح�ق ِم�ن ِع�ن ما �ب

َ
ل >�نَ

الفاســقين  وقومــه  المســتكبرين  وملئــه  الطاغيــة  فرعــون  موقــف  وكان 

1. املنافقون: 8
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المارقيــن مــن رســالة موســى الكليــم وهــارون ؟امهع؟ هــو التكذيــب واالســتكبار 

 
ً
 وعلــوا

ً
علــى اإليمــان باآليــات واتبــاع الحــق وأهلــه بــدون حجــة أو برهــان ظلمــا

بــدل التصديــق واإلذعــان بعــد وضــوح الحــق وقيــام الدليــل القاطــع الــذي ال 

يقبــل الشــك والريــب والتــردد عليــه، فلــم يقبلــوا باآليــات، ولــم يتواضعــوا لهــا، 

الت القطعيــة الواضحــة، وعلــة ذلــك  ولــم يذعنــوا لمــا اشــتملت عليــه مــن الــدال

كانــا  أنهــم لــم يكونــوا مســتعدين للخضــوع إلــى رســولين مــن قــوم مســتضعفين، 

اُه  �نَ
أَ
َو� ُم�َس�  ا  �نَ

ْ
ْرَسل

أَ
� م 

>�ثُ تعالــى:  قــول اهلل  إلرادتهــم،  لهــم، وخاضَعيــن  تابعيــن 

 ��
ُ
ال �قَ �نَ 46 �نَ ْ�ًما َعاِل�ي �� �قَ ُرو� َوَكا�نُ �بَ

ْ
ك اْس�قَ ِه �نَ �أِ

َ
ْرَعْ��نَ َوَمل ل� �نِ �نٍ 45 �إ �ي َ�ا�نٍ م�بِ

ْ
ا َوُسل �نَ ا�قِ �يَ

آ
ا  �بِ

َهاُرو�نَ

.(((> ُ�و�نَ َعا�بِ ا  �نَ
َ
ل ْ�ُمُهَما  َو�قَ ا  ِل�نَ ْ ِم�ث �نِ  ْ َر�ي

َ سث ِل�بَ ِم�نُ  �أْ �نُ
أَ
�

وهــذه النظــرة الماديــة االســتعائية مــن الكــوارث التاريخيــة التــي ســنتها 

البشــرية وال زالــت هــي أحــد أهــم أســباب الظلــم والطغيــان، ونشــر الفســاد فــي 

األرض، وتكذيــب الرســاالت، ورفــض الحــركات اإلصاحيــة الدينيــة والسياســية 

والحقوقيــة، وأحــد أهــم العقبــات التــي تواجــه الرســل الكــرام؟مهع؟ واألوليــاء 

 �
َل َهـ�نَ ِ رن

� �نُ
َ
ْ�ل

َ
�� ل

ُ
ال الصالحيــن وقــادة اإلصــاح فــي العالــم، قــول اهلل تعالــى: >َو�قَ

ُهم  �نَ �يْ َ ا �ب َسْم�نَ
ْح�نُ �قَ

َك �نَ ِسُم��نَ َرْحَم�قَ َر�بِ �قْ َ ُهْم �ي
أَ
ٍم 31 � �ي ِ �نِ َع�ن ْ �ي

�قَ َ ْر�ي �قَ
ْ
ٍل ِم�نَ �ل � َر�بُ

َ
�نُ َعل

آ
ْر� �قُ

ْ
�ل

ا  ْ�صنً َ �ب ُهم  ْ��نُ َ �ب  
�نَ �نِ �ق ِل�يَ ا�قٍ  َدَر�بَ ْ�صنٍ  �بَ ْ��قَ  �نَ ُهْم  ْ��نَ َ �ب ا  ْ��نَ

َوَر�نَ ا  �يَ
�لد�نْ اهقِ  َح�يَ

ْ
�ل �نِ�ي  ُهْم  �قَ َ سث مِ��ي

<)))، أي: قــال الطغــاة والجبابــرة والمترفــون  َمُ���نَ ْ حب َ ٌر ِمما �ي �يْ
َك حنَ ا َوَرْحَم�قُ َر�بِ ِر�ي ُسحنْ

بحســب منطقهــم المــادي األعــوج ونظرتهــم الطبقيــة المنحرفــة معترضيــن على 

 ورســوالً منــه إلــى عبــاده، 
ً
اختيــار اهلل تبــارك وتعالــى لمحمــد بــن عبــداهلل نبيــا

1. املؤمنون: 47-45
2. الزخرف: 32-31



  464   الالمنطق في الفكر والسلوك - الجزء األول

 لنــزل علــى رجــل 
ً
كان القــرآن منــزالً مــن عنــد اهلل ســبحانه وتعالــى حقــا لــو 

 فــي قومــه، 
ً
عظيــم مــن عظمــاء الدنيــا، يمتلــك المــال والقــوة والســلطة، وســيدا

مثــل: الوليــد بــن المغيــرة المخزومــي مــن مكــة، وعــروة بــن مســعود الثقفــي مــن 

الطائــف، وليــس علــى محمــد بــن عبــداهلل الفقيــر الضعيــف، الــذي ال يملــك 

ــه نســب شــريف. كان ل إن  ــى و المــال والقــوة والســلطة، حت

الرســالة  فــإن  الموروثــة،  الطبقيــة  ونظرتهــم  المــادي  منطقهــم  فبحســب 

المــال  أصحــاب  مــن  عظيــم  لرجــل  إال  تنبغــي  ال  عظيمــة،  منزلــة  اإللهيــة 

 
ً
والقــوة، وســيد فــي قومــه، وأنــه يجــب أن يخضــع الفقيــر للغنــي، ويكــون تبعــا

 مــن األجــاف فــي المعرفــة 
ً
كان الغنــي جلفــا إن   إلرادتــه، حتــى و

ً
لــه وخاضعــا

 مــن الصالحيــن.
ً
كريمــا  

ً
 ووليــا

ً
واألخــاق، وكان الفقيــر عارفــا

 اعتراضهــم وتحكمهــم: أهــم يعرفــون 
ً
ويــرد عليهــم القــرآن الكريــم مســتنكرا

مقامــات الخلــق ومــكان الخيــر والفضيلــة، ويملكــون معيــار العظمــة ووزنهــا، 

ليكونــوا هــم المدبريــن والمتوليــن لقســمة أمــر النبــوة واإلمامــة، التــي هــي وقــف 

كفــاء وصفــوة األصفيــاء، فيختــاروا لهــا مــن يشــاؤون، ويحرمــوا منهــا  علــى األ

مــن يريــدون، بحســب أمزجتهــم وأهوائهــم ومعاييرهــم ونظرتهــم الماديــة فــي 

تســتدعي  روحانيــة،  ورتبــة  إلهــي،  منصــب  النبــوة  أن  والحقيقــة  الحيــاة؟! 

العظمــة المعنويــة، التــي تقــوم علــى المعرفــة بالحقائــق اإللهيــة، والتخلــي عــن 

الرذائــل، والتحلــي بالفضائــل، واهلل ســبحانه هــو األعلــم بهــا مــن غيــره. والنبــي 

يبلــغ عــن اهلل ســبحانه وتعالــى، فهــو لســانه وبيانــه وعينــه فــي خلقــه، ووجهــه 

الــذي ينظــر إليــه النــاس، فهــل يريــد هــؤالء الطغــاة األجــاف والمترفــون أن 
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يختــاروا هلل؟زع؟ مــن يبلــغ عنــه ويتكلــم باســمه؟! بينمــا الواقــع هــو أن اهلل؟زع؟ 

يتولــى قســمة األرزاق والمعايــش ويقدرهــا بينهــم ويدبــر أحوالهــا فــي الحيــاة 

إليهــم؛  تدبيرهــا  يفــض  ولــم  وبمقتضــى حكمتــه،  علمــه  وبحســب  بقدرتــه، 

ألنهــم عاجــزون عــن ذلــك وغيــر مؤهليــن لــه، ولــو وكلهــم إلــى أنفســهم ووالهــم 

 
ً
 وأقــل خطــرا

ً
ــرزق والمعــاش أقــل شــأنا تدبيــر أمرهــم؛ لضاعــوا وهلكــوا. وأمــر ال

مــن النبــوة والرتــب والمقاســات الروحيــة والمعنويــة، فكيــف يجــوز أن يفوضهــا 

ويتــرك أمــر تدبيرهــا وقســمتها إليهــم؟! وقــد جعــل اهلل تبــارك وتعالــى التفــاوت 

بيــن النــاس ولــم يســاِو بينهــم فــي القــدرات، مثــل: الــذكاء، والعلــم، والقــوة، 

 
ً
والشــجاعة، والمــال، والســلطة، ومايــز بيــن منازلهــم؛ ليســتخدم بعضهــم بعضــا

فــي قضــاء حوائجهــم، وينتفــع بعضهــم مــن بعــض، فيكــون التفــاوت بينهــم 

 لمعاشــهم، ولقيــام نظــام الحيــاة، وتطورهــا وازدهارهــا. وقــد قبلــوا بذلــك 
ً
ســببا

ــاة، وقامــت وازدهــرت، فكيــف  ــه الحي ــه، وجــرت علي ــا في ــم يعترضــوا علين ول

كثــر أهميــة، وهــو أمــر الديــن والنبوة  يعترضــون علينــا فــي تدبيــر مــا هــو أعلــى وأ

والرتــب والمقاســات الروحيــة والمعنويــة مــع جالــة قدرهــا وعظــم خطرهــا، 

ى ورأفتــه العظمــى والطريــق إلــى حيــازة حظــوظ اآلخــرة. وهــي رحمــة اهلل الكبــر

وعليــه: فــإن اهلل ســبحانه وتعالــى هــو الــذي يقســم فضلــه ونعمــه الماديــة 

كل واحــد منكــم، ومــا فيــه  والمعنويــة بينكــم بالعــدل، وبحســب اســتحقاق 

كفــاء صفــوة األصفيــاء،  خيــره وصاحــه، واعلمــوا بــأن النبــوة وقــف علــى األ

وهــي وســائر الرتــب الروحيــة العاليــة ومــا أعــده اهلل تبــارك وتعالــى لعبــاده 

الصالحيــن فــي الــدار اآلخــرة، مــن الرضــوان والنعيــم المقيــم خيــر ممــا يجمعــه 

هــؤالء الطغــاة والمترفــون مــن حطــام الدنيــا الفانيــة مــن األمــوال واألوالد والجــاه 
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والســلطة ونحوهــا مــن متــاع الدنيــا وزينتهــا وزخرفهــا، وفــي الحديــث الشــريف 

عــن أميــر المؤمنيــن علــي ابــن أبــي طالــب؟ع؟ أنــه قــال: »جــاع رســول اهلل؟ص؟ 

فــي الدنيــا مــع خاصتــه )يعنــي خصوصيتــه عنــد اهلل( وزويــت عنــه زخارفهــا مــع 

عظيــم زلفتــه«))).

كل مــن يــزدري الفقيــر لفقــره، ويكــرم الغنــي ويوقــره لغنــاه، فهــو  وعليــه: فــإن 

جاهــل أحمــق!! وكذلــك الــذي يعمــل مــن أجــل الشــهرة والريــاء والســمعة بــدل 

الصــاح واإلنتــاج والجنــة والرضــوان، والذيــن يعملــون بــدون بصيــرة ورؤيــة 

واقعيــة فاعلــة، ويكتفــون  اســتراتيجية ســديدة واضحــة وال مناهــج عمليــة 

بالــكام الفــارغ والشــعارات الجوفــاء ويحبــون أن يمدحــوا بمــا لــم يفعلــوا، 

وال  والفســاد  الظلــم  ويبــررون  واالســتبداد  والدكتاتوريــة  التخلــف  ويمدحــوا 

يعرفــون حرمــة لألوليــاء.

وكان موقــف فرعــون وملــؤه االســتكباري مــن رســالة موســى الكليــم وهــارون 

كانــوا يفصلــون بيــن الحقائــق الوجوديــة وبيــن  ؟امهع؟ إليهــم دليــًا علــى أنهــم 

كمــال اإلنســان وصاحــه وخيــره وســعادته الحقيقيــة فــي الداريــن الدنيــا فــي 

 وطــوالً وفــي اآلخــرة، وافتقارهــم إلــى المنطــق الســليم 
ً
دورتهــا الكاملــة عرضــا

إلى الرؤية الواضحة الســديدة عن الكون  ، و والمنهــج القويــم فــي عمليــة التفكيــر

واإلنســان والحيــاة، وتعلقهــم المطلــق بعالــم الدنيــا والمــادة والمصالــح الدنيويــة 

الفانيــة، واتصافهــم باألنانيــة وحــب الــذات المتضخمــة والعدوانيــة والطغيــان 

واالســتعاء واالســتكبار علــى الخلــق، واغترارهــم بالثــروة والقــوة والســلطة التــي 
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كانــوا يتمتعــون بهــا، واعتمادهــم المطلــق عليهــا، واعتبارهــا المرجــع فــي تحديــد 

مواقفهــم والمعيــار فــي الحكــم علــى األشــخاص.

للعقــل  عاصيــن  مجرميــن   
ً
قومــا وحقيقــة  بحــق  أصبحــوا  فقــد  وعليــه: 

ــع اإلنســاني الســليم، وأصبــح اإلجــرام  والمنطــق، وخارجيــن عــن الفطــرة والطب

أصــل  وكان  معهــم،  مســتمرة  وحالــة  لهــم  مازمــة  وصفــة  وخلقهــم  دأبهــم 

يعبــؤوا  لــم  فلذلــك  ونســبه،  ورســالته  الكليــم؟ع؟  موســى  علــى  اســتكبارهم 

بالبينــات والمعجــزات التــي جــاء بهــا موســى الكليــم؟ع؟ من عنــد رب العالمين 

كشــفها بالعقل والمنطق والبرهان، فخالفوها  والحقائــق اإللهيــة الوجوديــة التي 

وتهاونــوا بهــا وتجــرؤوا علــى ردهــا، ولــم يقبلوهــا، وأصــروا علــى االســتمرار علــى مــا 

كانــوا عليــه مــن الكفــر والظلــم والجــور والطغيــان، والتمييــز ضــد بنــي إســرائيل 

كامــل حقوقهــم الطبيعيــة والمكتســبة، وذلــك  إذاللهــم وانتهــاك  واســتضعافهم و

كلــه بســب فســاد طبعهــم وفطرتهــم وضعــف منطقهــم؛ وألنهــم ال يتوفــرون علــى 

الرؤيــة الكونيــة الســديدة الواضحــة، التي تهذب تفكيرهــم وأخاقهم، وتقودهم 

إلــى الحــق والعــدل والخيــر والفضيلــة، وال الرؤيــة التاريخيــة التــي تعيدهــم إلــى 

رشــدهم، وتضبــط مواقفهــم العامــة فــي الحيــاة، وال توجــد لديهــم قــوة داخليــة 

تردعهــم عــن الجريمــة والخيانــة بالغيــب، مــع غيــاب القــوة الرادعــة الخارجيــة، 

فأصبحــوا مجرميــن بحــق وحقيقــة فــي الظاهــر والباطــن، فــي ذواتهــم وســلوكهم 

ــا  ــم فــي الداريــن الدني ومواقفهــم، وأصبحــوا مســتحقين للعــذاب اإللهــي المؤل

واآلخــرة.

كل مــن يســتنكف عــن قبــول الحــق  واآليــة الشــريفة المباركــة دليــل علــى أن 
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والرضــوخ لــه بــدون حجــة أو دليــل مجــرم بحــق وحقيقــة، ويتعــدى إجرامــه 

الباطــن ليســري إلــى الظاهــر فــي ســلوكه ومواقفــه وعاقاتــه، وهــو يســتحق 

العقــاب اإللهــي المؤلــم فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة.

تمادي فرعون وملئه في الغي واالستكبار

إلــى فرعــون وملئــه وقومــه األقبــاط الحــق الحقيــق الواضــح  لقــد وصــل 

الصريــح مــن عنــد رب العالميــن ســبحانه وتعالــى، الــذي خضعــت لعظمتــه 

كليــم  وكبريائــه الســماوات واألرضيــن ومــن فيهــا، علــى يــد ولــي اهلل الناصــح 

الرحمــن موســى بــن عمــران؟ع؟، وأقــام عليــه الدليــل القاطــع الــذي ال يقبــل 

الباهــرات  النيــرات  المعجــزات  والتــردد عــن طريــق تظاهــر  والريــب  الشــك 

القاهــرات، التــي جعلهــا اهلل تبــارك وتعالــى حجــة علــى خلقــه وآيــة لرســالته، 

فلــم يكتفــوا باإلعــراض عنهــا وتكذيبهــا وردهــا، بــل عمــدوا إلــى الكــذب واالفتــراء 

 علــى عقــب، وتوجيــه االتهامــات الباطلــة بــدون حجــة 
ً
وقلــب الحقائــق رأســا

وتمردهــم  لفــرط خبثهــم وعنادهــم  والمعجــزات  اآليــات  دليــل، فوصفــوا  أو 

 وليــس 
ً
ــه ســحرا كون  

ً
وضعــف منطقهــم بالســحر المبيــن، أي: الواضــح حقيقــة

ــة الباطــل  ــوا الحــق الظاهــر وهــو المعجــزة فــي منزل ، فجعل ــر الســحر  غي
ً
شــيئا

ــة،  ــه ألهــداف دنيوي ، وأن موســى الكليــم؟ع؟ قــد جــاء ب الظاهــر وهــو الســحر

سياســية واقتصاديــة، وهــي قلــب نظــام الحكــم فــي الدولــة بالمكــر والخديعــة 

والســيطرة علــى الحكــم والثــروة والمقــدرات فــي البــاد، وقــد فعلــوا ذلــك؛ ألنهــم 

لــم يمتلكــوا وســيلة لمقاومــة جاذبيــة الرســول والرســالة، وتأثيــر المعجــزات 

 بصــورة محيــرة ســوى هــذا الوصــف 
ً
 عظيمــا

ً
والبينــات التــي أخذتهــم أخــذا
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كبيــرة فــي الحيــاة العامــة  الباطــل فــي مجتمــع يؤمــن بالســحر ويعطيــه أهميــة 

والخاصــة، وتســيطر عليــه الدكتاتوريــة واالســتبداد التــي تســلب الحريــة وتفســد 

الفكــر والمنطــق والطبــاع واألخــاق.

والمعجــزات علــى  والرســول  الرســالة  تأثيــر  يــدل علــى عظيــم  والوصــف، 

النــاس، وخطرهــا البالــغ علــى النظــام الفرعونــي الفاســد والدولة الجائرة وســلطة 

الملــك الخائــن للرعايــة واألمانــة، فاضطــروا إلــى مواجهتهــا بالكــذب واالفتــراء. 

والحــكام  المتجبريــن  والفراعنــة  الضاليــن  الطواغيــت  أن  علــى  يــدل  ممــا 

المســتبدين الظلمــة ال يكتفــون باإلعــراض والرفــض فــي صراعهــم ومواجهتهــم 

ألئمــة الحــق وقــادة اإلصــاح والثــورة والمطالبيــن بالحقــوق الواقعية المشــروعة، 

 علــى عقــب؛ لتشــويه 
ً
بــل يعمــدون إلــى الكــذب واالفتــراء وقلــب الحقائــق رأســا

إلــى  واللجــوء  وســمعتهم،  بالحقــوق  والمطالبيــن  والثــوار  المصلحيــن  صــورة 

العنــف واإلرهــاب، مثــل: القتــل، والســجن، والتعذيــب، والتشــريد؛ لتغييبهــم 

ــا: ــدة منه إســكات أصواتهــم، وذلــك ألســباب عدي و

الصالحيــن  مــن  العدائيــة  مواقفهــم  بصحــة  أنفســهم  إلقنــاع  الســعي   .(

ــن بالحقــوق، فهــم ال يكتفــون بالكــذب  ــوار والمطالبي ــن والث والمصلحي

أنفســهم  علــى  يكذبــون  بــل  وتضليلهــم،  وخداعهــم  النــاس  علــى 

ألن  وحقيقــة؛  بحــق  أنفســهم  أعــداء  فهــم  ويضللونهــا،  ويخدعونهــا 

المواقــف فــي جميــع األحــوال ال تنفصــل عــن الفكــر والعقيــدة، فــإن لــم 

تكــن لإلنســان قناعــة حقيقيــة، أوجــد لنفســه قناعــات زائفــة؛ ليبــرر بهــا 

المســتقيم. اإلنســاني  والصــراط  الفطــرة  عــن  المنحرفــة  ومواقفــه  ســلوكه 
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ــا والمســائل التــي طرحهــا موســى الكليــم؟ع؟، مثــل: عقيــدة  أن القضاي  .(

التوحيــد، وتحريــر بنــي إســرائيل، ليســت مســائل نظريــة بحتــة ال عاقــة 

لهــا بواقــع الحيــاة، بــل هــي مســائل نظريــة فكريــة وعقائديــة، مثــل: 

عقيــدة التوحيــد، تترتــب عليهــا نتائــج عمليــة فــي واقــع الحيــاة، تمــس 

النظــام السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي والدينــي والثقافــي الــذي 

تقــوم عليــه الدولــة الفرعونيــة، وقضايــا عمليــة مباشــرة، مثــل: تحريــر 

ــح القائميــن  بنــي إســرائيل، وتمــس الســلطة، واألوضــاع األمنيــة، ومصال

علــى الســلطة والمواليــن إليهــا، وتمــس االمتيــازات التــي يتمتعــون بهــا 

فــي ظــل النظــام الفرعونــي القائــم علــى التمييــز والتفــاوت الطبقــي، 

ولــم  الطرفيــن،  بيــن  الصــراع  المســائل محــور  اعتبــرت هــذه  وعليــه؛ 

إنمــا عولجــت معالجــة عمليــة،  تعالــج معالجــة فكريــة ومنطقيــة، و

وملئــه  فرعــون  لــدى  الدافــع  وكانــت  وعســكرية،  وسياســية  أمنيــة 

وقومــه الرتــكاب الجرائــم ضــد األبريــاء والمؤمنيــن واألوليــاء الصالحيــن 

المطالبيــن باإلصاحــات الشــاملة الدينيــة والسياســية واالقتصاديــة 

والحقوقيــة وغيرهــا. والثقافيــة  واالجتماعيــة 

أن المحافظــة علــى النظــام القائــم والدولــة والمصالــح ال تكفــي مــن   .3

أجلهــا القــوات العســكرية واألمنيــة، واالقتصــاد ونحوهــا، بــل تحتــاج 

تتأثــر  وهــذه  إليهــا،  والمواليــة  بهــا  المؤمنــة  الشــعبية  الحاضنــة  إلــى 

، مــا لــم يتــم تضليلهــا وتعزيــز حالــة 
ً
بالعقــل والمنطــق والحقائــق غالبــا

التعصــب الدينــي والمذهبــي والطائفــي والعرقــي لديهــا، وهــذا يحتــاج 

إلــى عمــل إعامــي وسياســي دؤوب يســتهدف قلــب الحقائــق وتضليــل 
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إضعــاف منطقهــم بالتعصــب  إخفــاء الحقائــق عنهــا، و الجماهيــر و

لــم  إيجــاد الحجــب النفســية الكثيفــة بينهــا وبيــن الحقائــق، ومــا  و

يفعــل النظــام ذلــك فــإن الجماهيــر تقبــل الحقائــق وتميــل إليهــا وتتأثــر 

بهــا بفطرتهــا، ال ســيما وأن مصلحتهــا الحقيقيــة تكــون فــي ذلــك، وال 

كــم المســتبد  مصلحــة حقيقيــة لهــا فــي النظــام الدكتاتــوري ومــع الحا

 للنظــام الدكتاتــوري الفاســد 
ً
 جديــا

ً
األنانــي الظالــم، ممــا يشــكل تهديــدا

كــم المســتبد الظالــم، ويهــدد بفقــدان المصالــح  والدولــة الجائــرة والحا

واالمتيــازات غيــر الواقعيــة وغيــر المشــروعة.

وبنــاًء علــى مــا ســبق: فــإن جميع األنظمــة الدكتاتورية والطاغوتيــة والفراعنة 

المتجبريــن والحــكام المســتبدين الظلمــة فــي العالــم علــى طــول التاريخ وعرض 

 قلــب الحقائــق، ويلجــأون إلــى ممارســة الكــذب 
ً
الجغرافيــا يتعمــدون دائمــا

والخــداع والتضليــل ضــد معارضيهــم بشــكل غيــر منطقــي وغيــر عقانــي؛ ألن 

هدفهــم الوحيــد هــو قلــب الطاولــة علــى الخصــوم، ومنطــق هــذه السياســة 

فــا  واإلرهــاب،  والعنــف  واالســتبداد  الدكتاتوريــة  ومظلتــه  الامنطــق،  هــو 

ينفــع معهــم منطــق، وال قــوة حجــة أو برهــان، وال وضــوح حقيقــة، فالحقائــق 

والحجــج تحمــل بشــكل متعمــد علــى أضدادهــا ومــا يخالفهــا فــي الظاهــر 

والباطــن، والباغــة والشــطارة والدهــاء هــي القــدرة علــى ذلــك بــا عقــل أو 

 . ضمير

وأدوات هــذه السياســة هــي الكــذب واالفتــراء واالتهامــات الباطلــة، ونعــت 

ــح النعــوت والصفــات ومــا هــو مخالــف  ــن بمــا ليــس فيهــم مــن أقب المعارضي
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لواقعهــم وحقيقتهــا فــي النيــة والســلوك والمواقــف واألهــداف والغايــات، وال 

اعتبــار لحــق أو منطــق أو قيمــة أخاقيــة أو ديــن أو مصلحــة عامــة أو نحــو 

ذلــك. فالغايــة عندهــم تبــرر الوســيلة، والغايــة عندهــم هــي شــيطنة المعارضــة 

وســمعتهم  المعارضــة  صــورة  وتشــويه  إحراجهــا،  و عليهــا  الطاولــة  وقلــب 

 مــن أجــل المحافظــة علــى النظــام 
ً
 ومعنويــا

ً
والقضــاء عليهــم، وتصفيتهــم ماديــا

القائــم الفاســد والدولــة الجائــرة والحكومــة المســتبدة والمصالــح واالمتيــازات 

المحرمــة، وتبريــر الظلــم والفســاد ونحــو ذلــك.

فمــن المحــال أن يســلم المعارضــون المصلحــون مــن افتــراءات الطواغيــت 

الضالين الفراعنة المتجبرين والحكام المســتبدين الظلمة وأعوانهم الفاســدين 

المفســدين المعانديــن المارقيــن عــن الحــق والعــدل والخيــر والفضيلــة مــن 

كاذيبهــم التــي يكيفونهــا بحســب مقتضيــات الزمــان  اإلعامييــن وغيرهــم، وأ

، ووصفوا الحســين ســيد  والمكان والظروف، فاتهموا موســى الكليم؟ع؟ بالســحر

شــباب أهــل الجنــة؟ع؟ بالخارجــي، وفــي أيامنــا يتهــم المصلحــون والمطالبــون 

بالحقــوق بالخــروج علــى النظــام والقانــون واإلرهــاب والعمالــة لألجنبــي ونحــو 

ذلــك.

وهــذا ممــا ينبغــي علــى الشــعوب الحيــة أن تنتبــه إليــه، وتكــون علــى حــذر 

شــديد مــن الوقــوع فــي وحلــه وشــراكه وحبائلــه، فتظلــم وتعــادي وتحــارب 

، ويضحــون  المخلصيــن الشــرفاء، الذيــن يريــدون لهــا الخيــر والحريــة واالزدهــار

بأنفســهم وأنفــس مــا يملكــون مــن أجلهــم.

كبــر الخــزي والعــار واإلهانــة للعقــل والفكــر والثقافــة أن ينحــاز  إنــه لمــن أ و

ــى األنظمــة  ــا ونحوهــم إل ــة الشــهادات العلي المثقــف وأصحــاب الفكــر وحمل
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الظلمــة،  والحــكام  المســتبدة  الحكومــات  عــن  ويدافعــون  الدكتاتوريــة، 

وُيســخرون أقامهــم وقدراتهــم ومواهبهــم لتبريــر ظلمهــم وفســادهم وجرائمهــم 

ضــد أبنــاء الشــعب أو ضــد شــعب آخــر تحــت تأثيــر الخــوف أو الطمــع أو 

التعصــب ونحــو ذلــك.

إنــه لشــرف عظيــم للمثقــف الشــريف المخلــص الــذي يتمتــع باحتــرام  و

الــذات واحتــرام الضميــر والعقــل والثقافــة أن يلقــى الشــهادة أو يــزج بــه فــي 

الســجون، ويتعــرض للتعذيــب واألذى وســوء المعاملــة أو يشــرد وينفــى أو يضيــق 

عليــه فــي رأيــه أو رزقــه؛ بســبب آرائــه التحرريــة الموضوعيــة، ومواقفــة البطوليــة 

ضــد الدكتاتوريــة واالســتبداد ومحاربتــه للظلــم والفســاد وانحيــازه إلــى صفــوف 

أبنــاء الشــعب والمســتضعفين.

ولكــن المؤســف أن المثقــف الخائــب الرخيــص ال يميــز بيــن الخــزي والعــار 

 وال يقيــم 
ً
وبيــن الشــرف والمجــد، أو ال يكتــرث بهــذا التمييــز وال يعنــي لــه شــيئا

؛ لفــرط أنانيتــه واســتغراقه فــي عالــم الدنيــا والمــادة والمصالــح الدنيويــة 
ً
لــه وزنــا

ــع نفســه لهــم مــن  ــة واالســتبداد، ويبي ــة، فيرتمــي فــي أحضــان الدكتاتوري الفاني

أجــل الوجاهــة والمناصــب والمصالــح الدنيويــة واالمتيــازات ونحوهــا، ويتوهــم 

أنــه يحصــل علــى الشــرف والشــهرة والمجــد، وهــو فــي الحقيقــة والواقــع يحصــل 

علــى الخيبــة والخــزي والعــار والخســران المبيــن فــي مشــاهدات أهــل العلــم 

والمنطــق والفضيلــة والبصيــرة والعرفــان، وأن ســلوك هــؤالء المثقفيــن الخائبيــن ال 

كبــار الطواغيــت والفراعنــة والحكام   وال منطقيــة عــن ســلوك 
ً

 وخيانــة
ً
يقــل قبحــا

؛ ألن الطواغيــت والفراعنــة والحــكام  كثــر المســتبدين الظلمــة إن لــم يكــن أ
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المســتبدين باعــوا دينهــم وعقولهــم وضمائرهــم مــن أجــل دنياهــم، أمــا المثقفيــن 

الخائبيــن فقــد باعــوا دينهــم وعقولهــم وضمائرهــم مــن أجــل دنيــا غيرهــم!!

رد موسى على أباطيل فرعون وملئه

> ِلُح �لساِحرو�ن �ن ُ � َول� �ي ِسحٌر هـ�ن
أَ
م �

ُ
اَءك ما �ب

َ
ِ ل �ل��نَ ِللَح�ق �ق �قَ

أَ
اَل م�س� � >�ق

لقــد شــعر فرعــون الطاغيــة وملــؤه المســتكبرون الفاســدون مــن األشــراف 

واألعيــان والرؤســاء والقــادة المدنييــن واألمنييــن والعســكريين وكبــار الموظفيــن 

ــه دعــوة موســى  ــذي تمثل ــة ونحوهــم بالخطــر الجــدي المحــدق، ال فــي الدول

الكليــم؟ع؟ ورســالته ومــا جــاء بــه مــن المعجــزات واألعمــال الخارقــة؛ إلثبــات 

صــدق نبوتــه ورســالته علــى النظــام الفرعونــي والدولــة الفرعونيــة الجائــرة، وعلى 

مصالحهــم واالمتيــازات الضخمــة والصاحيــات الواســعة التــي يتمتعــون بهــا 

فــي ظــل النظــام الفرعونــي القائــم.

 فــي مقاومــة الدليــل بالدليــل والحجــة بالحجــة، 
ً
وقــد فشــلوا فشــًا ذريعــا

ولــم يبــق أمامهــم مــن ســبيل ســوى اللجــوء إلــى القمــع والعنــف واإلرهــاب 

إلــى التضليــل والخــداع والكــذب واالفتــراء؛ لتشــويه صــورة موســى الكليــم؟ع؟  و

وســمعته أمــام الــرأي العــام للحــد مــن نفــوذه ونفــوذ دعوتــه إلــى النــاس، والتقليل 

مــن خطرهــا علــى النظــام والدولــة، وبالتالــي علــى مصالحهــم وامتيازاتهــم التــي 

يحصلــون عليهــا مــن النظــام.

، فــروج إعامهــم الــذي يعــد  ولــم يجــدوا أفضــل وأنســب مــن رميــه بالســحر
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أضخــم إعــام لدولــة فــي ذلــك الزمــان، بــأن مــا جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟ مــا 

هــو إال ســحر محــض، وليــس لــه حقيقــة ســوى ذلــك، وأن لموســى الكليــم؟ع؟ 

، أهــداف دنيويــة سياســية واقتصاديــة، تتمثــل  مــن وراء مــا جــاء بــه مــن الســحر

إقصــاء  فــي قلــب النظــام، والســيطرة علــى الحكــم والثــروات والمقــدرات، و

إخــراج  ــة، و ــا فــي الدول الفرعونييــن عــن المناصــب الرئيســية والوظائــف العلي

األقبــاط مــن أرضهــم وديارهــم ووطنهــم؛ بغيــة االســتئثار دونهــم بالحكــم والثــروة 

والمقــدرات. ويهــدف هــذا الترويــج اإلعامــي إلــى تضليــل الــرأي العــام، وصــرف 

الجماهيــر عــن التأثــر بموســى الكليــم؟ع؟ ومعجزاتــه واإليمــان بنبوتــه ورســالته، 

والملــك  والحكومــة  الفرعونيــة  والدولــة  الفرعونــي  النظــام  علــى  واالنقــاب 

ومناهضتهــم.

وتهمــة الســحر فــي الحقيقــة حجــة مــن ال حجــة لــه، وال يمكــن لعاقــل 

منصــف يبحــث عــن الحقيقــة ويطلبهــا أن يصــدق بهــذه التهمــة، ألنها واضحة 

البطــان بحســب العقــل والمنطــق. وقــد انطــوت علــى هــذه التهمــة وتوافقــت 

والفراعنــة  الضاليــن  الطواغيــت  مــن  المجرميــن  المعانديــن  قلــوب  عليهــا 

المتجبريــن والحــكام المســتبدين والمترفيــن المســتغلين وأتباعهــم االنتهازييــن 

المتعصبيــن واألنانييــن والمقلديــن لهــم والتابعيــن والجامديــن علــى مــا ورثــوه 

مــن اآلبــاء واألجــداد، الخائفيــن مــن اإلصــاح والتجديــد، ويستوحشــون منــه، 

وقــد دأبــوا علــى التكذيــب لألنبيــاء الكــرام؟مهع؟ ومناهضتهــم ومحاربتهــم ورفض 

؛ ألنهــا األفضــل واألنســب فــي التشــويش عليهــم؛  دعوتهــم ورميهــم بتهمــة الســحر

كل منهمــا فــي النفــوس؛ وألن  لوجــه الشــبه بيــن الســاحر والنبــي فــي تأثيــر 

كونهمــا خارقيــن للعــادة. المعجــزة تشــترك مــع الســحر فــي 
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ــع أبعادهــا  ــة ووعاهــا بجمي فلمــا ســمع موســى الكليــم؟ع؟ مقالتهــم الباطل

النظريــة والعلميــة، نهــض للدفــاع عــن نفســه ودينــه ورســالته مــن رب العالميــن، 

 لهــم لردهــم الحــق المبيــن 
ً
 مــن قولهــم وموبخــا

ً
 ومتعجبــا

ً
ورد عليهــم ُمنِكــرا

إبطــال  و وتبيينهــا  الحقيقــة  عــن  الســتار  كشــف  ومحــاوالً  البيــن،  بالباطــل 

فــي  أتطعنــون  أي:   ،(((>�
�نَ

ٰ
َه ِسْحٌر 

أَ
� ْم 

ُ
اَءك �بَ ا  ّمَ

َ
ل  ِ

َح�قّ
ْ
ِلل ��نَ 

ُ
�ل �قُ �قَ

أَ
�< فقــال:  تهمتهــم، 

 بغيــر حــق وبــدون 
ً
الحــق الظاهــر المبيــن، وتعيبونــه وتصفونــه أو تعدونــه ســحرا

لــه وتتبعــوه وتعظمــوه. فمــع  دليــل، وكان األولــى بكــم أن تصدقــوه وتذعنــوا 

التســليم بــأن لــكل مــن الســحر والمعجــزة نفــوذ وتأثيــر ال يقــاوم فــي النفــوس، إال 

أنــه ال تمكــن المقارنــة بيــن نفــوذ الســحر ونفــوذ المعجــزة، فــإن أعمــال الســحر 

بطبيعتهــا وحقيقتهــا عبثيــة، تفتقــر إلــى الهدفيــة وال قيمــة تربويــة أو حضاريــة 

لهــا، بينمــا المعجــزات لهــا أهــداف إصاحيــة، معرفيــة وتربويــة وحضاريــة، 

ــى أهدافهــا وتحقيقهــا. ــغ فــي الوصــول إل ولهــا نفــوذ بال

وأن مــا جئتكــم بــه فــي الحقيقــة والواقــع وبحقيقــة الصفــة التــي رأيتموهــا 

، وال يمكــن أن يشــتبه بــه  وعاينتموهــا بأنفســكم فيــه أبعــد مــا يكــون عــن الســحر

كل منهمــا  كان  إن  لــة و أو يشــابهه أو يلتقــي معــه فــي الحقيقــة والظاهــر والدال

خــارق للعــادة، فانظــروا فــي صفــة مــا جئتكــم بــه وتأملــوا وفكــروا فيهــا؛ لتعلمــوا 

حقيقتــه علــى وجــه اليقيــن والقطــع وبــدون شــك أو لبــس فيــه.

االختصــاص  وأصحــاب  الفــن  أهــل  وهــم  وأقــروا  الســحرة  اعتــرف  وقــد 

المحترفيــن فيــه، بــأن مــا جئتكــم بــه مــن اآليــات والمعجــزات ليســت مــن 
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الســحر وال مشــابه لــه، وأن لهــا حقيقــة واقعيــة فعليــة وفاعليــة ليســت فــي 

كل شــيء  الســحر وال يمكــن أن تكــون فيــه، فآمنــوا بــرب العالميــن القــادر علــى 

الــذي يقــف وراءهــا وجــاء بهــا مــن عنــده، وصدقــوا بالنبــوة والرســالة وأذعنــوا 

 لهــذا اإليمــان؛ لفــرط يقينهــم فيــه، 
ً
للرســول؟ع؟ وصدقــوه، ودفعــوا حياتهــم ثمنــا

كانــوا يتوســلون بالســحر إلــى فرعــون، ويتقربــون بــه إليــه؛ ليمنحهــم  بعــد أن 

المــال والمناصــب والجــاه واالمتيــازات والصاحيــات الواســعة فــي الدولة، أي: 

ثــرة والمطالــب الدنيويــة الماديــة واألدبيــة إلــى الغيريــة  انقلبــوا مــن األنانيــة واأل

واإليثــار والتضحيــة والمطالــب األخرويــة والمعنويــة، مثــل: الفضيلــة والخيريــة 

ــم فــي اآلخــرة. ــم األبــدي القي والرضــوان اإللهــي والنعي

وهــذا هــو الفــرق البّيــن والجوهــري بيــن غايــة الســحر وغايــة اإليمــان، فغايــة 

إبعــاد النــاس عنــه بالتمويــه  الســحر الشــهرة والمــال وتزييــف الواقــع وتحريفــه و

والخــداع والتضليــل، وغايــة اإليمــان هدايــة النــاس إلــى الحقائــق وتقريبهــم مــن 

الواقــع وتعريفهــم بــه عــن طريــق الحجــج والمنطــق والبرهــان والفــوز بالجنــة 

والرضــوان والنعيــم المقيــم فــي اآلخــرة.

كــون مــا  ويعتبــر موقــف الســحرة وتضحياتهــم دليــل علــى يقينهــم بحقيقــة 

جئتكــم بــه آيــة ربانيــة ومعجــزة عظيمــة تقــف وراءهــا قــوة غيبيــة مطلقــة فــوق 

، وأنــه يختلــف فــي ظاهــره وحقيقتــه ومدلوله عن الســحر  الطبيعــة وفــوق البشــر

كل االختــاف، وال يلتقــي معــه وال يشــابهه، فالســحر باطــل محــض، يقــوم علــى 

التمويــه والخــداع والتضليــل، يزيــف الواقــع ويضــل النــاس عــن الحــق ويبعدهــم 

عنــه، وليــس لــه حقيقــة فعليــة فــي الخــارج وال فاعليــة لــه، وال يلتقــي مــع الخيــر 
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والفضيلــة وال يصلــح حجــة للهدايــة والدعــوة إلــى الحــق والعــدل والفضيلــة 

والتربيــة الصالحــة والحضــارة المســتنيرة؛ لعــدم التناســب بينهــا وبينــه.

والســحرة خائبــون ال يفلحــون وال يفــوزون بمطلــوب وال ينتهــون بمــا هــم 

ــه يكشــف  ــر وال ينجــون مــن مكــروه، ومــا جئتكــم ب ــى خي ســحرة بســحرهم إل

عــن الحقيقــة والواقــع، ويــدل علــى الحــق والعــدل والخيــر والفضيلــة، ويصلــح 

إلــى ســائر القيــم العاليــة والمبــادئ الســامية والتربيــة  حجــة للدعــوة إليهــا و

الصالحــة والحضــارة المســتنيرة المزدهــرة، ومنتهــى أمــري إلــى الفــاح والفــوز 

ــا واآلخــرة. ــر الدني ــَد مــن خي ري
ُ
ــع مــا أ ــى جمي بالمطلــوب والوصــول إل

فانظــروا بعيــن البصيــرة لمــن يكــون النجــاح والفــرح وحســن العاقبــة فــي 

الدارين الدنيا واآلخرة، لي أم لكم؟ ولمن يكون الفشــل والخســران المبين وســوء 

ِ�ي 
�نّ ُرو� �إِ ِ �ن �قَ ا�ن العاقبــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، لــي أم لكــم؟ قــول اهلل تعالــى: >�نَ

<)))، أي: انتظــروا أنتــم مــا يســوله لكــم الشــيطان الرجيــم من  �نَ ِر�ي ِ �ن �قَ ُم�ن
ْ
�نَ �ل م ّمِ

ُ
َمَ�ك

األمانــي، وانتظــر أنــا مــا وعدنــي ربــي مــن النصــر والثــواب، ومــا ســيفعله بكــم من 

الهزيمــة والعــذاب؛ بســبب عنادكــم وتماديكــم فــي جحــود اآليــات الباهــرات 

 مــن هذيــن االنتظاريــن أقــرب إلــى 
ً
والبينــات الواضحــات، وستكشــف األيــام أيــا

الحقيقــة والواقــع، وأي الفريقيــن أحــق باألمــن وحســن العاقبــة.

إزالتهــم مــن الوجــود،  وفــي اآليــة إنــذار لهــم بالهــاك واســتئصال شــأفتهم و

 بيــن االنتظاريــن؛ ألن انتظارهــم هــو انتظــار مــن يخشــى وقــوع 
ً
وتضــع فرقــا

العقــاب والهــاك، وانتظــاره هــو انتظــار مــن يرجــو مــن اهلل؟زع؟ النصــر والثــواب.

1. األعراف: 71 - يونس: 20
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وعليــه: فمــا جئتكــم بــه هــو آيــات ومعاجــز مــن عنــد رب العالميــن، وليــس 

، وال مشــابه لــه، وال يلتقــي معــه فــي شــيء، وأنتــم تعلمــون هــذه  مــن الســحر

الحقيقــة علــم اليقيــن، وال تجهلونهــا وال تشــكون فيهــا وال تشــتبه أو تلتبــس 

، وأن وصفكــم  عليكــم، فهــي واضحــة إليكــم وضــوح الشــمس فــي رابعــة النهــار

ــر منصــف، وهــو وصــف مــن ال يريــد  ــر موضوعــي وغي ــه بالســحر وصــف غي ل

أن يعــرف الحقيقــة، وال يريــد أن يرتبــط بهــا ويعمــل بمقتضاهــا، ويســتند إلــى 

حكــم ذاتــي مســبق، تقــف وراءه أغــراض سياســية بحتــة ال تمــت إلــى الحقيقــة 

والعقــل والمنطــق بصلــة. وأعلمــوا بــأن الســحر باطــل محــض ال خيــر فيــه وال 

مصلحــة حقيقيــة وال منفعــة فعليــة إلــى النــاس، وأن اهلل ســبحانه وتعالــى 

إنمــا يأتــي بالحــق المحــض الــذي ال يداخلــه  ؛ ألنــه باطــل، و ال يأتــي بالســحر

الباطــل والشــك والريــب، وقــد جئتكــم بالحــق مــن عنــده، والدليــل ناهــض 

كونــه حــق وخيــر وصــدق وعــدل محــض، وأن مــا أثمرتــه اآليــات  علــى إثبــات 

والمعجــزات التــي جئتكــم بهــا مــن النتائــج الطيبــة، ومنهــا: إيمــان الســحرة 

 إليمانهــم، ومــا البســها مــن التأييــد 
ً
وثباتهــم علــى اإليمــان، وتقديــم حياتهــم ثمنــا

والتوفيــق اإللهــي، دليــل علــى حقيقتهــا، وأنهــا مــن عنــد رب العالميــن، وال يمكــن 

أن تكــون مــن الســحر بــأي حــال مــن األحــوال، فالســحر ال يمكــن أن يأتــي بمثــل 

هــذه النتائــج العظيمــة الطيبــة المباركــة، والدليــل علــى ذلــك مــا لحقكــم مــن 

الفشــل والخســران وخيبــة األمــل الــذي عقدتمــوه علــى الســحر والســحرة؛ فــألن 

كانــت نتائجــه مــن جنســه الفشــل والخســران  الســحر باطــل وضــال، فقــد 

وخيبــة األمــل، فــي مقابــل النجــاح والفــوز بالمــراد مــن اآليــات والمعجــزات 

الربانيــة الباهــرة.
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وعليــه: فقــد عدتــم إلــى العنــف واإلرهــاب لفرض إرادتكم بعد أن فشــلتم في 

الوصــول إلــى مرادكــم بالحجــة والدليــل والبرهــان والتوســل بالســحر والســحرة، 

بينمــا أثمــرت المعجــزات الباهــرات واآليــات البينــات مــا هــو مــن جنســها مــن 

كثيــر مــن النــاس، وفــي مقدمتهــم الســحرة  النتائــج الطيبــة، مثــل: إيمــان خلــق 

، مــن أجــل إبطــال  الذيــن جئتــم بهــم مــن جميــع األنحــاء والمناطــق فــي مصــر

ويضحــون  بــه،  ويســلمون  بالحــق،  يؤمنــون  بهــم  فــإذا  ومناهضتــه،  الحــق 

بحياتهــم مــن أجــل الثبــات عليــه والتمســك بــه؛ لفــرط يقينهــم فيــه، فيكونــوا 

كمــا أردتــم وخططتــم لــه. حجــة عليكــم بــدالً مــن أن يكونــوا حجــة لكــم 

ــة، وأبحــث  ــم، أطلــب الحــق والهــدى والفضيل كإنســان عاقــل حكي ــي  إن و

، وآتــي بــه؛ ألن الســحر الــذي يقــوم  عنهــا، ال يمكــن أن ألجــأ إلــى رذيلــة الســحر

 
ً
علــى التمويــه والخــداع والتضليــل باطــل محــض، وال يمكــن أن يكــون طريقــا

ــر والهــدى والفضيلــة والتربيــة الصالحــة والحضــارة  ــى الحــق والعــدل والخي إل

المســتنيرة المزدهــرة التــي أطلبهــا وأدعــو إليهــا وأعمــل مــن أجلهــا، وكل مــن 

؛ ألنه يناقضها  يطلــب الحــق والهــدى والخيــر والفضيلــة ال يتوســل إليها بالســحر

والحكيــم ال ينقــض غرضــه.

 ورســوالً مــن عنــد رب العالميــن، وكنــت مجــرد 
ً
كــن نبيــا وعليــه: فلــو لــم أ

إنســان عاقــل حكيــم، وهــو الحــد األدنــى الــذي ال يمكــن أن تنازعونــي فيــه، 

فقــد عرفــت بــه بينكــم قبــل أن أفارقكــم بالهجــرة مــن مصــر إلــى مديــن، وقبــل 

أن آتيكــم بالرســالة مــن عنــد رب العالميــن تبــارك وتعالــى، فهــذا الحــد، العقــل 

والحكمــة، يكفــي البتعــادي عــن الســحر وتجنبــه ومقتــه، ال أن آتــي بــه وأباشــره 
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بنفســي، وأحتــج بــه عليكــم فيمــا أدعوكــم إليــه مــن الحــق والعــدل والخيــر 

والفضيلــة والتربيــة الصالحــة والحضــارة المســتنيرة المزدهــرة والســعي للوصــول 

إلــى أعلــى رتــب الكمــال اإلنســاني المقــدر لكــم والســعادة الحقيقــة الكاملــة فــي 

ــا واآلخــرة. الداريــن الدني

 مــن الســحر ومنــزه عــن مباشــرته واإلتيــان بــه، ومــا جئتكــم 
ً
فأنــا بــريء تمامــا

بــه مــن اآليــات والمعجــزات حــق ظاهــر بّيــن، قــام الدليــل القاطــع عليــه، وليــس 

مــن الســحر فــي شــيء وال مشــابه لــه، وال يلتقــي معــه فــي الحقيقــة والظاهــر 

كل البــراءة منــه،  كل البعــد عنــه، وبــريء  لــة والهــدف، بــل هــو بعيــد  والدال

 فــي داخــل أنفســكم وتنكرونــه 
ً
وهــذا هــو الحــق البيــن الــذي تعرفونــه يقينــا

 علــى الحــق 
ً
 واســتكبارا

ً
 وعنــادا

ً
 منكــم وطغيانــا

ً
كفــرا  بألســنتكم، 

ً
 وظلمــا

ً
بهتانــا

، فإنهــم 
ً
وأهلــه، فهــذه هــي ســمة المبطليــن المعانديــن التــي دأبــوا عليهــا دائمــا

ــح  ــرون عليهــم ويقذفونهــم بأقب ــل يفت ــه، ب ــرد الحــق وتكذيــب أهل ال يكتفــون ب

النعــوت والصفــات، ويلصقــون بهــم التهــم الباطلــة التي يعكســون فيها شــعورهم 

الباطنــي ومــا هــم عليــه مــن الطبــاع الخبيثــة والصفــات القبيحــة والنيــات 

الســيئة والغايــات واألهــداف المذمومــة، فأبشــروا بالخيبــة وبســوء العاقبــة 

وبالخســران المبيــن فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة؛ وذلــك بســبب ســوء تفكيركــم 

واختياركــم، وقبيــح مــا تعتقــدون ومــا تعملــون مــن أجلــه، وألعمالكــم الســيئة 

وجناياتكــم وجرائمكــم بحــق األبريــاء واإلنســانية.

التعريــض بجهلهــم  يفيــد   ،(((>�
�نَ

ٰ
َه ِسْحٌر 

أَ
�< قولــه  فــي  اإلشــارة  اســم  وقيــل: 

1. يونس: 77
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وفســاد منطقهــم، فاســم اإلشــارة يــدل علــى ظهــور حقيقــة اآليــات المعجــزات 

التــي جئتكــم بهــا مــن عنــد رب العالميــن ســبحانه وتعالــى، وأنهــا ليــس مــن 

الســحر فــي شــيء.

وبعــد أن نفــى موســى الكليــم؟ع؟ عــن اآليــات والمعجــزات التــي جــاء بهــا 

أ نفســه ونزههــا  ، وبــّرَ مــن عنــد رب العالميــن ســبحانه وتعالــى صفــة الســحر

ــن لهــم اختــاف حــاالت الســحرة عــن حــاالت  ــا، ارتقــى فبي عــن مباشــرته له

األنبيــاء الكــرام؟مهع؟، وأثبــت الخــذالن للســحرة، فهــم ال يظفــرون بمطلــوب، وال 

، وال ينجــون مــن مكــروه، بينمــا األنبيــاء الكــرام؟مهع؟ مؤيــدون،  ينتهــون إلــى خيــر

مســددون، مفلحــون، يحققــون مــا يطلبــون، ويفــوزون بمــا يريــدون، وفــي ذلــك 

تحقيــر لشــأن الســحرة بمــا هــم ســحرة، والتقليــل مــن أهميــة الســحر وفائدتــه 

فــي الحيــاة ومنفعتــه لإلنســان، فــي مقابــل تعظيــم الفراعنــة للســحرة وتقريبهــم 

إلــى أنفســهم واعتمادهــم عليهــم، ممــا يكشــف عــن الفــرق بيــن غايــات األنبيــاء 

ِلُح  �نْ ُ � �ي
َ
الكــرام؟مهع؟ النبيلــة، وغايــات الفراعنــة الدنيويــة الخبيثــة، فقــال: >َول

<)))، أي: أن الســحرة وبحكــم طبيعــة عملهــم وحقيقتــه، إذ يعتمــد  اِحُرو�ن �لّسَ

علــى التمويــه والخــداع والتضليــل ولــه صفــه اإلغفــال، هــم أفــراد انتهازيــون 

يفكــرون فــي الشــهرة والمــال والثــروة والمناصــب والجــاه والمنافــع الشــخصية، 

ويســتغلون النــاس ويخادعونهــم ويضلونهــم عــن الحــق وأهلــه، وهــم مخذولــون 

ملعونــون مــن اهلل ســبحانه وتعالــى، وال يمكــن أن يهــدوا إلــى الحــق والعــدل 

وطبيعــة  حقيقــة  خــال  مــن  صفاتهــم  معرفــة  ويمكــن  والفضيلــة،  والخيــر 

أعمالهــم.

1. نفس املصدر
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ــاء صالحــون مطهــرون يطلبــون  ــاء الكــرام؟مهع؟، فهــم رجــال أصفي أمــا األنبي

إصــاح األفــراد والمجتمعــات مــن جميــع النواحــي  الحــق، ويريــدون الخيــر و

كل الحــرص علــى  الماديــة والفكريــة والروحيــة واألخاقيــة، وهــم حريصــون 

 
ً
هدايــة النــاس وســعادتهم، وأمينــون علــى أنفســهم ومصالحهــم، وال يقيمــون وزنــا

لمصالحهــم الشــخصية ولألمــور الماديــة فــي حياتهــم الخاصــة.

<))) يدل على أمور عديدة مهمة، منها: اِحُرو�نَ ِلُح �لّسَ �نْ ُ � �ي
َ
وقوله: >ل

؛ ألن مــا جــاء بــه هــو مــن عنــد  نفــي ألن يكــون مــا جــاء بــه مــن الســحر أ. 

باطــل  ألنــه  ؛  بالســحر يأتــي  ال  وتعالــى  ســبحانه  واهلل  العالميــن،  رب 

محــض، ومنــاٍف لمــا يدعــو إليــه مــن الحــق والعــدل والخيــر والفضيلــة 

إنمــا أتــى بالحــق  والتربيــة الصالحــة والحضــارة المســتنيرة المزدهــرة، و

اآليــات  وهــو  والريــب،  والشــك  الباطــل  يداخــل  ال  الــذي  المحــض، 

الربانيــة والمعجــزات اإللهيــة العظيمــة النيــرة الباهــرة. 

وال  حقيقــة،  إلثبــات  حجــة  يصلــح  وال  محــض،  باطــل  الســحر  أن  ب. 

ــر والفضيلــة والتربيــة الصالحــة والحضــارة المســتنيرة  ــى الخي  إل
ً
طريقــا

المزدهــرة؛ ألنــه يقــوم علــى التمويــه والخــداع والتضليــل، بينمــا دعوتــه 

إلــى التوحيــد الخالــص، وهــو حــق محــض، ورســالته تقــوم علــى الحــق 

حضــارة  قيــام  وتســتهدف  الصالحــة،  والتربيــة  والفضيلــة  والعــدل 

إنســانية مســتنيرة ومزدهــرة ومتوازنــة، تجمــع بيــن الجوانــب الماديــة 

والمعنويــة، فــا يصلــح الســحر إلثبــات دعوتــه، وال حجــة عليهــا، وال 

1. نفس املصدر
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إيصالهــا إلــى النــاس.  للتبليــغ برســالته، و
ً
طريقــا

تنزيــه نفســه الطاهــرة عــن أن يأتــي بالســحر أو يباشــره بنفســه؛ ألن  ج. 

والســاحر  والرذيلــة،  الضــال  إلــى  وطريــق  محــض،  باطــل  الســحر 

مخــذول مــن اهلل؟زع؟، ومصيــره إلــى الفشــل والخســران. وهــو رســول رب 

العالميــن ســبحانه وتعالــى، ويتحلــى بالعقــل والحكمــة، ويدعــو إلــى 

الهــدى والفضيلــة، وهــو مؤيــد ومســدد ومنصــور مــن اهلل؟زع؟، وينتهــي 

إلــى الفــاح. أمــره إلــى الفــوز بمــراده و

تحذيــر لفرعــون الطاغيــة وملئــه المفســدين فــي األرض وأتباعه وأنصاره  د. 

المســتكبرين مــن ســوء العاقبــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، ففــي الدنيــا 

الخــزي والعــار وخيبــة األمــل والفشــل فــي تحقيــق المــراد، ومــا ينتظرهــم 

مــن عقوبــة االســتئصال والهــاك، وفــي اآلخــرة المقــت اإللهــي والخســران 

المبيــن والعــذاب المؤلــم والشــقاء األبــدي فــي نــار جهنــم. وفــي المقابــل 

ى للمؤمنيــن بالنجــاة مــن عقوبــة االســتئصال والهــاك والخــاص  البشــر

مــن أيــدي األعــداء وأذاهــم، والظفــر باالســتخاص فــي األرض والفــوز 

بنعيــم الدنيــا، وفــي اآلخــرة النجــاة مــن عــذاب النــار والفــوز بالرضــوان 

اإللهــي وبالنعيــم المقيــم الــذي ال زوال لــه وال اضمحــال فــي جنــات 

الخلــد والفــردوس.

تعصب فرعون وملئه واستكبارهم على اإليمان

ر�نِ َوما 
أَ
ِ�ي �ل�

�ن اُء  ِر�ي َما �لِك�ب
ُ
ك

َ
ك��نَ ل ا َو�قَ اَء�ن �ب

آ
ِه � �ي

َ
ا َعل ��ن ا َعما َو�بَ �ن �قَ ل�نِ ا ِل�قَ �ن �قَ �أ حبِ

أَ
� ال��  >�ق
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> �نَ �ي ِم�ن ُم�أ ما �بِ
ُ
ك

َ
ح�نُ ل

�نَ

لــم يقبــل فرعــون وملــؤه بدعــوة موســى الكليــم؟ع؟، ووصفوا اآليــات والبينات 

والمعجــزات الباهــرات التــي جــاء بهــا مــن عنــد رب العالميــن بالســحر المبيــن، 

ــأوه فيمــا جاءهــم بــه ودعاهــم إليــه، وأعربــوا عــن ســوء ظنهــم فــي نيتــه،  وخّطَ

والغايــة التــي تقــف وراء دعوتــه وتحركاتــه، وزعمــوا بــأن لموســى الكليــم؟ع؟ 

غايتــان رئيســيتان وراء دعوتــه وتحركاتــه، وهمــا: 

العبــث بالمقدســات والعمــل علــى تغييــر الهويــة الدينيــة والثقافيــة  أ. 

لألقبــاط الذيــن هــم قــوم فرعون، أي: تغيير العقيدة الدينية والسياســية 

ــا وعقلوهــا، والعــادات  ــوا عليه ــي نشــأوا وترب ــة الراســخة الت واالجتماعي

والتقاليــد واألعــراف الدينيــة والسياســية واالجتماعيــة الراســخة التــي 

ورثوهــا مــن اآلبــاء واألجــداد، وســنتهم وطريقتهــم المازميــن لهــا فــي 

كانــوا متلبســين بهــا، واســتبدالها بطريقــة وســنة  الحيــاة، واألحــوال التــي 

وأحــوال جديــدة زائفــة ومــزورة وطارئــة علــى المجتمــع والدولــة قــد 

ابتكرهــا موســى وهــارون؟امهع؟، ووضعاهــا مــن عنــد أنفســهما، ولــم يأتيــا 

كمــا زعمــا، فــرب العالميــن ال وجــود لــه أو ال  بهــا مــن عنــد رب العالميــن 

عاقــة لــه بالتدخــل فــي شــؤونهم، وأن هــدف موســى وهــارون؟امهع؟ هــو 

إربــاك وضعهــم وقلــب النظام والســيطرة على الحكم والثــروة والمقدرات 

بالحيلــة تحــت ســتار الديــن؛ وألن مــا يريــد موســى وهــارون؟امهع؟ تغييــره 

هــي العقيــدة والثقافــة وســنة اآلبــاء واألجــداد وطريقتهــم فــي الحيــاة 

كانــوا متلبســين بهــا ومازميــن لهــا، فهــم يرفضــون ذلــك  واألحــوال التــي 
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 لتعلقهــم 
ً
، لمــا بينهــم وبينهــا مــن تعلــق تبعــا ويســتنكرونه غايــة االســتنكار

ومحبتهــم آلبائهــم وأجدادهــم، فــإن محبــة الشــيء والتعلــق بــه تقتضــي 

وتنعكــس علــى محبــة أحوالــه ومابســاته والتعلــق بهــا، وهــذا يعنــي أنها 

عندهــم حــق وصــواب ومقدســة وذات قيمــة معنويــة وتاريخيــة عاليــة 

، ال يمكــن التفريــط فيهــا بــأي حــال مــن األحــوال، ويعــدون تغييرهــا 
ً
جــدا

والتفريــط فيهــا مدعــاة إلــى الفســاد والتحلــل، وعليــه: فلــن يتركــوا الديــن 

الــذي هــم عليــه، ولــن يتخلــوا عــن تراثهــم وثقافتهــم الموروثــة التــي 

يريــد موســى وهــارون؟امهع؟ تغييرهــا بديــن وثقافــة جديديــن، قولهــم 

ا<)))، أي: أجئتنــا  اَء�نَ �بَ
آ
ِه � �يْ

َ
ا َعل ْ��نَ ا َو�بَ ا َعّمَ �نَ �قَ �نِ

ْ
ل ا ِل�قَ �نَ �قَ �أْ حبِ

أَ
� ��

ُ
ال مســتنكرين: >�قَ

بديــن جديــد؛ لتصرفنــا وتصدنــا عمــا وجدنــا عليــه آباءنــا وأجدادنــا 

وتقاليــد  وعــادات  وطقــوس  وعبــادات  راســخة  دينيــة  عقيــدة  مــن 

كانــوا مازميــن لهــا فــي  وأعــراف ثابتــة، ونتــرك ســنتهم وطريقتهــم التــي 

لــه الــذي تســميه بــرب   ال شــريك لــه، وهــو اإل
ً
 واحــدا

ً
الحيــاة، ونعبــد إلهــا

العالميــن؟!

فجعلــوا بذلــك عقيــدة اآلبــاء واألجــداد وطريقتهــم وســنتهم فــي الحيــاة 

حجــة قائمــة بنفســها، يــردون بهــا الحــق المبيــن الــذي جاءهــم بــه 

موســى الكليــم؟ع؟ مــن عنــد رب العالميــن، وأقــام الدليــل القطعــي الــذي 

ال يقبــل الشــك والريــب والتــردد علــى صدقــه وصحتــه.

وهــذه معزوفــة مــن أســطوانة مشــروخة يرددها المحافظــون الجامدون، 

1. يونس: 78
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الذيــن يريــدون أن يحافظــوا علــى مــا هــو قائــم وموجــود، ويرفضــون 

كل  ، رغــم  كل دعــوات اإلصــاح وعمليــات التغييــر تغييــره، ويقاومــون 

مــا يشــمل عليــه الواقــع مــن ظلــم وفســاد وتخلــف، ومخالفــة للحكمــة 

تصلــح  وال  مقبولــة،  بحجــة  ليســت  فحجتهــم  والمنطــق،  والعقــل 

والبراهيــن  العقليــة  واألدلــة  الحجــج  إلــى  تســتند  التــي  الحقائــق  لــرد 

للتــراث  بالتعصــب  وليــس  بمثلهــا،  تــرد  أن  يجــب  التــي  المنطقيــة، 

والعــادات والتقاليــد ونحــو ذلــك، إذ التــراث ليــس حجــة وال قيمــة لــه 

وال قدســية فــي نفســه فــي منطــق العقــل وقواعــد الحكمــة عنــد العقــاء 

 ، والحكمــاء العارفيــن بــأدوات التمييــز والترجيــح بيــن حقائــق األمــور

وقيمــة الحــق بمــا يشــمل عليــه مــن الحــق ويدعمــه الدليــل، ومــا فيــه 

مــن النفــع والفائــدة إلــى النــاس، وكل مــا فيــه ممــا هــو مخالــف للحــق 

وضــد مصالــح النــاس يجــب أن ُيتــرك إلــى مــا هــو حــق، ومــا هــو نافــع.

فحجــة التــراث حجــة واهيــة، وأن دفــاع الفراعنــة والحكام المســتبدين 

منهــم   
ً
حبــا ليــس  التــراث  عــن  والنفعييــن  واالنتهازييــن  والمترفيــن 

للتــراث، فهــم فــي الحقيقــة والواقــع ال يؤمنــون بالتــراث، وال يقيمــون لــه 

، ومــا دفاعهــم عنــه إال ألنــه يضمــن مصالحهــم الخاصــة، فالمســألة 
ً
وزنــا

علــى  الخــوف  أمــا  المصالــح،  علــى  الخــوف  هــي مســألة  الحقيقيــة 

التــراث فهــي مجــرد شــماعة يحملــون عليهــا بضاعتهــم، ويتوســلون بهــا 

إلــى مقاصدهــم، ويســوقونها علــى الجهلــة والســاذجين.

والمقــدرات،  والثــروة  الســلطة  علــى  واالســتياء  الحكــم  نظــام  قلــب  ب. 
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الرئيســية  المناصــب  مــن  وطردهــم  األقبــاط،  دون  بهــا  واالســتئثار 

وديارهــم  أرضهــم  مــن  إخراجهــم  و الدولــة،  فــي  العليــا  والوظائــف 

وأماكهــم، واالســتياء عليهــا واالســتئثار بهــا، وذلــك تحــت ســتار الديــن 

<)))، أي: تبطلون  ْر�ن
�أَ

ْ
اُء �نِ�ي �ل ِر�يَ ِك�بْ

ْ
َما �ل

ُ
ك

َ
��نَ ل

ُ
ك والدعوة اإللهية، قولهم:>َو�قَ

النظــام الفرعونــي السياســي وتراثــه الدينــي والثقافــي العريــق وتســتبدلونه 

بنظــام إســرائيلي إســامي، وتســتولون علــى الســلطة والثــروة والمقــدرات 

تحــت ســتار الديــن وبدعــم بنــي إســرائيل؛ ليكــون لكــم الملــك والرئاســة 

مــن  الفراعنــة  تطــردون  ثــم  القــدرة،  وانبســاط  والثــروة  والحكومــة 

المناصــب الرئيســية والوظائــف العليــا فــي الدولــة، وتخرجــون األقبــاط 

مــن أرضهــم وديارهــم ووطنهــم وتســتولون علــى أماكهــم.

بالخيانــة  الكليــم وهــارون ؟امهع؟  اتهــام موســى  اليــوم،  لغــة  وبحســب 

العظمــى، وقيــادة االنقــاب علــى النظــام، واإلضــرار بمصالــح الشــعب، 

وهــم يعلمــون فــي قــرارة أنفســهم طهــارة موســى وهــارون؟امهع؟ وعفتهمــا، 

إنمــا يريــدان اإلصــاح   فــي األرض، و
ً
 أو إفســادا

ً
وأنهمــا ال يريــدان علــوا

والمحافظــة علــى مصالــح وحقــوق الشــعب بحــق وحقيقــة، ويضحيــان 

حــق  ورســالتهما  نبوتهمــا  وبــأن  ذلــك،  أجــل  مــن  والنفيــس  بالنفــس 

وصــدق، وهمــا لــم يدعــوا إلــى عنــف أو تخريــب أو شــيء مــن هــذا 

إنمــا لجئــا إلــى الحــوار والعقــل والحجــة والمنطــق. القبيــل، و

 بأنهــم إن أجابــوا موســى الكليــم؟ع؟ وصدقــوا 
ً
ولكنهــم يعلمــون أيضــا

1. نفس املصدر
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دعوتــه فــإن تقاليــد األمــور وتدبيــر األوضــاع فــي المجتمــع والدولــة تصيــر 

، ويديرهــا بحســب التشــريعات الســماوية وبمقتضــى 
ً
فــي يــده عمليــا

الحقائــق والقيــم الســماوية المنزلــة، ويقيــم العــدل والمســاواة بيــن النــاس 

فــي الحقــوق والواجبــات، ويقضــي علــى المحســوبية والفســاد، علــى 

قاعــدة: أن التدبيــر للنــاس بالديــن يرفــع تدبيــر الملــوك لهــم بالسياســة 

والعــادات والتقاليــد واألعــراف الوضعيــة؛ وألن القــوم إذا اعترفــوا بصــدق 

.
ً
نبــي فــإن مقاليــد أمرهــم تصيــر إليــه عمليــا

وعليــه: ال يبقــى مــن تراثهــم الدينــي والثقافــي المــوروث الــذي يقــوم علــى 

، فتضيــع أمجادهــم التــي بنوهــا لقــرون مــن الزمــن  الشــرك والوثنيــة شــيء يذكــر

بغيــر حــق، وينتهــي نظــام دولتهــم وحكومتهــم إلــى األبــد، ويفقــدوا مصالحهــم 

ــون عليهــا مــن النظــام  ــوا يحصل كان ــي  وصاحياتهــم وامتيازاتهــم الخاصــة الت

وواليتهــم  ســلطتهم  عــن  ويخرجــون  إســرائيل،  بنــو  ويحــرر  القائــم،  الفاســد 

ويســتقلون بأمرهــم، فتنقــص ســيادتهم، ويخســرون مــا رأبــوا عليــه من تســخيرهم 

واســتخدامهم فــي األعمــال الشــاقة والوضيعــة، ممــا يؤثــر علــى اقتصادهــم 

ــك. ــل بعــض آمالهــم ومصالحهــم ونحــو ذل وتعطي

وبهــذا يفصــح فرعــون الطاغيــة وجاوزتــه األنانيــون المجرمــون فــي الحقيقة 

عــن دوافعهــم الحقيقيــة وراء تكذيبهــم بنبــوة موســى الكليــم؟ع؟ ورســالته، وهــو 

النظــام  علــى  وليــس خوفهــم  الخاصــة،  ومصالحهــم  ملكهــم  علــى  خوفهــم 

 علــى الشــعب ومصالحــه، أو لعــدم قناعتهــم 
ً
والدولــة فــي نفســها، أو خوفــا

العلميــة والفكريــة بصــدق نبــوة موســى الكليــم؟ع؟ ورســالته، أو لوجــود شــبهة 
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أو أي شــيء مــن هــذا القبيــل، فهــم ال يؤمنــون بشــيء مــن ذلــك، وال يقيمــون لــه 

إصرارهــم علــى  ، فموقفهــم الرفضــي لدعــوة موســى الكليــم؟ع؟ و
ً
 أو اعتبــارا

ً
وزنــا

تكذيبــه ومحاربتــه هــو مــن أجــل مصالحهــم الخاصــة، علــى حســاب الحقائق 

والمنطــق والمصالــح العامــة ألبنــاء الشــعب وســعادتهم.

 ،(((> ْر�نِ
�أَ

ْ
اُء �نِ�ي �ل ِر�يَ ِك�بْ

ْ
َما �ل

ُ
ك

َ
��نَ ل

ُ
ك وقيــل: أن المــراد مــن الكبريــاء في قولهــم: >َو�قَ

كبــر مــا ُيطلــب مــن أمــر الدنيــا الفانيــة؛  هــو الملــك والرئاســة والحكومــة؛ ألنهــا أ

. وألن الملــوك موصوفــون بالكبر والتجبر

وقيــل: ألن القــوم إذا اعترفــوا بصــدق نبــوة موســى الكليــم وهــارون ؟امهع؟ فــإن 

كبراهــم. ، ويصبحــان أ
ً
مقاليــد األمــور تصيــر إليهمــا عمليــا

وقيــل: أراد فرعــون وملــؤه ذم موســى الكليــم وهــارون ؟امهع؟، بمعنــى: أنهمــا إن 

ملــكا أرض مصــر وصــار لهمــا الملــك والرئاســة والحكومــة فــي البــاد، فإنهمــا 

ســوف يتكبــران ويتجبــران.

ومقولــة فرعــون وملئــه لموســى الكليــم وهــارون ؟امهع؟ بشــقيها، تغييــر الهويــة 

والمقــدرات، قولهــم:  والقــدرة  الســلطة  واالســتياء علــى  والثقافيــة،  الدينيــة 

<)))، تكشــف عــن  ْر�نِ
�أَ

ْ
اُء �نِ�ي �ل ِر�يَ ِك�بْ

ْ
َما �ل

ُ
ك

َ
��نَ ل

ُ
ك ا َو�قَ اَء�نَ �بَ

آ
ِه � �يْ

َ
ا َعل ْ��نَ ا َو�بَ ا َعّمَ �نَ �قَ �نِ

ْ
ل >ِل�قَ

ــم  ــرة الواســعة والعل ــرة السياســية النافــذة والخب زعمهــم بأنهــم يمتلكــون البصي

ببواطــن األمــور وخباياهــا، بحيــث أنهــم تنبهــوا وفطنــوا فــي وقــت مبكــر ومنــذ 

1. نفس املصدر
2. نفس املصدر
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البدايــة إلــى غايــات وأهــداف موســى الكليــم وهــارون ؟امهع؟ الخطيــرة، وأنهمــا 

ــي إســرائيل،  يعمــان مــن أجــل مصلحتهمــا الشــخصية ومصلحــة قومهمــا بن

يزعمــان  كمــا   
ً
خيــرا بهــم  يريــدان  وال  واألقبــاط،  فرعــون  بــآل   

ً
شــرا ويريــدان 

ويتظاهــران بــه.

فلــم ينخدعــوا بدعواهمــا النبــوة والرســالة مــن رب العالميــن، التــي ثبــت 

كــذب محــض ومصيــدة لألقبــاط، ووســيلة إلــى قلــب نظــام الحكــم  لهــم بأنهــا 

ــروا بمــا جــاءا بــه مــن  ــم يتأث ــروة والمقــدرات، ول واالســتياء علــى الســلطة والث

كثــر مــن  األعمــال الخارقــة للعــادة التــي ثبــت لهــم بأنهــا مجــرد ســحر وليــس أ

بــكل  البتزازهمــا وقاوموهمــا  ولــم يخضعــوا  ولــم يخشــوهما  ذلــك وال فوقــه، 

بســالة وشــجاعة وثبــات.

وهــارون؟امهع؟  قاســوا موســى  قــد  المجرميــن  ومــأله  فرعــون  أن  والحقيقــة 

رؤيتهــم  وفــق   
ً
دائمــا يســعون  كانــوا  فلمــا  طبعهــم،  بعيــن  ورأوهمــا  بأنفســهم 

وقيمهــم الماديــة وتعلقهــم بعالــم الدنيــا والمصالــح إلــى الحكــم والثــروة والجــاه 

والصاحيــات واالمتيــازات، فإنهــم يظنــون أن اآلخريــن مثلهــم، ويشــبهونهم، 

ويســعون لمثــل مــا يســعون إليــه، ويعملــون مــن أجلــه.

مثــل  ودوافعهمــا،  ؟امهع؟  وهــارون  الكليــم  موســى  أهــداف  جعلــوا  ولهــذا 

والمصلحيــن  الصالحيــن  بيــن  نميــز  أن  يجــب  وهنــا  ودوافعهــم،  أهدافهــم 

الحقيقييــن، الذيــن يطلبــون اإلصــاح بحــق وحقيقــة ويضحــون مــن أجلــه 

عــن  ويبحثــون  والثــروة  الســلطة  يطلبــون  الذيــن  وبيــن  والنفيــس،  بالنفــس 

كانــوا فــي الســلطة أو المعارضــة، الذيــن يتخــذون اإلصــاح  االمتيــازات ســواء 
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كمــا أفســد الذيــن مــن   للوصــول إلــى الســلطة، فــإذا وصلــوا إليهــا أفســدوا 
ً
شــعارا

إســامي وغيرهمــا. قبلهــم، وال فــرق فــي ذلــك بيــن علمانــي و

وقــد رأيــت مــن اإلســاميين مــن يضــر بالمؤمنين مــن أجل الزعامــة والوصول 

كثــر ممــا أضــر بهــم العلمانيــون فــي الســلطة والمعارضــة، وهــذا  إلــى الســلطة أ

ممــا ينبغــي أن يتنبــه إليــه عامــة المؤمنيــن، فــا ينخدعــوا بالشــعارات، وعليهــم 

أن ُيقّيمــوا حقائــق الســلوك والمواقــف، وُيميــزوا بيــن الذيــن يطلبــون اإلصــاح 

 ووســيلة 
ً
بحــق وحقيقــة، والذيــن يطلبــون الســلطة ويتخــذون اإلصــاح شــعارا

�ن 
أَ
م �

ُ
ك لخــداع الجماهيــر والوصــول إلــى الســلطة، قــول اهلل تعالــى: >َعس� َر�ب

<)))، أي: يهلك عدوكم  �َمل��نَ �نَ �قَ َر َك�ي �نُ �ن �يَ
ر�نِ �نَ

م �نِ�ي �ل�أَ
ُ
ك ِل�نَ �ن َس�قَ م َو�ي

ُ
هِلَك َعُ�وك ُ �ي

فرعــون وحزبــه المجرميــن، ويحرركــم مــن التبعيــة واالســتعباد، ويمــن عليكــم 

باالســتقال، ويســتخلفكم فــي األرض بعــد االســتضعاف واإلذالل، بــأن يجعــل 

كيــف تعملــون، هــل  لكــم الملــك والحكــم والرئاســة، ويمتحنكــم بذلــك فينظــر 

كمــا أمركــم اهلل ســبحانه وتعالــى أم تفســدون  تصلحــون وتعدلــون بيــن النــاس 

وتظلمــون وتعملــون مــا ال يرضــى اهلل ســبحانه وتعالــى وعلــى خــاف مــا أمركــم 

؟! ثــم يجزيكــم بمــا تســتحقون بأعمالكــم 
ً
كمــا فعــل الذيــن مــن قبلكــم تمامــا

إن أفســدتم عاقبكــم، وهــذا يعنــي أن  بعــد االســتخاف، إن أصلحتــم أثابكــم، و

المؤمنيــن والمســتضعفين قــد يتحولــون إلــى مســتكبرين ومفســدين فــي األرض 

بعــد الوصــول إلــى الحكــم واالســتياء علــى الســلطة، أو مجرد التمكــن من القوة، 

إنمــا يجــازي علــى  وأن اهلل ســبحانه وتعالــى ال ينخــدع باألســماء واالدعــاءات، و

حقائــق األعمــال، وفــي اآليــة الشــريفة المباركــة حــث للمؤمنيــن علــى اإلخــاص 

1. األعراف: 129
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واالســتقامة والتمســك بطاعــة اهلل ســبحانه وتعالــى؛ لتحســن عاقبتهــم فــي 

الداريــن الدنيــا واآلخــرة، والتحذيــر لهــم مــن الوقــوع فــي حبــال الدنيــا والرئاســة، 

وعمــل مثــل مــا يعمــل المنافقــون والمفســدون، فتســوء عاقبتهــم فــي الداريــن 

ــا واآلخــرة!! الدني

يكــون موقفهــم  أن  المجرمــون  قــرر فرعــون وملــؤه  مــا ســبق:  وبنــاًء علــى 

مجتمعيــن متضامنيــن مــن دعــوة موســى الكليــم؟ع؟ ورســالته هــو التكذيــب 

والرفــض والمواجهــة المصيريــة بعنــف وقــوة وبــكل وســيلة ممكنــة مشــروعة أو 

 عــن وجودهــم فــي الســلطة وعــن مصالحهــم وامتيازاتهــم 
ً
غيــر مشــروعة؛ دفاعــا

 ،(((> �نَ �ي ِم�نِ ُم�أْ َما �بِ
ُ
ك

َ
ْح�نُ ل

، قولهــم: >َوَما �نَ حتــى يقضــي أحــد الطرفيــن علــى اآلخــر

أي: ومــا نحــن بمصدقيــن لكمــا فيمــا تدعيانــه مــن أمــر النبــوة والرســالة مــن رب 

 عن 
ً
العالميــن، بــل نحــن مقاومــون ومحاربــون لكمــا حتــى النفــس األخيــر دفاعــا

ــا،  ــا منه ــدان أن تحرمان ــي تري ــا الت ــا وامتيازاتن ــا وصاحياتن ــا ومصالحن منافعن

ولئــا تنــاال أمنيتكمــا وتبلغــا غايتكمــا وتصــا إلــى مرادكمــا مــن وراء هــذه الدعوة 

المــزورة، وهــو إســقاط النظــام واالســتياء علــى الســلطة والثــروة والمقــدرات 

واالســتئثار بهــا دوننــا ودون األقبــاط، فالصــراع بيننــا وبينكــم صــراع وجــودي 

 يحــل بالحــوار والتفاهــم.
ً
 سياســيا

ً
يحــل بالقــوة، وليــس صراعــا

الظلمــة  المســتبدين  والحــكام  المتجبريــن  الفراعنــة  دأب  هــو  وهــذا 

وال  بالقــوة،  يشــعرون  دامــوا  مــا  باإلصــاح  والمطالبيــن  لهــم  المعارضيــن  مــع 

كانــت واقعيــة وعادلــة ومنطقيــة وفــي مصلحــة  يســتجيبون لمطالبهــم مهمــا 

كافــة أبنــاء الشــعب ومــن صميــم حقوقهــم الطبيعيــة فــي الحيــاة إال بمقــدار مــا 
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هــم مضطريــن إليــه، فــإن لــم يكونــوا مضطريــن إلــى شــيء، فإنهــم ال يســتجيبون 

؛ ألن ســلطتهم تقــوم علــى فــرض حكــم األمر 
ً
كان قليــًا أو زهيــدا إلــى شــيء مهمــا 

الواقــع علــى الشــعب، وال تســتند إلــى إرادتــه وال عاقــة لهــا بمصالحــه، وهــذه 

حقيقــة يجــب أن يفقههــا الجميــع، وُيميــزوا بيــن الشــعارات االســتهاكية وبيــن 

الحقائــق الفعليــة علــى األرض، وال ينخدعــوا وال يضلــوا.

وعليــه: فــإن موقــف فرعــون الطاغيــة وملئــه المجرميــن يقــوم علــى التكبــر 

إرادة العلــو فــي األرض بغيــر الحــق، وال عاقــة لــه بالحقائــق والمنطــق  والعنــاد و

والحقــوق، فلــم يكونــوا علــى علــم ببطــان مــا جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟ وال 

كانــوا علــى علــم  مشــتبهين، وال حريصيــن علــى مصالــح أبنــاء الشــعب، بــل 

ويقيــن بصحتــه وصدقــه، وأنــه فــي مصلحــة الشــعب ومــن أجــل صاحــه 

وســعادته فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، ولكنهــم رفضــوه وحاربــوه مــن أجــل 

. مصالحهــم الخاصــة ال غيــر

<)))، تدل على روح االستعاء  ْر�نِ
�أَ

ْ
اُء �نِ�ي �ل ِر�يَ ِك�بْ

ْ
َما �ل

ُ
ك

َ
��نَ ل

ُ
ك وقيل: أن عبارة >َو�قَ

لــدى فرعــون الطاغيــة وملئــه المجرميــن وقومــه الفاســقين المارقيــن، التــي تقــوم 

كمــة، وبنــي  ــا حا ــار أنفســهم طبقــة علي علــى التمييــز الطبقــي المــوروث واعتب

 ، إســرائيل طبقــة دنيــا محكومــة، وأن هــذا التمييــز يجــب أن يبقــى ويســتمر

بينمــا يريــد موســى؟ع؟ بحســب رأيهــم أن يلغــي هــذا التمييــز الطبقــي، ويحــرر 

بنــي إســرائيل ويجعــل لهــم مــن الحقــوق وعليهــم مــن الواجبــات مثلمــا هــو 

 ولهــم 
ً
لألقبــاط، بــل يريــد أن يعكــس المعادلــة فيجعــل بنــي إســرائيل حكامــا
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الســيادة والكلمــة العليــا فــي البــاد، واألقبــاط محكوميــن وخاضعيــن لســيادة 

 لــدى آل فرعــون واألقبــاط 
ً
بنــي إســرائيل وحكومتهــم، وهــذا أمــر مرفــوض تمامــا

.(((> ُ�و�نَ ا َعا�بِ �نَ
َ
ْ�ُمُهَما ل ا َو�قَ ِل�نَ ْ �نِ ِم�ث ْ َر�ي

َ سث ِم�نُ ِل�بَ �أْ �نُ
أَ
 لديهــم، قولهــم: >�

ً
ومســتنكر جــدا

<)))، تــدل علــى عنادهــم واســتكبارهم  �نَ �ي ِم�نِ ُم�أْ َما �بِ
ُ
ك

َ
ْح�نُ ل

وقيــل: أن عبــارة >ََما �نَ

 إلى التعصــب األعمى والخوف 
ً
علــى الحــق بــدون حجــة أو برهــان، بــل اســتنادا

علــى ضيــاع المصالــح الخاصــة وفقــدان الصاحيــات الواســعة واالمتيــازات 

الضخمــة، التــي يحصلــون عليهــا فــي ظــل النظــام الفرعونــي الفاســد، وذلــك 

ــوة موســى الكليــم؟ع؟ ورســالته وبيــن ســقوط النظــام  لربطهــم بيــن اإليمــان بنب

كل مــا فــي أيديهــم مــن المصالــح  ، يفقــدون معــه 
ً
 جذريــا

ً
أو تغييــره تغييــرا

واالمتيــازات. والصاحيــات 

<)3) فــي قــوة النتيجــة،  �ن �ي ِم�نِ ُم�أْ َما �بِ
ُ
ك

َ
ْح�نُ ل

وقيــل: واو العطــف فــي قولهــم: >َوَما �نَ

كمــا وخططكمــا  بمعنــى: لمــا تبيــن لنــا مقصدكمــا، وأصبحنــا علــى علــم بنوايا

الهدامــة التــي تهدفــان مــن ورائهــا إلــى تغيير الهويــة الدينيــة والثقافية لألقباط، 

واالســتياء علــى الســلطة والثــروة والمقــدرات بالحيلــة والخــداع، أي: أنكمــا 

 
ً
طالبــا نفــع ألنفســكما وقومكمــا وقاصــدا شــرٍ باألقبــاط وال تريــدان بهــم خيــرا

كمــا تدعيــان، لهــذا الســبب فنحــن غيــر مصدقيــن لكمــا فيمــا تدعيانــه مــن 

أمــر النبــوة والرســالة مــن عنــد رب العالميــن، فدعوتكمــا مــزورة، قــد ابتكرتموهــا 
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وال  واقتصاديــة،  سياســية  دنيويــة  ألغــراض  أنفســكم  عنــد  مــن  ووضعتموهــا 

حقيقــة غيبيــة لهــا وراء ذلــك.

وفــي الحقيقــة، فــإن رد فرعــون وملئــه المجرميــن رد سياســي خبيــث يهــدف 

إلــى التمويــه والتضليــل علــى قومهــم وتهييجهــم وتحريضهــم على معاداة موســى 

ــه ورســالته، فضــًا  ــه ورفضهــا وعــدم اإليمــان بنبوت ــة دعوت الكليــم؟ع؟ ومحارب

، وهــو ال يصلــح فــي 
ً
 واقعيــا

ً
 أو سياســيا

ً
 علميــا

ً
عــن تأييــده ومناصرتــه، وليــس ردا

مقــام االحتجــاج إلبطــال دعــوة موســى الكليــم؟ع؟ وردهــا؛ ألن الحجــة ال تدفــع 

إال بحجــة مثلهــا، والحــق ال يتــم إبطالــه إال بإثبــات عكســه أو عــدم واقعيتــه أو 

مناســبته، وهــذا مــا لــم يفعلــه فرعــون وملــؤه المجرمــون، بــل لجــأوا إلــى التهييــج 

والتحريــض عــن طريــق الكــذب واالفتــراء وقلــب الحقائق بأســلوب غيــر منطقي 

وغيــر عقانــي، ممــا يــدل علــى عجزهــم وتخبطهــم فــي مواجهــة مــا جــاء بــه 

ــن، وعــدم أحقيتهــم وعــدم أهليتهــم  ــد رب العالمي موســى الكليــم؟ع؟ مــن عن

للحكــم والرعايــة لثبــات خيانتهــم للحقائــق واألمانــة والمســؤولية والرعايــة 

لمصالــح الشــعب وحقوقــه الطبيعيــة العامــة والخاصــة.

ويعتقــد فرعــون الطاغيــة وملــؤه المجرمــون بأنهــم يمتلكــون القــوة الكافيــة 

والبشــرية  والعســكرية  واألمنيــة  واالقتصاديــة  والسياســية  والعلميــة  الفكريــة 

لتصفيــة موســى الكليــم؟ع؟ وأنصــاره، والقضــاء بشــكل تــام علــى دعوتــه، وقهــر 

ساَءُهم  �ي �نِ ح�ي س�قَ
اَءُهم َو�نَ �ن �ب

أَ
ُل � �قِّ

�قَ إخضاعهــم، قــول فرعــون: >َس�نُ بنــى إســرائيل و

<)))، وهــذا الموقــف الفرعونــي االســتعائي واالســتكباري ينظــر  اِهرو�نَ ُهم �ق
��قَ

ا �نَ إَِو�ن
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إلــى اإلمكانيــات الماديــة والبشــرية المنظــورة لــدى الطرفيــن، فرعــون وقومــه، 

القــوة الغيبيــة اإللهيــة  إلــى  وموســى مــع قومــه، ويغفــل ويتجاهــل وال ينظــر 

وأنصــاره  الكليــم؟ع؟  موســى  وراء  وتقــف  شــيء  يعجزهــا  ال  التــي  المطلقــة 

المؤمنيــن، وقــد وعدتهــم بالنصــر علــى عدوهــم، وقــد ثبــت بالدليــل القطعــي 

الــذي ال يقبــل الشــك والريــب والتــردد وجودهــا وحضورهــا الفاعــل، وتأييدهــا 

لموســى الكليــم؟ع؟ وأنصــاره مــن المؤمنيــن، وذلــك عــن طريــق مــا جــاء بــه 

موســى الكليــم؟ع؟ مــن المعجــزات النيــرات الباهــرات الخارقــة للعــادة، والتــي 

، وال يقــدر علــى مثلهــا إال قــوة غيبيــة  هــي فــوق الطبيعــة وفــوق طاقــة البشــر

كمــا صــرح بذلــك الســحرة المحترفــون المهــرة العالمــون بدقائــق أســرار  مطلقــة، 

الســحر وخبايــاه وخفايــاه وفنونــه، وال يمكــن أن يخدعــوا فيــه بــأي حــال مــن 

األحــوال.

ــح الدنيويــة، واإلصابــة بغــرور  ــا والمــادة والمصال إال أن االســتغراق فــي الدني

الســلطة والقــوة والثــروة، واالعتمــاد التــام علــى القــوة والخــداع والتضليــل وشــراء 

الضمائــر والنفــوس الضعيفــة لفــرض حكــم األمــر الواقــع للنــاس، هو الــذي أعمى 

كمة  بصائــر فرعــون وملئــه، فلــم يدركــوا الحقائــق الوجودية والســنن اإللهية الحا

فــي الكــون والتاريــخ، ولــم ينفــع معهــم اســتدالل منطقــي رصيــن وال برهــان علمــي 

متيــن وال حجــة وال معجــزة وال موعظــة بالغــة أو نصيحــة صادقــة مــن ولــي 

ناصــح أميــن رؤوف رحيــم بهــم.

وبخصــوص التمســك بالتــراث الدينــي والثقافــي: ليــس هــو عيــب أو ســلبي 

فــي نفســه، بــل هــو إيجابــي وضــروري فــي المجتمعــات البشــرية والتنشــئة 
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االجتماعيــة، فقــد تميــزت بــه التجمعــات البشــرية عــن تجمعــات الكائنــات 

ى، وهــو ســر ترقــي األفــراد والجماعــات والمجتمعــات البشــرية  الحيــة األخــر

فــي  كل جيــل  يــرث  إذ  والحضــاري،  والتربــوي  المعرفــي  وتكاملهــا  وتطورهــا 

المجتمعــات البشــرية نتاجــات األجيــال الســابقة الفكريــة والعــادات والتقاليــد 

التاريــخ  فــي  وغيرهــا  والتكنولوجيــا  والعلــوم  والقوانيــن  واألنظمــة  واألعــراف 

الطويــل، ويقــوم بتصحيحهــا واإلضافــة عليهــا وتطويرهــا فــي عمليــة متواصلــة 

كــم نتائجهــا عبــر التاريــخ الطويــل، ممــا يعنــى االرتقــاء والتكامــل في المســيرة  تترا

ــاء،  ــم تتدخــل عوامــل ســلبية لهــدم البن ــم، مــا ل البشــرية بشــكل مســتمر ودائ

بالتــراث  التمســك  يتحــول  إذ  الســلفي؛  والجمــود  المدمــرة  الحــروب  مثــل: 

المــوروث إلــى حالــة ســلبية هدامــة معيقــة للتقــدم واالرتقــاء والتكامــل، حيــث 

يتحــول التمســك بالتــراث إلــى جمــود وتقليــد أعمــى، يمنــع مــن المراجعــة 

واإلخضــاع إلــى النقــد العلمــي الموضوعــي البنــاء بهــدف التصحيــح واالختيــار 

، فيخالــف التمســك بالتــراث وظيفتــه األساســية  الحســن واإلضافــة والتطويــر

ويكــون  ضــده،  إلــى  وينقلــب  غايتــه  وينقــض  البشــرية،  المجتمعــات  فــي 

خــاف الطبيعــة والفطــرة والحكمــة والعقــل والمنطــق والصالــح العــام، وحالــة 

غيــر حضاريــة وغيــر إنســانية؛ لمــا يســببه مــن التخلــف والفســاد والتحلــل 

كمــال اإلنســان وصاحــه وخيــره ومصلحتــه  واالنحطــاط، وألنــه يفصــل بيــن 

ــق؛ ألن الوصــل  ــن الحقائ ــا واآلخــرة وبي ــن الدني ــة فــي الداري وســعادته الحقيقي

بيــن الطرفيــن، الحقائــق، وصــاح اإلنســان وســعادته. يتطلــب معرفــة الحقائــق 

الرصيــن،  والمنطقــي  العلمــي  والبرهــان  الصحيــح  الدليــل  علــى  باالعتمــاد 

والتمســك بهــا والعمــل بمقتضاهــا فــي الحياتيــن العامــة والخاصــة، وهــذا 
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إخضاعــه إلــى  يتطلــب مراجعــة التــراث باســتمرار بشــكل منهجــي ســليم، و

النقــد العلمــي الموضوعــي البنــاء، وتصحيحــه وتطويــره باإلرشــاد إلــى الحقائــق 

المكتشــفة الجديــدة والقديمــة، وأخــذ مــا ثبــت بالدليــل صحتــه، وتــرك مــا 

يثبــت بالدليــل خطــأه، أمــا التعصــب والتقليــد األعمــى والجمــود الســلفي، 

ــر منطقيــة ومخالفــة للطبــع  ــر إنســانية وغي فهــي حــاالت ســلبية هدامــة وغي

اإلنســاني والفطــرة، وتعــود علــى اإلنســان بالخســران وعلــى المســيرة البشــرية 

بالســوء والفشــل.

وأمــا زعــم فرعــون وملــؤه بــأن موســى الكليم؟ع؟ يهدف مــن وراء ادعاء النبوة 

والرســالة مــن رب العالميــن إلــى االســتياء علــى الســلطة والثــروة والمقــدرات، 

فهــي المعزوفــة القديمــة الجديدة من االســطوانة المشــروخة والحجــة الموروثة 

الواهيــة التــي دأب علــى ترديدهــا الفراعنــة الجباريــن والحــكام المســتبدين 

القــوة والخــداع والتضليــل وشــراء الضمائــر  الظلمــة، الذيــن يعتمــدون علــى 

والنفــوس الضعيفــة؛ لفــرض حكــم األمــر الواقــع علــى الشــعوب المســتضعفة فــي 

مواجهــة المصلحيــن والمطالبيــن بالحقــوق باالســتناد إلــى المنطــق والحــوار 

 عــن الحقائــق والحقــوق والمنطــق الســليم، 
ً
والحقائــق واإلرادة الشــعبية، بعيــدا

وعلــى خــاف إرادة أبنــاء الشــعب ومصالحهــم وحقهــم فــي اختيــار نظــام 

حكمهــم وحكومتهــم وتقريــر مصيرهــم بأنفســهم، وتاقــت عليهــا قلوبهــم علــى 

طــول التاريــخ وعــرض الجغرافيــا فــي اتهــام معارضيهــم المطالبيــن باإلصــاح 

 منهــم لتشــويه صورتهــم وســمعتهم أمــام 
ً
والحقــوق الواقعيــة المشــروعة ســعيا

ال  لكــي  ؛  الجماهيــر وبيــن  بينهــم  النفســية  الحواجــز  وإليجــاد  العــام،  الــرأي 

يصدقوهــم فيمــا يدعونهــم إليــه، وال يتعاطفــون معهــم وال يناصرونهــم، أو علــى 
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األقــل ال يفضلونهــم عليهــم؛ ألنهــم مثلهــم فــي طلــب الســلطة والجــاه والثــروة 

 منهــم للمحافظــة علــى اســتمرار 
ً
والمناصــب واالمتيــازات ونحوهــا، وذلــك ســعيا

ــدره ذلــك  األوضــاع المنحرفــة القائمــة، واســتمرار بقائهــم فــي الســلطة، ومــا ي

ــة  ــر الواقعي ــازات الواســعة غي ــع الخاصــة واالمتي ــح والمناف عليهــم مــن المصال

وغيــر المشــروعة، والتــي تأتــي علــى حســاب المنطــق والمصالــح العامــة ألبنــاء 

الشــعب ولقمــة عيشــهم.

وقــد لجــأ فرعــون الطاغيــة وملــؤه المجرمــون إلــى هــذا األســلوب القــذر مــن 

الخــداع والتضليــل والكــذب واالفتــراء رغــم علمهــم بــأن حالــة موســى الكليــم 

وهــارون ؟امهع؟ ومــا تكشــف عنــه ســيرتهما العطــرة تثبــت طهارتهمــا وعفتهمــا 

ــو والفســاد فــي  ــى، وأن ليــس لهمــا قصــد العل ــم الملكــوت األعل وتعلقهمــا بعال

إنمــا قصدهمــا هــو عينــه قصــد إخوانهمــا  األرض واالســتكبار علــى الخلــق، و

إرشــادهم لمــا  مــن المرســلين؟مهع؟، وهــو اإلصــاح فــي األرض وهدايــة الخلــق و

فيــه خيرهــم وصاحهــم ومصلحتهــم وســعادتهم الحقيقيــة فــي الداريــن الدنيــا 
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كنــت علــى بصيــرة وحجــة بالغــة فــي دينــي ودعوتــي، ويقيــن  أي: أخبرونــي إن 

وطمأنينــة فــي صحــة مــا جئتكــم بــه، وقــد خصنــي ربــي بالنبــوة والرســالة 

الســمحة،  الربانيــة  والتشــريعات  الحقــة  اإللهيــة  المعــارف  وعلمنــي  إليكــم، 

والمبــادئ الســماوية الســامية والقيــم اإلنســانية العليــا، وأيدنــي بالمعجــزات 

1. هود: 88
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النيــرات الباهــرات الخارقــة للعــادة؛ إلثبــات صــدق نبوتــي ورســالتي وجئتكــم 

 مــن المــال الحــال الطيــب، 
ً
 حســنا

ً
 وافــرا

ً
بــه مــن عنــده، ورزقنــي مــن عنــده رزقــا

الــذي يغنينــي عمــا عندكــم وفــي أيديكــم مــن المــال والثــروة، ممــا يجعــل دعوتــي 

إرشــادكم إلــى  إليكــم خاصــة لوجهــه الكريــم، ومــن أجــل هدايتكــم ونجاتكــم و

ــم ومصلحتكــم وســعادتكم فــي  كمالكــم اإلنســاني وصاحكــم وخيرك ــه  مــا في

.
ً
الداريــن الدنيــا واآلخــرة، بــدون أن أنتظــر منكــم جــزاًء وال شــكورا

وهــذا يكشــف عــن حقيقــة دوافعــي وعــن مــا فــي نفســي، ومــا أريــده مــن 

الخيــر لكــم، فأنــا ال أريــد وال أقصــد فيمــا جئتكــم بــه ودعوتكــم إليــه أن أخالفكم 

ومصلحتكــم  هدايتكــم  أريــد  بــل  خاصــة،  لمصلحــة  أو  المخالفــة  لمجــرد 

والتحلــل  الفســاد  ودفــع  والعامــة،  الخاصــة  وأوضاعكــم  أحوالكــم  إصــاح  و

العامــة  كافــة حقوقكــم  والتخلــف عنكــم، وحفــظ  واالنحطــاط والضعــف 

والخاصــة، الطبيعيــة والمكتســبة، مــا اســتطعت إلــى ذلــك ســبيًا وتمكنــت 

منــه قوتــي وطاقتــي التــي أمدنــي بهــا ربــي.

 فــي العمــل بما 
ً
والدليــل علــى صــدق مــا أقــول وأدعيــه أنــي أبــدأ بنفســي دائمــا

كــم عــن  أدعوكــم إليــه، وال أسترســل فــي شــهوات النفــس وملــذات الحيــاة، وال أنها

شــيء إال وأنــا أول مبتــدر لانتهــاء عنــه، وال أميــز بينكــم في الحقــوق والواجبات 

وفــي القانــون وأمــام القضــاء، وهــذه شــروط يجــب أن تتوفــر فــي المطالبيــن 

باإلصــاح مــن أجــل تصديقهــم واالطمئنــان إليهــم ومناصرتهــم، فأخبرونــي: 

كمــا تصفونــي بغيــر  أأنــا محــق فــي دعوتــي ورســالتي إليكــم أم ســفيه فــي رأيــي 

حــق وال دليــل؟ وهــل علــي أن أتــرك أمركــم ونهيكــم لمجــرد رفضكــم لدعوتــي 
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وامتناعكــم عــن قبولهــا أم يجــب علــي أن أســتمر وأحــاول معكــم قــدر طاقتــي؟ 

 بــأن ليــس لــي وال ألحــد ســواي اســتقال أو قــدرة علــى شــيء وال تأثيــر مــن 
ً
علمــا

دون اهلل ســبحانه وتعالــى، فهــو الــذي وفقنــي لدعوتكــم ولــكل مــا قلــت لكــم أو 

فعلتــه مــن أجلكــم، وهــو الــذي أمرنــي بــه وأمدنــي بالطاقــة والقــوة عليــه، ولــوال 

كان منــي شــيء مــن ذلــك، فلــه أســلمت فيمــا يختــاره لــي فــي تدبيــر  هــو لمــا 

إليــه أنيــب وأرجــع، يقــول  أمــري، وعليــه توكلــت فيمــا أرجــوه، وبــه وثقــت، و

الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة: »إرادة اإلصــالح والهدايــة فــي األنبيــاء؟مهع؟ ليســت 

مجــرد شــعار أو وصــف طــارئ يأتــي ويذهــب، بــل هــي مــن مقومــات العصمــة أو 

الخصائــص التــي ال تنفصــل عنهــا«))).

، وهكــذا ســيبقى 
ً
وهكــذا ينبغــي أن يكــون المصلحــون المخلصــون دائمــا

الفراعنــة المتجبــرون والحــكام المســتبدون الظلمــة في مواجهتهــم ومحاربتهم، 

 للمتقين، والعاقبة الســيئة المذمومة 
ً
 وأبدا

ً
والعاقبــة الحســنة الممدوحــة دائمــا

 للفراعنــة والحــكام المســتبدين وأنصارهــم الفاســقين المجرميــن.
ً
دائمــا

كان التقليــد األعمــى هــو المحــرك العــام للنــاس، فــإن الخوف من فوت  إذا  و

وضيــاع الســلطة والثــروة وذهــاب الصاحيــات الواســعة واالمتيــازات الضخمــة 

وبطانتهــا  كمــة  الحا للنخبــة  المحــرك  هــو  الواقعيــة  وغيــر  المشــروعة  غيــر 

المجرميــن والخاصــة مــن االنتهازييــن األنانييــن والمنتفعين الفاســدين المارقين 

مــن حملــة الشــهادات العليــا ورجــال األعمــال والكتــاب واإلعامييــن ونحوهم، 

قبــح اهلل ؟ج؟ أعمالهــم وتصرفاتهــم، الذيــن أســقطوا مــا فــي بواطــن أنفســهم مــن 

، محمد جواد مغنية، صفحة 297 1. التفسير املبين
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الخبــث والشــذوذ واالنحــراف والتعلــق بعالــم الدنيــا والمــادة والمصالــح علــى 

ولــي اهلل الناصــح والصــادق األميــن موســى بــن عمــران الكليــم؟ع؟ وأنصــاره 

المؤمنيــن الصالحيــن، وهــو األمــر الــذي دأبــت عليــه هــذه الطغمــة الفاســدة في 

العالــم علــى طــول التاريــخ وعرض الجغرافيا، إذ يتهمــون المعارضين المخلصين 

الخيانــة  مثــل:  الباطلــة،  بالتهــم  والحقــوق  باإلصــاح  المطالبيــن  الشــرفاء 

واإلضــرار بمصالــح الشــعب والفوضــى والســعي لاســتياء علــى الســلطة والثــروة 

كل مــا فــي أنفســهم مــن الخبــث،  والمقــدرات ونحــو ذلــك، ويســقطون عليهــم 

ومــا فــي طبائعهــم مــن الســوء، ومــا فــي أخاقهــم مــن القبــح، ومــا فــي أعمالهــم 

مــن االنحــراف، ومــا فــي مواقفهــم مــن األنانيــة واالبتــزاز ونحــو ذلــك.

ويكــون طــرح مســألة التمســك بالتراث والعــادات والتقاليــد والهوية الثقافية 

مجــرد وســيلة برغماتيــة »منفعيــة« للتضليــل والخــداع واســتثارة عامــة النــاس 

والوقــوف  ومحاربتهــم  ومجابهتهــم  والثــوار  المصلحيــن  لمعــاداة  وتهييجهــم 

كــم، إذ ليــس لهــؤالء المجرميــن إيمــان حقيقــي  ضدهــم إلــى صــف النظــام والحا

مســتقل عــن مصالحهــم بالتــراث والهويــة والعــادات والتقاليــد، التــي يتمــردون 

عليهــا فــي حياتهــم الخاصــة.

وقــد ثبــت بالتجربــة التاريخيــة والمعاصــرة، بــأن التعصــب للتــراث والهويــة 

يــزداد مــع التجييــش، ال ســيما فــي أوقــات الصــراع، وتنتفــي جميــع تلــك المزاعــم 

والحكومــة  النظــام  يســتمد  حيــن  الحريــة  أجــواء  فــي  وتتاشــى  الباطلــة، 

وجودهمــا وشــرعيتهما مــن إرادة الشــعب والعمــل لمصلحتــه، ويفتــح الطريــق 

، الــذي يعبــر  لتبــادل الســلطة بالوســائل الســلمية عــن طريــق االقتــراع الحــر
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بصــدق وشــفافية عــن اإلرادة الشــعبية الحــرة، علــى ضــوء الضمانــة الدســتورية 

لحريــة االعتقــاد والتعبيــر والبحــث العلمــي والتنظيــم والتجمــع وســائر الحقــوق 

الطبيعيــة المكتســبة للمواطنيــن، حيــث تنتفــي الحاجــة إلــى القمــع والعنــف 

والتخويــن ونحوهــا مــن األســاليب غيــر الحضاريــة وغيــر األخاقيــة، وتتحــول 

إلــى جرائــم يعاقــب عليهــا القانــون.

وعليــه: فــإن مــا احتــج بــه فرعــون الطاغيــة وملــؤه المفســدون المجرمــون، 

الفكــري  البالغــة وفراغهــم  وأنانيتهــم  يــدل علــى عجزهــم وضعــف منطقهــم 

والروحــي واألخاقــي، وانفصالهــم عــن عالــم الحقائــق والقيــم العليــا والمبــادئ 

الســامية والمصالــح العامــة للنــاس، وغربتهــم عــن الواقــع واســتغراقهم التــام فــي 

عالــم الدنيــا والمــادة والمصالــح الدنيويــة، واعتمادهــم المطلــق علــى منطــق 

القــوة وأســاليب العنــف واإلرهــاب واإلكــراه واإلغــراء وشــراء الضمائــر والنفــوس 

الضعيفــة؛ لفــرض حكــم األمــر الواقــع علــى المواطنيــن واســتضعافهم ممــا يثبــت 

الوظائــف  وتولــي  المســؤوليات  وتحمــل  للحكــم  أهليتهــم  وعــدم  خيانتهــم 

العامــة.

أضــف إلــى ذلــك: إن تغييــر الهويــة الدينيــة والثقافيــة أو إســقاط النظــام 

الشــعبية، واعتمــد  اإلرادة  إلــى  إذا اســتند  أو تهمــة حقيقيــة،  ليــس بجريمــة 

علــى األســاليب الســلمية، والحجــج المنطقيــة، بــل هــو حــق مشــروع ضمنتــه 

علــى  تقــوم  التــي  اإلنســان وحقيقتــه  عــن ماهيــة  ويعبــر  الدوليــة،  المواثيــق 

، وبهمــا تميــز بيــن جميــع المخلوقــات فــي عالــم الوجــود، فــا  العقــل واالختيــار

كان مــن أهدافهــا تغييــر  يضــر بمشــروعية الدعــوة وال يقلــل مــن أهميتهــا إذا 

الهويــة الدينيــة أو إســقاط النظــام باالســتناد إلــى اإلرادة الشــعبية، وباالعتمــاد 



الفوا األولف لوا مولا ولدقول الرلدلل ةلا فررلل ومللا ولواألود ململ    505 

علــى األســاليب الســلمية واإلقنــاع، وهنــا تأتــي أهميــة اإلشــارة فــي الســجاالت 

الفكريــة والسياســية إلــى الفــرق بيــن االســتناد إلــى الحقائــق والمنطــق والحقــوق 

المشــروعة بمــا فيهــا حــق الدفــاع عــن النفــس، وبيــن االســتناد إلــى الكــذب 

واالفتــراء والمغالطــات وقلــب الحقائــق المدعــوم بالعنــف واإلرهــاب والعــدوان 

مــن  الرخيصــة  العفنــة  الضمائــر  وشــراء  الوســائل،  بشــتى  الحريــات  وقمــع 

ــاء والمســتكبرين  ــر عــن إرادة األقوي أجــل فــرض حكــم األمــر الواقــع، الــذي يعب

 عــن العقــل والمنطــق، وعلــى خــاف 
ً
والجباريــن المنفــردة علــى الشــعب بعيــدا

الحــق والعــدل والحقــوق المشــروعة الطبيعيــة والمكتســبة.

والحقــوق حالــة  والحقائــق  والمنطــق  العقــل  إلــى  االســتناد  فــإن  والشــك 

إنســانية راقيــة وأســلوب إلقامــة نظــام عــادل وحكومة رشــيدة وحضارة إنســانية 

مســتنيرة ومزدهــرة، واالســتناد إلــى العنــف والقــوة واإلرهــاب واإلغــراء والخــداع 

والتضليــل وشــراء الضمائــر ونحوهــا حالــة همجيــة شــيطانية وحيوانية تنســف 

ــه، وأســلوب إلقامــة نظــام فاســد متوحــش وحكومــة  إنســانية اإلنســان وكرامت

جائــرة مســتبدة وحضــارة منحطــة مظلمــة، وهــذه حقائــق ثابتــة؛ ألن اإلنســان 

ئــق بــه ومقــدر لــه، ليــس لغيــره، وهــو  كمــال ال بحســب إجمــاع العقــاء لــه 

 أفضــل 
ً
كائنــا الكائــن الوحيــد الــذي يصنــع ماهيتــه بنفســه، وبوســعه أن يكــون 

 أســوء مــن الشــياطين وأحــط مــن الحيوانــات، 
ً
كائنــا مــن المائكــة المطهريــن أو 

وذلــك بحســب اختيــاره وأعمالــه التــي يقــوم بهــا فــي الحيــاة.

وهــذا بغــض النظــر عــن االختــاف حــول ماهيــة اإلنســان، فــإن مــا يوافــق 

 
ً
كمــال اإلنســان فهــو خيــر لإلنســان وفيــه ســعادته، ويجــب أن يكــون موافقــا



  506   الالمنطق في الفكر والسلوك - الجزء األول

كمــال اإلنســان، فهــو شــر لــه، وفيــه شــقاؤه  للعقــل وباختيــاره، وأن مــا ضــاّد 

إرادتــه  فيــه  وتســلب  للعقــل،  مخالــف  عمــل  كل  يشــمل  وهــو  وخســرانه، 

واختيــاره، ويفــرض عليــه بالقــوة واإلرهــاب أو باإلغــراء والشــهوة، إال أن الفراعنــة 

المجرميــن والحــكام المســتبدين ال يفقهــون المنطــق والحقائــق والســنن، وهــم 

أعــداء أنفســهم فــي المقــام األول؛ ألنهــم يجلبــون لهــا الشــقاء والهــاك فــي 

الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وأعــداء شــعوبهم واإلنســانية فــي المقــام الثانــي؛ ألنهــم 

يجلبــون لهــا الخــراب والضعــف والتخلــف والتحلــل والفســاد واالنحطــاط، 

وكل ظلــم لآلخريــن فإنــه ظلــم للنفــس؛ ألنــه إثــم ومعصيــة تجلــب للنفــس 

الهــاك والشــقاء فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة.



الفصل الثاني: المبارزة التاريخية وهالك فرعون

�لسَحَرهقُ  اَء  �بَ ما 
َ
ل �نَ  ٧٩ ٍم  َعِل�ي َساِحٍر  كُِل  �بِ ِ�ي 

��ن �قُ ��أْ ْرَعْ��نُ  �نِ اَل  >َو�قَ تعالــى:  اهلل  قــول 

�ن  �إِ ِه �لِسْحُر  �بِ ْم  �قُ �أْ اَل ُم�َس� َما حبِ ْ�� �قَ �قَ
ْ
ل

أَ
� ما 

َ
ل �نَ ��نَ ٨٠  �قُ

ْ
ْم ُمل �قُ �نْ

أَ
� �� َما  �قُ

ْ
ل

أَ
� ُهْم ُم�َس� 

َ
ل اَل  �قَ

َكِرَه   �ْ
َ
َول ِه  كَِلَما�قِ �بِ �لح�ق  �هلُل  ِح�ق  ُ َو�ي �نَ ٨١  ِسِ��ي ُم�نْ

ْ
�ل َعَمَل  ْصِلُح  ُ �ي ل�  �هلَل  �ن  �إِ ُه 

ُ
ِ�ل �بْ َس�يُ �هلَل 

�نْ 
أَ
� ِهْم  ِ �أ

َ
َوَمل ْرَعْ��نَ  �نِ ِم�نْ   ٍ ْ��ن حنَ  �

َ
َعل ْ�ِمِه  �قَ ِم�نْ  هقٌ  ِر�ي

دنُ ل�  �إِ ِلُم�َس�  َم�نَ 
آ
� َما  �نَ  82 ِرُم��نَ  ْ ُمحب

ْ
�ل

�نْ  �إِ ْ�ِم  �قَ ا  �يَ ُم�َس�  اَل  َو�قَ  ٨٣ �نَ  �ي ُمْسِر�نِ
ْ
�ل ِم�نَ 

َ
ل ُه  إَِو�ن ر�ن  �ل�أ �نِ�  َ�اٍل 

َ
ل ْرَعْ��نَ  �نِ إَِو�ن  ُهْم  �نَ �قِ

�نْ َ �ي

ا  �نَ َر�ب ا  �نَ
ْ
َ�كل �قَ �هلِل   �

َ
َعل  ��

ُ
ال �قَ �نَ  ٨٤ �نَ  ُمْسِلِم�ي ْم  �قُ ُك�نْ �نْ  �إِ  ��

ُ
َ�كل �قَ ِه  �يْ

َ
َ�ل �نَ اهلِل  �بِ ْم  �قُ َم�نْ

آ
� ْم  �قُ �نْ

ُ
ك

ل�  ا �إ �نَ ْوَح�يْ
أَ
َو� �نَ ٨٦  ِر�ي كَا�نِ

ْ
ْ�ِم �ل �قَ

ْ
َک ِم�نَ �ل َرْحَم�قِ ا �بِ �نَ حبِ

�نَ ٨٥ َو�نَ اِلِم�ي ْ�ِم �ل�ن �قَ
ْ
هقً ِلل �نَ �قْ ا �نِ �نَ

ْ
َ�ل ْ حب

ل� �قَ

ِر  َسثِ َو�ب ُم�� �لصلاهقَ  �ي �قِ
أَ
َو�  

هقً
َ
ل �بْ �قِ ْم 

ُ
ك ��قَ �يُ ُ �ب  ��

ُ
َ�ل ْ َو�حب ا  ��قً �يُ ُ �ب ِمْصَر  �بِ َما 

ُ
ْ�ِمك ِل�قَ  

آ
�� �بَ

�قَ �نْ 
أَ
� ِه  �ي حنِ

أَ
َو� ُم�َس� 

ا  �يَ
�لد�نْ اهقِ  َح�يَ

ْ
�ل  �ِ

�ن ْمَ��ل� 
أَ
َو�  

هقً �نَ �ي ِ رن ُه  َوَملاأ ْرَعْ��نَ  �نِ �قَ  �يْ
�قَ
آ
� َک  �ن �إِ ا  �نَ َر�ب ُم�َس�  اَل 

َو�قَ  ٨٧ �نَ  �ي ِم�نِ ُم�أْ
ْ
�ل

�� َح�ق�  ِم�نُ �أْ ُ لا �ي ِهْم �نَ ��بِ
ُ
ل

� �قُ
َ
ُ�ْد َعل

ْ ْمَ��ِلِهْم َو�سث
أَ
� �

َ
ا �ْطِمْس َعل �نَ ِلَک َر�ب �ي ل�� َع�نْ َس�بِ صنِ ا ِل�يُ �نَ َر�ب

�نَ ل�  �ي ِ َل �لدن �ي َ�ا�نِ َس�بِ �بِ
�ق َما َول� �قَ �ي �قِ اْس�قَ

َما �نَ
ُ
ك �قْ َدْعَ��قُ �بَ �ي حبِ

أُ
� �ْ اَل �قَ َم ٨٨ �قَ ِل�ي ��بَ �ل�أ

َ��نَ
ْ
َرُو� �ل َ �ي

 � دنَ �إِ َوَعْ�ًو� َح�ق�  ا  �يً
�نْ َ �ب �ُدُه  �نُ ُ َوحب ْرَعْ��نُ  �نِ َ�ُهْم  �بَ

�قْ
أَ
ا �نَ ْحَر  �بَ

ْ
�ل َل  �ي ْسَر��أِ �إِ  � �نِ

�بَ �بِ ا  �نَ اَورنْ َو�بَ ُم��نَ ٨٩ 
َ
ْ�ل َ �ي

�نَ ٩٠  ُمْسِلِم�ي
ْ
ا ِم�نَ �ل �نَ

أَ
َل َو� �ي ْسَر��أِ � �إِ

�نُ َ ِه �ب �قْ �بِ َم�نَ
آ
� � ِ ل� �لدن َه �إِ

َ
ل ُه ل� �إِ �ن

أَ
�قُ � َم�نْ

آ
اَل �

َر�قُ �قَ �نَ
ْ
ُه �ل

َ
ْدَرك

أَ
�

��نَ ِلَم�نْ 
ُ
ك َک ِل�قَ َ��نِ �بَ َک �بِ �ي حبِ �نَ ْ�َم �نُ �يَ

ْ
ال �نَ ٩١ �نَ ِسِ��ي ُم�نْ

ْ
�قَ ِم�نَ �ل �نْ

ُ
ُل َوك �بْ

�قَ �قَ ْ� َعَص�يْ
�نَ َو�قَ

آ
�ل�
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أَ
�� َل ُم�بَ �ي ْسَر��أِ � �إِ �نِ

َ ا �ب �نَ
أْ
�� َ ْ� �ب �قَ

َ
��نَ ٩٢ َول

ُ
ل ا�نِ �نَ

َ
ا ل �نَ ا�قِ �يَ

آ
اِس َع�نْ � ًر� ِم�نَ �ل�ن �ي هقً إَِو�ن َك�ثِ �يَ

آ
َک � �نَ

ْ
ل �نَ

ُهْم  �نَ �يْ َ � �ب �نِ �قْ َ َک �ي �ن َر�ب ُم �إِ
ْ
ِ�ل

ْ
اَءُهُم �ل �� َح�ق� �بَ �نُ

َ
ل �قَ َما �حنْ ا�قِ �نَ �بَ اُهْم ِم�نَ �ل��يِ �نَ �قْ ٍ َوَررنَ ِ�ْ��ق

.(((> ��نَ ِل�نُ �قَ حنْ َ �ي ِه  �ي �نِ  �� َكا�نُ َما  �ي �نِ اَمهقِ  �يَ �قِ
ْ
�ل ْ�َم  َ �ي

المبارزة التاريخية بين موسى والسحرة 

 �� �قُ
ْ
ل
أَ
� ُهْم ُم�َس� 

َ
ل اَل  �قَ اَء �لسَحَرهقُ  ما �بَ

َ
ل �نَ ٍم ٧٩  كُِل َساِحٍر َعِل�ي �بِ ِ�ي 

��ن �قُ ��أْ ْرَعْ��نُ  �نِ اَل  >َو�قَ

�ن �هلَل ل�  ُه �إِ
ُ
ِ�ل �بْ �ن �هلَل َس�يُ ِه �لِسْحُر �إِ ْم �بِ �قُ �أْ اَل ُم�َس� َما حبِ ْ�� �قَ �قَ

ْ
ل

أَ
ما �

َ
ل ��نَ ٨٠ �نَ �قُ

ْ
ْم ُمل �قُ �نْ

أَ
َما �

> ِرُم��نَ ْ ُمحب
ْ
ْ� َكِرَه �ل

َ
ِه َول كَِلَما�قِ ِح�ق �هلُل �لح�ق �بِ ُ �نَ ٨١ َو�ي ِسِ��ي ُم�نْ

ْ
ْصِلُح َعَمَل �ل ُ �ي

لمــا رأى فرعــون الطاغيــة وملــؤه المســتكبرون الفاســدون مــا جــاء بــه موســى 

النيــرات  والمعجــزات  الواضحــة  والبينــات  اإللهيــة  اآليــات  مــن  الكليــم؟ع؟ 

كــدوا ووثقــوا مــن تأثيرهــا الكبيــر  الباهــرات مــن عنــد رب العالميــن، وعلمــوا وتأ

فــي النــاس، وخطرهــا العظيــم المدمــر علــى نظــام الحكــم والدولــة والحكومــة 

االمتيــازات الضخمــة مــن  الخاصــة ومــا يحصلــون عليــه مــن  ومصالحهــم 

كانــت واصلــة وقاطعــة فــي الجــزم  النظــام الفاســد مــا لــم يواجهوهــا؛ ألنهــا 

بصــدق نبــوة موســى الكليــم؟ع؟ ورســالته وعدالــة قضيتــه ومشــروعية مطالبــه 

الــرد  عــن  بعجزهــم  وعلمــوا  والحقوقيــة،  والسياســية  الدينيــة  اإلصاحيــة 

العلمــي والمنطقــي والسياســي الواقعــي عليــه، فرمــوه بالســحر والتآمــر والخيانــة 

العظمــى، ونفــوا أن يكــون مــا جــاء بــه مــن عنــد رب العالميــن، واســتبعدوا ذلــك 

ــره فــي  ــع تأثي ــه، ومن ــة لهــم فــي دفــع مــا جاءهــم ب ــة االســتبعاد، إذ ال حيل غاي

النــاس إال هــذه الوســيلة الخبيثــة، التــي تشــابهت عليهــا قلــوب الطواغيــت 
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والفراعنــة والحــكام المســتبدون والمترفــون واالنتهازيــون والنفعيــون المكذبــون 

بالرســاالت اإللهيــة والمعارضــون لإلصــاح فــي العالــم فــي طــول التاريــخ وعــرض 

الجغرافيــا، وليــس ذلــك منهــم الشــتباه أو العتقــاد واقتنــاع حقيقــي لديهــم، بــأن 

مــا جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟ هــو مــن الســحر فعــًا، ففرعــون يتمتــع بــذكاء 

 ، خــارق وبخبــرة عمليــة واســعة فــي الحيــاة والسياســة، وبعلــم ومعرفــة بالســحر

وكان يمارســه، وبــه وصــل إلــى الملــك والســلطة، ممــا يؤهلــه ألن يعلــم عــن يقين 

بــأن مــا جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟ ليــس مــن الســحر وال مشــابه لــه، بــل هو آية 

إلهيــة ومعجــزة عظيمــة، تقــف وراءهــا قــوة غيبيــة مطلقــة فــوق الطبيعــة وفــوق 

، ولكنــه بســبب اســتغراقه فــي عالــم الدنيــا والمــادة والمصالــح الدنيويــة  البشــر

الخاصــة األنانيــة، لــم يــدرك العاقــة الوجوديــة الوثيقــة التــي ال تقبــل التخلــص 

وســعادته  ومصلحتــه  وصاحــه  وخيــره  اإلنســان  كمــال  بيــن  واالنفصــال 

الحقيقيــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وبيــن معرفــة الحقائــق والســنن اإللهيــة 

الكونيــة والتاريخيــة والعمــل بمقتضاهــا.

كان يــدرك تلــك العاقــة، ولكنــه بســبب االســتغراق فــي عالــم الدنيــا  أو 

والمــادة والمصالــح الدنيويــة األنانيــة الخاصــة، وشــدة التعلــق والطمــع فــي 

الســلطة والثــروة والصاحيــات الواســعة واالمتيــازات الضخمــة المتميــزة التــي 

كمــا فعــل إبليــس  تمنحهــا الســلطة، عانــد واســتكبر علــى الحــق وأهلــه، وفعــل 

الرجيــم، إذ بغــى وعصــى عــن علــم ويقيــن وتحــت تأثيرالغــرور بالســلطة والقــوة 

والثــروة، انفصــل عــن عالــم الواقــع والحقائــق والســنن، وتوهــم بأنــه يســتطيع أن 

يتغلــب علــى موســى الكليــم؟ع؟ ويهزمــه ويقهــر دعوتــه، فــأراد أن يســتخف 

بعقــول قومــه والمواليــن لــه ويضلهــم، ويعــارض مــا جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟ 
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إيمانهــم بنبوتــه  عــن طريــق الســحر والشــعوذة والتهويــل؛ ليمنــع تصديقهــم لــه و

والسياســية  الدينيــة  وشــرعية مطالبــه اإلصاحيــة  ورســالته عدالــة قضيتــه 

إن لم يســتطع أن يقهر موســى الكليم؟ع؟ نفســه،  والحقوقيــة، وربمــا قــّدر بأنــه و

فإنــه يســتطيع أن يثيــر الشــغب والفوضــى الجماهيريــة فــي وجهــه، ويشــوش 

الرؤيــة لمعرفــة حقيقــة مــا جــاء بــه، فيمنــع إيمــان النــاس بنبوتــه وتصديقهــم 

 
ً
برســالته ودعوتــه واتباعهــم لــه ومناصرتــه أو الحــد مــن ذلــك وتأجيلــه مؤقتــا

، وهــذا يخــدم مصلحتــه الخاصــة ومصلحــة نظامــه، وهــذا  علــى أقــل تقديــر

أمــر ممكــن عقــًا وثابــت بالتجربــة التاريخيــة الطويلــة فــي الصراعــات بيــن 

األنظمــة والطواغيــت الضاليــن والفراعنــة المتجبريــن والحــكام المســتبدين 

الظلمــة والمترفيــن المســتغلين، وبيــن األنبيــاء الكــرام واألوصيــاء المطهريــن؟مهع؟ 

المشــروعة  الواقعيــة  والحقــوق  باإلصــاح  والمطالبيــن  الصالحيــن  واألوليــاء 

فــي  واســتمرار وجــوده  بقــاء نظامــه،  بذلــك  فيؤمــن  والمكتســبة،  الطبيعيــة 

الضخمــة،  واالمتيــازات  الواســعة  الملكيــة  بالصاحيــات  وتمتعــه  الســلطة، 

وضمــان مصالحــه الخاصــة المتراكمــة والمســتجدة.

كلفة  وقــد اختــار فرعــون مــع ملئــه فــي بادئ األمــر المواجهة الســلمية األقل 

 مــن المواجهــة األمنيــة والعســكرية العنيفــة والدمويــة، 
ً
ــا  ومعنوي

ً
 وبشــريا

ً
ــا مادي

ا  �نَ َ ِرحب حنْ ا ِل�قُ �نَ �قَ �أْ حبِ
أَ
اَل �

فقــرروا مقابلــة مــا زعمــوا أنــه ســحر بســحر مثلــه، قولهــم: >�قَ

قاعــدة:  علــى  وذلــك  ِلِه<)))،  ْ �ث ّمِ ِسْحٍر  �بِ َك 
�نَّ �يَ �قِ

أْ
ا �نَ

َ
ل �نَ ُم�َسٰ� 57  ا  �يَ ِسْحِرَك  �بِ ا 

�نَ ْر�نِ
أَ
� ِم�نْ 

كل عمــل يجــب أن يؤتــى مــن طريقــه، ليثبتــوا أن مــا أتــى بــه مجــرد ســحر ال 

، وأنهــم قادريــن علــى اإلتيــان بمثلــه مــن خــال االســتعانة بأهــل الخبــرة  كثــر أ
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والصناعــة والفــن.

فأصــدر فرعــون أمــره الملكــي بتكليــف فــرق مــن الجيــش والجنــود والشــرطة 

كل  إحضــار  ، و باالنتشــار الســريع فــي جميــع المناطــق واألنحــاء فــي مصــر

محتــرف عليــم بالســحر وحــاذق فيــه وماهــر ومتقــن لــه ومتــدرب علــى فنونــه 

المختلفــة ومتمكــن منهــا غايــة التمكيــن علــى اختــاف أجناســهم وطبقاتهــم 

إلــى العاصمــة السياســية ومركــز الحكــم فــي البــاد؛ ليواجــه بهــم مجتمعيــن 

إبطــال تأثيــره فــي النــاس. متضامنيــن متعاونيــن معجــزات موســى الكليــم؟ع؟ و

كل  ٍم<))) يعني: إحضار  كُّلِ َساِحٍر َعِل�ي ِ�ي �بِ
��ن �قُ ( في قوله: >��أْ ِ

ّ
ل

ُ
ك ولفظ العموم )

 أو تظفــرون بــه فــي جولتكــم، وهــذا يــدل علــى 
ً
ســاحر محتــرف تعلمونــه مســبقا

أهميــة الكثــرة بالنســبة إليــه، وحصــر طلــب اإلحضــار للمحترفيــن المتمكنيــن 

ــٍم(، يــدل علــى عنايتــه  كمــا يــدل عليــه لفــظ )َعِلي ــة التمكــن  مــن الســحر غاي

إبعــاد جميــع عوامل الخطــأ والخلل؛  إحــكام األمــر فــي المواجهــة، و باإلتقــان و

ألن المحترفيــن أبصــر بدقائــق الســحر وأســراره، وأقــدر مجتمعيــن علــى إظهــار 

مــا يفــوق خــوارق موســى الكليــم؟ع؟ أو يشــوش عليهــا، وحضورهــم يغنــي عــن 

ــع مــن ظهــور الخطــأ والخلــل والعجــز  ، ويمن
ً
ــا حضــور الســحرة الضعفــاء عملي

إتقانــه  المتوقــع فــي أعمــال الســحرة الضعفــاء، فــا يــوازي العمــل فــي جودتــه و

آيــة إلهيــة ومعجــزة  وعظمتــه مــا جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟، وأدعــى أنــه 

عظيمــة مــن عنــد رب العالميــن، فيكــون الخلــل والخطــأ والعجــز مدعــاة لتأثــر 

كثــر بمــا جــاء بــه موســى الكليــم؟ع؟، وترويــج دعوتــه بينهــم. النــاس أ
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الســحرة  وبيــن  الكليــم؟ع؟  موســى  بيــن  المبــارزة  حصــر  فرعــون  فــأراد   

كل عامــل مــن عوامــل الخطــأ والخلــل؛  إبعــاد  كل فجــوة و المحترفيــن؛ لســد 

ليضمــن لنفســه االنتصــار والغلبــة فــي المبــارزة مــن خــال الســحرة، غافــًا عمــا 

يخبئــه لــه القــدر مــن المفاجــآت التــي ســتصيبه مــع ملئــه وقومــه بصدمــة 

عظيمــة، تشــعرهم بالفشــل وخيبــة األمــل والخســران، وتذهــب بأحامهــم 

أدراج الريــاح علــى يــد الســحرة المحترفيــن أنفســهم، الذيــن جــاؤوا بهــم مــن 

، وطّمعوهم وبذلوا لهم األعطيات العظيمة  جميــع المناطــق واألنحــاء في مصــر

؛ ليعارضــوا بهم معجزات موســى 
ً
وحرضوهــم غايــة التحريــض وشــحنوهم غيضــا

الكليــم؟ع؟، وينتصــروا بهــم عليــه، ويغلبــوه بهــم. فــإذا بهــم يؤمنــون بنبوتــه 

ويصدقــون رســالته، ويكفــرون بديــن فرعــون وألوهيتــه، ويعارضــون نظــام حكمــه 

 أمــام الجماهيــر المحتشــدة 
ً
الفاســد وحكومتــه الجائــرة، ويعلنــون ذلــك جهــارا

فــي الميــدان، وبحضــور فرعــون وملئــه وأعوانــه وأنصــاره وكامــل جهــازه الدينــي 

واألمنــي والعســكري والسياســي واإلداري والفنــي، ويتقبلــوا الشــهادة فــي ســبيل 

إيمانهــم ودينهــم الحــق الجديــد بنفــوس راضيــة مطمئنــة، فيظهــر الحــق علــى 

، وتصبــح الوســيلة التــي أراد بهــا فرعــون وملــؤه االنتصــار والغلبــة  أيديهــم ويزهــر

 لهزيمــة فرعــون 
ً
علــى موســى الكليــم؟ع؟ وســيلة النتصــاره وغلبتــه عليهــم، وســببا

كمــا هــو  إثبــات فشــلهم وعجزهــم، وهــذا مــن مكــر اهلل وكيــده بهــم  وملئــه و

.
ً
 وأبــدا

ً
فعلــه بالظالميــن والمجرميــن دائمــا

ــارزة المفتــوح فــي الصحــراء، وواجهــوا  ــى ميــدان المب ــا جــاء الســحرة إل ولّمَ

كامــل أهبــة االســتعداد للمبــارزة بمــا هيــؤوه  موســى الكليــم؟ع؟، وكانــوا علــى 

فــي  لتظهــر  والقصيــرة؛  والمتوســطة  الطويلــة  والعصــي  الحبــال  مــن  وأعــدوه 
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ــروا موســى  ــه، خّي ــة الشــيء بمثل ــى قاعــدة مقابل ــن عل ــات والثعابي صــور الحي

الكليــم؟ع؟ بيــن أن يبــدأ هــو بإلقــاء عصــاه أو يبــدؤوا هــم بإلقــاء مــا لديهــم، 

وذلــك ثقــة منهــم بأنفســهم بأنهــم هــم الغالبــون؛ الحترافهــم وتمكنهــم مــن 

الســحر ومــا يتمتعــون بــه مــن المهــارات والحــذق والتدريــب علــى فنــون الســحر 

.
ً
والمعرفــة بأســراره، ولكثرتهــم أيضــا

وجــه  علــى  لهــم  فقــال  الســبق،  فرصــة  الكليــم؟ع؟  موســى  فأعطاهــم 

<))) أي: ابــدؤوا أنتــم وألقــوا مــا تريــدون  ��نَ �قُ
ْ
ل م ّمُ �قُ �ن

أَ
�� َما � �قُ

ْ
ل

أَ
الثقــة والتحــدي: >�

وتســتطيعون إلقائه من الحبال والعصي من غير شــرط أو تحديد. أي: ال أعين 

، فلكــم الخيــار الكامــل فــي إلقــاء مــا تريــدون وتســتطيعون 
ً
أو أحــدد لكــم شــيئا

كل مــا لديكــم مــن العلــوم والمهــارات والقــدرات، ومــا تتمتعــون  إلقائــه، وأظهــروا 

، وأبرزوهــا فــي الميــدان، فإنكــم مغلوبــون ال  بــه مــن الخــداع فــي فنــون الســحر

محالــة وبالضــرورة؛ بواســطة المنطــق الســليم وعــن طريــق المعجــزات اإللهيــة 

بغلبتــه  وجــازم  اليقيــن  علــم  يعلــم  فهــو  القاهــرة،  الباهــرة  النيــرة  العظيمــة 

كيــد  يعملــون  إنمــا  أنهــم  يعلــم  ألنــه  عليهــم مجتمعيــن؛  وظهــوره  وانتصــاره 

، وخيــاالت عمادهــا التمويــه والخــداع والتضليــل ال حقيقــة فعليــة لهــا  ســاحر

 
ً
ــا إعطاؤهــم فرصــة الســبق ليكــون قضــاؤه علــى ســحرهم محق فــي الخــارج، و

ــه عمــل فاســد،  ــوا ب ــه، فيظهــر عجزهــم، وينكشــف للنــاس أن مــا أت إبطــاالً ل و

إبطالــه وهــو محــال. وذلــك أظهــر  وســعي باطــل، يريــدون بــه محــق الحــق و

لقــوة حجتــه؛ ألن شــأن المبتــدئ بالعمــل المتبــاري فيــه، أن يكــون أمكــن مــن 

ــة ليســت للخصــم، ال ســيما  ــداء علــى فرصــة إضافي ، ويحصــل باالبت المتأخــر
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فــي األعمــال التــي قوامهــا التمويــه والخــداع والتضليــل، حيــث يســبق المبتــدئ 

المتأخــر إلــى التأثيــر فــي الحاضريــن وكســب إعجابهــم، ممــا يتطلــب مــن 

إحــال تأثيــره فيهــم محلــه وكســب إعجابهــم، وهــذا يتطلــب  المتأخــر إزالتــه و

، وهــذا أمــر واضــح.
ً
ــا  وعمــًا مضاعف

ً
جهــدا

وكان ذلــك مــن موســى الكليــم؟ع؟ ثقــة منــه بربــه العظيــم الــذي وعــده 

كســحرة، وزيــادة فــي إظهــار عــدم   منــه بهــم 
ً
بالفــوز والنصــر والغلبــة، واســتخفافا

 منــه بفرعــون الجبــار المتغطــرس وكامــل 
ً
االكتــراث بمبلــغ ســحرهم، واســتخفافا

وبكيدهــم  والفنــي،  واإلداري  والسياســي  والعســكري  واألمنــي  الدينــي  جهــازه 

ومكرهــم الســيء وبــكل مــا جــاؤوا بــه وهيــؤوه مــن اإلمكانيــات واالســتعدادات 

والقــدرات، وبرعايتهــم اإلعاميــة والتحريضيــة، وتهيئــة منــه للقــوم الحاضريــن 

ــد رســوله الكريــم؟ع؟ بمــا  ــى ي ــأن اهلل؟زع؟ قــد أبطــل ســحرهم عل ــأن يعلمــوا ب ب

تامــة وجــزم  ثقــة  فهــو علــى  والمعجــزات،  والبينــات  اآليــات  مــن  بــه  أيــده 

ويقيــن بغلبتــه عليهــم وظهــور الحــق وبطــان الباطــل؛ ألنــه يعلــم بــأن مــا جــاء 

ــه  ــى الوهــم، بســبب التموي ــاالت تقــوم عل ــه الســحرة مــن الســحر مجــرد خي ب

والخــداع والتضليــل، وال حقيقــة لــه وراء ذلــك وال نصيــب لــه مــن الواقــع، 

وأن مــا جــاء بــه مــن عنــد رب العالميــن هــو حقيقــة فعليــة واقعيــة فاعلــة 

، وســيظهر أثــره الفعلــي الواقعــي فــي إبطــال ســحرهم 
ً
 وفعليــا

ً
 واقعيــا

ً
ومؤثــرة تأثيــرا

إثبــات أنــه  إبطــال تأثيــره علــى النــاس بفضــح ســره وكشــف حقيقتــه و ومحقــه و

مجــرد تخيــل ووهــم يقــوم علــى التمويــه والخــداع والتظليــل، وال حقيقــة لــه 

إفنائــه وكأنــه لــم يوجــد؛ وألن ربــه العظيــم  وراء ذلــك والقضــاء المبــرم عليــه و

، وعليــه  كل شــيء قديــر الــذي ال يخلــف الميعــاد قــد وعــده بذلــك، وهــو علــى 
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، وحقيقــة مــا عنــده مــن اإلعجــاز  ســتظهر حقيقــة مــا عندهــم مــن الســحر

، وينكشــف ذلــك بــكل جــاء ووضــوح لجميــع القــوم الحاضريــن،  اإللهــي الباهــر

الســحرة المحترفيــن المباشــرين للمبــارزة، وفرعــون الطاغيــة وملئــه المســتكبرين 

الواقفين وراء المبارزة والداعمين للســحرة، والجماهير المحتشــدة في الميدان 

ــة النتيجــة ومعرفــة الحقيقــة.  لرؤي
ً
ــارزة، والمتلهفيــن جــدا للتفــرج علــى المب

كل عمــل فاســد يقــوم علــى  وتعتبــر اآليــة الشــريفة المباركــة دليــل علــى أن 

ــون، فــإن اهلل  ــرة والدجال ــه الجباب الباطــل والكيــد والخــداع والتضليــل يأتــي ب

ســبحانه وتعالــى ســيظهر بطانــه ويكــون مصيــره بمــا هو فاســد، وبحســب آثاره 

ونتائجــه وفــق الســنن اإللهيــة الكونيــة والتاريخيــة إلــى الــزوال واالضمحــال، 

 ،
ً
فليــس مــن شــأنه الثبــات والبقــاء والــدوام، بــل يتضــاءل مــع الزمــان تدريجيــا

إن حصــل لــه رواج فــي وقــت مــن  حتــى يضمحــل ويــزول ويفنــى، حتــى و

األوقــات، وكل عمــل صالــح يأتــي بــه المؤمنــون الصالحــون ابتغــاء وجــه اهلل 

كلــه  ســبحانه وتعالــى، فــإن اهلل تبــارك وتعالــى يصلحــه ويبقيــه، حتــى يؤتــي أ

كيــد  ســتره  إن  و واآلخــرة، حتــى  الدنيــا  الداريــن  فــي  الطيبــة  ثمــاره  وتظهــر 

 ��
ُ
�� َوَعِمل َم�نُ

آ
�نَ � �ي ِ الظالميــن وبغيهــم فــي وقــت مــن األوقــات، قــول اهلل تعالــى: >َو�لدن

َح 
َ
ْ�ل

أَ
ِهْم َو� ا�قِ

�أَ ُهْم َس�ي َر َع�نْ ِهْم َك�ن ٰ� ُمَحمٍ� َوُهَ� �لح�ق ِم�نْ َر�ب
َ
َل َعل رن َما �نُ �� �بِ َم�نُ

آ
�لصاِلَحا�قِ َو�

ِهْم  َر�ب ُ��� �لح�ق ِم�نْ  �بَ ��ق  �� َم�نُ
آ
� �نَ  �ي ِ �لدن �ن 

أَ
َو� اِطَل  �بَ

ْ
�ل  ���ُ �بَ ��ق ُرو�  �نَ َك�نَ �ي ِ �لدن �ن 

أَ
ا �بِ ِلَك 

دنَٰ ُهْم 2 
َ
ال �بَ

ُهْم<))).
َ
ال َ ْم�ث

أَ
� اِس  ِلل�ن �هلُل  ِر�بُ  صنْ �يَ ِلَك 

�نَٰ
َ
ك

ولــم  الحــق  اإللهــي  والديــن  وتعالــى  بــاهلل ســبحانه  كفــروا  الذيــن  أن  أي: 

1. محمد: 3-2
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، بــل عملــوا وســعوا فــي إضــال النــاس، ومنعهــم مــن اإليمــان  يكتفــوا بالكفــر

والهدايــة بــكل وســيلة خبيثــة، وأســلوب مــن أســاليب اإلضــال والمنــع، مثــل: 

الترهيــب والترغيــب وشــراء الضمائــر الرخيصــة والتضليــل الفكــري واإلعامــي 

ونحــو ذلــك، هــؤالء الضالــون المجرمــون، لــن يقبــل اهلل ؟ج؟ عملهــم ولــن يصلــوا 

بــل يضــل اهلل ؟ج؟ جميــع أعمالهــم ويضيعهــا،  إلــى مبتغاهــم ومقاصدهــم، 

كاإلبــل الضالــة ليــس لهــا رب يحفظهــا ويعتنــي بهــا،  فــا تهتــدي لمقاصدهــا، 

ويبطــل أعمالهــم ويحبطهــا ويشــقيهم بآثارهــا ونتائجهــا وفــق الســنن اإللهيــة 

ــرة عليهــم،   ممــا قصــدوا، ويجعــل الدائ
ً
ــوا شــيئا ــة، فــا يدرك ــة والتاريخي الكوني

ويكــون نصيبهــم مــن عملهــم التعــب والنصــب والحرمــان والخســران المبيــن، 

ــا واآلخــرة. ــة األمــل فــي الداريــن الدني وخيب

وهــذا يشــمل أعمالهــم الســيئة التــي عملوهــا ليكيــدوا بهــا الحــق والمؤمنيــن، 

وأمــا الذيــن آمنــوا واطمأنــت قلوبهــم باإليمــان، ولــم يكتفــوا بمجــرد اإليمــان، بــل 

عملــوا الصالحــات وأدوا حقــوق اهلل ســبحانه وتعالــى وحقــوق العبــاد الواجبــة 

والمســتحبة بإخــاص وصــدق نيــة، وآمنــوا بالقــرآن الكريــم وبــكل مــا جــاء بــه 

محمــد بــن عبــداهلل؟ص؟ مــن عنــد ربــه، ال لهــوى أنفســهم أو التعصــب األعمــى 

أو لمصلحــة دنيويــة، بــل ألنــه الحــق الحقيــق الــذي أتــى بــه مــن عنــد رب 

العالميــن، وال يصــح اإليمــان وال يتــم إال بــه، وســعوا إلــى الخيــر والصــاح وقامــوا 

بالدعــوة إلــى اهلل ســبحانه وتعالــى ودينــه الحــق، هــؤالء المؤمنــون الصالحــون 

يقبــل اهلل تبــارك وتعالــى أعمالهــم، وال يخيــب آمالهــم فيمــا قصــدوا، بــل يكفــر 

شــأنهم  ويصلــح  بالتوفيــق  ويؤيدهــم  ويســددهم  ويرحمهــم  ســيئاتهم  عنهــم 

ويســعدهم بآثــار ونتائــج أعمالهــم وفــق الســنن اإللهيــة الكونيــة والتاريخيــة، 



الفوا الردتيف الوصدقلا التدق تمل ولالك فررلل    517 

ويوصلهــم إلــى مقاصدهــم ومبتغاهــم فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة.

والســبب فــي الحالتيــن، حالــة الكافريــن المجرميــن وعقابهــم وشــقائهم، 

كفــروا اتبعــوا  ــة المؤمنيــن الصالحيــن وثوابهــم وســعادتهم، هــو أن الذيــن  وحال

إلــى  الباطــل مــن الشــيطان الرجيــم، وهــو بطبيعتــه وآثــاره ونتائجــه ينتهــي 

الــزوال واالضمحــال وفــق الســنن اإللهيــة الكونيــة والتاريخيــة، وهــو الخــذالن 

ــى،  ــوا واتبعــوا الحــق مــن ربهــم الباقــي ســبحانه وتعال اإللهــي لهــم، والذيــن آمن

وهــو بطبيعتــه وآثــاره ونتائجــه ينتهــي إلــى الفــوز والنجــاح والظفــر وفــق الســنن 

اإللهيــة الكونيــة والتاريخيــة، وهــو التأييــد اإللهــي لهــم.

وبهــذا يبيــن اهلل؟زع؟ للنــاس أوصافهــم وأحوالهــم علــى حقيقتهــا علــى مــا هــي 

عليــه فــي واقعهــا الوجــودي الفعلــي فــي عالمــي الملــك »الشــهادة« والملكــوت 

»الغيــب«؛ ليعرفــوا إلــى مــا ينتهــي إليــه مصيرهــم فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، 

ويتعظــوا ويعتبــروا وتتــم الحجــة البالغــة عليهــم. وتــدل اآليــة الشــريفة المباركــة 

علــى وجــوب اقتــران اإليمــان بالعمــل الصالــح، فــا يغنــي أحدهمــا عــن اآلخــر 

للنجــاة والفــوز برضــوان اهلل ذي الجــال واإلكــرام وثوابــه والوصــول إلــى المبتغــى 

والمقصــود فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة.

مــا  بإلقــاء  يبــدؤوا  بــأن  الكليــم؟ع؟  موســى  لطلــب  الســحرة  فاســتجاب 

إمــا لثقتهــم التامــة بأنفســهم، ومــا يتمتعــون بــه   منهــم إليــه، و
ً
لديهــم، إمــا تقديــرا

مــن الحــذق والقــدرات والمهــارات والتمكــن مــن فنــون الســحر والعلــم بدقائــق 

أســراره وخفايــاه وخبايــاه؛ وألنهــم خيــروه؛ وألن مــن يبــدء يحصــل علــى فرصــة 

الســبق والتأثيــر علــى الجمهــور والمراقبيــن، أي حيــن يبــدؤون باإللقــاء فهــذا 
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ــال والعصــي علــى مختلــف األحجــام  لصالحهــم، فألقــوا مــا لديهــم مــن الحب

كأنهــا حيــات  واألطــوال وجــاءوا بســحر عظيــم، حيــث خيــل لــكل مــن يراهــا 

، وبعظمــة مــا جــاءوا بــه مــن 
ً
وثعابيــن حقيقيــة تســعى ويركــب بعضهــا بعضــا

الســحر أوجــس موســى الكليــم؟ع؟ فــي نفســه خيفــة مــن أن يؤثــر ذلك المشــهد 

 فــي نفــوس الجماهيــر المحتشــدة فــي الميــدان، وفي نفوس 
ً
 عميقــا

ً
المثيــر تأثيــرا

 لغيــر صالحــه يصعــب تغييــره.
ً
المراقبيــن، ويصــدرون حكمــا

إال أن اهلل؟زع؟ طمــأن عبــده ووليــه الصالــح ورســوله الكريــم موســى بــن عمــران 

الكليــم؟ع؟ بــأن لــه الفــوز والظفــر والغلبــة والنصــر علــى عــدوه، وســيكون الحكم 

لصالحــه وليــس عليــه أن يخــاف أو يقلــق مــن النتيجــة؛ ألنهــا ســتكون فــي 

، فقــال موســى الكليــم؟ع؟ للســحرة 
ً
 وســتكون حاســمة جــدا

ً
صالحــه حتمــا

 لهــم حقيقــة مــا جــاءوا بــه ومــا ســيظهره 
ً
علــى وجــه التقريــع والتوبيــخ، ومبينــا

 
ً
 عظيمــا

ً
اهلل؟زع؟ علــى يديــه المباركتيــن مــن الحــق مــن صيــرورة العصــا ثعبانــا

يلقــف جميــع مــا ألقــوه مــن الحبــال والعصــي وأظهــروه فــي صــورة الحيــات 

والثعابيــن بســحرهم حتــى يتاشــى عــن آخــره ويفنــى وكأنــه لــم يكــن؛ ولكــي 

كــه بمــا هــو عليــه فــي   إلدرا
ً
يهيــئ نفوســهم ويفتــح عقولهــم وقلوبهــم عليــه تمهيــدا

حقيقتــه وواقعــه، ولهــذا الســبب بــادروا إلــى اإليمــان حيــن شــاهدوا المعجــزات 

اإللهيــة النيــرة الباهــرة، وألقــوا أنفســهم علــى األرض ســاجدين لــرب العالميــن، 

 ، ُه<))) أي: إن مــا جئتــم بــه مــن الســحر
ُ
ِ�ل �بْ َه َس�يُ

َ
�نَّ �لّل ْحُر �إِ ِه �لّسِ م �بِ

�قُ �أْ قولــه: >َما حبِ

 فــي فنــه وهــذا واضــح، فإنــه فــي حقيقتــه مجــرد ســحر يقــوم 
ً
كان عظيمــا إن  و

إظهــار للشــيء وتصويــره فــي أعيــن النــاس  علــى التمويــه والخــداع والتضليــل، و

1. يونس: 81
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إدراكهــم علــى خــاف صورتــه وحقيقتــه الفعليــة، وهــو باطــل وزائــف فــي  و

نفســه وال حقيقــة فعليــة لــه وراء ظاهــره الخيالــي الزائــف وال نصيــب لــه مــن 

الواقــع وال فاعليــة وال تأثيــر فــي الخــارج.

وعليــه: فــإن اهلل ســبحانه وتعالــى ســيبطل تأثيــره فــي النفــوس بفضــح ســره 

وكشــف حقيقتــه إلــى النــاس عــن طريــق مــا جئــت بــه مــن المعجــزات اإللهيــة 

إثباتــه  النيــرة الباهــرة القاهــرة؛ ألن الســنة اإللهيــة جاريــة علــى إقــرار الحــق و

إزهاقــه. إبطــال الباطــل و ــه، و وتقويت

أمــا مــا جئتكــم بــه مــن المعجــزات مــن عنــد رب العالميــن، فــإن لــه حقيقــة 

ــره  ــن، وســيظهر تأثي ــو حــق بي ــر فــي الخــارج، فه ــة وتأثي ــة وفاعلي ــة واقعي فعلي

الواقعــي فــي إبطــال ســحركم ومحقــه، فتنكشــف حقيقــة مــا جئتــم بــه مــن 

، وســيعلم النــاس بطانــه وتنكشــف حقيقــة 
ً
، بأنــه باطــل وليــس حقــا الســحر

مــا جئــت بــه مــن المعجــزات اإللهيــة بأنهــا حــق، وســيعلم النــاس حقانيتهــا، 

وســيفتضح أمركــم وأمــر مــن يقــف وراءكــم، فرعــون وملــؤه المســتكبرون، ويفشــل 

، ويحبــط عملكــم علــى يــد القــدرة اإللهيــة المطلقــة، 
ً
بون حتمــا

َ
كيدكــم وســُتغل

ال شــك فــي ذلــك وال ريــب وال تــردد. أي: ألن مــا جئتــم بــه باطــل ومــا جئــت بــه 

حــق، فــإن اهلل؟زع؟ وهــو الحــق المطلــق، وقــد جــرت ســنته علــى إحقــاق الحــق 

إبطــال الباطــل، ســيظهر حقيقــة مــا جئتــم بــه مــن الباطــل بحقيقــة مــا جئت  و

بــه مــن اآليــات اإللهيــة والمعجــزات الربانيــة القاهــرة، وذلــك لألســباب التاليــة:

ألن اهلل ذا الجــال واإلكــرام بمــا هــو حــق مطلــق وعــدل وحكيم ســبحانه  أ. 

، قولــه  وتعالــى، فهــو ال يصلــح عمــل المفســدين فــي األرض ومنــه الســحر
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<))) بــل يمحقــه ويكشــف زيفــه  �ن ِسِ��ي ُم�نْ
ْ
ْصِلُح َعَمَل �ل ُ � �ي

َ
َه ل

َ
�نَّ �لّل تعالــى: >�إِ

 بترتيــب آثــاره المناســبة لــه المختصــة بــه وفــق 
ً
وبطانــه للخلــق، تكوينــا

الســنن اإللهيــة الكونيــة والتاريخيــة، وبالدليــل والبرهــان، ويثبــت الحــق 

 بترتيــب آثــاره ونتائجــه المناســبة 
ً
ويكشــف حقانيتــه للنــاس تكوينــا

ــة، وبالدليــل  ــة والتاريخي ــة الكوني ــه وفــق الســنن اإللهي ــه المختصــة ب ل

يناســب ويائــم  الصالــح  العمــل  أثــر  ألن  القاطــع؛  الواضــح  والبرهــان 

الحقائــق الكونيــة والســنن اإللهيــة الكونيــة والتاريخيــة، ويمتــزج بهــا 

ويخالطهــا فيمــا تقتضيــه بطباعهــا وتجــري عليــه بجبلتهــا، فيصلحــه 

كان مــن طباعــه، وأثر العمل الفاســد ال يناســب  اهلل؟زع؟ ويجريــه علــى مــا 

وال يائــم الحقائــق الكونيــة والســنن اإللهيــة الكونيــة والتاريخيــة.

ــه،  ــو أمــر اســتثنائي فــي نفســه غريــب عــن نظــام الوجــود ومضــاد ل فه

فتعارضــه جميــع األســباب والحقائــق الكونيــة والســنن اإللهيــة بمــا لهــا 

ــى الســيرة الصالحــة إن أمكــن  ــرة؛ لتعيــده إل مــن القــوى والوســائل المؤث

إال أبطلتــه وأفنتــه ومحقتــه عــن صفحــة الوجــود. ولــو أصلحــه اهلل  و

ســبحانه وتعالــى وهــو فســاد، لــكان فــي ذلــك إفســاد للنظــام الكونــي، 

ْر�نُ َوَم�ن 
أَ
�

ْ
َماَو��قُ َو�ل َسَ��قِ �لّسَ �نَ

َ
ْهَ��َءُهْم ل

أَ
� 

َح�قُّ
ْ
َع �ل �بَ

ِ� ��قَّ
َ
قــول اهلل تعالــى: >َول

<)))، وهــذا محــال علــى اهلل العزيــز الحكيــم ســبحانه وتعالــى. ِه�نَّ �ي �نِ

وعليــه: فــإن قضــاء اهلل؟زع؟ مــاٍض وســنته جاريــة فــي أن يضــرب الحــق 

1. نفس املصدر
2. املؤمنون: 71
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ً
والباطــل فــي نظــام الكــون، فــا يلبــث الباطل دون أن يتضــاءل تدريجيا

مــع مــرور الوقــت حتــى يضمحــل ويــزول ويفنــى ويعفــى أثــره، ويبقــى 

الحــق علــى جائــه ووضوحــه، بعــد إزالــة األســتار والحجــب عنــه، قــول 

ما َما 
أَ
اًء َو� �نَ ُ َه�بُ حب

�نْ �يَ
ُ� �نَ �بَ ما �لرن

أَ
ا اِطَل �نَ �بَ

ْ
ِر�بُ �هلُل �لح�ق َو�ل صنْ ِلَك �يَ

�نَٰ
َ
اهلل تعالى: >ك

اَل<)))، أي: ضرب  َ ْم�ث
�أَ

ْ
ِر�بُ �هلُل �ل صنْ ِلَك �يَ

ر�ن َك�نَٰ  �نِ�ي �ل�أ
ُ �ث

ُ
ْمك �يَ

اَس �نَ ُع �ل�ن �نَ �نْ َ �ي

المباركــة مثاليــن، مثــال  الشــريفة  اآليــة  اهلل تبــارك وتعالــى فــي هــذه 

ــه وصاحــه. أمــا  ــال للحــق فــي ثبات ــه ومفاســده، ومث للباطــن فــي زوال

كالزبــد الــذي يعلــو فــوق مــاء الســيل أو الــذي يعلــو فــوق مــا  الباطــل فهــو 

توقــد عليــه النــار مــن المعــادن، وال فائــدة فيــه، وهــو يذهــب ويضمحــل 

كالمــاء الصافــي النقــي  غيــر مكتــرث بــه لعــدم فائدتــه، وأمــا الحــق فهــو 

المفيــد، الــذي يبقــى وتظهــر آثــاره وفائدتــه فــي الــزرع والعيــون واآلبــار 

والفضــة،  والذهــب  والنحــاس  الحديــد  مثــل:  وكالمعــادن،  ونحوهــا، 

، وتظهــر آثارهــا وفوائدهــا فــي  فإنهــا تبقــى بعــد أن توقــد عليهــا النــار

ــة ونحوهمــا. ــة المختلفــة، والحلــي وأدوات الزين المصنوعــات المعدني

كذلــك يضــرب اهلل ســبحانه وتعالــى األمثــال ليبيــن للنــاس أن الشــبهات 

والوســاوس واألباطيــل والخرافــات والخيــاالت قــد تظهــر فــي النفــوس، 

وتنتشــر فــي المجتمعــات وتقــوى وتعظــم، إال أنهــا فــي اآلخــر تبطــل 

وتضمحــل تحــت ضربــات الحــق بســياط العقــل واألدلــة والبرهــان، 

 ال يشــوبه شــيء مــن الشــبهات ونحوهــا.
ً
ويبقــى الحــق ظاهــرا

1. الرعد: 17
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ــك  ــه، وخــاف ذل والخاصــة: إن الحــق يمحــق الباطــل ويقضــي علي

إبطــال للنظــام الكونــي ومناقــض للحكمــة. وعليــه: فالغلبــة العقليــة 

 للحــق بمــا هــو حــق علــى الباطــل بمــا هــو 
ً
البرهانيــة ســتكون دائمــا

باطــل، وعلــى أرض الواقــع ســتكون للحــق جولة وللباطل جولة بحســب 

موازيــن القــوى واألخــذ باألســباب، وفــي نهايــة المطــاف ســتكون الغلبــة 

المطلقــة ألهــل الحــق علــى أهــل الباطــل، فالســنة اإللهيــة جاريــة علــى 

 علــى 
ً
أن يضــرب اهلل؟زع؟ الباطــل بالحــق فتكــون للحــق الغلبــة دائمــا

الباطــل بالبرهــان، وتكــون علــى أرض الواقــع ألهــل الحــق جولــة، وألهــل 

الباطــل جولــة، ثــم ال يلبــث الباطــل أن يفنــى ويعفى أثــره ويذهب أهله، 

�ن  ويبقــى الحــق علــى جائــه ويظهــر أهلــه ويملكــون، قــول اهلل تعالــى: >�إِ

<)))، وقول اهلل تعالى:  �ن �ي �قِ ُم�ق
ْ
هقُ ِلل �بَ َ�ا�قِ

ْ
اِدِه َو�ل اُء ِم�نْ ِع�بَ َ َسث َها َم�نْ �ي

ُ �ِر�ث ُ ر�ن ِللِه �ي �ل�أ

<)))، وذلــك بمــا ال يخــل بحكمــة التكليــف  �نَ �ي �قِ
ُم�قَّ

ْ
هقَ ِلل �بَ َ�ا�قِ

ْ
�نَّ �ل ْرۖ  �إِ اْ��بِ >�نَ

 ، القائمــة علــى اإلقنــاع المســتند إلــى الدليــل والبرهــان وحريــة االختيــار

ْل  ِ
رنّ �نَ �نُ  

أْ
ا َ سث

�نَّ �ن  �نَ 3 �إِ �ي ِم�نِ ُم�أْ  �� ��نُ
ُ
ك َ �ي  �

َّ
ل
أَ
� َسَك  �نْ

�نَّ ٌع  احنِ �بَ َك 
َّ
َ�ل

َ
>ل تعالــى:  قــول اهلل 

<)3) أي: لــم نشــأ ذلــك  �نَ ِ��ي ا�نِ َها �نَ
َ
ُهْم ل ا�قُ ْع�نَ

أَ
�قْ �

َّ
ل �نَ هقً �نَ �يَ

آ
َماِء � �نَ �لّسَ ِهم ّمِ �يْ

َ
َعل

 بحــق وحقيقة 
ً
؛ ليكــون المكلف مســتحقا لإلبقــاء علــى حريــة االختيــار

للثــواب والعقــاب.

فاســد  هــو  بمــا  المفســد  ألن  وتعالــى؛  ســبحانه  اهلل  يضــاد  والمفســد 

1. األعراف: 128
2.هود: 49

3. الشعراء: 4-3
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ى الباطــل والتضليــل والخــداع والشــر والفســاد فــي جميعأقوالــه  يتحــر

ى اهلل بمــا هــو حــق مطلــق الحــق والصــدق والخيــر  وأفعالــه، بينمــا يتحــر

والصــاح فــي جميــع أقوالــه وأفعالــه؛ وألن الصــاح والفســاد شــأنان 

متقابــان، فــا يصــح بحكــم العقــل أن يصلــح اهلل ســبحانه وتعالــى 

عمــل المفســدين، وهــو الحكيــم العليــم القــادر علــى إبطــال الباطــل 

وعــدم إنقــاذه، بــل يجــب بحكــم العقــل والمنطــق أن يقــر ويثبــت وينفــذ 

مــا هــو صالــح، ويمحــق ويفضــح مــا هــو فاســد، مــن حيــث أنــه يائــم 

وينســجم مــع الحقائــق الكونيــة والســنن اإللهيــة الكونيــة والتاريخيــة، 

ومــع طبــاع اإلنســان الفطريــة الســليمة وغايــة وجــوده.

 
ً
كل األيديولوجيــات تســبب خطــرا وبهــذا يثبــت ضــال القــول: بــأن 

علــى اإلنســان؛ ألنهــا ســبب انقســامه إلــى فــرق ومذاهــب، واإلنســان 

 في وعــاء واحد، 
ً
 لهــا جميعــا

ً
الواعــي هــو القــادر علــى أن يكــون مســتوعبا

ــق والمنطــق. ــه مخالــف للحقائ فهــو قــول شــاعري، ولكن

واآليــة موضــوع البحــث مــن ســورة يونــس تــدل علــى أن الســحرة بمــا 

هــم ســحرة مفســدون فــي األرض؛ ألن قصدهــم تضليــل عقــول النــاس 

إبعادهــم عــن الحقيقــة وفصلهــم عــن الواقــع، ليكونــوا مســخرين لهــم  و

وال يهتــدون إلــى صــاح أنفســهم؛ وألن نتائــج الســحر فــي المجتمعــات 

هــو الفســاد فــي الفكــر والعقيــدة واألخاق والســلوك واألحــوال واألوضاع 

الخاصــة والعامــة، وممــا يؤســف لــه فإننــا نجــد المجتمعــات الحديثــة 

المتحضــرة التــي يفتــرض فيهــا التقــدم العلمــي والحضــاري وأنهــا تقــدس 
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ــة  ــه البرامــج التلفزيوني ــرّوج للســحر وتضــع ل العلــم والمنطــق نجدهــا ت

ــؤدي  ــدوالرات بينمــا هــو ي ــن ال ــا مايي ــرة ونحوهــا وتصــرف عليه الكبي

إلــى الفســاد والخرافــات.

أن اهلل ســبحانه وتعالــى بمــا هــو حــق مطلــق وعــدل حكيــم رؤوف  ب. 

رحيــم بعبــاده فإنــه يحــق الحــق بكلماتــه، اآليــات الســاطعات والبينات 

الواضحــات والمعجــزات النيــرات الباهــرات والبراهيــن القاطعــة، وذلك 

وأوليــاءه  الذيــن يحاربــون اهلل؟زع؟ ورســله؟مهع؟  المجرميــن  أنــف  رغــم 

الصالحيــن، ويكذبــون بآيــات اهلل ســبحانه وتعالــى وبيناتــه، وال تنفــع 

معهــم حجــة وال برهــان وال موعظــة بالغــة وال نصيحــة صادقــة، قول اهلل 

الســحر  <))) أي: ألن  ِرُم��نَ ْ ُمحب
ْ
�ل ْ� َكِرَه 

َ
َول ِه  كَِلَما�قِ �بِ َح�قَّ 

ْ
�ل ُه 

َ
�لّل ِح�قُّ  ُ >َو�ي تعالــى: 

باطــل فــي نفســه، وأنتــم أيهــا الســحرة تريــدون بســحركم أن تخدمــوا 

النظــام الفرعونــي الفاســد وتقديــم الدعــم والمســاندة لحكومتــه الظالمــة 

المســتبدة التــي تعمــل علــى نشــر الفســاد فــي األرض. أي: أن ســحركم 

مــن الناحيــة العمليــة يصــب فــي مصلحــة الظلــم والجــور والفســاد، 

فأنتــم قــوم مجرمــون مفســدون، فابــد أن يمحــق اهلل؟زع؟ مــا جئتــم بــه 

 بطانــه 
ً
؛ ألنــه باطــل وفســاد، بحيــث يعلــم النــاس جميعــا مــن الســحر

وفســاده فــي نفســه بالدليــل والبرهــان العقلــي الناهــض، ثــم ال يســمح 

كمــة  لــه بالتمكــن والتجــذر فــي األرض مــن خــال الســنن اإللهيــة الحا

وأن  الباطــل،  يبطــل  وتعالــى  ســبحانه  اهلل  ألن  والتاريــخ؛  الكــون  فــي 

 ، ــه مــن حــق اإلعجــاز ــى ســوف يحــق مــا جئتكــم ب اهلل ســبحانه وتعال

1. يونس: 82
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 حقانيتــه فــي نفســه بالدليــل والبرهــان 
ً
بحيــث يعلــم النــاس جميعــا

اإليمــان  بظهــور  األرض  فــي  لــه  ــن 
ّ
ويمك الناهــض،  الصحيــح  العقلــي 

كمــة فــي  وانتشــاره وتملــك المؤمنيــن مــن خــال الســنن اإللهيــة الحا

كــره  الكــون والتاريــخ؛ ألن اهلل ســبحانه وتعالــى يحــق الحــق بكلماتــه ولــو 

َه 
َ
�لّل إَِو�نَّ    ۗ هقٍ �نَ ِ

�يّ َ �ب َع�ن   َّ َ��ي َم�نْ   �َٰ ْح�ي َ َو�ي هقٍ  �نَ ِ
�يّ َ �ب َع�ن  َك 

َ
َهل َم�نْ  ْهِلَك  �يَ ِ

ّ
>ل المجرمــون، 

ٌم<))) وهــذه حتميــة تاريخيــة ضروريــة الحــدوث والوقــوع،  ٌع َعِل�ي َسِم�ي
َ
ل

ال تســتطيع جيــوش المجرميــن المعانديــن الضاليــن الخائنيــن للحقيقــة 

وألمانــة العقــل والمنطــق، الكارهيــن لظهــور الحــق والعــدل بيــن النــاس، 

والفراعنــة  الضاليــن  الطواغيــت  مــن  الباطــل،  لظهــور  والمتشــوقين 

والمترفيــن  المتغطرســين  الظالميــن  المســتبدين  والحــكام  المتجبريــن 

االنتهازييــن  المارقيــن  الفاســدين  وأعوانهــم  وأنصارهــم  المســتغلين 

األنانييــن والنفعييــن الوقحيــن ونحوهــم، وال وســائل إعامهــم الضالــة 

المضلــة العابــرة للقــارات، ومــا يمارســونه مــن الكيــد والمكــر الســيء 

والعنــف واإلرهــاب وشــراء الضمائــر ونحــو ذلــك مــن األعمــال القبيحــة 

ــة  ــة وأن تمنــع حــدوث ووقــوع تلــك الحتمي أن تعطــل المشــيئة اإللهي

اإللهيــة  والســنن  الكونيــة  الحقائــق  مــع  متناغمــة  ألنهــا  التاريخيــة؛ 

ــة واللطــف  ــة المطلق ــوة اإللهي ــة، وتقــف وراءهــا الق ــة والتاريخي الكوني

، ومدعومــة بقــوة العقــل والمنطــق وميــول الطبــع  اإللهــي فــي التدبيــر

اإللهيــة  المشــيئة  تعطيــل  يعنــي  حدوثهــا  ومنــع  الســليمة،  والفطــرة 

كل إرادة ومشــيئة بشــرية  كل شــيء والغالبــة علــى  المطلقــة النافــذة فــي 

1. األنفال: 42
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وغيــر بشــرية، وتعطــل عمــل الســنن اإللهيــة والحقائــق الكونيــة، وهــو 

مســتحيل بحكــم العقــل والمنطــق الســليم.

وعليــه: ينبغــي أن يكــون المؤمنــون الصالحــون المجاهــدون علــى ثقــة تامــة 

بربهــم ودينهــم الحــق، فيــؤدوا مــا عليهــم مــن التكليــف، مثــل: حســن التخطيــط 

والتحمــل،  والثبــات،   ، والصبــر الفاعلــة،  الواقعيــة  البرامــج  ووضــع   ، والتدبيــر

والعمــل الــدؤوب، واألخــذ بزمــام المبــادرة، وتــدارك األخطــاء، وعــدم الســماح 

بضيــاع الفــرص والمناســبات المؤاتيــة، والتحلــي بالشــجاعة التــي تامــس مــا 

يملكــون مــن اإلمكانيــات الماديــة، والبشــرية والمعنويــة وال تقصــر عنهــا، وبــذل 

التضحيــات الازمــة، والتســليم ألمــر اهلل ســبحانه وتعالــى والثقــة بــه والتــوكل 

علــى  ويكونــوا  اإليجابيــة،  النتائــج  ومراكمــة  المكتســبات،  وتجميــع  عليــه، 

يقيــن تــام، بــأن عمــل الطواغيــت والفراعنــة والحــكام المســتبدين والمترفيــن 

وأنصارهــم وأعوانهــم ســيبطله اهلل؟زع؟ ويضمحــل ويــزول ويعفــى آثــاره ال محالــة، 

وينصرهــم اهلل؟زع؟ عليهــم عاجــًا أو آجــًا، فــإن انتصــروا فإلــى حيــن، ولــن يــدوم 

انتصارهــم، وســتلحق بهــم الهزيمــة والخــزي والعــار إلــى أبــد اآلبديــن.

المضحيــن  الصابريــن  المجاهديــن  المؤمنيــن  عمــل  فــإن  المقابــل  وفــي 

الذيــن يريــدون بعملهــم وجــه اهلل ســبحانه وتعالــى ورضوانــه، فإنــه مبــارك 

ــة  ــة والســنن اإللهي ــق الكوني ــى، وينســجم مــع الحقائ ــارك وتعال ــه مــن اهلل تب في

ومدعــوم بــاإلرادة الربانيــة المطلقــة، ونافــع للبشــرية فــي دنياهــا وآخرتهــا، فــا 

بــد أن يصلــح اهلل؟زع؟ شــأنهم، ويظهرهــم علــى أعدائهــم، ويصلــوا إلــى مبتغاهــم 

ومقاصدهــم.
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ماحظــة: إن النقطــة »أ« تمثــل جانــب النفــي فــي المعادلــة، قولــه تعالــى: 

اإلثبــات  تمثــل جانــب  والنقطــة »ب«   (((> �نَ ِسِ��ي ُم�نْ
ْ
�ل َعَمَل  ْصِلُح  ُ �ي  �

َ
ل َه 

َ
�لّل �نَّ  >�إِ

ِه<)))، وقــد جمــع اهلل تبــارك  كَِلَما�قِ  �بِ
َح�قَّ

ْ
ُه �ل

َ
ِح�قُّ �لّل ُ فــي المعادلــة، قولــه تعالــى: >َو�ي

اِطَل<)3) فهمــا  �بَ
ْ
ِ�َل �ل �بْ ُ َح�قَّ َو�ي

ْ
ِح�قَّ �ل وتعالــى بيــن النفــي واإلثبــات، قولــه تعالــى: >ِل�يُ

طرفيــن فــي معادلــة واحــدة.

وبيــن  فــي نفســه  الحــق  بيــن  اإلشــارة  كمــا ســبقت  التمييــز  ينبغــي  وهنــا 

ــه فــي  أهــل الحــق مــن المؤمنيــن. أمــا الحــق فــإن ظهــوره فــي نفســه ومــازم ل

 وفــي جميــع األحــوال، 
ً
 وأبــدا

ً
كالنــور الســاطع، يبــدد الظــام دائمــا كل وقــت 

وهــذا يــدل علــى علــو شــأنه وعظيــم برهانــه، وأمــا أهــل الحــق مــن المؤمنيــن، 

فــإن ظهورهــم يتوقــف علــى مــدى اســتقامتهم علــى الديــن الحــق والصــراط 

المســتقيم واهتدائهــم بهديــه واســتنارتهم بنــوره فــي مصالــح الديــن والدنيــا، 

وأخذهــم باألســباب الماديــة، مثــل: إعــداد القــوة وحســن التخطيــط والعمــل 

الــدؤوب ونحــو ذلــك، والمعنويــة، مثــل: الصــدق واإلخــاص وعــدم قصــد العلــو 

والفســاد فــي األرض ونحــو ذلــك، فــإن اســتقاموا علــى الحــق وأخــذوا باألســباب 

إذا فرطــوا فــي الحــق وقصــروا وأهملــوا وضيعــوا لــم ينفعهــم  ظهــروا وملكــوا، و

، وصــار  مجــرد اإليمــان واالنتســاب إلــى الديــن الحــق؛ لتحقيــق الظفــر واالنتصــار

 لتســلط األعــداء عليهــم، وهــذا مــا ثبــت بالتجربــة 
ً
إهمالهــم وتضييعهــم ســببا

التاريخيــة والمعاصــرة. 

1. يونس: 81
2. يونس: 82
3. األنفال: 8



  528   الالمنطق في الفكر والسلوك - الجزء األول

مــا  ِه<)))  كَِلَما�قِ �بِ َح�قَّ 
ْ
�ل ُه 

َ
�لّل ِح�قُّ  ُ >َو�ي قولــه:  فــي  الكلمــات  مــن  المــراد  وقيــل: 

واألدلــة  والحجــج  البينــات  اآليــات  مــن  الســماوية  الكتــب  اشــتملت عليــه 

القاطعــة. والبراهيــن 

ــة  ــة الجاري ــة فــي شــؤون األشــياء الكوني ــة اإللهي ــا األقضي ــل: المــراد منه وقي

ــأن تكــون  ــل: أمــره العصــا ب ــي باإليجــاد، مث ــر اإللهــي التكوين ــى الحــق واألم عل

حيــة تلقــف مــا يأفكــون مــن الســحر الــذي حــول الحبــال والعصــي فــي الظاهــر 

وليــس فــي الحقيقــة إلــى حيــات وثعابيــن تســعى ونحــو ذلــك، وهــي اســتعارة 

ــم. ــى إرادة المتكل كمــا يــدل عل ــى إرادة الموجــد  رشــيقة؛ ألن اإليجــاد يــدل عل

وقيــل: المــراد منهــا مــا وعــد اهلل؟زع؟ بــه عبــده ووليــه ورســوله الكريــم موســى 

الكليــم؟ع؟ مــن النصــر والظهــور علــى األعــداء.

وقيل: غير ذلك.

وال مانــع مــن ناحيــة المعنــى والمفهــوم العــام مــن الجمــع بين جميــع األقوال، 

المعجــزات، ومــا اشــتملت عليــه الكتــب الســماوية المنزلــة، واألمــر التكوينــي 

. ولكــن المناســب فــي مــكان البحــث وموضوعــه هــو  والوعــد اإللهــي بالنصــر

األمــر التكوينــي، واللفــظ يــدل علــى نفــاذ القــدرة اإللهيــة الجاريــة فــي التدبيــر 

كل قــدرة وكل  ى الحكمــة البالغــة وغلبتهــا علــى أرض الفعــل والواقــع علــى  مجــر

. إرادة وكل تدبيــر
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إذعانهــم للحقيقــة حيــن تبينــت لهــم، ثــم ثباتهــم على  إن إيمــان الســحرة و و

كل التهديــدات التــي توعدهــم بهــا فرعــون الطاغيــة المتجبــر مــن  إيمانهــم رغــم 

الصلــب وتقطيــع األيــدي واألرجــل مــن خــاف ونحــو ذلــك، واســتمرارهم فــي 

إرادة الثبــات والصمــود إلــى درجــة الشــهادة وتقبلهــا بنفــوس راضيــة مطمئنــة، 

لهــو أول انتصــار عظيــم وجلــي لموســى الكليــم؟ع؟ علــى فرعــون وملئــه الذيــن 

أصيبــوا بالصدمــة والذعــر وخيبــة األمــل والخســران، فراحــوا يتصرفــون بعصبيــة 

 وبغيــر حســاب.
ً
وعدوانيــة، ويطلقــون الوعيــد والتهديــدات جزافــا

موســى  بــه  قــام  الــذي  والفكــري  النفســي  التمهيــد  أن  بــه  المســلم  ومــن 

ثــر الكبيــر فــي ِإحــداث  كان لــه األ الكليــم؟ع؟ بيــن يــدي المبــارزة فــي الميــدان، 

البيــان  أهميــة  إلــى  يشــير  ، ممــا  الكبيــر واالنتصــار  العظيمــة  النتيجــة  هــذه 

للحقائــق مــن حيــث التوقيــت واألســلوب فــي قبــول الدعــوة أو الفكــرة، وحســم 

النتائــج فــي الحــوارت والمفاوضــات. 

عناد فرعون وقومه واستكبارهم على الحق

ُهْم إَِو�ن  �نَ �قِ
�نْ َ �نْ �ي

أَ
ِهْم � ِ �أ

َ
ْرَعْ��نَ َوَمل ٍ ِم�نْ �نِ ْ��ن � حنَ

َ
ْ�ِمِه َعل

هقٌ ِم�نْ �قَ ِر�ي
ل� دنُ َم�نَ ِلُم�َس� �إِ

آ
َما � >�نَ

> �ن �ي ُمْسِر�نِ
ْ
ِم�نَ �ل

َ
ُه ل ر�ن إَِو�ن

أ
ِ� �ل�

�ن َ�اٍل 
َ
ْرَعْ��نَ ل �نِ

البينــات  مــن  ربــه  عنــد  مــن  الكليــم؟ع؟  موســى  بــه  جــاء  مــا  كل  رغــم 

الظاهــرات الواضحــات والمعجــزات النيــرات الباهــرات والبراهيــن الســاطعة 

لــة علــى صــدق نبوتــه ورســالته وعدالــة قضيتــه وشــرعية مطالبــه  القاطعــة الدال

اإلصاحيــة الدينيــة والسياســية والحقوقيــة بحيــث ال تتــرك ألحــد حجــة وال 
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، فــإن فرعــون الطاغيــة ومــأله المســتكبرين المارقيــن الفاســدين المعاندين  عــذر

والطغيــان  والظلــم  الكفــر  مــن  عليــه  كانــوا  مــا  علــى  واســتمروا  يؤمنــوا،  لــم 

والعصيــان.

أمــا قومــه األقبــاط فلــم يؤمــن منهــم ســوى نفــر قليــل، وهــم حزقيــل مؤمــن 

آل فرعــون وزوجتــه، وآســية بنــت مزاحــم زوجــة فرعــون وابنتهــا وماشــطتها 

ووصيفتهــا، وشــخص يســمى حارثــة، وقيــل: هــو خــازن فرعــون. وامرأتــه، وقيــل: 

كانــت أمهاتهــم مــن بنــي إســرائيل وآباؤهــم مــن  طائفــة مــن شــباب قــوم فرعــون، 

األقبــاط، فاتبعــوا أمهاتهــم فــي اإليمــان بنبــوة موســى الكليــم؟ع؟ ورســالته، وقــد 

آمنــوا وصبــروا وثبتــوا علــى إيمانهــم، وهــم علــى خــوف شــديد مــن فرعــون وحزبــه 

ــن  ــار المســئولين والموظفي الشــياطين المفســدين فــي األرض مــن األشــراف وكب

المدنييــن والعســكريين مــن أن يعذبوهــم وينكلــوا بهــم ويضعــوا أمامهــم العراقيل 

والصعوبــات بغيــة أن يصرفوهــم عــن دينهــم الحــق، ويعيدوهــم إلــى ديــن الدولــة 

ْرَعْ��نَ  �نِ �ن  ّمِ  ٍ ْ��ن حنَ  �ٰ
َ
َعل ْ�ِمِه  �قَ �ن  ّمِ هقٌ  �يَّ ّرِ

دنُ  �
َّ
ل �إِ ِلُم�َسٰ�  َم�نَ 

آ
� َما  >�نَ تعالــى:  قولــه  الرســمي، 

ُهْم<))). �نَ �قِ
�نْ َ �ن �ي

أَ
ِهْم � ِ �أ

َ
َوَمل

وقيــل: المــراد بذريــة مــن قومــه، هــم ذراري بنــي إســرائيل، وهــم قــوم موســى 

 
ً
الكليــم؟ع؟؛ ألن موســى الكليــم؟ع؟ دعــا اآلبــاء مــن قومــه، فلــم يجيبــوه خوفــا

ــوا علــى الكفــر والعقائــد الباطلــة وجمــدوا  مــن فرعــون وقومــه\ وألنهــم قــد ترب

عليهــا، وتعــودوا الخضــوع إلرادة فرعــون وقومــه وحيــاة الذل والهوان واالســتعباد، 

ولــم يكونــوا متحمســين للثــورة عليهــا. ودعــا األبنــاء فآمنــوا بــه وصدقــوه واتبعــوا 

1. يونس: 83
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كل قوم   في 
ً
كمــا هو دأب الشــباب دائما  ، ســبيله فــي التوحيــد والثــورة والتحريــر

وملــة فــي العالــم علــى طــول التاريــخ وعــرض الجغرافيــا، حيــث يقبلــون الحــق 

ــه؛ لمــا يتمتعــون بــه مــن  والعــدل والفضيلــة والصــاح والتغييــر ويتحمســون ل

الطهــارة الروحيــة وصفــاء وليــن القلــب، وضعــف التعلــق بعالــم الدنيــا والمــادة 

والمصالــح، وتطلعهــم إلــى المســتقبل األفضــل الواعــد، وفراغهــم مــن الحســابات 

المعقــدة فــي المصالــح والحيــاة والمــوت، فليســت لهــم أمــوال وثــروات ضخمــة 

يخافــون فقدانهــا، وال جــاه أو منصــب أو مقــام يخافــون ضياعــه مــن أيديهــم أو 

نحــو ذلــك، ولهــم ميــل للبطولــة وكامــل االســتعداد للتضحيــة والفــداء.

أمــا الشــيوخ وكبــار الســن الذيــن تربــوا علــى الكفــر والعقائــد الباطلــة وجمــدوا 

عليهــا، وتعــودوا حيــاة الــذل والهــوان واالســتعباد، وفقــدوا الحمــاس للثــورة مــن 

ــرة فــي  كثي ــوا الثــروات والعوائــل، وأصبحــت لهــم مصالــح  أجــل تغييرهــا، وكون

الحيــاة ال ســيما األشــراف وأصحــاب المناصــب والوظائــف العليــا والمقربيــن 

مــن الســلطة، الذيــن ارتبطــت مصالحهــم بمصالــح الســلطة وتشــابكت معهــا، 

وحفــظ  مصالحهــم  لحســاب  بالميــل  ويقيســونها  األمــور  يحســبون  فهــؤالء 

كــم المســتبد بــكل وســيلة، ويتظاهــرون لــه بالــوالء  مكانتهــم، ويتقربــون إلــى الحا

ــًا ويؤخــرون  ــه وســخطه عليهــم، فهــم يقدمــون رِج والنصــح، ويخشــون غضب

أنهــم  دأبهــم  ومــن  ويخادعــون،  ويراوغــون  مصالحهــم  علــى   
ً
خوفــا ى؛  أخــر

علــى  ويطمئنــون  وجــاء،  بوضــوح  وتظهــر  النتائــج  تتضــح  يتأخــرون حتــى 

أنفســهم ومصالحهــم التــي يعيشــون مــن أجلهــا وال يــرون ألنفســهم قيمــة بدونهــا، 

فــإذا اتضحــت وتبيــن لهــم أن اإليمــان يصــب فــي مصلحتهــم آمنــوا أو تظاهــروا 

باإليمــان.
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وقــد مــارس هــؤالء الجهلــة مختلــف الضغــوط علــى الشــبان والمســتضعفين 

وآذوهــم، ووضعــوا أمامهــم العراقيــل والصعوبــات برجــاء إرجاعهــم عــن دينهــم 

 منهــم مــن مؤاخــذة لهــم 
ً
الحــق إلــى الديــن الفرعونــي الرســمي للدولــة خوفــا

كمــا هــو دأب الفراعنــة المتكبريــن  ومعاقبتهــم بجــرم الذيــن آمنــوا مــن قومهــم، 

بجريــرة  القــوم  كل  بأخــذ  العالمــي  االســتكبار  وقــوى  المســتبدين  والحــكام 

البعــض، فيفــدوا أنفســهم أو تضيــع مصالحهــم.

 
ً
كلهــم، ســماهم ذريــة؛ ألنهــم جميعــا وقيــل: المــراد بالذريــة، هــم بنــو إســرائيل 

كثــرة  ــى  ــر لقلتهــم بالقيــاس إل مــن نســل إســرائيل »يعقــوب«؟ع؟، وأراد التصغي

األقبــاط »قــوم فرعــون«، وكان أبوهــم يعقــوب؟ع؟ قــد دخــل بهــم إلــى أرض 

ــده يوســف الصديــق؟ع؟ فيهــا، فــي القــرن الثامــن  مصــر فــي عهــد حكومــة ول

، وأصبحــوا فــي عهــد 
ً
اثنيــن وســبعين فــردا عشــر »8)« قبــل الميــاد، وكانــوا 

موســى الكليــم؟ع؟ فــي القــرن الثالــث عشــر »3)« قبــل الميــاد ســتمائة ألــف 

.
ً
 تقريبــا

ً
فــردا

لموســى  الســحرة  مبــارزة  قبــل  إســرائيل  بنــي  مــن  آمنــوا  الذيــن  إن  وقيــل: 

الكليــم؟ع؟ هــم الشــبان والضعفــاء، آمنــوا وهــم خائفــون مــن فرعــون وملئــه 

ومــن األشــراف وأصحــاب المصالــح والمنافــع االنتهازييــن مــن بنــي إســرائيل، 

فرعــون  يناصــرون  وكانــوا  ومصالحهــم،  أنفســهم  فــي  إال  يفكــرون  ال  الذيــن 

ويتآمــرون معــه علــى المؤمنيــن والمســتضعفين مــن قومهــم، ويمنعونهــم مــن 

كمــا هــو دأب هــذه الفئــة األنانيــة الفاســدة فــي  اإليمــان والمعارضــة للنظــام، 

، فقــد اضطهدوهــم وعذبوهــم، ووضعــوا  كل عصــر ومصــر كل قــوم وملــة فــي 
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أمامهــم العراقيــل والصعوبــات؛ ليجبروهــم علــى االرتــداد عــن الديــن اإللهــي 

إرجاعهــم إلــى الديــن الفرعونــي الرســمي للدولــة، وتــرك المعارضــة  الحــق، و

إرجاعهــم إلــى أحضانــه والــوالء إليــه، والخضــوع إلرادة  للنظــام والثــورة عليــه، و

واتباعــه وطاعتــه. الملــك 

أمــا الشــيوخ وكبــار الســن ال ســّيما األشــراف واألعيــان مــن بنــي إســرائيل الذيــن 

تربــوا علــى الكفــر والعقائــد الباطلــة وجمــدوا عليهــا، وتعــودوا علــى حيــاة الــذل 

كانــت تربطهــم  ــن  ــا، والذي ــورة عليه ــوان واالســتعباد، وفقــدوا الحمــاس للث واله

مــع النظــام الفرعونــي ورمــوزه وتياراتــه مصالــح ضخمــة، فقــد تأخــر إيمانهــم 

إلــى مــا بعــد المبــارزة وظهــور نتائجهــا الحاســمة لصالــح موســى الكليــم؟ع؟، 

كــدوا أن مصلحتهــم  كفــة موســى الكليــم؟ع؟، وتأ إذ اطمأنــوا علــى رجحــان 

فــي اإليمــان بــه ومتابعتــه، فآمــن بعضهــم بــه عــن اعتقــاد وقناعــة، وخضــع 

 علــى مصالحهــم ومكانتهــم 
ً
بعضهــم لألمــر الواقــع وتظاهــر باإليمــان؛ حفاظــا

االجتماعيــة بيــن بنــي إســرائيل.

كان المــراد مــن الذريــة مــن فرعــون، أو الشــبان والمســتضعفين مــن بنــي   
ً
وأّيــا

كان خــوف هــؤالء المؤمنيــن مــن فرعــون  كلهــم، فقــد  إســرائيل، أو بنــي إســرائيل 

إمكانياتهــم   فــي محلــه، وألســباب واقعيــة؛ ألنهــم قلــة، و
ً
وحزبــه القســاة خوفــا

كان  إمكانياتهــم الضخمة؛ وألن فرعون  كثــرة قوم فرعون و ضئيلــة بالقيــاس إلــى 

 علــى أرض مصــر وأهلهــا مــن دون إرادتهــم، 
ً
 ومتســلطا

ً
 وظالمــا

ً
 مســتبدا

ً
كمــا حا

، وكان 
ً
 وكفــرا

ً
 وعدوانــا

ً
 ألبنــاء الشــعب وطغيانــا

ً
كثــر الفراعنــة قهــرا ويعــد مــن أ

شــديد القســوة والبطــش، ويمتــاز بالعتــو والبغــي والتكبــر والغطرســة واالســتعاء 
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<)))، وقــد ثبــت بالحــس  ْر�ن
�أَ

ْ
َ�اٍل �نِ�ي �ل

َ
ْرَعْ��نَ ل  �نِ

�نَّ علــى الخلــق، قــول اهلل تعالــى: >�إِ

والتجربــة ِإســرافه فــي الكفــر والبغــي والظلــم واالســتبداد والطغيــان والعصيــان 

وتشــريدهم  للنظــام  المعارضيــن  وقتــل  األرض،  فــي  والشــر  الفســاد  إظهــار  و

والتمييــز  وأرزاقهــم،  معيشــتهم  فــي  عليهــم  والتضييــق  وتعذيبهــم  وســجنهم 

واّدعــى  رحمــة،  أو  حــد  بــدون  بهــم  والتنكيــل  العقوبــات  وتنويــع  ضدهــم، 

األلوهيــة والربوبيــة بغيــر حــق وعلــى خــاف العقــل والمنطــق، واســترق أبنــاء 

ــر حــق، وأعلــن العــداوة  ــاء الكــرام؟مهع؟ واســتعبدهم وأذلهــم وأهانهــم بغي األنبي

الصريحــة والبغضــاء والمحاربــة لموســى الكليــم؟ع؟ وقومــه والمؤمنيــن بــه، 

<)))، فحقيــق بالمؤمنيــن أن يخافــوا بطشــه  �ن �ي ُمْسِر�نِ
ْ
ِم�نَ �ل

َ
ُه ل

قولــه تعالــى: >إَِو�نَّ

ــه؛ لمــا يتوقعــوه منــه مــن المبالغــة فــي إيذائهــم واالنتقــام منهــم إذا علــم  وقوت

بإيمانهــم.

وفــي اآليــة الشــريفة المباركــة عــذر لهــم فيمــا أظهــروه مــن الخــوف الشــديد 

كان عليــه فرعــون وملــؤه مــن الظلــم والجــور والبطــش  مــن فرعــون وملئــه؛ لمــا 

كونهــم خائفيــن ألســباب واقعيــة فــي  والقســوة والتنكيــل بالمعارضيــن، فــي حــال 

كانــوا مســتضعفين، وكان فرعــون بمــا يتصــف بــه مــن القســوة والشــدة  وقــت 

قــادر عليهــم ومتمكــن مــن إيذائهــم، فلــم يمنعهــم ذلــك مــن اإليمــان والثبــات 

عليــه والصمــود أمــام التهديــدات والوعيــد الفرعونــي، ممــا يدل علــى أن الخوف 

فــي مثــل هــذه الحــاالت أمــر طبيعــي وال ينافــي الصــدق فــي اإليمــان بشــرط أن 

يقتــرن بالثبــات، وال يــؤدي إلــى التراجــع والتخلــي عــن التكليــف اإللهــي والقيــام 

1. نفس املصدر
2. نفس املصدر
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بمــا يجــب القيــام بــه مــن األعمــال وتحمــل المســؤوليات العامــة والخاصــة 

الواجبــة.

دواعي مخالفة األنبياء والمصلحين ومحاربتهم 

لقــد دأب الطواغيــت الضالــون والفراعنــة المتجبــرون والحــكام المســتبدون 

الظلمــة والمترفــون المســتغلون، الذيــن يفرضــون إرادتهــم وســلطتهم، ويحكمــون 

بفــرض األمــر الواقــع علــى أبنــاء الشــعب بغيــر إرادتهــم ورضاهــم وعلــى غيــر 

مصلحتهــم، وال يتورعــون عــن ارتــكاب الجرائــم والجنايــات الكبيــرة والصغيــرة 

أجــل  مــن  يعارضونهــم  الذيــن  والجماعــات،  األفــراد  الشــعب،  أبنــاء  ضــد 

الحكــم  وبامتيــازات  الســلطة  بلــذة  واالســتمتاع  عروشــهم  علــى  المحافظــة 

الضخمــة والصاحيــات الواســعة وغيــر المحــدودة.

 علــى مخالفــة األنبيــاء الكــرام واألوصياء 
ً
لقــد دأب هــؤالء المجرمــون جميعــا

المهدييــن واألوليــاء الصالحيــن؟مهع؟ والمطالبين بالحقــوق ومحاربتهم ومقاومة 

 في ذلــك االنتهازيون النفعيــون األنانيون من 
ً
، وتبعــا حــركات اإلصــاح والتغييــر

المثقفيــن، وحملــة الشــهادات العليــا، ورجــال األعمــال، والكتــاب، والصحفييــن 

 عــن 
ً
الذيــن أهمتهــم أنفســهم، وال يفكــرون فــي غيــر مصالحهــم ويبحثــون دائمــا

 للديــن والقيــم العليــا 
ً
الثــروة والجــاه والمنصــب والمكانــة، وال يقيمــون وزنــا

والمبــادئ الســامية والمصالــح العامــة اإلنســانية والدينيــة والقوميــة والوطنيــة، 

 عــن مصالحهــم 
ً
إن ذكروهــا فمــن أجــل المتاجــرة بهــا وتســويق أنفســهم بحثــا و

�َها 
َر�نُ اَل ُم�قْ

ل� �قَ ٍر �إِ �ي �نِ هقٍ ِم�نْ �نَ ْر�يَ
ا �نِ�ي �قَ

�نَ
ْ
ْرَسل

أَ
األنانيــة الخاصــة، قــول اهلل تعالــى: >َوَما �
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.(((> ُرو�نَ ِه َكا�نِ ْم �بِ �قُ
ْ
ْرِسل

أُ
َما � ا �بِ �ن �إِ

وهنــا تنبغــي اإلشــارة إلــى العوامــل والدوافــع التــي تقــف وراء مخالفتهــم 

لألنبيــاء واألوصيــاء واألوليــاء الصالحيــن؟مهع؟، ومحاربتهــم لهــم وللمصلحيــن 

كالتالــي: ، وهــي  والمطالبيــن بالحقــوق ومقاومــة حــركات اإلصــاح والتغييــر

إلــى الطواغيــت والفراعنــة والحــكام المســتبدين والمترفيــن  بالنســبة  أ. 

ورجــال  العليــا  الشــهادات  واألعيــان وحملــة  األشــراف  مــن  والنخبــة 

األعمــال والكتــاب والصحفييــن ونحوهــم، فــإن ســوء طبعهــم وانحــراف 

فطرتهــم وقبــح خصالهــم وفــرط أنانيتهــم وانغماســهم فــي عالــم الدنيــا 

والجــاه  والثــروة  الســلطة  فــي  الشــديد  والطمــع  والمصالــح،  والمــادة 

مــن  والخــوف  الواســعة،  والصاحيــات  واالمتيــازات  والمنصــب، 

فقدانهــا وذهابهــا وضياعهــا مــن أيديهــم أعمــى بصيرتهــم، وحجبهــم عــن 

، وتكذيــب األنبيــاء  رؤيــة الحقائــق، وحملهــم علــى العنــاد واالســتكبار

واألوصيــاء واألوليــاء الصالحيــن؟مهع؟ ومحاربتهــم، ومناصــرة الظالميــن 

والوقــوف إلــى صفهــم ضــد المســتضعفين، ومقاومــة حــركات اإلصــاح، 

ومحاربــة المصلحيــن والمطالبيــن بالحقــوق بــكل عنــف ووســيلة.

وبالنســبة إلــى عامــة النــاس المواليــن للنظــام القائــم الذيــن ال مصلحــة  ب. 

حقيقيــة لهــم فــي الــوالء للنظــام، والدفــاع عنــه فــإن جمودهــم الفكــري 

وتعصبهــم األعمــى للعــادات والتقاليــد وقلــة الوعــي، وغيــاب البصيــرة، 

1. سبأ: 34
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والخــوف مــن التغييــر والوقــوع تحــت تأثير التضليــل اإلعامي والديني، 

الــذي  هــو  واإلصــاح،  التغييــر  وقــادة  المعارضيــن  ضــد  والتحريــض 

الصالحيــن؟مهع؟  واألوليــاء  واألوصيــاء  لألنبيــاء  وراء مخالفتهــم  يقــف 

والمصلحيــن الناصحيــن والمطالبيــن المخلصيــن الشــرفاء بالحقــوق 

المطالــب  ورفضهــم  ومحاربتهــم،  وتكذيبهــم،  والمكتســبة،  الطبيعيــة 

اإلصاحيــة العادلــة والواقعيــة والمنطقيــة، والمســاهمة فــي المقاومــة 

الشــعبية للمعارضــة والحــركات اإلصاحيــة، وربمــا المســاهمة المباشــرة 

وغيــر المباشــرة فــي األعمــال العنيفــة ضدهــم أو تأييدهــا وتدبيرهــا 

كمــا هــو معلــوم بالحــس والتجربــة. والدفــاع عنهــا 

المعارضــة  مــع  قلوبهــم  وخاصتهــم  النــاس  عامــة  مــن  فئــة  هنــاك  ج. 

والحــركات اإلصاحيــة، ولكــن الخــوف علــى النفــس واألهــل والعــرض 

الســماوية، واالنخــراط فــي  والــرزق، يمنعهــم مــن اإليمــان بالرســاالت 

والمكتســبة،  الطبيعيــة  بالحقــوق  والمطالبــة  اإلصاحيــة،  الحــركات 

والحــكام  المتجبــرون،  والفراعنــة  الضالــون،  الطواغيــت  يلجــأ  إذ 

المســتبدون والمترفــون، المســتغلون إلــى العنــف، وممارســة صفــوف 

اإلرهــاب والتعذيــب واالضطهــاد ضــد المؤمنيــن والمعارضيــن للنظــام 

 
ً
والمطالبيــن بالحقــوق واإلصــاح الذيــن يــرون أنهــم يشــكلون خطــرا

والسياســية  الدينيــة  ومكانتهــم  ومصالحهــم  ســلطتهم  علــى   
ً
جديــا

شــعيب؟ع؟  اهلل  نبــي  مــع  فعلــوا  مثلمــا  واالقتصاديــة،  واالجتماعيــة 

ْ�ِمِه  ُرو� ِم�نْ �قَ �بَ
ْ
ك �نَ �ْس�قَ �ي ِ  �لدن

اأُ
َ
َمل

ْ
اَل �ل والذيــن آمنــوا معــه. قــول اهلل تعالــى: >�ق

اَل  ا �ق �ن  �نِ�ي ِمل�قِ
ُ��ُد�نَّ �قَ

َ
ْو ل

أَ
ا � �ن �قِ َ ْر�ي �� َمَ�َك ِم�نْ �قَ َم�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �بُ َو�لدن َ��يْ ُ ا سث َك �ي �ن َ ِرحب حنْ �نُ

َ
ل
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.(((> �نَ كاِرِه�ي ا  ُك�ن  �ْ
َ
َول

أَ
�

وكمــا فعــل الطاغيــة ذو نــواس اليهــودي، وهو آخــر ملوك حمير في اليمن مع 

ى أصحــاب األخــدود،  جنــده وحزبــه الظالميــن القســاة فــي المؤمنيــن النصــار

ُ��ٌد 
َها �قُ �يْ

َ
 ُهْم َعل

دنْ �ِد 5 �إِ َ��قُ
ْ
��قِ �ل

اِر دنَ ُ�وِد 4 �ل�ن �نْ
�أُ

ْ
ْ�َ�ا�بُ �ل

أَ
َل � �قِ

قــول اهلل تعالــى: >�قُ

 ِ رن �ي ِ َ�رن
ْ
اللـِه �ل �� �بِ ِم�نُ �أْ ُ �ن �ي

أَ
ل� � ُهْم �إِ ُم�� ِم�نْ �قَ ُه�ٌد ٧ َوَما �نَ ُ �نَ سث �ي ِم�نِ ُم�أْ

ْ
ال ��نَ �بِ

ُ
َ�ل �نْ َ � َما �ي

َ
6 َوُهْم َعل

بالمؤمنيــن  ثــم جــاءوا  النيــران،  فيــه  واضرمــوا   
ً
إذ حفــروا خندقــا  .(((>�ِ َحِم�ي

ْ
�ل

، فمــن رجــع عــن دينــه الحــق  ى، وعرضوهــم علــى النــار الصالحيــن مــن النصــار

اإليمــان واتبــاع  أبــى وأّصــر علــى  تركــوه، ومــن  الكفــر والبغــي  ووافقهــم علــى 

الديــن الحــق أحرقــوه، وكانــوا يجلســون علــى جوانــب الخنــدق »األخــدود« 

المضــرم بالنيــران، ويعاينــون لقســوتهم المؤمنيــن وهــم يحرقــون أحيــاء بالنيــران 

ويتشــفون منهــم ويتلــذذون بمشــاهدة األجســاد الحيــة وهــي تحتــرق بالنــار 

، وكمــا 
ً
ويتألــم أصحابهــا، ويصرخــون حتــى يغيبــوا عــن الوعــي، ويموتــوا حرقــا

كــرم؟ص؟ والذيــن آمنــوا معــه، حتــى قــال اهلل تعالــى  فعلــوا مــع الرســول األعظــم األ

ُهُم  م مس�قْ
ُ
ِلك �بْ

ْ�� ِم�ن �قَ
َ
ل �نَ �نَ �ي ِ ُل �لدن َ م م�ث

ُ
ك �قِ

أْ
ا ما �يَ

َ
هقَ َول �ن َ حب

ْ
�� �ل

ُ
ل ْ��نُ �ن �قَ

أَ
ْم � �قُ ْم َحِس�بْ

أَ
لهــم: >�

ْصَر  �ن �نَ � �إِ
َ
ل
أَ
ْصُر �للـِه � �� َمَ�ُه َم�قَٰ� �نَ َم�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �َل �لرُس�ُل َو�لدن �قُ َ �� َح�قٰ� �ي

ُ
ل ِ رن

ْ
ل ر�ُء َورنُ َساُء َو�لصن

أْ
ا �بَ

ْ
�ل

.(3(> ِر�ي�بٌ
�قَ �للـِه 

فقــد عرضوهــم للقتــل، وأذاقوهــم صنــوف األذى والعــذاب والتنكيــل، وفرضوا 

عليهــم الحصــار الشــامل، والمقاطعــة التامــة، حتــى اضطروهــم إلــى الهجرتيــن 

1. األعراف: 88
2. البروج: 8-4
3. البقرة: 214
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األولــى والثانيــة إلــى الحبشــة ثــم الهجــرة إلــى المدينــة المنــورة، حيــث أظهرهــم 

ــه  كل مــن قــام بالحــق، فإن ــة دليــل علــى أن  ــه، واآلي اهلل؟زع؟ عليهــم ونصــر دين

يمتحــن، ويجــب أن يصبــر ويثبــت ويتحمــل ويضحــي؛ لكــي يكــون مؤهــًا 

ــاة،  ــا الســماوية العظيمــة فــي الحي ــا، ويحقــق أهدافه لحمــل الرســالة وتطبيقه

ــارك وتعالــى، فــإذا اشــتدت  ــد اهلل تب ــل الثــواب مــن عن  لجزي
ً
ويكــون مســتحقا

المحنــة وقابلهــا بالصبــر والثبــات والتحمــل والتضحيــة لوجــه اهلل ســبحانه 

 رضوانــه، انقلبــت المحنــة إلــى منحــة، واعقبهــا االنتصــار المــؤزر 
ً
وتعالــى قاصــدا

علــى األعــداء.

الظلمــة  المســتبدين  والحــكام  والفراعنــة  الطواغيــت  إن  والخاصــة: 

كافــة؛ لفــض  والمترفيــن المســتغلين يلجــأون إلــى أســاليب الترهيــب والترغيــب 

ضمائــر أصحــاب النفــوس الضعيفــة، وكســبهم إلــى صفهــم ضــد الصالحيــن 

واألخــاق،  الديــن،  حســاب  علــى  بالحقــوق،  والمطالبيــن  والمصلحيــن 

اإلنســانية  العامــة  والمصالــح  العليــا،  اإلنســانية  والقيــم  الســامية،  والمبــادئ 

والدينيــة والقوميــة والوطنيــة، فيبيعــون إليهــم أنفســهم بثمــن بخــس ويســلمون 

القيــادة!! إليهــم 

وفــي الحقيقــة وعلــى جميــع األحــوال فــإن الفراعنــة والحــكام المســتبدين 

والمترفيــن، والنخــب االنتهازيــة الفاســدة الفكريــة واألدبيــة والفنيــة والمهنيــة 

والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة، وغيرهــا، والعامــة مــن النــاس المواليــن 

الذيــن  الظالمــة،  المســتبدة  والحكومــات  الفاســدة،  الدكتاتوريــة  لألنظمــة 

يقفــون متضامنيــن متعاونيــن ضــد رســاالت الســماء والحــركات اإلصاحيــة 
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والثوريــة األصيلــة التــي يقودهــا األنبيــاء الكــرام واألوصيــاء المطهــرون واألوليــاء 

الصالحــون؟مهع؟، والمصلحــون الشــرفاء المخلصــون المضحــون، بدافــع الطمــع 

فــي الســلطة والثــروة والجــاه والمناصــب واالمتيــازات ونحوهــا، أو الخــوف مــن 

إرهــاب الســلطة، ومــا تمارســه مــن العنــف، أو بدافــع التعصــب والتقليد األعمى 

والجمــود علــى التــراث الدينــي والثقافــي واالجتماعــي والسياســي، والخــوف مــن 

التغييــر واإلصــاح، وكذلــك العامــة والخاصــة مــن النــاس، الذيــن يمتنعــون 

الحــركات  فــي  االنخــراط  وعــن  الكــرام؟مهع؟،  األنبيــاء  برســاالت  اإليمــان  عــن 

إظهــار التأييــد لهــا ومســاندتها ودعمهــا  اإلصاحيــة والمطالبــة بالحقــوق، و

، بســبب الخــوف مــن إرهــاب الســلطة علــى النفــس واألهــل 
ً
 ومعنويــا

ً
ماديــا

كل هــؤالء يشــتركون فــي الغفلــة عــن العاقــة الوجوديــة الوثيقــة بيــن  واألحبــة، 

الداريــن الدنيــا  كمــال اإلنســان وخيــره وصاحــه ومصلحتــه وســعادته فــي 

واآلخــرة، وبيــن معرفــة الحقائــق اإللهيــة والكونيــة والســنن والعمــل بمقتضاهــا.

ويختلــف العامــة مــن النــاس عــن الفراعنــة والحــكام والمترفيــن والنخبــة 

 فــي العامــة، هــو قلــة الوعــي 
ً
كثــر تأثيــرا االنتهازيــة الفاســدة، بــأن العامــل األ

ــد والمــوروث الدينــي، ممــا يمنعهــم مــن  والتعصــب األعمــى للعــادات والتقالي

إدراك الحقائــق علــى مــا هــي عليــه، والخضــوع لهــا عــن إرادة حــرة وطيــب 

االنتهازيــة  والنخبــة  والمترفــون  المســتبدون  والحــكام  الفراعنــة  أمــا   ، خاطــر

كمــا هــي، لكنهــم يعانــدون ويكابــرون   الحقائــق 
ً
الفاســدة، فإنهــم يدركــون غالبــا

بســبب  منهــم؛   
ً
بغيــا ويقيــن  علــم  عــن  ويحاربونهــم  الحــق  أهــل  ويخالفــون 

اســتغراقهم فــي عالــم الدنيــا والمــادة والمصالــح الدنيويــة األنانيــة العاجلــة، 

الطمــع فيهــا، والخــوف مــن فقدانهــا وذهابهــا وضياعهــا مــن أيديهــم، فهــم فــي 
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غايــة التمســك بهــا، وغيــر مســتعدين البتــة للتفريــط فيهــا، ولتضخــم الــذات 

كافيــة؛ ألن عملهــم علــى  لديهــم إلــى درجــة أن معرفتهــم بالحقائــق وأهلهــا غيــر 

التواضــع والتســليم لهــا واتباعهــا.

وهنــاك صنــف مــن هــؤالء المجرميــن الشــياطين إخــوان إبليــس الرجيــم، 

، بحيــث يصــل العنــاد واالســتكبار لديهــم إلــى 
ً
الذيــن يفعلــون مثــل فعلــه تمامــا

درجــة أنهــم يعلمــون عــن يقيــن وبوضــوح تــام ال لبــس فيــه وال شــك وال غمــوض، 

بــأن موقفهــم برفــض الحــق ومعاندتــه واالســتكبار عليــه ومحاربــة أهلــه شــر 

مطلــق لهــم فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وفيــه نقصــان لكمالهــم، وانســاخ 

تــام مــن إنســانيتهم، وينتهــي بهــم إلــى الشــقاء األبــدي الكامــل فــي اآلخــرة، ومــع 

ذلــك يصــرون علــى رفضــه ومخالفتــه ومحاربــة أهلــه؛ بســبب تضخــم الــذات 

الشــديد لديهــم.

والمناصــب  والثــروة  الســلطة  فــي  الطمــع  يحركهــم  الذيــن  وبخصــوص 

واالنتهازييــن،  المترفيــن  المســتبدين  والحــكام  الفراعنــة  مــن  واالمتيــازات 

والضميــر  بالديــن  أجلهــا  مــن  فيضحــون  وضياعهــا،  فقدانهــا  ويخافــون 

ــى أنفســهم  ــح العامــة، والذيــن يمنعهــم الخــوف عل ــم والمصال ــادئ والقي والمب

وأهلهــم وأعراضهــم وأرزاقهــم مــن اإليمــان، واالنخــراط فــي حــركات المعارضــة 

إظهــار التأييــد، وتقديــم الدعــم والمســاندة لهــا ينبغــي  والمطالبــة بالحقــوق و

عليهــم أن يلتفتــوا قبــل فــوات األوان إلــى الصلــة الوجوديــة الوثيقــة، التــي ال 

كمالهــم وخيرهــم وصاحهــم ومصلحتهــم  تقبــل االنفصــال والتعطيــل بيــن 

وســعادتهم فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وبيــن معرفــة الحقائــق والســنن والعمــل 
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فخيرهــم  بمخالفتهــا،  ألنفســهم  األعــداء  أعــدى  يكــون  ال  وأن  بمقتضاهــا، 

الوحيــد ومصلحتهــم الحقيقيــة فــي دورة الحيــاة الكاملــة تكمــن فــي معرفــة 

الحقائــق والســنن والعمــل بمقتضاهــا، ويترتــب علــى الجهــل بهــا ومخالفتهــا 

فــي الحيــاة العامــة والخاصــة نقصــان الكمــال، وانســاخ اإلنســان مــن إنســانيته 

وهاكــه وشــقاؤه فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، فــا ينفعــه بعــد ذلــك شــيء، وهــو 

الخســران المبيــن بحكــم العقــل والمنطــق الســليم.

أضــف إلــى ذلــك أن اإلنســان لــو ملــك الدنيــا الفانيــة برمتهــا، ســماءها 

 بالنســبة إلــى أقــل مــا ســيملكه اإلنســان 
ً
وأرضهــا ومــا فيهــا، فإنــه ال يســاوي شــيئا

المؤمــن الصالــح المطيــع هلل ســبحانه وتعالــى ورســله الكــرام؟مهع؟ فــي اآلخــرة 

، وملــك الدنيــا  كثيــر الباقيــة التــي ال تــزول، فملــك الدنيــا قليــل، وملــك اآلخــرة 

ــر أو  ــزول وال يفنــى وال يبلــى وال يتغي ــد ال ي ــاء وزوال، وملــك اآلخــرة خال ــى فن إل

لــم، ونعيــم اآلخــرة غيــر محــدود  يفســد، ونعيــم الدنيــا محــدود ومشــوب باأل

لــم، فليــس مــن المعقــول والمنطقــي أن يضحي اإلنســان  ونقــي مــن الشــوائب واأل

العاقــل بملــك اآلخــرة ونعيمهــا مــن أجــل ملــك الدنيــا ونعيمهــا، وليــس مــن 

 أن يوصــل اإلنســان نفســه إلــى عــذاب اآلخــرة المؤلــم 
ً
المعقــول والمنطقــي أيضــا

 مــن 
ً
وشــقائها األبــدي الخالــد ويهلــك نفســه فيهــا مــن أجــل أن يتفــادى شــيئا

عــذاب الدنيــا وألمهــا، مهمــا جســم وعظــم.

ُســِئل أحــد الصالحيــن عــن ســر صبره وتحمله وثباتــه أمام صنوف التعذيب 

والتهديــد، وثباتــه علــى إيمانــه ومواقفــه، فقــال: تذكــري للوقــوف بيــن يــدي اهلل 

ذي الجــال واإلكــرام، وخوفــي مــن عــذاب اآلخــرة، هــو علــة صبــري وتحملــي 
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كلهــا، حتــى يفنــى جســدي وتخلــص روحــي. وثباتــي أمــام عذابــات الدنيــا 

 أن عمــر اإلنســان وبقائــه فــي الحيــاة الدنيــا، مهمــا 
ً
أضــف إلــى ذلــك أيضــا

طــال، فهــو قصيــر وال يوجــد ضمــان ألن يصــل اإلنســان إلــى مــراده فــي عالــم 

، وقــد يخطفــه المــوت قبــل الوصــول إلــى مــراده،  الدنيــا، فقــد تخالفــه األقــدار

كأنــه مــن والدتــه  كان مــن المعمريــن،  إن  ويكــون شــعور اإلنســان عنــد المــوت و

كمــن انتقــل فــي لحظــة مــن الشــمس إلــى الظــل أو العكــس، وال  حتــى موتــه 

، ال ينفعــه شــيء  ــر كث ــا قــل أم  ــاع الدني  مــن مت
ً
يســتطيع أن يحمــل معــه شــيئا

مــن الدنيــا ســوى حســن عقيدتــه وعملــه الصالــح، وكل مــن يمــوت فقــد قامــت 

ــم البــرزخ علــى أقســام:- قيامتــه، فالنــاس فــي عال

مــن يحاســب فــي القبــر بعــد المــوت ويدخــل بعــد الحســاب إلــى جنــة  أ. 

<)))، وينعــم فيهــا، وفــي يــوم القيامــة يدخــل جنــة الخلــد  �نَ �ي ِ
�يّ ِ
ّ
البــرزخ >ِعل

كمــل إيمانهم وحســن  بغيــر حســاب، وهــم المؤمنــون الصالحــون الذيــن 

عملهــم.

مــن يحاســب فــي القبــر بعــد المــوت، ويدخــل بعد الحســاب نــار البرزخ  ب. 

<)))، ويعــذب فيهــا، وفــي يــوم القيامــة يدخــل نــار جهنــم بغيــر  �نٍ �ي ِ
ّ >ِسحب

كفرهــم ونفاقهــم، وســاءت أعمالهــم. كمــل  حســاب، وهــم الذيــن 

مــن يتــرك فــي القبــر بعــد المــوت بــدون حســاب، وبــدون تنعيــم أو  ج. 

18 : 1. املطففين
7 : 2. املطففين
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تعذيــب، ويكونــون فاقديــن للشــعور فــي عالــم البــرزخ، ويكــون شــعورهم 

كأنهــم لــم يمكثــوا فــي عالــم  حيــن يبعثــون ويحشــرون فــي يــوم القيامــة، 

البــرزخ ســوى عشــية أو ضحاهــا، رغــم أن مكوثهــم فــي عالــم البــرزخ قــد 

يمتــد فــي الحقيقــة والواقــع إلــى ماييــن الســنين، لكنهــم ال يشــعرون 

وأعمالهــم،  عقيدتهــم  علــى  يحاســبون  القيامــة  يــوم  وفــي  بذلــك، 

إلى أهل الشــمال  وينقســمون إلــى أهــل اليميــن ويدخلــون جنــة الخلد، و

، وهــم المؤمنــون  ويدخلــون نــار جهنــم، ولكــن إلــى حيــن يطــول أو يقصــر

كانــوا يخلطــون العمــل الصالــح بآخــر طالــح، والمســتضعفون مــن  الذيــن 

غيــر المؤمنيــن، الذيــن لــم يكونــوا قادريــن علــى التمييــز بيــن الحــق وبيــن 

الباطــل.

 مــن اإلنســان، وأن الطمــع فــي نعيــم 
ً
 جــدا

ً
وعليــه: فــإن القيامــة قريبــة جــدا

الدنيــا، والخــوف مــن عذابهــا، مهمــا جســما وعظمــا ال يســتحقان أن يحيــا 

بحكــم العقــل والمنطــق، بيــن اإلنســان وبيــن اإليمــان والطاعــة هلل ذي الجــال 

واإلكــرام عنــد أصحــاب الحكمــة والبصائــر الذيــن يضعــون األمــور فــي نصابهــا، 

وهــم وحدهــم الســعداء بحــق وحقيقــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة.

برنامج موسى؟ع؟ للمقاومة

�نَ ٨٤  ْم ُمْسِلِم�ي �قُ �نْ ُك�نْ �� �إِ
ُ
َ�كل ِه �قَ �يْ

َ
َ�ل اهلِل �نَ ْم �بِ �قُ َم�نْ

آ
ْم � �قُ �نْ ُك�نْ ْ�ِم �إِ

ا �قَ اَل ُم�َس� �يَ
>َو�قَ

ْ�ِم  �قَ
ْ
َک ِم�نَ �ل َرْحَم�قِ ا �بِ �نَ حبِ

�نَ ٨٥ َو�نَ اِلِم�ي ْ�ِم �ل�ن �قَ
ْ
هقً ِلل �نَ �قْ ا �نِ �نَ

ْ
َ�ل ْ حب

ا ل� �قَ �نَ ا َر�ب �نَ
ْ
َ�كل � �هلِل �قَ

َ
�� َعل

ُ
ال �قَ �نَ

> �ن ِر�ي كَا�نِ
ْ
�ل

بســبب خبــث فرعــون الطاغيــة وســوء طبعــه وقبيــح أخاقــه وانحرافــه عــن 
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الفطــرة، اســتجاب للتحريــض المجنــون وغيــر المتــزن لــه مــن األشــراف واألعيــان 

وكبــار الموظفيــن والقــادة المدنييــن والعســكريين الواقعيــن تحــت تأثيــر غــرور 

الســلطة والقــوة والمنفصليــن عــن الواقــع وغيــر المدركيــن للحقائــق والســنن علــى 

االســتجابة  وكانــت  بــه،  والمؤمنيــن  اإلســرائيليين  وقومــه  الكليــم؟ع؟  موســى 

مفرطــة فــي الخطــورة وطائشــة، وغيــر محســوبة العواقب، ومــن جملة األخطاء 

التــي يقــع فيهــا الفراعنــة والحــكام المســتبدون الظلمــة فــي األوقــات العصيبــة، 

حينمــا يتعرضــون لألخطــار الوجوديــة الداخليــة والخارجيــة فيحتــارون فــي 

؛ بســبب صفاتهم  كيــف يواجهونهــا وال يهتــدون إلى خير مواجهتهــا، وال يعرفــون 

النفســية والروحيــة واعتمادهــم علــى القــوة والخــداع والتضليــل؛ لفــرض حكــم 

 عــن اإلرادة الشــعبية ومصالحهــا، فــراح يتوعــد اإلســرائيليين 
ً
األمــر الواقــع بعيــدا

 ، بالتنكيــل والمزيــد مــن االضطهــاد والظلــم واإلذالل، مثــل: قتــل أبنائهــم الذكــور

واســتحياء نســائهم للخدمــة والمتعــة الجنســية، ونحــو ذلــك مــن صنــوف 

التنكيــل واالضطهــاد والظلــم واإلذالل، وفــي ظــل هــذا االســتهداف الفرعونــي 

الطائــش والمحمــوم، والتهديــدات األمنيــة الوجوديــة شــديدة الخطــورة علــى 

، والمصالــح التــي توعــد بهــا فرعــون الطاغيــة بنــي إســرائيل  النفــس والمصيــر

إجبارهــم علــى التراجــع عــن معارضــة  بهــدف فتنتهــم عــن دينهــم الحــق، و

ــة الرســمي  إعادتهــم إلــى حظيــرة ديــن الدول النظــام الفرعونــي والثــورة عليــه، و

وأحضــان النظــام والــوالء التــام لــه، حيــث يقــوم النظــام الفرعونــي علــى الديــن 

 ال يقبــان االنفصــال عــن بعضهمــا؛ ألن وجــود 
ً
الرســمي للدولــة، ويشــكان ثنائيــا

، ويترتــب علــى ســقوط أحدهمــا ســقوط  كل منهــا يتوقــف علــى وجــود اآلخــر

كثيــرة فــي األنظمــة السياســية  ، وهــذه حالــة متكــررة تجــد لهــا مثيــات  اآلخــر
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الدكتاتوريــة التاريخيــة والمعاصــرة، وتتمثــل فيهــا أبشــع وأقبــح صــور االســتغال 

للديــن والمشــاعر الدينيــة، بحيــث يســخر الديــن والمشــاعر الدينيــة الجياشــة، 

لخدمــة أنظمــة دكتاتوريــة فاســدة وحكومــات مســتبدة جائــرة، وتبريــر الظلــم 

إرضــاء شــهوات ونــزوات ورغبــات  والفســاد والتخلــف والتحلــل واالنحطــاط و

والمبــادئ  العليــا  والقيــم  واإلنســانية  الديــن  أعــداء  فاســدين فجــرة،  حــكام 

مــن  ومصالحهــم  عروشــهم  وحمايــة  وحمايتهــم  عنهــم  والدفــاع  الســامية 

غضــب الشــعوب المظلومــة المســتضعفة، التــي تطالــب باإلصــاح والحقــوق 

كريمــة أفضــل، تســود فيهــا الحريــة  الواقعيــة، وتتطلــع إلــى حيــاة إنســانية طيبــة 

، وتحتــرم فيهــا حقــوق اإلنســان، أي: يســخر الديــن  والعدالــة والتمــدن واالزدهــار

والمشــاعر الدينيــة النبيلــة الجياشــة فــي هــذه األنظمــة الدكتاتوريــة الفاســدة؛ 

لتعزيــز األوضــاع القائمــة الشــاذة، وترســيخها، ومنــع حــدوث التغييــر واإلصــاح 

ى يجــب التنبيــه  كبــر فــي المجتمــع والدولــة والنظــام، وهــذه رذيلــة وطامــة 

إليهــا، وتنزيــه الديــن الحنيــف والمشــاعر الدينيــة النبيلــة عنهــا.

 
ً
كلــه قــال موســى الكليــم؟ع؟ بلســان المحبــة والمــودة موصيــا فــي ظــل ذلــك 

لقومــه المؤمنيــن بالصبــر والثبــات والصمــود والتحمــل، ومــن أجــل توعيتهــم 

 لهــم مــا يجــب عليهــم 
ً
وتبصيرهــم وتهدئــة خواطرهــم وتســكين قلوبهــم، ومبينــا

ْم  �قُ �ن ُك�ن ْ�ِم �إِ
ا �قَ أن يســتعينوا بــه فــي المقاومــة ومواجهــة المحنــة، قولــه: >�يَ

<)))، أي: لقد تســلط فرعون الطاغية  �ن ْسِلِم�ي م ّمُ �قُ �ن ُك�ن �� �إِ
ُ
ل

َ
َ�ّك ِه �قَ �يْ

َ
َ�ل ِه �نَ

َ
الّل م �بِ

�قُ َم�ن
آ
�

وقومــه األقبــاط المســتكبرون علينــا، ومــن الناحيــة الواقعيــة، وبحســب ميــزان 

كــم ال نملــك مــن القــوة الماديــة والبشــرية ما نســتطيع  إيا القــوى الماديــة، فإنــي و

1. يونس: 84
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ً
بهــا أن نصــد طغيــان فرعــون وقومــه بعدوانهــم علينــا، فعددنــا قليــل جــدا

بالقيــاس إلــى عددهــم وال نملــك مــن المــال والســاح والعتــاد عشــر مــا يملكــون 

، فميــزان القــوة الماديــة ليــس فــي صالحنــا بــل لصالحهــم، والفارق  أو أقــل بكثيــر

 وال مصلحــة لدينــا ولنــا أن نخــوض معهــم حــرب 
ً
كبيــر جــدا بيننــا وبينهــم 

استشــهاد فــي هــذه المرحلــة، فالمحافظــة علــى وجودنــا ضــروري لبقــاء الديــن 

إحــداث التغييــر التاريخــي الضــروري  ومصلحــة المســيرة البشــرية المتكاملــة، و

كنتــم آمنتــم بــاهلل ذي الجــال االكــرام، وصدقتــم  المطلــوب منــا إحداثــه، فــإن 

كمــا  بآياتــه وبيناتــه، وكنتــم منقاديــن لحكمــه ســبحانه وتعالــى بحــق وحقيقــة 

أعلنتــم وأظهرتــه أقوالكــم، وهــو مــا ينبغــي عليكــم.

وكاملــي  نيــة  إخــاص  و بصــدق  مؤمنيــن  تكونــوا  أن  عليكــم  ينبغــي  أي: 

ورحمتــه  بفضلــه  وتعالــى  تبــارك  اهلل  علمكــم  بمــا  تعرفــون  فأنتــم  اإليمــان، 

عليكــم مــن مقــام ربكــم الجليــل وشــأنه العظيــم، أنــه فــوق األســباب الطبيعيــة 

كل ســبب طبيعــي وملكوتــي، وهــو المدبــر الوحيــد المطلــق  والملكوتيــة وســبب 

للعالــم وكافــة الموجــودات فيــه وللمســيرة التاريخيــة المباركــة وال يســتغني 

شــيء عنــه فــي وجــوده ابتــداًء وبقــاًء، وفــي صفاتــه وأفعالــه، وال يســتقل عنــه 

، وال يغلبــه أحــد علــى مــا يريــد ومــا يشــاء ويحكــم فــي خلقــه، وأن  فــي التأثيــر

إليــه مرجعكــم فــي يــوم القيامــة وعليــه حســابكم وجزاؤكــم، وهــو اليــوم الــذي ال 

ــى اهلل بقلــب ســليم. ــون إال مــن أت ــه مــال وال بن ينفــع في

اإللهــي  للتكليــف  واالنقيــاد  اإليمــان  بوظيفــة  تقومــوا  أن  عليكــم  وعليــه: 

إخــاص النيــة في العمــل هلل رب العالمين  الشــرعي لكــم، وهــو صــدق اإليمــان و
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بــل  نصيــب،  فــي عملكــم  الرجيــم  للشــيطان  يكــون  فــا  وتعالــى،  ســبحانه 

 لوجــه اهلل الكريــم ســبحانه وتعالــى، وأن تتحلــوا 
ً
 خالصــا

ً
يكــون عملكــم ســالما

بالصبــر والصمــود والتحمــل والثبــات فــي المحــن وأمــام المصائــب والنكبــات، 

والمقاومــة لألعــداء، وعــدم الخــوف مــن فرعــون الطاغيــة وملئــه المســتكبرين 

الظالميــن ومــا يملكــون مــن العــدد والمــال والعتــاد وأســباب القــوة والهيبــة 

واألبهــة والعظمــة والتخطيــط ومــا يتمتعــون بــه مــن الكيــد والمكــر والخــداع، 

ومــا يمارســونه مــن الكــذب واالفتــراء والدســائس والتضليــل ونحــو ذلــك، وعــدم 

الخضــوع إلرادتهــم االســتعائية وتجبرهــم واســتكبارهم، وأن تثقــوا بــاهلل العلــي 

العظيــم؟زع؟ فــي تخليصكــم منهــم ونصركــم عليهــم واســتخافكم فــي األرض بدالً 

كــم عنــه،  كل مــا يأمركــم بــه وينها كمــال الثقــة وتمامهــا، وتطيعــوه فــي  عنهــم 

وفــي ذلــك توبيــخ وتقريــع لضعفــاء اإليمــان واليقيــن الذيــن أظهــروا الــوالء لفرعــون 

والمســتضعفين  الشــبان  أبنائهــم  الضغــوط علــى  الطاغيــة ونظامــه ومارســوا 

المؤمنيــن لكــي يتراجعــون عــن الديــن الحــق وعــن إظهــار المعارضــة للنظــام 

الفرعونــي الدكتاتــوري الفاســد والملــك الظالــم المســتبد، أو يعملــون بالتقيــة 

 مــن فرعــون وملئــه المســتكبرين الظالميــن 
ً
بكتمــان اإليمــان والمعارضــة خوفــا

ومصانعتهــم، وبيــان لهــم بــأن ذلــك يتنافــى مــع صــدق اإليمــان واإلخــاص ومــع 

منطــق العقــل والفطــرة والطبــع الســليم، وفيــه دليــل علــى أن التقيــة تكــون غيــر 

جائــزة فــي بعــض األوقــات واألوضــاع واألحــوال، فقــد نهاهــم موســى الكليــم؟ع؟ 

كتمــان إيمانهــم تقيــة؛ لخوفهــم مــن بطــش فرعــون وحزبــه المجرميــن،  عــن 

وهــذا مــا نــص عليــه الفقهــاء ويقــره العقــل والمنطــق.

وحثهــم علــى اللجــوء إلــى اهلل ذي الجــال واإلكــرام والتــوكل عليــه وتفويــض 
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كلهــا إليــه، وأن يعتمــدوا عليــه فــي نصرهــم علــى عدوهــم ودفــع الضــرر  أمورهــم 

عنــه،  باالســتقال  أنفســهم  علــى  ذلــك  مــن  شــيء  فــي  يعتمــدوا  وال  عنهــم، 

وملئــه  الطاغيــة  فرعــون  مــن  العصمــة  فــي  أمورهــم  بالكليــة  إليــه  ويســندوا 

المســتكبرين الظالميــن وكيدهــم ومكرهــم ودسائســهم والخــاص مــن قبضتهــم 

كلــه، وذلــك بعــد أن يــؤدوا مــا عليهــم مــن التكليــف اإللهــي  والنجــاة مــن شــرهم 

وبرامــج  الســديدة،  الواضحــة  االســتراتيجية  الخطــط  وضــع  مثــل:  الشــرعي، 

كل مــا هــو ممكــن ومشــروع مــن أســباب  إعــداد  العمــل الواقعيــة الفاعلــة، و

المخلــص،  الــدؤوب  والبشــرية والعلميــة والمعنويــة، والعمــل  الماديــة  القــوة 

والصبــر والثبــات فــي المحــن وأمــام الصعوبــات والتحديــات وفــي المواجهــة 

والمقاومــة، ورفــض الخنــوع والخضــوع إلرادة العــدو الغاشــم واإلذالل والمهانــة، 

وتقديــم التضحيــات الازمــة، ونحــو ذلــك.

فهــو القــادر وحــده علــى تخليصهــم مــن محنتهــم العظيمــة ونصرهــم علــى 

عدوهــم، والظفــر بــه والتمكــن منــه رغــم قلــة العــدد وضعــف اإلمكانيــات 

ِ �للـِه َو�للـُه  �ن دنْ اإِ َرهقً �بِ �ي هقً َك�ثِ �أَ �قْ �نِ �بَ
َ
ل هقٍ عنَ

َ
ل ِل�ي هقٍ �قَ

�أَ م ِم�ن �نِ
َ
الماديــة، قــول اهلل تعالــى: >ك

�للـَه   �� �قُ ا�ق �نَ لهقٌ  دنِ
أَ
� ْم  �قُ �ن

أَ
َو� ْ�ٍر  �بَ �بِ �للـُه  ُم 

ُ
َصَرك �نَ  �ْ �قَ

َ
>َول تعالــى:  وقولــه   (((> �نَ ِر�ي �لصا�بِ َمَع 

كــم مــن فئــة قليلــة العــدد ضعيفــة اإلمكانيــات المادية  <))) أي:  ُرو�نَ
ُ
ك ْ سث

ْم �قَ
ُ
َ�لك

َ
ل

كثيــرة العــدد شــديدة القــوة غزيــرة فــي إمكانياتهــا الماديــة بــإرادة  غلبــت فئــة 

اهلل؟زع؟ ومشــيئته النافــدة، فاألمــر هلل؟زع؟ ال لغيــره، وأن العزيــز مــن أعــزه اهلل؟ج؟، 

والذليــل مــن أذلــه، والمنصــور مــن نصــره، فــا تغنــي الكثــرة مــع خذالنــه، وال 

1. البقرة: 249
2. آل عمران: 123
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تضــر القلــة مــع تأييــده ونصــره، وأنــه مــع المؤمنيــن الصالحيــن المجاهديــن مــن 

ــه، يؤيدهــم  ــى الشــدائد والمصائــب وأداء التكاليــف فــي مرضات الصابريــن عل

بتوفيقــه وتســديده ونصــره، وعليــه: فالنصــر يكــون مــع التقــوى والثبــات علــى 

والتأييــد  والمقاومــة  الجهــاد  فــي  واالســتماتة  النيــة،  فــي  واإلخــاص  الحــق 

ــاد. ــرة العــدد والعت اإللهــي، وليــس بكث

ومــن المصاديــق البــارزة فــي ذلــك أن اهلل؟زع؟ نصر المســلمين على المشــركين 

 فــي معركــة بــدر فــي الســنة الثانيــة مــن الهجــرة، مــع الحالــة التــي 
ً
 عظيمــا

ً
نصــرا

كان عليهــا المســلمون مــن القلــة والذلــة وضعــف اإلمكانيــات، والحالــة التــي 

كان عــدد المســلمين  ــرة والقــوة والعــزة، حيــث  ــا المشــركون مــن الكث كان عليه

، ومعهــم مــن الســاح ســتة أدرع، وثمانيــة أســياف،  ثاثمائــة وثاثــة عشــر

، وكان عــدد المشــركين نحــو ألــف مقاتــل مــع 
ً
ومعهــم َفَرَســان، وســبعون بعيــرا

األســلحة الكثيــرة والعــدة الكاملــة، ومعهــم مائــة فــرس، حيــث أمــد اهلل تبــارك 

ى قلوبهــم وربــط عليهــا، وألقــى الخــوف  وتعالــى المســلمين بالمائكــة، وقــّوَ

والرعــب فــي قلــوب المشــركين.

وعليــه: فــإن المطلــوب مــن المؤمنيــن المجاهديــن والمســتضعفين مازمــة 

إعــداد القــوة، وحســن التخطيــط، والتحلــي بالصبــر والثبــات فــي  التقــوى، و

بــه،  واالســتعانة  اهلل؟زع؟  علــى  والتــوكل  النيــة،  فــي  واإلخــاص  المواجهــة، 

وانتظــار الفــرج عنــده.

ــن موســى الكليــم؟ع؟ لبنــي إســرائيل، بــأن أداء التكاليــف الشــرعية  وقــد بّيَ

وعــدم  اهلل؟زع؟،  علــى  والتــوكل  والعســكرية،  واألمنيــة  والمدنيــة  والعباديــة 
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كل االعتمــاد علــى  االســتقال بالنفــس عنــه ســبحانه وتعالــى، وعــدم االعتمــاد 

ــاد، ونحوهــا، وعــدم إهمالهــا  األســباب الطبيعيــة، مثــل: المــال، والعــدد، والعت

بالطبــع فــي طلــب النصــر والظفــر علــى األعــداء والتمكــن منهــم، والثقة باهلل؟زع؟ 

والتصديــق بوعــده والتــوكل عليــه واالســتعانة بــه، وعــدم الوقوع فــي براثن اليأس 

كانــت الشــدة والنكبــة والعوائــق  والقنــوط مــن رحمــة اهلل تبــارك وتعالــى مهمــا 

والصعوبــات والظــروف واألحــوال، هــو ممــا يقتضيــه اإلســام الصحيــح وصــدق 

�ن  �إِ  ��
ُ
ل

َ
َ�ّك �قَ ِه  �يْ

َ
َ�ل �نَ ِه 

َ
الّل �بِ م  �قُ َم�ن

آ
� ْم  �قُ �ن ُك�ن >�إِ قولــه:  لهمــا،  ومــازم  وكمالــه  اإليمــان 

 هلل ســبحانه 
ً
 مخلصــا

ً
 صادقــا

ً
كان إيمانكــم إيمانــا <)))، أي: إن  �نَ ْسِلِم�ي م ّمُ �قُ �ن

ُ
ك

ــه والثقــة بوعــده لكــم،  ــردد فــي قدرت ــى مــن شــوائب الشــرك والشــك والت وتعال

وقــد وعدكــم بالنصــر والظفــر علــى األعــداء والتمكــن منهــم واســتخافكم فــي 

األرض مكانهــم، وكنتــم مســلمين لقضــاء اهلل؟ج؟ وقــدره ومنقاديــن لحكمــه؟ج؟، 

كل مــا آمركــم بــه،  فعليكــم أن تكونــوا مــن المتوكليــن علــى اهلل؟زع؟، وتفعلــون 

 وكان اهلل؟زع؟ معــه ومؤيــده بتوفيقــه وتســديده 
ً
 حقــا

ً
كان مؤمنــا فمــن فعــل ذلــك 

ُه  �قْ ْررنُ َ ا 2 َو�ي َر�بً َ�ل لُه َمحنْ ْ حب
َ ِ �هلَل �ي �ق �ق َ ونصــره، وكافيــه عــدوه، قــول اهلل تعالــى: >َوَم�ن �ي

�للـُه  َ�َل  َ ْ� حب
�قَ ْمِرِه 

أَ
� اِلعنُ  �بَ �ن �هلَل  �إِ ُه 

ُهَ� َحْس�بُ
�نَ � �هلِل 

َ
َعل َ�كْل  �قَ َ �ي ِس�بُ َوَم�ن  ْح�قَ َ �ي  �

َ
ل  ُ �ث ِم�نْ َح�يْ

ْ�ًر�<))).
�قَ ٍء  ْ �ي

َ سث ِل 
ُ
ِلك

أي: مــن يتــِق اهلل ؟ج؟ فــي أوامــره ونواهيــه والوقــوف عنــد حــدوده التــي 

 
ً
ــه مخرجــا ــرم شــرائعه ويعمــل بهــا، فــإن اهلل؟زع؟ يجعــل ل ــاده ويحت حدهــا لعب

كل الحيــاة وأزماتهــا، ويفــرج  مــن الشــدائد واألحــزان والغمــوم والمضايــق ومشــا

1. يونس: 84
2. الطالق: 3-2
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عنــه ويعطيــه الخــاص ويرزقــه مــن طيــب عيشــه مــن حيــث ال يتوقــع وال يشــعر 

وال يخطــر لــه علــى بــال، ومــن يتــوكل علــى اهلل؟زع؟ فيمــا نابــه مــن أمــور الديــن 

والدنيــا، فــإن اهلل؟زع؟ يكفيــه مــا أهمــه ومــا تــوكل عليــه فيــه؛ ألن أمــر اهلل؟زع؟ 

والحيــاة  والمــوت  والــرزق  يفوتــه وال يعجــزه شــيء،  كل شــيء، وال  فــي  نافــذ 

إمضائه،  والصحــة والمــرض والســعة والضيــق ونحــو ذلــك ال يكــون إال بتقديــره و

 وأجــًا ينتهــي 
ً
فقــد جعــل للشــدة والرخــاء والضيــق والســعة ونحــو ذلــك مقــدارا

إليــه، فــا يبقــى إال التســليم والتــوكل عليــه.

، بيــان لوجــوب التــوكل علــى اهلل ســبحانه وتعالــى  كمــا هــو الظاهــر واآليــة 

كل المهمــات؛ ليكفــي اهلل ســبحانه  واالســتعانة بــه وتفويــض األمــر إليــه فــي 

كل الملمــات فــي الديــن والدنيــا واآلخــرة، ومــن أخــل بشــيء مــن  وتعالــى عبــده 

ذلــك، فقــد أخــل بحقيقــة اإلســام واإليمــان لمــا بينهمــا مــن التــازم، يقــول 

آيــة اهلل الشــيخ ناصــر مــكارم الشــيرازي: »إن حقيقــة التــوكل هــي إلقــاء العمــل 

كاهــل الوكيــل، وليس معنى التوكل أن يترك اإلنســان  والتصــرف فــي األمــور علــى 

ــاه:  الجــد والســعي وينــزوي فــي زاويــة، ويقــول: إن اهلل معتمــدي وكفــى. بــل معن

أن يبــذل قصــارى جهــده، فــإذا لــم يســتطع أن يحــل المشــكلة ويرفــع الموانــع 

 إلــى نفســه، بــل يصمــد أمامهــا بالتــوكل 
ً
مــن طريقــه، فــال يــدع للخــوف طريقــا

ــه الالمتناهيــة،  ــه المقدســة وقدرات واالعتمــاد علــى لطــف اهلل واالســتعانة بذات

ويســتمر فــي جهــاده المتواصــل. وحتــى فــي حــاالت القــدرة واالســتطاعة، فإنــه ال 

كل قــدرة يتمتــع بهــا هــي مــن اهلل فــي النهايــة.   عــن اهلل؛ ألن 
ً
يــرى نفســه مســتغنيا

هــذا هــو مفهــوم التــوكل الــذي ال ينفــك عــن اإليمــان واإلســالم«))).

1. تفسير األمثل، ناصر مكارم الشيرازي، جزء 6، صفحة 260
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وقيــل: إن موســى الكليــم؟ع؟ أمــر بنــي إســرائيل بالتــوكل علــى اهلل ســبحانه 

األولــى  العبــارة  ألن  توكلــوا عليــه؛  يقــل  ولــم   (((>��
ُ
ل

َ
َ�ّك �قَ ِه  �يْ

َ
َ�ل >�نَ بقولــه:  وتعالــى 

كأنــه؟ع؟ أمرهــم بالتــوكل علــى اهلل ســبحانه   ، �<))) بقصــد الحصــر
ُ
ل

َ
َ�ّك ِه �قَ �يْ

َ
َ�ل >�نَ

كل مــا ســواه فهــو ملكــه ومســخر  وتعالــى ونهاهــم عــن التــوكل علــى غيــره؛ ألن 

كل ســبب، والزم ذلــك بحكــم العقــل  إليــه ينتهــي  لــه وتحــت تصرفــه وتدبيــره و

ــره. والمنطــق الســليم التــوكل عليــه، وتجنــب التــوكل علــى غي

فأجــاب بنــو إســرائيل نبيهــم الكريــم موســى بــن عمــران الكليــم؟ع؟ ممتثليــن 

بحــق  وتعالــى  ســبحانه  بــاهلل  آمنــا  لقــد  أي:  ا<)3)،  �نَ
ْ
ل

َ
َ�ّك �قَ ِه 

َ
�لّل  �

َ
>َعل بقولهــم: 

كلهــا وبــه اســتعنا  وحقيقــة وصــدق اعتقــاد ويقيــن، وعليــه اعتمدنــا فــي أمورنــا 

كمــال اإليمــان والســلوك  إليــه أســلمنا وتركنــا إليــه أمرنــا؛ لبلــوغ مرادنــا فــي  و

إليــه، والخــاص مــن الــذل واالســتعباد، والنجــاة مــن فرعــون وملئــه، واالنتصــار 

 �
َ
عليهــم واالســتخاف فــي األرض، وال نلتفــت إلــى أحــد ســواه، فقولهــم: >َعل

ا<))) مشــتمل علــى خصوصيــة الحصــر المقتضــي تجردهــم مــن التــوكل  �نَ
ْ
ل

َ
َ�ّك ِه �قَ

َ
�لّل

وحســن  البالغــة  بحكمتــه  التامــة  والثقــة  وتعالــى،  ســبحانه  اهلل  غيــر  علــى 

كل شــيء، والتصديــق بوعــده لهــم بالخــاص  ــى  ــه المطلقــة عل ــره وقدرت تدبي

والنجــاة مــن فرعــون وملئــه والنصــر عليــه وهاكــه مــع جنــوده، واســتخافهم 

فــي األرض بعــده، وعــدم اليــأس والقنــوط مــن رحمتــه الواســعة، واإلخــاص فــي 

1. يونس: 84
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نيــة العمــل مــن أجلــه وابتغــاء رضوانــه.

وقــد ســأل بنــو إســرائيل اهلل؟زع؟ بمســألتين بعــد أن أعلنــوا توكلهــم علــى اهلل 

ســبحانه وتعالــى والتفويــض إليــه، وهمــا:

لبــاس  عنــا  انــزع  أي:   ،(((> �ن اِلِم�ي
�ل�نَّ ْ�ِم  �قَ

ْ
ل ِ

ّ
ل هقً  �نَ �قْ �نِ ا  �نَ

ْ
َ�ل ْ حب

�قَ  �
َ
ل ا  �نَ َّ >َر�ب قولهــم:   .(

الخــوف والضعــف والمذلــة والمهانــة والمســكنة، فــإن تلــك الصفــات 

المذمومــة مــن العوامــل التــي تشــجع األقويــاء الظلمــة المتجبريــن علــى 

اســتضعاف األقــوام والشــعوب واألمــم التــي تتصــف بهــا، وتســاعد علــى 

ــر الحــق عليهــم، وقــد  قهرهــم وفــرض إرادة المســتكبرين فــي األرض بغي

قيــل بحــق وحقيقــة: »ضعــف الضعفــاء فتنــة للقــوي الظالــم« وفــي 

منا 
ّ
المثــل الشــعبي: »ويــش فرعنــك يــا فرعــون قــال مــا أحــد ردنــي« وســل

صنــا مــن 
ّ
مــن شــر فرعــون وملئــه وقومــه الظالميــن المســتكبرين، وخل

ــا،  إذاللهــم إيان كيدهــم ومكرهــم وظلمهــم واضطهادهــم واســتعبادهم و

وال تظهرهــم وتمكنهــم منــا وتســلطهم علينــا، فيفتنونــا بضعفنا وتســلطهم 

علينــا ويظلمونــا ويعذبونــا ويحملونــا علــى المعصيــة لــك، واالنصــراف 

عــن دينــك الحــق وعــن شــريعتك العــدل وعــدم العمــل بأحكامــك، 

ويظنــون أنهــم علــى الحــق ونحــن علــى الباطــل؛ فيســتضعفونا ويذلونــا 

ويقهرونــا ويفرضــوا علينــا إرادتهــم ودينهــم، ويمارســون ضدنــا صنــوف 

، والتمييــز ضدنــا، ويســخروننا لخدمتهــم  التعذيــب والتنكيــل والقهــر

ومآربهــم، والقيــام باألعمــال الشــاقة والوضعيــة، أو يفتنــوا بنــا غيرنــا، بــأن 

1. نفس املصدر
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ــون؛ لمــا  كمــا يقول كرامــة  كان هــؤالء علــى الحــق ولهــم  ــو  ــوا لهــم: ل يقول

غلبناهــم وتســلطنا عليهــم وقهرناهــم وعذبناهــم وأخضعناهــم إلرادتنــا 

فــي الديــن والدنيــا، فحالنــا وحالهــم يــدل علــى أننــا في الحقيقــة والواقع 

كــرم منهــم؛ فيصــدوا قومهــم وغيرهــم ويضلوهــم عــن  أحســن وأفضــل وأ

؟ع؟ أنــه قــال:  دينــك الحــق، وفــي الحديــث الشــريف عــن اإلمــام الباقــر

»إن قــوم موســى اســتعبدهم آل فرعــون، وقالــوا: لــو كان لهــؤالء كرامــة كما 

يقولــون مــا ســلطنا عليهــم«))).

وهنــا ينبغــي التوقــف واإلشــارة إلــى أن اتبــاع الديــن اإللهــي الحــق ال يمنــع 

بحكــم العقــل والمنطــق الســليم والتجربــة مــن ظهــور الكفــار والمشــركين 

والظلمــة والمســتكبرين علــى المؤمنيــن فــي وقــت مــن األوقــات، نعــم 

ــزم الحــق فــي نفســه، فالحــق ظاهــر  الباطــل فــي نفســه ال يمكــن أن يه

بــل  تــدوم،  ال  الشــبهات  الباطــل، وأن   بالدليــل والبرهــان علــى 
ً
دائمــا

يكشــف زيفهــا وباطلهــا وتــزول، ولكــن المؤمنين في صراعهــم مع أعدائهم 

قــد يتعرضــون للهزيمــة والخســارة ولكــن إلــى حيــن، ثــم تكــون العاقبــة 

<))) ولــوال  �ن �ي �قِ
ُم�قَّ

ْ
هقُ ِلل �بَ َ�ا�قِ

ْ
لهــم فــي نهايــة المطــاف، قــول اهلل تعالــى: >َو�ل

؛ ألن  ذلــك لبطلــت حكمــة التكليــف التــي تقــوم علــى العقــل واالختيــار

 حليــف المؤمنيــن، وتنقطــع صلــة النصــر والهزيمــة 
ً
النصــر يكــون دائمــا

، ممــا يلغــي االختيــار الــذي هــو مــع 
ً
باألســباب الطبيعيــة المباشــرة تمامــا

العقــل مــاك اإلنســانية والجوهــر واألســاس الــذي يقــوم عليــه التكليــف 

1. تفسير القمي، جزء 1، صفحة 314
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اإللهــي لإلنســان، ويعطــل األخــذ باألســباب الطبيعيــة المباشــرة الــذي 

هو أســاس التكامل اإلنســاني المعرفي والتربوي والحضاري، واســتحقاق 

اإلنســان للثــواب اإللهــي، فــا يحصــل االرتقــاء والتكامــل وال يســتحق 

اإلنســان للثــواب اإللهــي بــدون األخــذ بهــذه األســباب.

وهــذا هــو الســر والحكمــة مــن تلبــس الــروح بالجســد، ومكــوث اإلنســان 

فــي عالــم الدنيــا والمــادة، الــذي هــو عالــم التكليــف واالرتقــاء والتكامــل، 

والمخالفــة  المعصيــة  أو  اآلخــرة،  فــي  اإللهــي  والرضــوان  الثــواب  ثــم 

ثــم  اإلنســانية،  رتبــة  مــن  واالنســاخ  واالنحطــاط  اإللهــي  للتكليــف 

العقــاب اإللهــي فــي اآلخــرة.

للتكاليــف  التــام  االنقيــاد  األعــزاء  المؤمنيــن  علــى  ينبغــي  وعليــه: 

ــرب العالميــن،  إظهــار الخضــوع المطلــق ل ، و
ً
الشــرعية اإللهيــة جميعــا

باألســباب  واألخــذ  ونهيــه،  ألمــره   
ً
نهائيــا المخالفــة  أو  التمــرد  وتــرك 

الواضحــة  االســتراتيجية  الخطــط  وضــع  مثــل:  المباشــرة،  الطبيعيــة 

ــة، وبــذل الوســع والطاقــة  ــة الفاعل ــة الواقعي الســديدة، والبرامــج العملي

فــي إعــداد القــوة الماديــة والبشــرية والمعنويــة، والعمــل الــدؤوب لتنفيــذ 

، والتحمــل والصمود  البرامــج وتطبيــق االســتراتيجيات، والتحلــي بالصبــر

ــق، وحــل المشــكات،  ــات والعوائ ــات والتحدي ــات أمــام الصعوب والثب

وعــدم  عليهــم،  والتمــرد  وممانعتهــم  لألعــداء،  والمقاومــة  والرفــض 

الخضــوع إلرادتهــم، وتقديــم مــا يلــزم مــن التضحيــات، وبــذل الوســع 

والطاقــة، واألخــذ باألســباب؛ لارتقــاء فــي ســلم ومعارج الكمــال العلمي 
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والمعرفــي والتربــوي والحضــاري، والتــوكل علــى اهلل؟زع؟ واالســتعانة بــه، 

إال مــن عنــده  النصــر  والوثــوق بوعــده بالنصــر واألجــر العظيــم، ومــا 

للمتقيــن. والعاقبــة 

وأن يعلمــوا بــأن اإليمــان والثبــات عليــه فــي ســاعة العســر أدل علــى 

اليقيــن واإلخــاص وصــدق اإليمــان وكمالــه مــن اإليمــان والثبــات عليــه 

ا  َم�ن
آ
� ��

ُ
�ل �قُ َ �ن �ي

أَ
� ��

ُ
َرك �قْ ُ �ن �ي

أَ
اُس � َحِس�بَ �ل�ن

أَ
، قــول اهلل تعالــى: >� فــي ســاعة اليســر

 �� َ�َ��قُ �نَ  �ي ِ �لدن �هلُل  َم�ن 
َ
ْ�ل �يَ

َ
ل �نَ ِلِهْم  �بْ

�قَ ِم�ن  �نَ  �ي ِ �لدن ا  �ن �قَ �نَ  �ْ �قَ
َ
َول  2 ��نَ  �نُ �قَ �نْ ُ �ي  �

َ
ل َوُهْم 

ِل �للـِه  �ي �� �نِ�ي َس�بِ
�قُ �نِ �ن ل� �قُ

أَ
ْم �

ُ
ك

َ
<))). وقــول اهلل تعالــى: >َوَما ل �ن �ي �بِ كَادنِ

ْ
َم�ن �ل

َ
ْ�ل �يَ

َ
َول

َل  ا�قَ ِح َو�قَ �قْ �نَ
ْ
ِل �ل �بْ

�قَ ِم�ن �قَ �نَ �ن
أَ
م م�نْ �

ُ
ك ِ��ي ِم�ن َْس�قَ � �ي

َ
ر�ن ل ُ �لسَماَو��قِ َو�ل�أ َر��ث َوهلِل ِم�ي

ُحْس�نَ� َو�هلُل 
ْ
�� َوُكلًا َوَعَ� �هلُل �ل

ُ
ل ا�قَ ْ�ُ� َو�قَ َ �� ِم�ن �ب �قُ �نَ �ن

أَ
�نَ � �ي ِ هقً ِم�نَ �لدن َ ُم َدَرحب ْع�نَ

أَ
َك � ـ�أِ

َ
ول

أُ
�

ٌر<))) أي: مــا الــذي يمنعكــم أيهــا المؤمنــون، وأي عــذر  �ي �بِ
��نَ حنَ

ُ
ْ�َمل َما �قَ �بِ

لكــم فــي تــرك اإلنفــاق فــي ســبيل اهلل تبــارك وتعالــى وطاعتــه وال ســيما 

ــى،  فــي شــأن الجهــاد وأنتــم تعلمــون أن المــال مــال اهلل ســبحانه وتعال

ــل هــو خــارج  ــدوم، ب ــره ال ي وأن حياتكــم ومــا بأيديكــم مــن المــال وغي

إمــا باإلنفــاق، وخروجــه مــن  مــن أيديكــم ال محالــة، إمــا بالمــوت، و

أيديكــم إن لــم يســتوجب المقــت والعقــاب، فإنــه ال يســتوجب المــدح 

والثــواب، وخروجــه باإلنفــاق فــي ســبيل اهلل وطاعتــه، يســتوجب الثنــاء 

والرضــوان والثــواب اإللهــي.

1. العنكبوت: 3-2
2. الديد: 10
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وعليــه: فإنــه ال داعــي مــن العقــل والمنطــق والحكمــة للشــح والبخــل 

الفرصــة،  واغتنمــوا  فســارعوا  الطاعــة،  فــي  اإلنفــاق  عــن  واالمتنــاع 

واســتوفوا حظكــم مــن اإلنفــاق فــي ســبيل اهلل تبــارك وتعالــى وطاعتــه، 

مــا دامــت الحيــاة واألمــوال بأيديكــم، قبــل أن تخرجــوا مــن الحيــاة، أو 

، واعلمــوا  تخــرج األمــوال مــن أيديكــم، فيفوتكــم بذلــك الخيــر الكثيــر

بأنــه ال يســتوي فــي الفضــل عنــد اهلل ســبحانه وتعالــى، مــن بــذل منكــم 

نفســه ومالــه فــي أوقــات الضعــف والشــدة واالســتضعاف قبــل الغلبــة 

 ، كثــر واالنتصــار علــى األعــداء، حيــث الحاجــة إلــى النصــرة والمعونــة أ

والخــوف مــن األعــداء أشــد، والبــذل أشــق على النفوس، ومــن قاتل وبذل 

مالــه فــي أوقــات العــزة والمنعــة والقــوة واليســر والســعة، بعــد الغلبــة 

واالنتصــار علــى األعــداء، فالذيــن بذلــوا أنفســهم، وقاتلــوا فــي ســبيل 

ــم فــي أوقــات الضعــف والشــدة واالســتضعاف،  ــوا أمواله اهلل؟زع؟، وانفق

 ومكانــة عنــد اهلل ذي الجــال واإلكــرام، وأعلــى 
ً
أعظــم فضــًا وأرفــع شــأنا

، مــن الذيــن قاتلــوا وأنفقــوا أموالهــم فــي أوقــات العــزة 
ً
كثــر ثوابــا درجــة وأ

والمنعــة والقــوة واليســر والســعة، لمــا تحلــى بــه الفريــق األول من الصدق 

واإلخــاص والصبــر والثبــات والتضحيــة والفــداء، وهــذا شــيء بيــن 

ــة بحكــم العقــل والمنطــق الســليم. ــه الحكمــة والعدال واضــح، تقتضي

 ، إال أن هــذا التفضيــل ال يغلــق البــاب علــى الفريــق الــذي تخلــف وتأخــر

كا الفريقيــن األجــر والمثوبــة الحســنة  فقــد وعــد اهلل تبــارك وتعالــى 

علــى إيمانهــم وأعمالهــم الحســنة، رغــم تفــاوت الدرجــات، وقــد يســبق 

بعــض المتأخريــن بعــض المتقدميــن فــي الفضــل، إذا نــدم علــى تأخــره، 
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إخــاص.  فيــه، وعمــل وجاهــد وبــذل بصــدق و
ً
كان معــذورا أو 

واعلمــوا أيهــا المؤمنــون بــأن اهلل ســبحانه وتعالــى عليــم خبيــر بإيمانكــم 

ونياتكــم وأعمالكــم وبجميــع الجزئيــات والتفاصيــل المتعلقــة بهــا، وال 

، ويعلــم  يفوتــه شــيء مــن ذلــك، فهــو يعلــم أســباب التقــدم والتأخــر

أســباب اإلنفاق وأوقاته، ويعلم أحوال المنفقين والمجاهدين ونواياهم 

كًا منكــم بمــا يســتحق مــن األجــر والثــواب علــى  ونحــو ذلــك، فيجــازي 

، وفــي حديــث 
ً
 شــيئا

ً
ــه، بمــا همــا عليــه وال يظلــم أحــدا ــه وأعمال إيمان

عمــار بــن ياســر قبــل استشــهاده فــي معركــة صفيــن »37 هـــ - 67)م«، 

ــا  ، لعلمنــا أّن أنــه قــال: »واهلل لــو هزمونــا حتــى يبلغــوا بنــا ســعفات هجــر

علــى الحــق، وأنهــم علــى الباطــل«)))، والســعفات: جمــع ســعفة، وهــي 

ــدة  ــل لهــا جري ــا قي ــدة النخــل مــا دامــت بالخــوص، فــإن زال عنه جري

بالمنطقــة  مدينــة  وهــي  بالذكــر  اليــوم«  »األحســاء  هجــر  وخصــت 

؛ لبعــد المســافة، ولكثــرة النخيــل فيهــا، والمــراد أن  الشــرقية بالحجــاز

 فــي يقيــن أصحــاب البصائــر مــن أهــل 
ً
النصــر والهزيمــة ال تغيــران شــيئا

ــى  ــور عل ــوة والظه ــع النصــر والق إنمــا ينف الحــق وأعمالهــم ومواقفهــم، و

 علــى 
ً
األعــداء البســطاء وضعفــاء اإليمــان، ويؤثــر البــاء والهزيمــة ســلبا

إيمانهــم ويهــز يقينهــم، ويحملهــم علــى الضعــف والتراجــع فــي مواقفهــم 

والمواجهــة مــع األعــداء، وذلــك بســبب قلــة بصيرتهــم وضعــف إيمانهــم 

وســوء منطقهــم وتعلقهــم بعالــم الدنيــا والمــادة والمصالــح.

1. االختصاص، الشيخ املفيد، صفحة 14
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 ،
ً
حقــا الحــق  أرنــا  أي:   ،(((> �نَ ِر�ي كَا�نِ

ْ
�ل ْ�ِم  �قَ

ْ
�ل ِم�نَ  َك  َرْحَم�قِ �بِ ا  �نَ ِ

ّ حب
>َو�نَ قولهــم:   .(

تنــا عليــه قــوالً وعمــًا، وأرنــا الباطــل باطــًا وأبعدنــا عنــه قــوالً وعمــًا،  وثّبِ

وال يوهــن عزائمنــا وعقيدتنــا بالوســاوس والشــبهات الباطلــة، والشــكوك 

التــي هــي لواقــح الفتــن، التــي يثيرهــا أمامنــا الكافــرون والمشــككون، 

وأظهرنــا عليهــم بقــوة الحجــة والبرهــان والبيــان الواضــح، وانصرنــا علــى 

إظهــاره وتطبيــق  نــا مــن إقامــة الديــن الحــق و
ّ
أعدائنــا أجمعيــن ومك

حــدوده والعمــل بأحكامــه؛ لنســلم بذلــك مــن شــرورهم، ونقيــم دينــك 

الحــق بــدون معــارض أو منــازع أو منغصــات، ونحــو ذلــك.

ْ�ِم  �قَ
ْ
�ل ِم�نَ  َك  َرْحَم�قِ �بِ ا  �نَ ِ

ّ حب
>َو�نَ قولهــم:  فــي  برحمتــك  لفــظ  إن  وقيــل: 

<))) يــدل علــى التبــرؤ مــن اإلذالل والمنــة علــى اهلل ســبحانه  �نَ ِر�ي كَا�نِ
ْ
�ل

وتعالــى بإيمانهــم؛ العتقادهــم بــأن هلل ســبحانه وتعالــى المنــة عليهــم 

كل مــا بهــم مــن الخيــر والنعمــة فــي الديــن  بــأن هداهــم لإليمــان، وأن 

�نْ 
أَ
َك � �يْ

َ
��نَ َعل ُم�ن َ والدنيــا فهمــا مــن اهلل تبــارك وتعالــى، قــول اهلل تعالــى: >�ي

�ن  ِ �إِ َما�ن �ي اإِ
ْ
�نْ َهَ��ُكْم ِلل

أَ
ْم �

ُ
ك �يْ

َ
ُم�ن َعل َ ِل �هلُل �ي َ م �ب

ُ
اَمك

َ
ْسل �ي �إِ

َ
�� َعل ُم�ن ل ل� �قَ ُم�� �قُ

َ
ْسل

أَ
�

<)3)، أي: يعــدون إســامهم منــة عليــك، وهــم مخطئــون  �نَ �ي ْم َ�اِد�قِ �قُ �ن
ُ
ك

فــي ذلــك مــن ثاثــة أوجــه:

ألن فائدة اإلسام وشرفه ألنفسهم في المقام األول، وليس إليك.   -

1. يونس: 86
2. نفس املصدر

3. الجرات: 17
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ــاح  ــذي هــو مفت ألن النعمــة العظمــى فــي اإليمــان والعمــل بمقتضــاه ال  -

الســعادة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وليــس فــي مجــرد اإلســام.

ألن الديــن هلل ســبحانه وتعالــى، وليــس لــك مــن أمــره إال التبليــغ بــه   -

. عنــه

وعليــه: قــل لهــم: ليــس لكــم أن تمنــوا علــى اهلل ســبحانه وتعالــى إيمانكم 

الــذي ادعيتمــوه، بــل اهلل تبــارك وتعالــى يمــن عليكــم أن هداكم لإليمان، 

ــه  ــه إليكــم وأرشــدكم إليــه ورغبكــم فيــه، وشــرح صدوركــم لقبول ــأن بين ب

ــه؛ مــن أجــل خيركــم وصاحكــم وخاصكــم ونجاتكــم فــي  والعمــل ب

الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وهنــا هــو الحــق والواقــع الــذي يجــب عليكــم 

كنتــم صادقيــن فيمــا ادعيتمــوه مــن اإليمــان؛ ألنــه الزم  أن تعتقــدوا بــه إن 

ــه. عن

وعليــه: يمتنــع عقــًا أن تمنــوا علــى اهلل ســبحانه وتعالــى إيمانكــم إن 

ذقتــم حــاوة اإليمــان وكنتــم صادقيــن فيــه، وفــي الحديــث الشــريف: 

»أن المــدل ال يصعــد مــن عملــه شــيء«))).

ْ�ِم  �قَ
ْ
ل ِ

ّ
ل هقً  �نَ �قْ �نِ ا  �نَ

ْ
َ�ل ْ حب

�قَ  �
َ
ل ا  �نَ َّ >َر�ب قولهــم:  فــي  الطلبيــن  ترتيــب  إن  وقيــل: 

<)))، يــدل علــى اهتمامهــم  �نَ ِر�ي كَا�نِ
ْ
ْ�ِم �ل �قَ

ْ
َك ِم�نَ �ل َرْحَم�قِ ا �بِ �نَ ِ

ّ حب
�نَ 5 َو�نَ اِلِم�ي

�ل�نَّ

ــم بأمــر أبدانهــم ودنياهــم، وهــذا  ــوق اهتمامه بأمــر دينهــم وآخرتهــم ف

مع البحرين، الطرحيي، مادة دلل، جزء 5، صفحة 372 1. معجم محج
2. يونس: 86-85



  562   الالمنطق في الفكر والسلوك - الجزء األول

أمــر طبيعــي ومنطقــي فــي فكــر ورؤيــة اإلنســان المســلم الواعــي، وهــو من 

توفيــق اهلل تبــارك وتعالــى وتســديده لهــم.

<)))، يــدل بحســب  �نَ ِر�ي كَا�نِ
ْ
ْ�ِم �ل �قَ

ْ
َك ِم�نَ �ل َرْحَم�قِ ا �بِ

�نَ ِ
ّ حب

كمــا أن الطلــب الثانــي >َو�نَ

البيــان الســابق علــى أهميــة تمكــن المؤمنيــن وقــوة شــوكتهم للمحافظــة علــى 

الديــن الحــق وتطبيــق أحكامــه والســعي لتحقيــق أهدافــه العظيمــة المقدســة 

فــي الحيــاة.

ا  ُهم ّمَ
َ
و� ل

ُ
ِعّ�

أَ
ولهــذا أمــر اهلل؟زع؟ المؤمنيــن بإعــداد القــوة، قــول اهلل تعالــى: >َو�

أعــدوا  أي:  ُكْم<)))،  َوَعُ�ّوَ ِه 
َ
�لّل َعُ�ّوَ  ِه  �بِ ��نَ  ْرِه�بُ �قُ ِل  �يْ

حنَ
ْ
�ل اِط  �بَ ّرِ َوِم�ن  هقٍ  َ�ّ �قُ �ن  ّمِ م  َ�ْ��قُ �ْس�قَ

لمواجهــة هجمــات أعدائكــم الفعلييــن والمحتمليــن الســاعين فــي هاككــم 

كل مــا تتقــوون بــه علــى الحــرب  إبطــال دينكــم الحــق وانتقــاص حقوقكــم،  و

والمقاومــة والمواجهــة وتحقيــق النصــر ممــا تقــدرون عليــه وتتمكنــون منــه 

 
ً
، مثــل: بنــاء الجيــش وحســن تنظيمــه وتدريبــه تدريبــا

ً
 ومعنويــا

ً
 وماديــا

ً
علميــا

ــال وفــي مختلــف الظــروف واألوضــاع، وتقويــة   علــى جميــع فنــون القت
ً
ــازا ممت

عزائــم الجنــود ورفــع معنوياتهــم وتحصيــن عقيدتهــم القتاليــة ونحــو ذلــك، 

والتخطيــط االســتراتيجي والميدانــي والتكتيك، وبنــاء الحصون والقاع والبنى 

كثرهــا  التحتيــة، وتصنيــع وتجميــع أقــوى وأســرع وســائل القتــال الحديثــة وأ

فاعليــة فــي الدفــاع والهجــوم، مثــل: الصواريــخ والطائــرات والدبابــات والمدافــع 

وأنــواع  صنــوف  مــن  وغيرهــا  والمتفجــرات  والقنابــل  والرشاشــات  والبنــادق 

1. يونس: 86
2. األنفال: 60
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الســاح المتطــور الفعــال والعتــاد، ووســائل اإلعــام والنشــر والثقافــة واالقتصــاد 

والسياســة، وحراســة الحــدود والثغــور ونحــو ذلــك، والتحلــي بالصبــر والتحمــل 

التــي تامــس اإلمكانيــات المتوفــرة  والصمــود والثبــات والجــرأة والشــجاعة 

وتفعيلهــا بأقصــى قدراتهــا، واختيــار أفضــل وأقــوى الشــعارات، ونحــو ذلــك؛ 

بهــدف ترهيــب األعــداء وتخويفهــم، فــا يفكــرون فــي مهاجمتكــم واالعتــداء 

عليكــم وقتالكــم، فيندفــع بذلــك شــرهم عنكــم.

وعليــه: فاالســتعداد للحــرب والمواجهــة هــو أحســن أســلوب لمنــع الحــرب 

الدوليــة  العدالــة  وتحقيــق  الحقــوق  وتحصيــل  الســلم  علــى  والمحافظــة 

واالجتماعيــة واألمــن واالســتقال وحمايــة الحــق والمنجــزات، فــا حــق وال 

عدالــة بــدون قــوة تحميهمــا؛ ألن المســتعمرين وأعــداء اإلنســانية من الطواغيت 

وال  الحــق،  لكلمــة  يســتمعون  ال  والمترفيــن  المســتبدين  والحــكام  والفراعنــة 

، وال يعترفــون بديــن أو مبــدأ أو  يســتجيبون لنــداء العقــل والمنطــق والضميــر

قيمــة إنســانية، وال يفهمــون إال منطــق القــوة والمصالــح.

؛ فســوف 
ً
ــا كان المســلمون والمصلحــون والمطالبــون بالحقــوق ضعاف فــإذا 

يفــرض عليهــم المســتكبرون والمســتعمرون والطواغيــت والفراعنــة والحــكام 

المســتبدون المترفــون المســتغلون إرادتهــم، فيفقــدوا اســتقالهم وُترَتَهــْن بادهم 

كرامتهــم وحرياتهــم وحقوقهــم، ويفــرض عليهــم  وثرواتهــم ومقدراتهــم، وتنتهــك 

حكــم األمــر الواقــع بغيــر إرادتهــم وبغيــر رضاهــم وعلــى خــاف مصالحهــم.

كانــوا أقويــاء، فــإن أعداءهــم ســوف يشــعرون بالخــوف والرعــب  أمــا إذا 

إذا  منهــم، فــا يجــرؤوا علــى مهاجمتهــم واالعتــداء عليهــم وانتهــاك حقوقهــم، و
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ــرد القــوي الحاســم منهــم. جازفــوا باالعتــداء عليهــم فإنهــم ســيتلقون ال

بعض االجراءات العملية في برنامج المقاومة

ُم��  �ي �قِ
أَ
 َو�

هقً
َ
ل �بْ ْم �قِ

ُ
ك ��قَ �يُ ُ �� �ب

ُ
َ�ل ْ ا َو�حب ��قً �يُ ُ ِمْصَر �ب َما �بِ

ُ
ْ�ِمك  ِل�قَ

آ
�� �بَ

�نْ �قَ
أَ
ِه � �ي حنِ

أَ
ل� ُم�َس� َو� ا �إ �نَ ْوَح�يْ

أَ
>َو�

> �ن �ي ِم�نِ ُم�أْ
ْ
ِر �ل َسثِ  َو�ب

�لصلاهقَ

فــي ظــل مــا تقــدم بيانــه مــن التهديــدات والوعيــد الفرعونــي لبنــي إســرائيل 

المســتضعفين، حيــث اشــتد عليهــم األمــر وعظمــت المحنــة، أمــر اهلل ؟ج؟ 

موســى الكليــم وأخــاه ووزيــره هــارون ؟امهع؟ عــن طريــق الوحــي باتخــاذ بعــض 

والتعليمــات  اللوجســتية  واالســتعدادات  االحترازيــة  العمليــة  االجــراءات 

والتغلــب عليهــا. والتحديــات  الموقــف  األساســية؛ لمواجهــة 

ففــي البدايــة أمــر اهلل ؟ج؟ بنــي إســرائيل بالصبــر والثبــات فــي المقاومــة، 

إعــداد مــا يلــزم؛ لمواجهــة الموقــف والتحديــات، ونهاهــم عــن الخضــوع  و

والخنــوع واالستســام إلرادة االســتكبار والطاغــوت الفرعونــي وملئــه وحزبــه 

كلهــا،  الشــياطين، وأمرهــم بالتــوكل علــى اهلل؟زع؟ والتفويــض إليــه فــي أمورهــم 

والثقــة بقوتــه المطلقــة وحكمتــه البالغــة وحســن تدبيــره، وبوعــده لهــم بالنجــاة 

مــن تهديــدات فرعــون وملئــه، والخــاص مــن أذاهــم، والنصــر عليهــم، والظفــر 

بهــم، والتمكــن منهــم، ووراثــة مــا يتركــون مــن األمــوال والثــروات والضيــاع واألبنيــة 

والقصــور ونحوهــا، واالســتخاف فــي األرض بــدالً عنهــم، واعتبــر ذلــك مــن 

ــوازم صــدق وكمــال اإليمــان. ل
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االجــراءات  بشــأن  والتوجيهــات  التعليمــات  بعــض  لهــم  أصــدر  ثــم 

كيــان الجماعــة المؤمنــة  واالســتعدادات العمليــة المقومــة لوجودهــم وبنــاء 

وهــي: الجديــدة،  المرحلــة  فــي  المخلصــة  الموحــدة 

كن  مســا واتخــاذ  الخيــام،  فــي  والعيــش  والتنقــل  البــداوة  تــرك حيــاة  أ. 

كانــوا يســكنونها مــن قبــل فــي منطقــة  مبنيــة ثابتــة - غيــر البيــوت التــي 

جاســان قــرب مدينــة فرعــون ومحــل ســكناه مــع قومــه -، يــأوون إليهــا 

ــه:  ويعتصمــون بهــا ويحتمــون مــن عدوهــم فرعــون وحربــه وقومــه، قول

ا<)))، وذلــك فــي منطقــة مناســبة، تصلــح  ��قً �يُ ُ �ب ِمْصَر  �بِ َما 
ُ
ْ�ِمك ِل�قَ  

آ
� َ�ّ �بَ

�قَ �ن 
أَ
�<

، مثــل: أن يتوفــر  للعيــش الكريــم، وقابلــة للعمــارة والتطويــر واالزدهــار

، والقابليــة للزراعــة وســهولة التنقــل والعمــران والتجــارة  فيهــا المــاء الوفيــر

نهاهــم  أي:  ذلــك.  المختلفــة، ونحــو  المتطــورة  الصناعــات  إقامــة  و

، وأمرهــم باإلقامــة  اهلل؟زع؟ فــي ذلــك الوقــت عــن الخــروج مــن مصــر

 عــن منطقــة ســكن 
ً
فيهــا، ولكــن فــي منطقــة مســتقلة وبعيــدة نســبيا

فرعــون وقومــه األقبــاط، ويعتقــد البعــض أن المنطقــة التــي اتخذهــا 

بنــو إســرائيل للســكن الجديــد فــي مصــر بنــاء علــى هــذا األمــر والتوجيــه 

اإللهــي الربانــي الشــريف، هــي اإلســكندرية. وقيــل: مصــر القديمــة بجــوار 

القاهــرة الحاليــة.

 صالحــة للعيــش 
ً
وال شــك فــإن اإلقامــة فــي منطقــة محــددة جغرافيــا

 عــن 
ً
 واقتصاديــا

ً
 وسياســيا

ً
وقابلــة للتنميــة والتطويــر ومســتقلة إداريــا

1. يونس: 87
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الدولــة والنظــام الفرعونــي مــن شــأنه بحســب المعطيــات والظــروف فــي 

ذلــك الوقــت أن ينقــل بنــي إســرائيل مــن التنقــل والبــداوة ومــن الحيــاة 

واالعتمــاد  وخدمتهــم  لهــم  والتبعيــة  األقبــاط  بيــوت  فــي  الطفيليــة 

ــى  ــاة واالكتفــاء بمــا يقدمــوه لهــم مــن الفتــات إل  فــي الحي
ً
ــا كلي عليهــم 

الخــاص  كيانهــم  لهــم  فيكــون  النفــس،  علــى  واالعتمــاد  االســتقال 

المســتقل، وتكــون لهــم برامجهــم الخاصــة الدينيــة والتعليميــة والتربويــة 

والتنمويــة ونحوهــا، وتكــون لهــم حياتهــم الخاصــة، ويســتقلون بشــأنهم 

ــي  ــاة الت ــي الحي ــم منجزاتهــم ومكتســباتهم ف ك وتحفــظ أســرارهم، وتترا

ــًا بعــد  ــا جي ــادة عليه ــا وتطويرهــا والزي ــى وراثته ــال عل تتعاقــب األجي

جيــل، ممــا مــن شــأنه أن ينمــي الشــعور بالخصوصيــة واالنتمــاء إلــى 

األرض ومــا عليهــا ومــن عليهــا، ويدفــع إلــى االســتماتة فــي الدفــاع عنهــا 

ــا  ــذل الوســع والطاقــة فــي تنميته ــا مــن هجمــات األعــداء، وب وحمايته

الرابطــة  يقــوي  أن  شــأنه  مــن  وهــذا  إخــاص،  و بصــدق  وتطويرهــا 

االجتماعيــة والسياســية والثقافيــة والدينيــة، ويســهم في التقــدم والتطور 

المعرفــي والعلمــي والتكنلوجــي والصناعــي والزراعــي والتجــاري والتربــوي 

والعمرانــي والحضــاري، وهــذا شــرط رئيــس؛ لرقــي اإلنســان ووصولــه إلــى 

ــه علــى الصعيــد الفــردي والمجتمعــي. ــه المقــدر ل كمال

 وفــي منطقــة واحــدة 
ً
جعــل البيــوت متقاربــة ويقابــل بعضهــا بعضــا ب. 

أو حــي واحــد، وليــس فــي مجموعــة مناطــق أو عــدة أحيــاء صغيــرة 

 ،
ً
<))) أي: يقابــل بعضهــا بعضــا هق

َ
ل �بْ �قِ ْم 

ُ
ك ��قَ �يُ ُ �ب  ��

ُ
َ�ل ْ >َو�حب ومتفرقــة، قولــه: 

1.نفس املصدر
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وهــذا إجــراء أمنــي مهــم وأســاس النطاقــة حضاريــة ورســالية جديــدة 

 
ً
 وروحيا

ً
ومتميــزة، تتــم فيهــا إعــادة بنــاء وتأهيــل الجماعة المؤمنة فكريــا

 علــى الصعيــد االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي واإلداري 
ً
وســلوكيا

وغيــره، حيــث يصعــب اختــراق المنطقــة ومهاجمتهــا مــن قبــل جيــوش 

األعــداء فــي ذلــك الوقــت، وتســهل حمايتهــا والدفــاع عنهــا، وتشــكل 

األرضيــة؛ لتكويــن قــوة ضاربــة يهابهــا األعــداء، ويخافــون مــن مهاجمتهــا 

ــك ألــف حســاب. ــا، ويحســبون لذل ــداء عليه واالعت

وأيضــا يتيســر فيهــا االجتمــاع ألجــل الشــعائر والطقــوس الدينيــة وغيرهــا 

مــن األغــراض المدنيــة واألمنيــة والعســكرية ونحوهــا، ويســهل التواصــل 

ــراد والجماعــات مــا يقــوي اللحمــة والروابــط بينهــم، ويســهل  ــن األف بي

التعبئــة االنتاجيــة والعســكرية والروحيــة والدعــوة إلــى اهلل ســبحانه 

االجتماعــي،  والتكافــل  والتضامــن  والتناصــح  الحــق،  ودينــه  وتعالــى 

األمــور  مختلــف  وتــدارس   ، المنكــر عــن  والنهــي  بالمعــروف  واألمــر 

والشــؤون الخاصــة والعامــة، ووضــع االســتراتيجيات والخطــط والبرامــج 

كافــة المجــاالت التعليمــة والتربويــة والتنمويــة والسياســية  العمليــة فــي 

واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والدفاعيــة وغيرهــا، بشــكل أفضل 

كيان حضاري  وأســهل فــي التطبيــق والتنفيــذ، أي: تحويــل الجماعة إلــى 

فاعــل، وتتهيــأ الفرصــة بشــكل أفضــل؛ إلقامــة مجتمــع إســامي صالــح 

ومترابــط وقــوي ومســتقل عــن النظــام والدولــة الفرعونيــة.
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ا<)))،  ��قً �يُ ُ ِمْصَر �ب َما �بِ
ُ
ْ�ِمك  ِل�قَ

آ
ء� َ�ّ �بَ

�ن �قَ
أَ
وقيــل: إن المــراد مــن البيــوت فــي قولــه: >�

ْم 
ُ
ك ��قَ �يُ ُ �� �ب

ُ
َ�ل ْ هــي المســاجد يتخذونهــا للعبــادة، والمــراد مــن قولــه: >َو�حب

 إلــى جهــة أو نحــو القبلــة.
ً

<))) أي: اجعلوهــا متوجهــة هق
َ
ل �بْ �قِ

كانــت قبلتهــم  كانــت قبلتهــم إلــى نحــو بيــت المقــدس، وقيــل:  وقيــل: 

هــي قبلــة جدهــم إبراهيــم الخليــل؟ع؟ إلــى نحــو الكعبــة الشــريفة.

صلواتهــم  فــي  يتوجهــوا  بــأن  مأمــورون  فهــم  قبلتهــم،  كانــت  وأّيٌ 

الجماعــي  التوجــه  هــذا  ويلعــب  القبلــة،  نحــو  عليهــم  المفروضــة 

 للغايــة، إذ 
ً
 مهمــا

ً
 ومعنويــا

ً
 حضاريــا

ً
لهــم نحــو القبلــة المشــتركة دورا

كجماعــة مؤمنــة واحــدة، مســتقلة  إبرازهــم  يســاهم فــي توحيدهــم و

ومتميــزة، ممــا يعــزز لديهــم الشــعور بالخصوصيــة وقــوة االنتمــاء والتميــز 

والطريــق. والرؤيــة  الوجهــة  ووضــوح  واالســتقالية 

كانوا قبل ذلك  فالمستفاد من اآليات الشريفة المباركة أن بني إسرائيل 

ــة،  ــة ومهان ــن جماعــة متشــتتة ضعيفــة خائفــة مســتضعفة ذليل الحي

وليــس لهــم قيــادة واحــدة تجمعهــم وتقويهــم، وال مــأوى مشــترك لهــم 

وال برامــج عمليــة تعليميــة وتربويــة وتنمويــة، وكانــت حياتهــم طفيليــة 

 علــى األقبــاط »قــوم فرعــون« ومــا يقدمونــه لهــم 
ً
ــا كلي  

ً
تعتمــد اعتمــادا

مــن الفتــات، ممــا يجعــل وجودهــم فــي خطــر شــديد دائــم فــي ظــل 

النظــام الفرعونــي الظالــم، الــذي يقــوم علــى التمييــز والتفــاوت الطبقــي 

1. نفس املصدر
2. نفس املصدر
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صنــوف  أشــد  إنــزال  و بالمعارضيــن  والتنكيــل  واإلرهــاب  والبطــش 

العــذاب والعقوبــات بهــم، ولــم تكــن لهــم اإلرادة والشــجاعة والفرصــة 

للثــورة واإلصــاح وتحســين أوضاعهــم. 

وممــا ســبق يثبــت أهميــة القيــادة الشــجاعة الواعية، وامتــاك الجماعة 

والشــجاعة  بالجــرأة  وتحليهــا  واالســتقالية،  والتميــز  القــوة  ألســباب 

واالســتعداد للتضحيــة والفــداء؛ للمحافظــة علــى وجودهــا وكرامتهــا 

ومصالحهــا فــي الحيــاة. 

النفــس  علمــاء  كــد  وأ والمعاصــرة،  التاريخيــة  بالتجربــة  ثبــت  وقــد 

واالجتمــاع أهميــة الرمــوز المقدســة المشــتركة في تعزيــز وتقوية الروابط 

وتنميــة الشــعور بالوحــدة والتميــز واالســتقال واالنتمــاء، وتعــزز مــن 

صابــة الجماعــة وقــوة مواقفهــا وصمودهــا وثباتهــا فــي وجــه الخصــوم 

علــى  والقــدرة  عليهــا  والتغلــب  والصعوبــات  والعوائــق  والتحديــات 

تجاوزهــا واالنتصــار عليهــا والظفــر بالمطلــوب والوصــول إلــى المقصــود، 

وتحقيــق األهــداف والغايــات المشــروعة المرســومة.

كانــت زائفــة وباطلــة مــن  وتكــون هــذه الرمــوز مفيــدة ومؤثــرة حتــى لــو 

ْم 
ُ
ك ِ �ن �يْ َ  �ب

هقَ
َ

َ�ّد ا ّمَ ا�نً
َ ْو�ث

أَ
ِه �

َ
ِ �لّل �ن ُدو�ن م ّمِ �قُ

�نْ حنَ
قبيــل األصنــام، قــول اهلل تعالــى: >��قَّ

عقليــة  حجــة  أو  قناعــة  دون  مــن  اتخذتــم  أي:  ا<)))،  �يَ
�نْ

ُ
�لّد اهقِ  َح�يَ

ْ
�ل �نِ�ي 

 لعبادتهــا، واشــتركتم فــي االجتمــاع علــى عبادتهــا واالتفــاق علــى 
ً
أصنامــا

طاعتهــا علــى أســاس المجاملــة والمصانعــة بينكــم وليــس علــى أســاس 

1. العنكبوت: 25
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والدينيــة  الفكريــة  لوحدتكــم   
ً
رمــوزا وجعلتموهــا  والقناعــة،  الحجــة 

والقوميــة، وقامــت بينكــم المــودة والمحبــة وســرت بينكــم علــى أســاس 

رمزيتهــا لديكــم وقدســيتها عندكــم؛ لتتناصــروا بينكــم وتتعاونــوا وتكونــوا 

ولتأمنــوا  القائمــة؛  الدنيويــة  إصــاح حياتكــم  بهــدف  أمــة متحــدة؛ 

مصالحكــم الخاصــة فــي الحيــاة، أي: األهــداف واقعيــة ومشــروعة، 

واألســاس واٍه وضعيــف وباطــل وغيــر منطقــي وال معقــول؛ وذلــك ألنكــم 

رأيتــم بــأن أمــر العقيــدة والديــن والحقائــق أهــون مــن أن يخالــف عليهــا 

الصاحــب صاحبــه والصديــق صديقــه والمواطــن مواطنــه، فــا يتــرك 

ديــن قومــه وســيرتهم وطريقتهــم فــي الحيــاة إذا تبيــن لــه أنهــا ليســت 

بحــق فــي نفســها، بــل يبقــى يســتمر عليهــا حتــى لــو ثبــت لــه بطانهــا 

فــي نفســها بالدليــل والبرهــان؛ مــن أجــل اســتبقاء مــا بينــه وبيــن قومــه 

ــأن للعقيــدة والديــن  ــه ال يعتقــد ب ــح؛ ألن مــن المــودة والروابــط والمصال

إنمــا قيمتهــا فيمــا يترتــب عليهــا مــن  والحقائــق قيمــة فــي نفســها، و

ــاة، وهــو عيــن مــا تعتقــده المدرســة  منافــع ومصالــح ونجــاح فــي الحي

. البرغماتيــة فــي الوقــت الحاضــر

والمنطــق  للعقــل  الباطلــة مخالــف  الجوفــاء  الرمــوز  اتخــاذ  أن  غيــر 

إن   و
ً
رمــوزا اتخاذهــا  الســليم، وأن  اإلنســاني  والطبــع  والفطــرة  الســليم 

مــادي  تقــدم  وتحقيــق  قويــة،  اجتماعيــة  وحــدة  إيجــاد  فــي  نجــح 

وعلمــي وتكنولوجــي واقتصــادي وعمرانــي ونحــو ذلــك، إال أنــه يمثــل 

فــي الحقيقــة والواقــع ســبيًا إلــى التخلــف الفكــري والدينــي، والتدهــور 

بالســوء  البشــرية  والمســيرة  األمــة  علــى  ويعــود  واألخاقــي،  الروحــي 

والضــرر البليــغ، وتســمح ألن تتــورط الجماعــة أو الشــعب أو األمــة فــي 
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كل نــوع وبــدون حــدود، وتغيــر  جرائــم وجنايــات فرديــة وجماعيــة مــن 

ى متــى اقتضــت مصلحتهــا  علــى الجماعــات والشــعوب واألمــم األخــر

الخاصــة ذلــك وكانــت الفرصــة مؤاتيــة لهــا وكانــت تمتلــك القــدرة علــى 

كأن تفــرض الســيطرة والهيمنــة عليهــا واســتضعافها واالســتئثار  ذلــك؛ 

إفقــار أهلهــا، ونحــو ذلــك مــن الجرائــم التــي نجدهــا  بخيراتهــا وثروتهــا و

، وكانــت لهــا  ماثلــة أمامنــا بوضــوح تــام ال لبــس فيــه فــي عالمنــا المعاصــر

مثياتهــا فــي تاريــخ األمــم الســابقة.

كمــا هــي عليــه  هــذا فضــًا عــن الشــقاء األخــروي حيــن تظهــر الحقائــق 

ويــزول عمــى القلــوب، وتتحــول تلــك المــودة التــي تقــوم علــى أســاس 

يكــون  ثــم   ،
ً
بعضــا بعضهــم  ويلعــن  وخصومــة  معــاداة  إلــى  الباطــل 

مآلهــم إلــى نــار جهنــم وبئــس المصيــر والــورد المــورود، أي: تكــون تلــك 

 لعذابهــم وشــقائهم 
ً
الرمــوز الزائفــة التــي تقــوم علــى أســاس الباطــل ســببا

 التحادهــم وتضامنهــم 
ً
كانــت ســببا وتباغضهــم فــي اآلخــرة، بعــد أن 

فــي عالــم الدنيــا، ممــا يــدل علــى ســوء عاقبــة هــذه المــودة التــي تقــوم 

علــى أســاس الباطــل، فيجــدر بحســب العقــل والمنطــق والفطــرة والطبــع 

الســليم تركهــا واجتنابهــا؛ ألن اللــذات المحــدودة العاجلــة الفانيــة ال 

وأن  آجلــة،  ومصائــب عظيمــة  ندامــة  تعقبهــا  كانــت  إذا  بهــا  عبــرة 

التمســك بهــا يــدل علــى الجهــل والحماقــة.

ــي  ــي المــودة واألخــوة واالتحــاد والتضامــن الت وعلــى خــاف ذلــك تأت

ــة واقعيــة حقــة  ــة التوحيــد اإللهــي، فإنهــا رمزي تقــوم علــى أســاس رمزي



  572   الالمنطق في الفكر والسلوك - الجزء األول

ومنطقيــة، وتقــوم علــى أســاس واقعــي حــق ومنطقــي، وتنســجم مــع 

بعقــل  وتســمو  معهمــا،  وتتناغــم  الســليم،  والطبــع  اإلنســانية  الفطــرة 

اإلنســان وفكــره وروحــه، وتهــذب مشــاعره وســلوكه، وتعــرج باإلنســان 

وال  ينتهــي  ال  الــذي  الشــامل،  الواســع  اإلنســاني  الكمــال  معــارج  فــي 

نحــو  ســير  ألنــه  وصعــوده؛  عروجــه  فــي  محــدود  حــد  عنــد  يقــف 

المطلــق الفعلــي »واجــب الوجــود« علــى الصعيديــن، الفــردي التربــوي 

والمجتمعــي الحضــاري، مــن خــال تجســيد صفــات الكمــال اإللهــي 

شــخصية  واقــع  فــي  الجــال،  وصفــات  الجمــال  صفــات  المطلــق، 

الفــرد وصفاتــه »التخلــق بأخــاق اهلل ذي الجــال واإلكــرام« وفــي واقــع 

المجتمــع وخصائصــه، فــي العلــم والقــدرة والفاعليــة والخيريــة والعطــاء 

ــة  ــة الواقعي ــد اإللهــي تجمــع بيــن الحقاني ــة التوحي ونحــو ذلــك، فرمزي

االســتمرارية  وبيــن  المتوازنــة،  الشــاملة  اإليجابيــة  وبيــن  المنطقيــة، 

والصعــود واالرتقــاء بــدون توقــف عنــد حــد معيــن نحــو الكمــال؛ ألنهــا 

ســير نحــو الكمــال المطلــق الواقعــي الفعلــي »واجــب الوجــود« الجامــع 

كل موجــود. لــكل صفــات الكمــال فــي 

<)))، أي: أقيمــوا الصــاة التــي أمركــم اهلل  اهق
َ
ل ُم�� �لّصَ �ي �قِ

أَ
قولــه تعالــى: >َو� ج. 

ســبحانه وتعالــى بهــا وفرضهــا عليكــم، وواظبــوا علــى فعلهــا واإلتيــان بهــا 

علــى الوجــه وبالصــورة والشــروط التــي أمركــم بإقامتهــا عليهــا. وهــي ترمــز 

إلــى صــدق اإليمــان واإلخــاص فــي العبوديــة هلل ذي الجــال واإلكــرام، 

شــأنه  مــن  وترفــع  والدونيــة،  بالمهانــة  الشــعور  مــن  اإلنســان  وتحــرر 
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ومكانتــه، وتســمو بعقلــه وفكــره وروحــه، وتهــذب مشــاعره وســلوكه، 

وتعصمــه مــن الــذل والخضــوع والعبوديــة لغيــر اهلل ســبحانه وتعالــى، 

وتطهــر قلبــه وروحــه مــن دنــس الذنــوب والمعاصــي والخطايــا، ومــن 

لــوث المــادة والشــهوات والنــزوات الدنيئــة واللــذات الحســية واألغــراض 

الوضيعــة،  والتصرفــات  الدنيئــة  والممارســات  الخبيثــة  الشــيطانية 

وتنمــي لديــه الشــعور بالثقــة وبالعــزة والكرامــة والقــوة والعظمــة التــي 

كل مــا هــو دنــيء ووضيــع وحقيــر فــي الصفــات واألفعــال،  تبعــده عــن 

وتحثــه علــى االعتمــاد علــى الــذات والســعي الحثيــث فــي عطــاء الخيــر 

بــدون انقطــاع، والنهــوض بالمســؤوليات العظيمــة والقيــام باألعمــال 

والمهــام الجســيمة فــي الحيــاة بــدون ضعــف أو وهــن أو ملــل أو تــردد، 

وتجمــع القلــوب الطاهــرة النقيــة النظيفــة علــى اإلحســاس المتحــد 

، وتعــزز روح األخــوة الدينيــة واإلنســانية فــي  المتضامــن علــى الخيــر

والفــوز  ســاحة قدســه  إلــى  الوصــول  أجــل  مــن  وتعالــى  ســبحانه  اهلل 

برضوانــه، وتبعــث فــي اإلنســان روح إنســانية ســامية متوثبــة لعطــاء 

 وبــدون توقــف، وتعينــه علــى جميــع األمــور فــي 
ً
الخيــر ومتجــددة دائمــا

، والرهبــة مــن مواجهــة  الحيــاة، مثــل: طــرد الخــوف والرعــب مــن العــدو

كل والتحديــات، وتزيــد مــن القــوة المعنويــة والقــدرة  الصعوبــات والمشــا

علــى التحمــل والصمــود والثبــات فــي مواجهــة المحــن والصعوبــات 

والمشــكات والتحديــات والخصــوم واألعــداء، وتلهــم اإلنســان الحلــول 

واإلكــرام  الجــال  بــاهلل ذي  اإلنســان  وتوصــل  للمشــكات،  الســديدة 

كمــا لــه صفــات الجمــال وصفــات  والفنــاء فيــه واكتســاب صفاتــه، 
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ثــراء إنســانية اإلنســان وتكاملــه المعرفــي  الجــال، الــذي هــو األســاس إل

إصــاح ســلوكه وتقويــم مواقفــه  كرامتــه، و والتربــوي والحضــاري وصيانــة 

إخوانــه  وربــه و مــع نفســه  الحيــاة  فــي  والخاصــة وعاقاتــه  العامــة 

والطبيعــة، وتكــون ســبيًا إلــى تنميــة التاحــم والتضامــن علــى أســاس 

فكــري وروحــي راســخ ومتيــن.

فالصــاة هــي أفضــل وســيلة لتطهيــر قلــوب بنــي إســرائيل ممــا دخــل إليهــا 

مــن الخــوف والرعــب والمســكنة التــي تراكمــت طــوال ســنين العبوديــة والتبعيــة 

لفرعــون وقومــه المســتكبرين الظالميــن األقبــاط، حيــث اســتخدموهم فــي 

بالدونيــة  الشــعور  فيهــم  نمــى  ممــا  والمهينــة،  والوضيعــة  الشــاقة  األعمــال 

والمهانــة والحقــارة، وتعــززت لديهــم روح المســكنة والخضــوع والخنــوع إلرادة 

بُتِلــي بنــو إســرائيل بذلــك رغــم شــرف 
ُ
المســتكبرين، الفراعنــة والمترفيــن، وقــد ا

نســبهم وكونهــم مــن أوالد األنبيــاء العظــام الكــرام؟مهع؟، وكان فيهــم ملوك وحكام، 

ــل  ــرن الثامــن »8)« قب ــي الق ــذي حكــم مصــر ف ــل: يوســف الصّديــق؟ع؟ ال مث

الميــاد لســنين طويلــة، وســاهم فــي نجاحهــا لتجــاوز أزمــة القحــط والجفــاف 

 
ً
التاريخــي الــذي أصابهــا مــع الــدول المجــاورة لهــا، وســاهم فــي تنميتهــا فكريــا

 وبنــاء حضارتهــا المزدهــرة 
ً
 وعمرانيــا

ً
 واجتماعيــا

ً
 واقتصاديــا

ً
 وسياســيا

ً
ودينيــا

كانــا مــن أعظــم ملــوك  ذيــن 
َ
، ومثــل داوود وســليمان؟امهع؟ الل

ً
والمتميــزة جــدا

 
ً
األرض وغيرهــم، وقــد وصــل بنــو إســرائيل إلــى ذلــك الوضــع المأســاوي جــدا

قبــل أن يبعــث اهلل تبــارك وتعالــى فيهــم موســى بــن عمــران الكليــم؟ع؟ بســبب 

انحرافهــم الشــديد عــن الديــن اإللهــي الحنيــف، وعــدم اتفاقهــم علــى قيــادة 

عليــا مؤهلــة قويــة ونزيهــة وشــجاعة توحدهــم وتجمع شــملهم وتوعيهم وتأخذ 
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بيدهــم نحــو المعالــي وتدافــع عــن حقوقهــم وتصــون مصالحهــم. ونشــوب 

الخافــات الداخليــة والصراعــات البينيــة فــي صفوفهــم، وتعلقهــم الشــديد 

بعالــم الدنيــا والمــادة، وخوفهــم الشــديد مــن المــوت والرحيــل عــن عالــم الدنيــا 

الفانيــة الزائلــة، وعزوفهــم عــن التضحيــة والفــداء، ونحــو ذلــك، ممــا تتطلــب 

كافــة األصعــدة،  ، وعلــى 
ً
 وســلوكيا

ً
 وروحيــا

ً
إعــادة البنــاء والتأهيــل الشــامل، فكريــا

واإلداري  والعســكري  واألمنــي  واالقتصــادي  والسياســي  االجتماعــي  الصعيــد 

والتقنــي ونحــو ذلــك.

، وبنــاء منطقــة  وال شــك فــإن الصــاة والعبــادات الروحيــة، وحيــاة االســتقرار

 
ً
واقتصاديــا  

ً
وسياســيا  

ً
وروحيــا  

ً
فكريــا  

ً
تمامــا مســتقلة  بهــم  خاصــة  ســكنية 

 عــن النظــام الفرعونــي، ســاهم بــدون شــك 
ً
 وأمنيــا

ً
 وعســكريا

ً
إداريــا  و

ً
واجتماعيــا

كانــت ضروريــة  ، بــل 
ً
كثيــرا فــي مهمــة إعــادة البنــاء والتأهيــل، وســهلها ويســرها 

 للتحقيــق النجــاح فــي المهمــة فــي ظــل الظــروف واألوضــاع 
ً
وملحــة جــدا

القائمــة التــي ســبق شــرحها وبيانهــا، إال أنــه ينبغــي التنبيــه إلــى أن مثــل هــذه 

الخطــوة ليســت ســليمة ومطلوبــة فــي جميــع الظــروف واألحــوال واألوضــاع 

ــة فائقــة فــي مختلــف األوضــاع قبــل  واألوقــات، فتجــب دراســة الفكــرة بعناي

اإلقــدام عليهــا؛ لمعرفــة مــا هــو مناســب ومــا هــو غيــر مناســب منهــا، علــى 

خــاف بنــاء قــدرات الجماعــة واســتقاليتها، فإنهــا واجبــة للمحافظــة علــى 

وجودهــا وصيانــة حقوقهــا ومصالحهــا.

وقــد أمــر اهلل ســبحانه وتعالــى بنــي إســرائيل بــأن يقيمــوا الصــاة جماعــة، 

كامــًا تتحقــق بــه حكمتهــا  وأن يؤتوهــا حقوقهــا وشــروطها، وأن يؤدوهــا أداًء 



  576   الالمنطق في الفكر والسلوك - الجزء األول

ووظيفتهــا وأثرهــا فــي العقــل والفكــر والشــعور واإلرادة والســلوك، وأن يجعلوهــا 

 لارتقاء والتكامل المعرفي والتربوي والحضاري، وأن ال يكتفوا 
ً
 حقيقيا

ً
معراجا

بمجــرد اإلتيــان بصورتهــا وهيئتهــا الظاهريــة الفارغــة مــن الــروح والمضمــون.

وقــد جــاء فــي الروايــة عــن اإلمام موســى بــن جعفر الكاظــم؟ع؟: »لما خافت 

بنــو إســرائيل جبابرتهــا، ومنعــوا مــن إقامــة الصــالة فــي الكنائــس والِبَيــع العامــة، 

أمــروا أن يصلــوا فــي بيوتهــم؛ ليأمنــوا مــن بطــش فرعــون وحزبــه المجرميــن«)))، 

ممــا يــدل علــى أهميــة الصــاة فــي بنــاء الجماعــة المؤمنــة وتأهليهــا، وضــرورة 

المواظبــة علــى فعلهــا واإلتيــان بهــا علــى صورتهــا الصحيحــة التــي أمــر بهــا، 

كل الظــروف؛ ألنهــا  وعــدم تركهــا أو التفريــط بهــا بــأي حــال مــن األحــوال وفــي 

عمــود الديــن والدليــل علــى صــدق اإليمــان، وعلــى ضــرورة مراعــاة الظــروف 

ــر أوضــاع  ــا فــي إدارة وتدبي ــع وعــدم تجاهله ــى أرض الواق ــة القائمــة عل الفعلي

العباديــة  العامــة،  والقيــام بوظائفهــا  المؤمنــة والمحافظــة عليهــا  الجماعــة 

والرســالية واالجتماعيــة والسياســية واألمنيــة واالقتصاديــة واإلداريــة ونحوهــا، 

فــا يصــح التخلــي عــن الوظائــف العامــة الرئيســية وعــن الفــروض والواجبــات 

العامــة والخاصــة، وال يصــح تجاهــل الظــروف الواقعيــة واألوضــاع الفعليــة فــي 

إنمــا يجــب التوفيــق وخلــق التــوازن بيــن األمريــن، القيــام  إدارتهــا، و تدبيرهــا و

بالوظائــف وأداء الفــروض والواجبــات، ومراعــاة الظــروف واألوضــاع القائمــة في 

إدارتهــا وتدبيرهــا، وذلــك بشــكل دقيــق وفعــال يحافــظ علــى الظــروف العامــة 

األهــداف  ويحقــق  المقاصــد  إلــى  الوصــول  ويضمــن  والواجبــات،  والفــروض 

والغايــات المطلوبــة منهــا.

1. تفسير القمي، جزء 1، صفحة 315
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وقــد بّيــن اهلل؟زع؟ لبنــي إســرائيل بأنهــم إذا التزمــوا بمــا أمروا به مــن التعليمات 

العمليــة  والتدابيــر  اإلجــراءات  واتخــذوا  الشــرعية،  والتكاليــف  والنصائــح 

إخاصهــم وجديتهــم، ووعدهــم  المطلوبــة منهــم، فهــذا يــدل علــى صدقهــم و

بأنــه ســيؤيدهم ويســدد خطاهــم وينجيهــم مــن فرعــون وحزبــه المجرميــن 

وعملهــم وينصرهــم عليهــم ويظهــر دينهــم الحــق ويســتخلفهم فــي األرض بــدالً 

ُْسًر�<)))، أي: إذا  �ي ُ�ْسِر 
ْ
�ل �نَّ َمَع  �إِ ُْسًر� 5  �ي ُ�ْسِر 

ْ
�ل �نَّ َمَع  اإِ

منهــم، قــول اهلل تعالــى: >�نَ

كلمــا  ، فرجــه اهلل؟زع؟ ووســعه برحمتــه وبركاتــه، وأنــه  اشــتد الكــرب وضــاق األمــر

وجــد عســر وصعوبــة وشــدة، فإنــه يوجد يســر عظيم وســهولة تقارنــه وتصاحبه 

، فالمصائب والشــدائد والمكاره  وتغلبــه، أي: ترجيــح أثــر اليســر علــى أثــر العســر

ْ�َ� ُعْسٍر  َ ُه �ب
َ
َ�ُل �لّل ْ حب ال تــدوم وال تبقــى، بــل تــزول وتنتهــي، قــول اهلل تعالــى: >َس�يَ

ُْسًر�<)))، وربمــا اســتبطنت المصائــب والشــدائد والمــكاره الخيــر الكثيــر والنفــع  �ي

العميــم.

وتعريــف العســر فــي اآليتيــن يــدل علــى أنــه واحــد، وتنكيــر اليســر يــدل علــى 

تكــراره، ولهــذا قيــل فــي الروايــات: »لــن يغلــب عســر يســرين«.

ــى االســتغراق والعمــوم  ــدال عل ــام ال ــل: فــي تعريــف اليســر باأللــف وال وقي

إن بلــغ مــا بلــغ مــن الصعوبــة والشــدة فإنــه فــي آخــره  كل عســر و لــة علــى أن  دال

التيســير والفــرج، وهمــا مازمــان لــه، ممــا يــدل علــى العنايــة اإللهيــة الفائقــة، 

الشــعور  ويمنــع  والعمــل،  الســعي  إلــى  ويدفــع  بالرجــاء  الشــعور  يوطــد  وممــا 

1. الشرح: 6-5
2. الطالق: 7
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 للمؤمنين والمســتضعفين، 
ً
ى ســارة جــدا باليــأس واإلحبــاط والكســل، وفيه بشــر

ــم  ل ــم الخالــص مــن شــوائب األ ــم والنعي ــى الرضــوان اإللهــي العظي ــة إل باإلضاف

والمقيــم الــذي ال زوال لــه وال اضمحــال فــي جنــات الخلــد فــي أعلــى مراتــب 

الفــردوس فــي اآلخــرة.

واآليــة الشــريفة المباركــة تشــير إلــى أهميــة القيــادة المؤهلــة ووحدتهــا فــي 

معنوياتهــا  ورفــع  وتماســكها  وحدتهــا  علــى  والمحافظــة  الجماعــة،  توحيــد 

وتطهيــر روحهــا مــن الخــوف والرعــب، وتنميــة الوعــي واإلدارة لديهــا، وتربيــة 

أفرادهــا علــى الجــرأة والشــجاعة والتضحيــة والفــداء، ومحــو نقــاط الضعــف 

األمــان،  شــاطئ  إلــى  بهــا  والوصــول  القــوة،  بنقــاط  واســتبدالها  فــي صفوفهــا 

كرامتهــا وحقوقهــا ومصالحهــا، واالرتقــاء بهــا فــي الحيــاة. وصيانــة 

وفــي اآليــة الشــريفة المباركــة فضــًا عــن ذلــك، إشــارة فــي غايــة األهميــة فــي 

 �ٰ
َ
ل ا �إِ

�نَ ْوَح�يْ
أَ
التربيــة الرســالية والسياســية واإلداريــة والتنظيميــة، قول اهلل تعالــى: >َو�

ا<)))، فهــي تشــير إلــى القيــادة الجماعيــة  ��قً �يُ ُ ِمْصَر �ب َما �بِ
ُ
ْ�ِمك  ِل�قَ

آ
ء� َ�ّ �بَ

�ن �قَ
أَ
ِه � �ي حنِ

أَ
ُم�َسٰ� َو�

ا<)))،  ��قً �يُ ُ ِمْصَر �ب َما �بِ
ُ
ْ�ِمك فــي مســألة تتعلــق بتدبيــر شــؤون الجماعــة، قولــه: >ِل�قَ

ممــا يــدل علــى ترجيــح وتفضيــل القيــادة الجماعيــة التــي تقــوم علــى التضامــن 

والتشــاور بيــن رؤســاء الجماعــة علــى القيــادة الفرديــة المســتبدة، فــي اتخــاذ 

والعســكرية  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة  والسياســية  األمنيــة  التدابيــر  كافــة 

ونحوهــا.

1. يونس: 87
2. نفس املصدر
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فقــد ســأل موســى الكليــم؟ع؟ ربــه العظيــم أن يجعــل أخــاه هــارون ؟ع؟ 

َ�ل  ْ  لــه، يشــاركه فــي النبــوة والرســالة والنهــوض بأعبــاء القيــادة، قولــه: >َو�حب
ً
وزيــرا

 ْ َك�ي  32 ْمِر�ي 
أَ
� �نِ�ي  ُه 

ْ
ِرك ْ سث

أَ
َو�  31 ِر�ي  رنْ

أَ
� ِه  �بِ ُ�ْد  ْ �سث  30 �ي  �نِ

أَ
� َهاُرو�نَ   29 ْهِل�ي 

أَ
� �نْ  ّمِ ًر�  �ي ِ َورن ِ�ي 

ّ
ل

ًر�<)))، وذلــك ألنــه  ِص�ي َ ا �ب �نَ �قَ �بِ َك ُك�ن
�نَّ ًر� 34 �إِ �ي ُكَرَك َك�ثِ

�نْ ًر� 33 َو�نَ �ي َ�َك َك�ثِ ِ
َس�بّ

�نُ

كلــف بمهمتيــن رئيســيتين، وهمــا: التبليــغ بالديــن اإللهــي الحنيــف، وتكويــن 

األمــة المســلمة. ممــا يــدل علــى األهميــة العظيمــة للقيــادة الجماعيــة لألمــة 

أو الجماعــة المؤمنــة؛ للوصــول بهــا إلــى شــاطئ النجــاة وتحقيــق األهــداف 

والغايات لوجودها في الحياة، وأن مســألة القيادة ال يجوز أن تترك للصدف، 

بــل يجــب أن تكــون طريقــة اختيارهــا وتعيينهــا وصاحياتهــا محــدودة بشــكل 

كفــاءة القيــادة  ، وأن  واضــح ال يقبــل اللبــس واالختــاف حولهــا فــي الدســتور

العليــا وعظمتهــا وكرامتهــا وعلــو شــأنها ال يعنــي االســتغناء عــن التشــاور والقيــادة 

ــة الصالحــة. ــة أو الجماعــة المؤمن الجماعي

فإن موســى الكليم؟ع؟ نبي عظيم من أولي العزم ومســدد بالوحي والتنزيل، 

ــة،  ــادة الجماعي ــة التشــاور والقي ــم يتجاهــل أهمي ــم يســتنكف ول ومــع ذلــك ل

وقــد أمــره اهلل ســبحانه وتعالــى علــى ذلــك، وتعامــل مــع موســى الكليــم وهــارون 

كشــريكين فــي الرســالة والقيــادة لبنــي إســرائيل، وخاطبهمــا بمــا يثبــت  ؟امهع؟ 

ذلــك ويعــززه علــى أرض الواقــع بــدون أن يلغــي ذلــك تقــدم موســى الكليــم 

 نفــي ذلــك، 
ً
إمامتــه لــه، فالقيــادة الجماعيــة ال تعنــي أبــدا علــى هــارون ؟امهع؟ و

، وممــا يرشــد المؤمنيــن األعــزاء إلــى تــرك االســتبداد 
ً
 وحتمــا

ً
بــل تتطلبــه قطعــا

والحــذر الشــديد مــن التفــرد بالقيــادة، فتلــك رذيلــة خلقيــة تــدل علــى األنانيــة 

1. طه: 35-29



  580   الالمنطق في الفكر والسلوك - الجزء األول

المفرطــة وتضخــم الــذات واإلعجــاب بالــرأي، وتضــر باإلخــاص، وتنتقــص مــن 

 بالقيــادة الرشــيدة الصالحــة، فيبقــى 
ً
المصداقيــة، وكل مــن الزمتــه ليــس جديــرا

واألخــذ  المشــترك،  الجماعــي  العمــل  التوجــه نحــو  األعــزاء  المؤمنيــن  علــى 

بالقيــادة الجماعيــة التــي تقــوم علــى الترابــط والتضامــن واإلخــاص والتشــاور 

بيــن رؤســاء األمــة أو الجماعــة وزعمائهــا، مــع التنبيــه إلى ضرورة التقيــد وااللتزام 

بشــروط العمــل الجماعــي والقيــادة الجماعيــة، وأهمهــا:

 أعلــى، 
ً
أن يكــون علــى رأس القيــادة الجماعيــة »مجلــس القيــادة« قائــدا أ. 

الفكريــة والروحيــة والمهنيــة، ويتمتــع بصاحيــات  الكفــاءة  يمتلــك 

تمكنــه مــن االضطــاع بالمهــام الموكلــة إليــه، وتتناســب معهــا فــي الكــم 

والنــوع، علــى قاعــدة: »ال مســؤولية بــدون صاحيــات تناســبها وتتكافــئ 

مجلــس  أعضــاء  بيــن   
ً
ومقــّدرا  

ً
ومحترمــا  

ً
مطاعــا يكــون  وأن  معهــا«، 

الدرجــة  فــي  التســاوي   
ً
أبــدا تعنــي  ال  الجماعيــة  فالقيــادة  القيــادة، 

كان موســى الكليــم وهــارون ؟امهع؟ شــريكين  »الرتبــة« والصاحيــات، لقــد 

 
ً
كان موســى الكليم إماما فــي النبــوة والرســالة والقيــادة وفــي نفــس الوقت 

 إلمامــة وقيــادة 
ً
 عليــه، وكان هــارون ؟ع؟ خاضعــا

ً
لهــارون ؟امهع؟ ومتقدمــا

 لــه، بــدون أن يضــر ذلــك بشــراكتهم فــي 
ً
موســى الكليــم؟ع؟ ومتبعــا

ــات  ــادة، وتصــور التســاوي فــي الرتــب والصاحي ــوة والرســالة والقي النب

ــة مــن الوهــم والجهــل والضــال. ــادة الجماعي بيــن أعضــاء القي

وتناغــم  وانســجامها  وحدتهــا  علــى  الجماعيــة  القيــادة  تحافــظ  أن  ب. 

أعضائهــا فيمــا بينهــم وعلــى قــوة تماســكها وتضامنهــا، وأن ال يتخلــى 
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بعضهــم عــن بعــض ال ســّيما في وقت الشــدائد، ويعتبر االحتــرام والتقدير 

واالعتبــار المتبــادل شــرط البــد منــه؛ لتحقيــق ذلــك، وهــو حــق ومــن 

ــوازم األخــاق الحميــدة التــي يجــب أن يتحلــى بهــا أعضــاء مجلــس  ل

القيــادة، ومــن فقدهــا وضيعهــا َفَقــْد َفَقــَد األهليــة والصاحيــة للقيــادة.

أن يتجنــب القائــد األعلــى وجميــع أعضــاء مجلــس القيــادة االســتبداد  ج. 

كل برأيــه، فإنهــا مــن االنحرافات النفســية والرذائل  إعجــاب  والخيــاء و

األخاقيــة والمهلــكات العظيمــة التــي تتنافــى مــع القيــادة الرشــيدة 

، قــول الرســول األعظــم 
ً
 والقيــادة الجماعيــة خصوصــا

ً
الصالحــة عمومــا

إعجــاب كل ذي رأي   و
ً
 وهــوى متبعــا

ً
 مطاعــا

ً
كــرم؟ص؟: »إذا رأيــت شــحا األ

ــه منعــه ذلــك مــن  كل مــن أعجــب برأي ــه فعليــك نفســك«)))؛ ألن  برأي

الســؤال واالســتفادة مــن غيــره واالستشــارة لهــم، ويحملــه علــى التعصــب 

كان خطــأ واالســتبداد، وال يســمع رأي مــن هــو أعلــم منــه،  إن  لرأيــه و

وعليهــم تــرك التســرع فــي إصــدار األحــكام والعجلــة فــي اتخــاذ القــرارات 

وأن يأخــذوا بالتشــاور والرويــة وتقليــب األمــور ودراســتها بموضوعيــة 

إصــدار األحــكام، ال ســيما فــي المســائل  ونزاهــة قبــل اتخــاذ القــرارات و

ــا المصيريــة والجوهريــة والحيويــة والرئيســية. والقضاي

تمــت  قــد  وســديدة  واضحــة  اســتراتيجية  رؤيــة  لديهــم  تكــون  أن  د. 

مناقشــتها وتمحيصهــا بعنايــة فائقــة، ولديهــم خطــط عمليــة وبرامــج 

عمــل واقعيــة فاعلــة، يتحمــل القائــد األعلــى مســؤولية اإلشــراف علــى 
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يتحلــوا  وأن  وتطبيقهــا،  تنفيذهــا  ثــم  إقرارهــا  و ومناقشــتها  وضعهــا 

بالجــرأة والشــجاعة التــي تامــس اإلمكانيات الفعلية المادية والبشــرية 

والمعنويــة للجماعــة وتفعيلهــا وال تقصــر عنهــا.

التشــاور  إلدارة  بعنايــة؛  بدقــة ومختــارة  آليــات محــددة  يعتمــدوا  أن  هـ. 

كل عضــو  إعانهــا، بحيــث يعلــم  »التــداول« بينهــم واتخــاذ القــرارات و

؟ وكيــف  كيــف يدخــل إلــى القــرار فــي مجلــس القيــادة بشــكل واضــح، 

يخــرج بــه؟ وكيــف يتــم إعانــه؟

جميــع  بتنفيــذ  القيــادة  مجلــس  أعضــاء  مــن  عضــو  كل  يلتــزم  أن   . و

 فــي 
ً
إخــاص، وأن يتضامنــوا جميعــا كمــا هــي عليــه بصــدق و القــرارات 

 وســعهم وطاقتهــم فــي 
ً
تنفيذهــا والمســؤولية عنهــا، ويســتنفذوا جميعــا

كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس  عمليــة التنفيــذ والتطبيــق، وأن يلتــزم 

القيــادة بتنفيــذ المهــام والواجبــات الموكلــة إليــه مــن القائــد األعلــى، 

كمــا  وأن يخلــص فــي القيــام بهــا ويحــرص تمــام الحــرص علــى أدائهــا 

وال  يتجــاوز حــدوده  ال  وأن  وجــه،  كمــل  وأ أحســن  علــى  عليــه  هــي 

يتخطــى صاحياتــه وال يزاحــم غيــره فيمــا خــول فيــه. ويجــب تفعيــل 

المحاســبة مــن قبــل القائــد األعلــى لجميــع أعضــاء مجلــس القيــادة، 

وعــدم التســاهل مــع التقصيــر والتراخــي فــي تنفيــذ القــرارات والواجبات 

الجســمية،  األخطــاء  ســيما  ال  المبــررة  غيــر  األخطــاء  ومــع  والمهــام 

ــل  ــة، ويعــد ذلــك دلي ــروح رياضي ــل ذلــك ب ــى األعضــاء تقب ويجــب عل

ــه لانضبــاط  ــد من ــة وشــرط ال ب علــى الصــدق واإلخــاص والمصداقي
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والنجــاح والوصــول إلــى تحقيــق األهــداف والغايــات والمقاصــد لألمــة 

الجماعــة. أو 

دعاء موسى؟ع؟ على فرعون وحزبه

ل��  صنِ ا ِل�يُ �نَ ا َر�ب �يَ
اهقِ �لد�نْ َح�يَ

ْ
ْمَ��ل� �نِ� �ل

أَ
هقً َو� �نَ �ي ِ ُه رن ْرَعْ��نَ َوَملاأ �قَ �نِ �يْ

�قَ
آ
َک � �ن ا �إِ

�نَ اَل ُم�َس� َر�ب >َو�قَ

��بَ 
َ��نَ

ْ
َرُو� �ل َ �� َح�ق� �ي ِم�نُ �أْ ُ لا �ي ِهْم �نَ ��بِ

ُ
ل � �قُ

َ
ُ�ْد َعل ْ ْمَ��ِلِهْم َو�سث

أَ
� �

َ
ا �ْطِمْس َعل �نَ ِلَک َر�ب �ي َع�نْ َس�بِ

َم< ِل�ي �ل�أ

ــى اهلل  ــغ موســى الكليــم؟ع؟ فــي إظهــار المعجــزات وفــي الدعــوة إل لقــد بال

ســبحانه وتعالــى والديــن اإللهــي الحــق، وعــرض علــى فرعــون الطاغيــة وملئــه 

المســتكبرين مــن األشــراف واألعيــان والمترفيــن وكبــار  الفاســدين المجرميــن 

القــادة والموظفيــن المدنييــن واألمنييــن والعســكريين اآليــات النيــرات والبينــات 

 ال يحصــى عــدده، وردد عليهــم 
ً
 مكــررا

ً
الواضحــات والحجــج الباهــرات عرضــا

 لغرضــه، وحذرهــم 
ً
ــا كافي ــًا   طوي

ً
ــا النصائــح الصادقــة والمواعــظ البالغــة زمان

كانــوا عليــه مــن الكفــر  عــذاب اهلل؟زع؟ وانتقامــه، وأنذرهــم ســوء عاقبــة مــا 

والضــال والعنــاد واالســتكبار فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، ولكــن بــدون فائــدة 

كفرهــم وضالهــم، وقســوًة  الً علــى   وضــا
ً
كفــرا ترجــى منهــم، فلــم يــزدادوا إال 

 
ً
إعراضــا ــى اســتكبارهم، و  عل

ً
ــى عنادهــم، واســتكبارا  عل

ً
ــادا ــى قســوتهم، وعن عل

 وألســباب موضوعيــة 
ً
 تامــا

ً
عــن الحــق علــى إعراضهــم، ويئــس مــن إيمانهــم يأســا

كافيــة، ولــم يبــق لــه مطمــع فــي هدايتهــم، وعلــم بالتجربــة وطــول الصحبــة أو 

بالوحــي والتنزيــل بأنــه لــن يأتــي منهــم إال المزيــد مــن البغي والضــال والطغيان، 
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كالمحــال، وقــد حّرموا اإليمان على عباد اهلل المســتضعفين  وأن إيمانهــم أصبــح 

كل مــا جاءهــم بــه مــن المعجــزات  والتابعيــن لهــم مــن عــوام النــاس، بعــد 

ــَم  ــة القاطعــة، وَعِل ــرات الواضحــات واألدل الباهــرات القاهــرات والبينــات الني

، وماضيــن علــى مــا  ــَم اليقيــن بأنهــم مصريــن علــى الجحــود والعنــاد واإلنــكار
ْ
ِعل

هــم عليــه مــن الكفــر والضــال واإلفســاد فــي األرض، ومقيميــن عليــه ودائميــن، 

علــى  واإلبقــاء  واســتضعافهم  إســرائيل  بنــي  أذى  عــن   
ً
أبــدا يكفــوا  لــن  وأنهــم 

إذاللهــم واســتخدامهم بغيــر حــق فــي األعمــال الشــاقة الوضيعــة،  اســتعبادهم و

والســعي لفتنتهــم عــن دينهــم اإللهــي الحــق، واســتهدافهم وقصدهــم بالســوء 

. والشر

وحينئــٍذ اشــتد غضبــه عليهــم، وبالــغ فــي مقتهــم وكراهيــة حالهــم، ليــس 

 منــه علــى 
ً
 لربــه ؟ج؟، وللخيــر والصــاح خوفــا

ً
إنمــا غضبــا  لنفســه، و

ً
غضبــا

مســتقبل األمــة والمســيرة البشــرية، فتوجــه أوالً لبنــي إســرائيل وأوصاهــم بالصبــر 

ــى، واالســتعانة  ــوكل علــى اهلل ســبحانه وتعال والصمــود والتحمــل والثبــات والت

كل شــيء وهــو ال يخلــف الميعــاد،  بــه والثقــة بوعــده الصــادق؛ ألنــه قــادر علــى 

وحذرهــم مــن الوهــن والضعــف والخنــوع والتراجــع والخضــوع إلرادة الفراعنــة 

 لمقــت اهلل ؟ج؟ لهــم وتســليطه 
ً
ــك ســببا ــن؛ فيكــون ذل والمســتكبرين المجرمي

ويهلكوهــا  أنفســهم  بذلــك  فيخســروا  منهــم،  وتمكينهــم  عليهــم  ألعدائهــم 

ــا واآلخــرة. ــن الدني وَيشــَقون فــي الداري

ولمــا علــم بــأن ال طاقــة لبنــي إســرائيل المســتضعفين علــى مقاومــة فرعــون 

وحزبــه المجرميــن؛ وذلــك بســبب الخلــل فــي ميــزان القــوى الماديــة والبشــرية 
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وميلــه الشــديد لصالــح فرعــون وحزبــه المجرميــن، ولمــا يتصــف بــه فرعــون 

وحزبــه مــن القســوة والبطــش الشــديد بــدون رحمــة ببنــي إســرائيل، والخــوف 

 بحالهــم، وتوجــه إلى ســاحة القدس اإللهي 
َ

علــى بنــي إســرائيل مــن الفتنــة، َرأف

ــه المجرميــن إخــوان الشــياطين،  بالتضــرع والتوســل، ودعــا علــى فرعــون وحزب

ّمــَن أخــوه ووزيــره وشــريكه فــي النبــوة الرســالة والقيــادة هــارون ؟ع؟ علــى 
َ
وأ

ْرَعْ��نَ  �قَ �نِ �يْ
�قَ
آ
َك �

�نَّ ا �إِ
�نَ َّ دعائــه، فكانــا شــريكين فــي الدعــاء، فقــال فــي دعائــه: >َر�ب

أنعمــت  أنــك  ِلَك<)))، أي:  �ي �� َع�ن َس�بِ
ُّ
ل صنِ ِل�يُ ا  �نَ َّ َر�ب ا  �يَ

�نْ
ُ

�لّد اهقِ  َح�يَ
ْ
�ل �نِ�ي  ْمَ��لً� 

أَ
َو� هقً  �نَ �ي ِ رن ُه 

اأَ
َ
َوَمل

علــى فرعــون وحزبــه المجرميــن الفاســقين مــن األشــراف واألعيــان وكبــار القــادة 

والموظفيــن المدنييــن واألمنييــن والعســكريين وغيرهــم بالنعــم العظيمــة مــن 

الزينــة التــي يتزينــون بهــا ويتفاخــرون بينهــم وتجــذب النفــوس الضعيفــة ونفوس 

العــوام إليهــم، مثــل: الحلــي والجواهــر مــن الذهــب والفضة والزبرجــد والياقوت 

ونحوهــا، والثيــاب والفــرش الفاخــرة التــي تتصــف بالحســن والجمــال، والبيــوت 

المزخرفــة الواســعة، والمراكــب الضخمــة الفاخــرة، والخــدم والحشــم وصحــة 

البــدن وحســن القامــة والصــورة ونحــو ذلــك، واألمــوال الكثيــرة التــي يتعظمــون 

ــاء  بهــا علــى النــاس ويتفاخــرون بهــا، مثــل: األراضــي الشاســعة والبســاتين الغن

ــة  ــن والجــاه والملــك والســلطان والمكان ــك، والبني ــرة ونحــو ذل واألنعــام الكثي

االجتماعيــة ونحــو ذلــك، إال أنهــم بــدالً مــن شــكر النعمــة وأداء حقهــا وتوظيفهــا 

كمــا هــو المفــروض بحكــم العقــل والمنطــق  فــي الخيــر والتنميــة واالزدهــار 

والديــن الحنيــف، مالــوا إلــى الكفــر والضــال والجحــود والطغيــان والمعصيــة، 

بهــا  واســتعانوا  أنانيتهــم،  لفــرط  والمقــدرات  والســلطة  باألمــوال  واســتأثروا 
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ووظفوهــا فــي اإلضــال عــن ســبيل اهلل ؟ج؟ والحــق، وصــرف النــاس عــن الديــن 

اإللهــي الحنيــف، ومــن أجــل ترســيخ ملكهــم ونظامهــم ودينهــم الفرعونــي، أي: 

عبــادة فرعــون الطاغيــة وطاعتــه بــدالً مــن عبــادة اهلل ســبحانه وتعالــى وطاعتــه، 

ومــن أجــل ظلــم العبــاد واإلفســاد فــي األرض بغيــر الحــق، وهــذا يــدل علــى هوان 

الدنيــا علــى اهلل؟زع؟، وعظيــم ســخطه وغضبــه علــى فرعــون وملئــه وعظــم مقتــه 

لهــم وكراهيتــه لحالهــم الســيئة المذمومــة، وخذالنــه لهــم واســتدراجهم بســبب 

إصرارهــم علــى الكفــر والضــال، واســتكبارهم علــى الحــق وأهلــه،  عنادهــم و

حيــث لــم تنفــع معهــم المعجــزات الباهــرات القاهــرات والبينــات النيــرات 

الواضحــات والبراهيــن القاطعــة والنصائــح الصادقــة والمواعــظ البالغــة ونحــو 

ذلــك.

وهذا يكشف عن خبث نفوسهم وسوء طبعهم وانحراف فطرتهم وتخلفهم 

ــوي، الفكــري والروحــي الشــديد، وتمكــن الشــقاء منهــم وانســاخهم مــن  المعن

رتبــة اإلنســانية وانحدارهــم إلــى درك الشــياطين وانحطــاط الحيــوان، وأنهــم 

 علــى اإلنســانية، ال ســيما علــى المؤمنيــن وقــادة 
ً
 جســيما

ً
 شــديدا

ً
يشــكلون خطــرا

اإلصــاح والمطالبيــن بالحقــوق المشــروعة الطبيعيــة والمكتســبة، وعليــه: فإنــا 

نســألك بمســألتين بشــأن هــؤالء المجرميــن:

مقتــك  عليهــم  تديــم  أن  أي:  ْمَ��ِلِهْم<)))، 
أَ
�  �ٰ

َ
َعل �ْطِمْس  ا  �نَ َّ >َر�ب قولــه:   .(

وغضبــك وســخطك، وأن تمحــق أموالهــم وتدمرهــا وتهلكهــا وتصيرهــا 

ــى حــال ال ينتفــع  ــا إل ، وتغيرهــا مــن حاله ــار ــزوال واالندث ــاء وال ــى الفن إل
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بهــا، وتزيــل آثــار النعمــة والخيــر مــن حياتهــم وتحولهــا إلى شــدة وعذاب 

ونقمــة، وتنــزل بهــم الشــدائد والبــاوي، وعلــى قلوبهــم الهمــوم والغمــوم 

بســبب  يســتحقون؛  مــا  فهــذا  الســوء،  جــزاء  أي: جازهــم  واألحــزان، 

إصرارهــم علــى الكفــر والضــال  عنادهــم واســتكبارهم علــى الحــق، و

والجحــود والظلــم للعبــاد واإلفســاد فــي األرض بغير الحق، وما يشــكلونه 

ــر واإلصــاح  ــن وقــادة التغيي ــى اإلنســانية والمؤمني ــر عل كبي مــن خطــر 

والمطالبيــن بالحقــوق الواقعيــة المشــروعة الطبيعيــة والمكتســبة، ومــن 

كفرهــم وضالهــم  كســر شــوكتهم وتذليــل تجبرهــم؛ ليرجعــوا عــن  أجــل 

 فــي األرض ويســهل 
ً
إفســادا  و

ً
 وطغيانــا

ً
وظلمهــم للعبــاد وال يــزدادوا بغيــا

قبولهــم للحــق واإليمــان.

فقــد ثبــت بالتجربــة أن النعمــة مغريــة ألهــل الجهــل والحماقــة بالظلــم 

قســاوة  وأن  الحــق،  الديــن  عــن  اإلعــراض  فــي  واالسترســال  والطغيــان 

الم الجســدية والنفســية، وعليــه:  قلوبهــم وشراســة نفوســهم ال تذللهــا اآل

فــإن دعــاء موســى الكليــم؟ع؟ يدخــل فــي دائــرة الســعي إلصاحهــم 

التشــديد  بوســائل  البشــرية  تاريــخ  وفــي  العالــم  فــي  الشــرور  وتقليــل 

والضغــط علــى المجرميــن بعــد أن فشــلت الحجــج ووســائل الليــن فــي 

إعادتهــم إلــى عقولهــم وفطرتهــم ورشــدهم. هدايتهــم و

صــارت  الفراعنــة  أمــوال  جميــع  أن  الروايــات  بعــض  فــي  جــاء  وقــد 

حجــارة، وقيــل فــي تفســير ذلــك: إن التدهــور االقتصــادي؛ بســبب 

الثــورة وســوء األوضــاع واألمــراض وتلــف المزروعــات بســبب العاهــات 
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وتلــوث الميــاه والبيئــة ونحــو ذلــك؛ بســبب آيــات العــذاب التــي نزلــت 

عليهــم مــن الســماء عقوبــة إلهيــة لهــم علــى أعمالهــم الســيئة المذمومــة، 

 هبطــت معــه قيمــة األمــوال المنقولــة وغيــر 
ً
قــد بلغــت قيمتهــا حــدا

كقيمــة الحجــارة، وهــو مــا يعــرف فــي  المنقولــة حتــى أصبحــت قيمتهــا 

االصطــاح االقتصــادي فــي أيامنــا بالتضخــم.

أي:  َم<)))،  ِل�ي
�أَ

ْ
�ل ��بَ 

َ��نَ
ْ
�ل َرُو�  َ �ي َح�قَّٰ�   �� ِم�نُ �أْ ُ �ي ا 

َ
ل �نَ ِهْم  ��بِ

ُ
ل �قُ  �ٰ

َ
َعل ُ�ْد  ْ >َو�سث قولــه:   .(

؛ فيكــون  اجعــل قلوبهــم قاســية مطبوعــة، فــا تحســن التفكيــر والتدبيــر

 لتدهــور األوضــاع العامــة فــي البــاد وانفتــاح أبــواب الثــورة 
ً
ذلــك ســببا

عليهــم، وال تقبــل قلوبهــم الحــق وال تنشــرح لإليمــان وال توفــق للطاعــة 

ليــم بــأم أعينهــم حيــن يعاينــون ملــك  والتوبــة، حتــى يــروا العــذاب األ

أرواحهــم  ليقبــض  مخيفــة؛  صــورة  أبشــع  فــي  يأتيهــم  الــذي  المــوت 

 ، الخبيثــة عنــد المــوت، فيؤمنــوا حينئــٍذ إيمــان إلجــاء ال إيمــان اختيــار

وهــو إيمــان ال ينفعهــم بشــيء، ثــم يعاينــوان العــذاب األليــم بعــد المــوت 

فــي نــار البــرزخ، ثــم يعاينــون العــذاب العظيــم الــذي ال مثيــل لــه علــى 

اإلطــاق فــي نــار جهنــم فــي اآلخــرة، فيخســرون بذلــك الداريــن الدنيــا 

واآلخــرة، وهــو مــا يســمى بالخــذالن واالســتدراج اإللهــي.

وقيــل: المــراد مــن اآليــة الشــريفة المباركــة أن موســى الكليــم؟ع؟ دعــا 

عليهــم باألنــكاد واألحــزان التــي تجعــل قلوبهــم فــي ضيــق وحــرج مــا 

، برجــاء أنهــم إذا زالــت عنهــم النعــم وضاقــت صدورهــم  دامــوا فــي الكفــر
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بكــروب الحيــاة تفكــروا فــي ســبب ذلــك وعــادوا إلــى عقولهــم وفطرتهــم 

ورشــدهم، ولجــأوا إلــى اهلل ذي الجــال واإلكــرام، وعجلــوا بالتوبــة إليــه 

ّرٌ  اَس �نُ
� َمّسَ �ل�نَّ كمــا هــي عــادة النفــوس الغافلــة، قــول اهلل تعالــى: >إَِودنَ

ِه<))). �يْ
َ
ل �إِ �نَ  �ي �بِ �ي �نِ

ّمُ َُّهم  َر�ب َدَعْ�� 

المجرميــن  وملئــه  فرعــون  علــى  الكليــم؟ع؟  موســى  دعــاء  كان  قلــت: 

 منــه عليهــم؛ بســبب عنادهــم واســتكبارهم علــى الحــق وأهلــه 
ً
الفاســقين غضبــا

إصرارهــم علــى الكفــر والضــال والجحــود واإلضــال، وجرأتهــم علــى الظلــم  و

واإلفســاد فــي األرض بغيــر الحــق وعلــى محــارم اهلل؟زع؟ ومقدســاته وشــريعته 

ودينــه الحــق وصــرف النــاس عنــه، وهنــا ينبغــي علينــا التوقــف؛ ألن وظيفــة 

إرشــادهم  األنبيــاء واألوصيــاء واألوليــاء الصالحيــن؟مهع؟ هــي هدايــة النــاس و

ــة لهــم فــي  برجــاء نجاتهــم مــن الشــقاء والهــاك وتحصيــل الســعادة الحقيقي

الداريــن الدنيــا واآلخــرة، فكيــف يجــوز ويصــح لموســى الكليــم وأخيــه هــارون 

؟امهع؟ أن يدعــوا علــى فرعــون وملئــه بعــدم التوفيــق للتوبــة واإليمــان والطاعة، ثم 

الهــاك والشــقاء فــي الداريــن الدنيــا اآلخــرة؟ أليــس ذلــك مخالــف لوظيفتهمــا 

الرســالية وغايتهمــا فــي الحيــاة؟!

والجــواب: نعــم!! إن وظيفــة األنبيــاء الكــرام واألوصيــاء الهاديــن المهدييــن 

واألوليــاء الصالحيــن؟مهع؟ هــي الهدايــة إلــى النــاس برجــاء نجاتهــم مــن الشــقاء 

والهــاك وتحصيــل الســعادة الحقيقيــة الكاملــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، 

ولكــن بعــض المجرميــن مــن الكفــار والمنافقيــن الذيــن بلغــوا الغايــة القصــوى 

1. الروم: 33
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فــي الكفــر والنفــاق، يصــل عندهــم اإلجــرام فــي حــق األمــة والبشــرية إلــى درجــة 

كل مــا يحملونــه مــن  شــنيعة، تحمــل األنبيــاء واألوصيــاء واألوليــاء؟مهع؟ رغــم 

الرأفــة والرحمــة والشــفقة بالعبــاد والصبــر والتحمــل لــألذى علــى الدعــاء علــى 

ــم فــي  لي ــاة بالهــاك والشــقاء والخســران والعــذاب األ ــن الجن أولئــك المجرمي

ــة الرحمــة وال يخــرج  ــى القســوة وقل ــا واآلخــرة، وهــذا ال يــدل عل الداريــن الدني

عــن الوظيفــة الرســالية لهــم فــي الحيــاة، بــل يكشــف عــن عظيــم جــرم أولئــك 

المجرميــن، ويدخــل فــي دائــرة شــهادتهم عليهــم بــأن ال أمــل فــي صاحهــم 

وهدايتهــم وأنهــم ال يســتحقون مــن اهلل؟زع؟ إال الخــذالن واالســتدراج والعــذاب 

األليــم فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة؛ وذلــك لمــا عرفــوه عنهــم عــن معاينــة وعلــم 

يقيــن مــن خبــث النفــس وســوء الطبــع وانحــراف الفطــرة وفســاد الفكــر والعقيــدة 

بحــق  الشــنيعة  اإلجراميــة  واألعمــال  والخصــال  الصفــات  وقبــح  والمنطــق 

ــاء والصالحيــن ونشــر الفســاد فــي األرض. اإلنســانية واألبري

اَل  علــى غــرار شــهادة النبــي العظيــم نــوح؟ع؟ علــى قومه، قــول اهلل تعالــى >َو�قَ

 �
َ
َول اَدَك  ِع�بَ ل��  صنِ �يُ ْرُهْم 

�نَ �قَ �ن  �إِ َك  �ن �إِ اًر� 26  َد�ي �نَ  ِر�ي َا�نِ
ك

ْ
�ل ِم�نَ  ر�ن  �ل�أ  �

َ
َعل ْر 

�نَ �قَ  �
َ
ل �ٌ� ر�بِ  �نُ

علــى  شــهداء هلل؟زع؟   
ً
الكــرام؟مهع؟ جميعــا واألنبيــاء  اًر�<)))،  ًر� َك�ن احبِ �نَ ل�  �إِ ِلُدو�  َ �ي

النــاس بالحــق، فهــم يشــهدون حقائــق األعمــال ويعلمــون بهــا عــن معاينــة 

ويقيــن، ويــؤدون الشــهادة بيــن يــدي اهلل ســبحانه وتعالــى فــي يــوم القيامــة.

األنبيــاء  مــن  وغيرهمــا  الكليــم؟امهع؟  وموســى  نــوح  دعــاء  فــي  جــاء  ومــا 

الكــرام؟مهع؟ هــو نــوع مــن الشــهادة فــي صــورة الدعــاء، وحاشــا ســاحتهم الطاهــرة 

1. نوح: 27-26
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المقدســة أن يتكلمــوا بالمظنــة وهــم يشــافهون رب العــزة والكبريــاء والجــال، 

اَل ُم�َسٰ�  ــه: >َو�قَ ونــودي اهلل ســبحانه وتعالــى فــي الدعــاء بوصــف الربوبيــة قول

والتذلــل  والخضــوع  العبوديــة  إلظهــار  <)))؛  ِ
�بّ ّرَ  �ٌ� �نُ اَل  >�قَ وقولــه:  ا<)))،  �نَ َّ َر�ب

واإلتبــاع؛ ولمناســبة وصــف الربوبيــة للمــراد مــن الدعــاء.

ى االســتدراج اإللهــي وعلــى  أضــف لمــا ســبق: إن هــذا الدعــاء يجــري مجــر

الخيــر  إرادتــه  و فــي غضبــه  أناتــه  الواســعة وطــول  منوالــه، فمــع رحمــة اهلل 

والهدايــة لجميــع عبــاده، إال أنــه يخــذل بعــض الكافريــن والمنافقيــن والعاصيــن 

ويســتدرجهم مــن حيــث ال يعلمــون؛ بســبب عنادهــم واســتكبارهم علــى الحــق 

إصرارهــم علــى الكفــر والضــال والنفــاق والمعصيــة، ولمــا يتصفــون  وأهلــه و

بــه مــن الخصــال القبيحــة المذمومــة، ومــا يرتكبونــه مــن الذنــوب والمعاصــي 

واألعمــال الســيئة والجرائــم ضــد اإلنســانية واألبريــاء والصالحيــن، قــول اهلل 

 44 ُم��نَ 
َ
ْ�ل َ �ي  �

َ
ل  ُ �ث َح�يْ ِم�نْ  ُهم  ُ ْ�ِرحب ْس�قَ َس�نَ  ِ َحِ��ي�ث

ْ
�ل  �

َهـ�نَ �بِ �بُ  �نِ
َ
ك �يُ َوَم�ن  ِ�ي 

ْر�ن
�نَ >�نَ تعالــى: 

<)3)، فالخــذالن واالســتدراج ال يــدالن علــى ضيــق  �نٌ �ي ِ��ي َم�قِ �ن َك�يْ ُهْم �إِ
َ
ْمِل�ي ل

أُ
َو�

إنمــا يــدالن علــى عظيــم جــرم الكفــار والمنافقيــن، وهــو مــن قبيــل  الرحمــة، و

المجــازاة، أي: مقابلــة الســوء بســوء مثلــه علــى قاعــدة: الجــزاء مــن جنــس 

العمــل.

وعليــه: فدعــاء موســى الكليــم؟ع؟ علــى فرعــون وملئــه المجرميــن يــدل علــى 

1. يونس: 88
2. نوح: 21

3. القلم: 45-44
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كمــال المعرفــة بــاهلل ذي الجــال واإلكــرام، والتقــاء إرادة موســى الكليــم وهــارون 

؟امهع؟ مــع اإلرادة اإللهيــة بإغــاق أبــواب اإليمــان والتوبــة والطاعــة علــى فرعــون 

وملئــه المجرميــن، أي: دعــا عليهــم بمــا علــم أنــه موافــق للحكمــة اإللهيــة 

البالغــة واإلرادة الربانيــة العليــا، وبمــا لــن يكــون غيــره بمقتضــى الحكمــة اإللهيــة 

ى اهلل الكفــرة، وهــي  كقــول القائــل: لعــن اهلل إبليــس، وأخــز واإلرادة الربانيــة، 

ــة، وأنهــم ال يســتحقون مــن  ــه معهــم حيل ــق ل ــم تب ــه ل ــه عليهــم، بأن شــهادة من

كأنــه قــال: ليثبتــوا علــى مــا هــم عليــه مــن  اهلل ؟ج؟ إال الخــذالن والعــذاب، 

الكفــر والضــال، وليطبــع اهلل؟زع؟ علــى قلوبهــم فــا يؤمنــوا حتــى يــروا العــذاب 

ــم الســيئة  ــم القبيحــة وأعماله ــم، فهــم ال يســتحقون مــن اهلل ؟ج؟ بصفاته األلي

إال الخــذالن والعــذاب، وفــي ذلــك عبــرة وموعظــة بالغــة لــكل ذي لــب وعقــل 

ــه عــن أن يفعــل مثــل فعلهــم، فيســتحق مثــل مــا يســتحقون،  ــر زاجــر ل وضمي

ويكــون مصيــره مثــل مصيرهــم فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة.

وهنــا تجــب اإلشــارة إلــى قــول البعــض، أن اآليــة الشــريفة المباركــة دليــل علــى 

أن اهلل ســبحانه وتعالــى يمكــن أن يضــل النــاس ويريــد ضالهــم، وهــذا خطــأ 

َبّيــن؛ ألن الضــال قبيــح واهلل ســبحانه وتعالــى منــزه عــن القبيــح، واإلضــال 

منــاٍف للحكمــة والكمــال المطلــق للــذات اإللهيــة. وفــي القــول المذكــور هــدم 

للثقــة  إبطــال  وفيــه  لغاياتــه،  ونقــض  أساســه  مــن  الحنيــف  الديــن  لبنيــان 

وترشــد  الهدايــة  إلــى  ترمــي  التــي  الســماوية  والكتــب  الكــرام؟مهع؟  بالمرســلين 

التكوينيــة هلل  ال ينفــي اإلرادة  إلــى اإليمــان بالديــن الحنيــف. وقولنــا  النــاس 

، إذ ال يســتقل شــيء  ســبحانه وتعالــى فــي ضــال الكافريــن الموافــق لاختيــار

ــوال أنــه أراد لهــم الضــال بــاإلرادة  بفعــل أو تأثيــر عــن اهلل ســبحانه وتعالــى، ول
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التكوينيــة لــكان قــد أجبرهــم علــى اإليمــان، والجبــر مخالــف للحكمــة اإللهيــة 

، وبــه  والغايــة مــن خلــق اإلنســان وتكليفــه، الــذي يقــوم علــى العقــل واالختيــار

تميــز مــن بيــن جميــع الكائنــات فــي الوجــود، وعليــه: فالهدايــة والضــال مــن 

كمــا ســبق بيانــه  اهلل ســبحانه وتعالــى بعنــوان المجــازاة ومقابلــة الســوء بالســوء 

ــم.  ــرآن الكري ــه مــن الق واالســتدالل علي

استجابة اهلل لدعاء موسى وهارون؟امهع؟

> ُم��ن
َ
ْ�ل َ �نَ ل� �ي �ي ِ َل �لدن �ي َ�ا�نِ َس�بِ �بِ

�ق َما َول� �قَ �ي �قِ
اْس�قَ َما �نَ

ُ
ك �قْ َدْعَ��قُ �بَ �ي حبِ

أُ
� �ْ اَل �قَ >�قَ

ــه الناصــح الصــادق  ــه وحبيب ــى لدعــاء ولي ــارك وتعال لقــد اســتجاب اهلل تب

األميــن موســى بــن عمــران الكليــم وأخيــه ووزيــره وشــريكه هــارون؟امهع؟ فقــال: 

 عبديــه وولييه 
ً
َما<)))، أي: قــال اهلل ســبحانه وتعالــى مخاطبــا

ُ
ك ْعَ��قُ

َ
�ق ّد �بَ �ي حبِ

أُ
� �ْ >�قَ

الكريميــن موســى الكليــم وأخيــه ووزيــره وشــريكه هــارون؟امهع؟ أن اهلل ربكمــا 

ووليكمــا وناصركمــا تبــارك وتعالــى قــد اســتجاب دعوتكمــا المباركــة علــى فرعــون 

الطاغيــة وملئــه المســتكبرين الظالميــن المجرميــن المارقيــن عــن الحــق مــن 

ــار القــادة والموظفيــن المدنييــن واألمنييــن والعســكرين  األشــراف واألعيــان وكب

كتافهــم وبجهودهــم النظــام الفرعونــي الفاســد،  وغيرهــم، الذيــن يقــوم علــى أ

وتعتمــد عليهــم الحكومــة الفرعونيــة الجائــرة المتجبــرة فــي إدارة البــاد وتدبيــر 

الشــؤون وممارســة الظلــم والجــور واألذى والتمييــز واالســتضعاف واإلذالل لبنــي 

ــم عــن الديــن  ــاس وصرفه ــة الن ــر الحــق وفتن ــي األرض بغي إســرائيل واإلفســاد ف
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اإللهــي الحنيــف وتحقيــق إرادة فرعــون ومقاصــده الطاغوتيــة الجائــرة؛ وذلــك 

بإنــزال المصائــب والنكبــات والشــدائد المتواليــة عليهــم، وبالهــاك والعــذاب 

األليــم، والطمــس علــى األمــوال بتســليط اآلفــات عليهــا، والربــط علــى قلوبهــم 

بالقســوة، فــا تقبــل الحــق وال تنشــرح لإليمــان وال توفــق للتوبــة والطاعــة هلل 

ســبحانه وتعالــى.

وهــذا الدعــاء مــن موســى الكليــم وأخيــه ووزيــره هــارون؟امهع؟ واالســتجابة 

كان عليــه فرعــون الطاغيــة وحزبــه المجرميــن  اإللهيــة للدعــاء؛ ســببهما مــا 

إخــوان الشــياطين مــن خبــث األنفــس وســوء الطبــاع واالنحــراف عــن الفطــرة 

ــزوا  وقبــح الصفــات والخصــال واألعمــال اإلجراميــة الســيئة الشــنيعة، ومــا تمي

بــه مــن العنــاد واالســتكبار علــى الحــق وأهلــه، والمكــوث علــى الغــي والكفــر 

والضــال واإلفســاد فــي األرض والظلــم للعبــاد، بحيــث ال تنفــع معهــم موعظــة 

بالغــة وال نصيحــة صادقــة وال إرشــاد ســديد وال حــوار علمــي منطقــي يســتند إلى 

الحجــة والدليــل والبرهــان.

أمــام  أن يشــعروا بحقارتهــم وضعفهــم وعجزهــم  وراء ذلــك  والغايــة مــن 

إرادتــه ومشــيئته وســلطانه، وتليــن قلوبهــم وتنكســر  عظمــة اهلل؟زع؟ وجبروتــه و

شــوكتهم ويســأموا مقاومــة دعــوة موســى الكليــم؟ع؟ ورســالته، ويتركــوا الغــرور 

�نَ  �ي الِس�ن رَع��نَ �بِ َل �نِ
آ
ا � �ن �ن �نَ

أَ
� � �قَ

َ
والتجبــر وتنحــط غلواؤهــم، قــول اهلل تعالــى: >وَول

<))) فــا يعنــي الدعــاء واالســتجابة اإللهيــة لــه  رو�ن
َّ
ك �ن َ�لُهم �يَ

َ
َمر��قِ ل ٍص ِم�نَ �ل�ث �ق َو�نَ

إنمــا يكشــفان عــن حجــم الجريمــة التــي يرتكبهــا  ، و
ً
القســوة وقلــة الرحمــة أبــدا

أولئــك المجرمــون فرعــون الطاغيــة وملــؤه المســتكبرون، ومــدى خطرهــم علــى 

1. األعراف: 130
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حاضــر المجتمــع والبشــرية ومســتقبلهما، وأن الدعــاء واالســتجابة اإللهيــة همــا 

مــن مقتضيــات الحكمــة اإللهيــة البالغــة فــي خلــق اإلنســان وفلســفة وجــوده 

القائميــن علــى مــا يتميــز بــه اإلنســان بيــن جميــع الكائنــات فــي الوجــود مــن 

والرحمــة   ، المصيــر وتقريــر  االختيــار  وحريــة  التفكيــر  علــى  والقــدرة  العقــل 

واإللهيــة الواســعة بالخلــق، ويجريــان علــى قاعــدة: »الجــزاء مــن جنــس العمــل 

ا 22  �بً
آ
�نَ َما �ي َم َكا�نَ�قْ ِمْرَ�اًد� 21 ِلل�اعنِ َه�ن َ �ن حب وموافــق لــه«، قــول اهلل تعالــى: >�إِ

�ًء  رنَ َ حب ا 25  سا�قً َوعنَ ًما  َحِم�ي ل�  �إِ ا 24  َر��بً
َ سث  �

َ
َول ْرًد�  َ �ب َها  �ي �نِ ��نَ  و�قُ

�نُ �يَ ل�  ا 23  ا�بً
ْح�قَ

أَ
� َها  �ي �نِ �نَ  �ي ِ �ث ل��بِ

 ألعمالهــم فــي الســوء، ولــو أن اهلل ؟ج؟ لــم يفعــل ذلك 
ً
ا<)))، أي: جــزاًء موافقــا ا�قً ِو�نَ

بفرعــون وملئــه المجرميــن، لــكان فــي ذلــك إغــراٌء لهــم علــى الجريمــة، وهــو 

ــف للحكمــة  ــن وهــو مخال ــة المؤمني ــاون بشــأن فتن ــف للحكمــة، والته مخال

ــّد دليــًا علــى عجــز اهلل ســبحانه وتعالــى  ومقتضــى الرحمــة بالمؤمنيــن، أو ُع

عــن ردعهــم، أو إرادة جبرهــم علــى اإليمــان والطاعــة بــدون اختيارهــم؛ ألنهــم 

إنمــا فعلــوا جرائمهــم باختيارهــم، فيكــون منعهــم بســلب االختيــار منهــم، وهــو 

أمــر مخالــف لمقتضــى الحكمــة اإللهيــة البالغــة فــي خلــق اإلنســان وتكليفــه 

االختيــار  وحريــة  بالعقــل  الكائنــات  جميــع  بيــن  وتميــزه  وجــوده  وفلســفة 

 يســتحق الثــواب واألجــر 
ً
 متســاميا

ً
وصناعــة ماهيتــه بنفســه فيكــون إنســانا

ــم.  يســتحق العــذاب األلي
ً
 متمــردا

ً
، أو شــيطانا

ً
 منحطــا

ً
ــا ــم، أو حيوان العظي

وعلــى هــذا األســاس يتحمــل مســؤولية التكليــف اإللهــي الــذي عجــزت 

الســماوات واألرض والجبــال عــن حملهــا وحملهــا اإلنســان بما هــو عاقل مختار 

إلــى النــور  يتكــون مــن روح وجســد، الــروح تجذبــه إلــى عالــم الملكــوت األعلــى و

1. النبأ: 26-21
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والطهــارة، والجســد يجذبــه إلــى عالــم األرض والمــادة عالــم الظلمــة والشــهوة، 

 لمنطــق العقــل وخــارج عــن ربقــة اإلنســانية حيــن 
ً
 جهــوالً مخالفــا

ً
وكان ظلومــا

يميــل إلــى الكفــر والنفــاق والجحــود والمعصيــة. 

، وأخيــه  كان يدعــو وفــي الحديــث النبــوي الشــريف: إن موســى الكليــم؟ع؟ 

كان يؤّمــن علــى دعائــه، والــذي يؤمــن علــى الدعاء  ووزيــره وشــريكه هــارون ؟ع؟ 

آميــن معنــاه: اســتجب،   للداعــي فــي ذلــك الدعــاء؛ ألن قــول 
ً
يكــون شــريكا

، ولهــذا قــال اهلل 
ً
كمــا أن الداعــي ســائل أيضــا فالــذي يؤّمــن علــى الدعــاء ســائل 

َما<))).
ُ
ك ْعَ��قُ

َ
�ق ّد �بَ �ي حبِ

أُ
� �ْ تعالــى: >�قَ

ــة  كل واحــد منهمــا قــد دعــا بنفــس الدعــاء، غاي ــل: ال يبعــد أن يكــون  وقي

مــا فــي األمــر أن اهلل تبــارك وتعالــى قــد حكــى الدعــاء عــن موســى الكليــم؟ع؟، 

وفــي جميــع األحــوال موســى الكليــم وهــارون ؟امهع؟ شــريكان فــي النبــوة والرســالة 

والقيــادة وأمرهــا واحــد.

وروي عــن اإلماميــن الباقــر والصــادق؟امهع؟ أن فرعــون مكــث بعد هــذا الدعاء 

أربعيــن ســنة حتــى أخــذه اهلل؟زع؟ أخــذ عزيــز مقتــدر وأهلكــه مــع جميــع جنــده 

وأعضــاء حزبــه المجرميــن، الذيــن يناصرونــه علــى أمــره، وكانــوا معــه بالغــرق فــي 

اليــم))). وال غرابــة فــي ذلــك فقــد لبــث نــوح؟ع؟ فــي قومــه يدعوهــم ألــف ســنة 

إال قليــًا، قبــل أن يهلكهــم اهلل؟زع؟ بالطوفــان األعظــم، فــا ينبغــي االســتعجال. 

ولهــذا المكــث وظائــف عديــدة، منهــا:

1. يونس: 89
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الزيــادة فــي إقامــة الحجــة اإللهيــة علــى فرعــون وحزبــه المجرميــن حتى  أ. 

 وال يكــون لهــم عذر 
ً
تبلــغ الغايــة القصــوى بحيــث تنقطــع حجتهــم تمامــا

�نَ  ِر�ي �نِ �نَ َوُم�ن ِر�ي سثِ  عنــد اهلل ســبحانه وتعالــى، قولــه تعالــى: >رُسلًا م�بَ
ً
أبــدا

ًما<)))،  َحِك�ي  � رنً �ي ِ َعرن �للـُه  َوَكا�نَ  �لرُسِل   �َ�ْ َ �ب هقٌ  ُححب �للـِه   �
َ
َعل اِس  ِلل�ن ��نَ 

ُ
ك َ �ي لا  ِل�أَ

<)))، أي: هلل  �نَ َم��ي حب
أَ
َه��ُكم �

َ
اَء ل � سث

َ
ل هقُ �نَ اِل�نَ هقُ �ل�ب ِللـِه �لُححب ل �نَ وقوله تعالى: >�قُ

ســبحانه وتعالــى الحجــة البالغــة التــي تنقطــع عندهــا معاذيركــم وتبطل 

شــبهاتكم، وقــد ترككــم مختاريــن فيكــون منكــم المؤمنــون المطيعــون 

ويكــون منكــم الكافــرون العاصــون، ولو شــاء اهلل لهداكم أجمعين بقدرته 

، وألجبركــم علــى اإليمــان والطاعــة وتــرك الشــرك والمعصيــة، ولكنــه 
ً
كرهــا

لــم يفعــل ذلــك وترككــم مختاريــن؛ ألن إجباركــم علــى اإليمــان والطاعــة 

مخالــف لمقتضــى الحكمــة اإللهيــة البالغــة والغايــة مــن خلــق اإلنســان 

، وعلى  وفلســفة وجــوده وتميــزه بيــن جميــع الكائنــات بالعقــل واالختيــار

هــذا األســاس تقــوم مســؤولية التكليــف اإللهــي لإلنســان. 

ظهــور آثــار اســتجابة الدعــاء وتجليهــا بوضــوح تــام فــي أحــوال فرعــون  ب. 

وحزبــه المجرميــن فــي الزمــن الواقــع بيــن الدعــاء وبيــن موعــد الهــاك، 

كثــر  فتقــام الحجــة عليهــم، وتتــم النعمــة علــى المؤمنيــن، ويتأهلــوا أ

لحمــل مســؤولية الرســالة اإللهيــة وبلــوغ غاياتهــا وتحقيــق أهدافهــا، 

وهــذا يتطلــب منهــم بــدون شــك الوعــي واليقظــة والمحاســبة والعمــل 

ــوي والحضــاري. ــدؤوب والحــراك فــي معــارج الكمــال المعرفــي والترب ال

1. النساء: 165
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وقــد أمــر اهلل ؟ج؟ موســى الكليــم وأخــاه ووزيره وشــريكه هــارون؟امهع؟ بالثبات 

وتعالــى،  والطاعــة هلل ســبحانه  والهدايــة  اإليمــان  مــن  مــا همــا عليــه  علــى 

والزيــادة فــي إلــزام الحجــة علــى فرعــون الطاغيــة وحزبــه المجرميــن، واالســتمرار 

فــي المقاومــة والجهــاد فــي ســبيل اهلل؟زع؟ والدعــوة إلــى اهلل ذي الجــال واإلكــرام 

إحياء  والديــن اإللهــي الحنيــف، والوعــظ والنصــح واإلرشــاد والتوجيه والبيــان و

إعائهــا، والعمــل علــى تربيــة المؤمنيــن المجاهديــن الصابريــن  كلمــة الحــق و

كمؤمنيــن ودعــاة  وتأهيلهــم مــن جميــع النواحــي الفكريــة والروحيــة والعمليــة 

التكامــل  لمســيرة  وقــادة  الحــق،  دينــه  إلــى  و واإلكــرام  الجــال  ذي  اهلل  إلــى 

البشــري المباركــة، وأوصاهــم بتــرك االســتعجال فــي الوصــول إلــى النتائــج قبــل 

كائــن ال محالــة، ولكــن فــي وقتــه وحينــه وأوانــه  حينهــا وأوانهــا، فــإن مــا طلبــاه 

ــه وتكــون  ــه ورحمت ــى ويقــدره بمقتضــى حكمت ــارك وتعال ــاره اهلل تب ــذي يخت ال

فيــه المصلحــة العامــة للنــاس.

كذلــك بلــزوم االســتقامة علــى الديــن الحــق والرســالة الربانيــة التــي  وأمرهــم 

حملهمــا إياهــا والتمســك بهمــا غايــة التمســك والحــرص عليهما تمــام الحرص، 

وعــدم الخــروج عــن أحــكام الديــن الحنيــف وعــدم الضجــر منــه تحــت أي 

ظــرف أو ضغــط أو نحــو ذلــك.

 عــن الخضــوع إلرادة المســتكبرين والظالميــن والجاهليــن 
ً
ونهاهمــا مطلقــا

المضليــن مــن بنــي إســرائيل، الذيــن ال علــم لهــم بالديــن الحنيــف وال بعظمــة 

اهلل ؟ج؟ وحكمتــه البالغــة فــي التشــريع والتدبيــر وبالحقائــق والســنن اإللهيــة 

وبتعليــق األمــور واالســتجابة للدعــاء علــى المصالــح بمقتضــى الحكمــة البالغــة 

والرحمــة الواســعة.
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والذيــن يســلكون طريــق االســتعجال فــي األمــور وعــدم االطمئنــان والوثــوق 

بوعــد اهلل؟زع؟، ويتجــرؤون علــى محــارم قــدس اهلل ســبحانه وتعالــى ومقــام 

كان  العــزة والعظمــة والكبريــاء والجبــروت اإللهــي المطلــق، ويتوهمــون أنــه متــى 

ــة فــي الحــال، والحــال أن  ــة حاصل كانــت اإلجاب  
ً
ــا الوعــد وكان الدعــاء مجاب

اهلل؟زع؟ قــد وعــد بالنصــر ونحــوه ويجيــب الدعــاء، ولكــن التحقيــق قــد يتأخــر 

إلــى الوقــت المناســب الــذي يقــدره وتكــون فيــه المصلحــة بمقتضــى حكمتــه 

البالغــة ورحمتــه الواســعة بالعبــاد، واالســتعجال يــدل علــى الحماقــة والجهــل 

. وال تكــون لهــؤالء الســفهاء  بالحقائــق والســنن اإللهيــة فــي الخلــق والتدبيــر

الجهــال الحمقــى عزيمــة علــى الســمو الفكــري والروحــي واالســتقامة في الســلوك 

والمواقــف والعاقــات مــن أجــل الوصــول إلــى الكمــال اإلنســاني المقــدر لهــم 

ــق بهــم. والائ

لمــا  االســتجابة  مــن  ؟امهع؟  وهــارون  الكليــم  موســى  ؟ج؟  اهلل  حــذر  وقــد 

يقترحونــه مــن مطالــب جاهليــة تنبــع مــن أهــواء النفــس الشــيطانية والغرائــز 

ــة وقصــور المعرفــة بالمعــارف الحقــة والشــريعة المقدســة وتخالــف  الحيواني

العقــل والمنطــق والفطــرة والطبــع اإلنســاني الســليم، وتقــوم علــى االســتعجال 

وعــدم االطمئنــان والوثــوق بوعــد اهلل الصــادق، لمــا فــي ذلــك مــن الضــال ومــا 

َل  �ي ِ َس�بِ
َ�ا�نّ �بِ

�قَّ � �قَ
َ
ينجــم عنــه مــن الفســاد فــي األرض بغيــر الحــق، قولــه تعالــى: >َول

.(((> ُم��نَ
َ
ْ�ل َ �ي  �

َ
ل �نَ  �ي ِ دن

َّ
�ل

وقيل: يعتبر األمر اإللهي لهما باالستقامة بمثابة األمر بالشكر على النعمة؛ 

1. يونس: 89
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 مــن اهلل تبــارك وتعالــى 
ً
ألن إجابــة اهلل تبــارك وتعالــى دعــوة عبــده يعــد إحســانا

 لــه، وتلــك نعمــة ربانيــة عظيمــة تســتحق مــن العبــد الشــكر هلل 
ً
كرامــا إ للعبــد و

تبــارك وتعالــى عليهــا، وأعظــم الشــكر فــي المقــام طاعــة المنعــم واالســتقامة 

علــى أمــره ونهيــه.

وقــد أعقــب اهلل ؟ج؟ األمــر باالســتقامة بالنهــي عــن اتبــاع طريــق الجاهليــن، 

رغــم أنــه مشــمول وداخــل فــي االســتقامة؛ ألهميتــه ومــن أجــل توخــي الحــذر 

كل المجتمعــات فــي العالــم علــى طــول التاريــخ  منهــم؛ ألنهــم موجــودون فــي 

وعــرض الجغرافيــا؛ وألن طاعتهــم مخالفــة للعقــل والمنطــق والفطــرة والطبــع 

اإلنســاني الســليم والمصلحــة العامــة للمجتمــع واإلنســانية؛ لمــا يترتــب علــى 

طاعتهــم مــن الفســاد ومــن العــدول عــن طريــق الحــق والديــن الحنيــف، لهــذا 

« لتحصيــل  ــر منهــم بشــكل خــاص؛ ألهميــة الموضــوع »التحذيــر ــزم التحذي ل

االســتقامة علــى الديــن الحــق والمنطــق الســليم، وتحقيــق الخيــر والصــاح 

ــن  ــة فــي الداري ــى الكمــال والســعادة الحقيقي والمصلحــة العامــة، والوصــول إل

الدنيــا واآلخــرة.

االعوجــاج ومســتعملة  االعتــدال وهــي ضــد  االســتقامة حقيقتهــا  وقيــل: 

 فــي معنــى مازمــة الحــق والرشــاد، فاألمــر بهــا جامــع لجميــع خصــال 
ً
كثيــرا

الخيــر والصــاح والفــاح والفضيلــة.

وقيــل: إن فــي التوجيــه اإللهــي الظاهــر فــي اآليــة الشــريفة المباركــة تلويــح 

وتلميــح إلــى أن بنــي إســرائيل ســيطلبون بجهالتهــم مــن موســى وأخيــه ووزيــره 

 غيــر مرضيــة عنــد اهلل ســبحانه وتعالــى وفــي دينــه 
ً
وشــريكه هــارون؟امهع؟ أمــورا
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والطبــع  والفطــرة  والمنطــق  للعقــل  المقدســة، ومخالفــة  وشــريعته  الحنيــف 

كمــا هــي العــادة لــدى الجاهليــن وغيــر الواعيــن مــن أتبــاع  اإلنســاني الســليم، 

األنبيــاء الكــرام؟مهع؟ أو المتظاهريــن باالتبــاع وهــم ليســوا متبعيــن فــي الحقيقــة 

الفطــرة  عــن  وخارجــون  الديــن  مــن  مارقــون  منافقــون  هــم  إنمــا  و والواقــع، 

ومخالفــون للعقــل، ويظهــرون ويعلنــون بألســنتهم خــاف مــا يبطنــون ويســرون 

ــة. فــي أنفســهم مــن الكفــر والشــرك والضــال والمعصي

كمــا أمــر اهلل ؟ج؟ عبديــه وولييــه موســى الكليم وهــارون ؟امهع؟ برباطة الجأش 

كل  والصبــر والثبــات والتحمــل والصمــود وعدم الخوف والجزع من ســيل المشــا

والصعوبــات والعوائــق والعقبــات التــي ســتقف فــي وجهيهمــا وتعتــرض طريــق 

إرشــادهم وتوجيههــم  دعوتهمــا إلــى اهلل ذي الجــال واإلكــرام وتربيــة المؤمنيــن و

وتأهيلهــم، وأن يكونــا جازميــن وحاســمين فــي أمــور الدعــوة والتربيــة والبنــاء 

والجهــاد والمقاومــة، وعــدم التنــازل إلــى فرعــون وملئــه المترفيــن الجاهليــن 

واالنتهازييــن مــن بنــي إســرائيل والخضــوع إلــى إرادتهــم الجاهليــة االســتكبارية 

الجائــرة عــن الحــق والعــدل والخيــر والفضيلــة والصــاح، وعليهمــا باالســتمرار 

فــي تنفيــذ برامــج الدعــوة والتربيــة والبنــاء والجهــاد والمقاومــة، والمقاومــة 

ــي  ــة الجهــاء وللنظــام الفرعون ــة واإلرادة الجاهلي ــة الطاغوتي ــإلرادة الفرعوني ل

الفاســد والدولــة الجائــرة والحكومــة االســتبدادية الظالمــة، ولبرامجهــم فــي 

الحــق،  بغيــر  األرض  فــي  واإلفســاد  واإلذالل  واالســتضعاف  والفتنــة  اإلضــال 

لــوازم  فــإن ذلــك مــن  واإلبــاء والحريــة والكرامــة،  بالعــزة والنخــوة  والتحلــي 

إخــاص النيــة هلل رب العالميــن، والمؤمــن بمــا هــو  صــدق اإليمــان وكمالــه و

مؤمــن مطيــع هلل ذي الجــال واإلكــرام ويتخلــق بأخاقــه فــي ســير تكاملــه، 
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وأن عــزة المؤمــن وكرامتــه وشــرفه مــن عــزة اهلل ؟ج؟ وكرامتــه وشــرف منزلتــه؛ 

ألن صفاتــه وأفعالــه مــن تجليــات صفــات اهلل ذي الجــال واإلكــرام وأفعالــه، 

والمؤمــن بمقــدار مــا يحافــظ علــى عزتــه وكرامتــه وشــرفه، بمقــدار مــا يكشــف 

كمالــه ومــدى قربــه مــن اهلل ذي الجــال واإلكــرام وفنائــه فيــه والمقــام فــي  عــن 

ســاحة قدســه، ويجســد حقيقــة اإليمــان وكمالــه، وبمقــدار مــا يتخلــى ويتنــازل 

عــن العــزة والكرامــة والشــرف والنخــوة واإلبــاء، بمقــدار مــا يكشــف عــن نقــص 

إنســانيته وضعــف إيمانــه ونقصــه وبعــده عــن ســاحة القــدس اإللهــي وحقائــق 

اإليمــان، وهــي صفــات يجــب أن يتحلــى بهــا اإلنســان بمــا هــو إنســان عاقــل، 

وفــي الحديــث الشــريف عــن اإلمــام الصــادق؟ع؟ أنــه قــال: »إن اهلل فــوض إلــى 

. أمــا تســمع اهلل تعالــى 
ً
كلهــا ولــم يفــوض إليــه أن يكــون ذليــال المؤمــن أمــوره 

 ،
ً

 وال يكــون ذليــال
ً
يــزا <))) فالمؤمــن يكــون عز �ن �ي ِم�نِ ُم�أْ

ْ
هقُ َوِلَرُس�ِلِه َوِلل ِ�رن

ْ
يقــول: >َوِللـِه �ل

إن المؤمــن أعــز مــن الجبــل؛ ألن الجبــل يســتقل منــه بالمعــاول والمؤمــن ال 

يســتقل مــن دينــه شــيء«)))، وعليهمــا التــوكل علــى اهلل؟زع؟ واالســتعانة بــه والثقــة 

ــه. ــوازم صــدق اإليمــان وحقيقتــه وكمال كلــه مــن ل بوعــده، وذلــك 

ومــن المفيــد اإلشــارة هنــا إلــى أن األمــر اإللهــي المشــترك لموســى الكليــم 

وأخيــه ووزيــره وشــريكه هــارون؟امهع؟ باإلجــراءات العمليــة فــي تدبيــر شــؤون 

إدارة أوضاعهــم السياســة واألمنيــة والعســكرية واالقتصاديــة  بنــي إســرائيل و

واالجتماعيــة ونحوهــا، وباالســتقامة علــى الديــن الحــق وعــدم اتبــاع ســبيل 

الجاهليــن والخضــوع إلرادتهــم، ونحــوه، يــدل علــى ضــرورة احتــرام مقامــات 

1. املنافقون: 8
2. تهذيب األحكام، جزء 6، صفحة 179
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القيــادات فــي الجماعــة أو الدولــة وعــدم انتقاصهــا بــأي حــال مــن األحــوال 

وفــي أي ظــرف مــن الظــروف؛ ألن ذلــك يعكــس روح الجماعــة واألمــة ومكانتها، 

ويصــون وحدتهــا وقوتهــا وعزتهــا وكرامتهــا، وأن وجــود مــن هــو أعلــى فــي ســلم 

القيــادة ال يعنــي انتقــاص اآلخريــن الذيــن هــم أقــل درجــة منــه والتقليــل مــن 

شــأنهم ومكانتهــم ومقاماتهــم.

بالوعــي  القيــادة  أعضــاء  جميــع  تحلــي  ضــرورة  علــى  األمــر  يــدل  كمــا 

والشــجاعة والثبــات وقــوة اإلرادة، واالســتيعاب الكامــل والواضــح للرؤية الفكرية 

واالســتراتيجية والتكتيــك والخطــط وبرامــج العمــل، وأن يتناســب مــدى الوعــي 

والتحلــي بالصفــات والتمكــن مــن المهــام والكفــاءة مــع الموقــع القيــادي الــذي 

 وتنــاط بــه 
ً
يحتلــه العضــو والمســؤوليات المنوطــة بــه، وأن ال يتبــوء فــرد موقعــا

كبــر مــن وعيــه ومؤهاتــه الفكريــة والروحيــة والعمليــة »المهنيــة«،  مســؤولية أ

 مــن هــذه الصفــات الرئيســية يفقــد األهليــة والصاحيــة 
ً
ومــن يفقــد شــيئا

للقيــادة الواعيــة الرشــيدة الناجحــة، وال يليــق بــه أن يتولــى القيــادة والمســؤولية 

فــي الجماعــة واألمــة المســلمة، وأن اإلخــال بهــذه الشــروط طريــق إلــى الفشــل 

والخــروج عــن طريــق الحــق واالســتقامة والنجــاح وعــدم الوصــول إلــى األهــداف 

والغايــات وتحقيــق القاصــد.

كذلــك إلــى أن األمــر اإللهــي لموســى الكليــم وأخيــه  كمــا ينبغــي اإلشــارة 

ووزيــره وشــريكه هــارون؟امهع؟ باالســتقامة ونهيهمــا عــن المعصيــة وعــن اتبــاع 

كامليــن ومعصوميــن عــن الخطــأ، إنمــا يجــوز ويصــح  ســبيل الجاهليــن بمــا همــا 

مــن اهلل ســبحانه وتعالــى علــى قاعــدة: »أن األعلــى مــن شــأنه أن يأمــر وينهــى 
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كائنــة مــا تكــون منزلتــه ومكانتــه ووظيفتــه«،  ويعــظ وينصــح مــن هــو دونــه 

وليــس مــن شــأن األدنــى بحكــم العقــل والمنطــق والمقــام أن يأمــر وينهــى مــن 

هــو أعلــى منــه، وفــي ذلــك مخالفــة للــذوق اإلنســاني واألدب الرفيــع والفضيلــة 

واألخــاق الحميــدة، ولمقتضيــات المقامــات والضبــط والتنظيــم فــي الحيــاة 

 وهو رب 
ً
كماالً مطلقا كامل  والتدبير وحســن اإلدارة. وألن اهلل ســبحانه وتعالى 

العالميــن ومربيهــم ومدبــر جميــع أمورهــم والقائــم علــى شــؤونهم، وال يســتقلون 

فــي شــيء مــن شــؤونهم عنــه بحكــم الضــرورة الوجوديــة التــي ال تقبــل التخلــف 

والتعطيــل والتبديــل، فقــد جــاز لــه وصــح منــه األمــر والنهــي والوعــظ والنصــح 

لألنبيــاء والمعصوميــن؟مهع؟ رغــم عصمتهــم وكمالهــم اإلنســاني؛ ألن ذلــك إنمــا 

كان بفضلــه ونعمــة منــه عليهــم، وال يجــوز لغيــره وال يصــح منــه أن يفعــل ذلــك 

 ومعصومــون، نعــم 
ٌ

ــل ّم
ُ
ك ــاء المطهريــن؟مهع؟؛ ألنهــم  ــاء الكــرام واألوصي مــع األنبي

كمــل أن يأمــر وينهــى ويعــظ وينصــح المعصــوم  يجــوز ويصــح مــن المعصــوم األ

كمــا هــو الحــال بالنســبة لموســى  الــذي هــو دونــه فــي الكمــال أو تحــت إمامتــه، 

كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى إبراهيــم  الكليــم مــع أخيــه ووزيــره هــارون؟امهع؟، و 

الخليــل مــع لــوط؟امهع؟ ونحــو ذلــك.

هالك فرعون وجنوده وحزبه المجرمين أجمعين

ُه 
َ
ْدَرك

أَ
�  � دنَ �إِ َح�ق�  َوَعْ�ًو�  ا  �يً

�نْ َ �ب �ُدُه  �نُ ُ َوحب ْرَعْ��نُ  �نِ َ�ُهْم  �بَ
�قْ
أَ
ا

�نَ ْحَر  �بَ
ْ
�ل َل  �ي ْسَر��أِ �إِ  � �نِ

�بَ �بِ ا  �نَ اَورنْ >َو�بَ

> َر�قُ �نَ
ْ
�ل

أجــاب اهلل تبــارك وتعالــى دعــاء موســى الكليــم وهــارون ؟امهع؟، وعلــى ضــوء 
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ذلــك أمرهمــا بالخــروج مــع جميــع بنــي إســرائيل مــن أرض مصــر والتوجــه إلــى 

أرض الميعــاد األرض المقدســة أرض فلســطين، ويســر لهــم أســباب وظــروف 

الخــروج، وعّيــن لهــم الوقــت الــذي ينبغــي أن يخرجــوا فيه، وأن يكــون خروجهم 

 علــى فرعــون وحزبــه المجرميــن وقومــه المواليــن إليــه والمســاندين إلــى 
ً
ســرا

نظامــه والداعميــن إلــى سياســته الظالمــة الجائــرة بحــق بنــي إســرائيل.

فلمــا علمــوا بخروجهــم وأنهــم عازمــون علــى مفارقــة مملكتهــم لــم يتركوهــم 

لحــال ســبيلهم، بــل خرجــوا علــى عقبهــم يحثــون الخطــى للحــوق بهــم؛ بهــدف 

 لاســتعاء فــي األرض بغيــر الحــق، 
ً
 وطلبــا

ً
 وعدوانــا

ً
 وظلمــا

ً
القضــاء عليهــم بغيــا

وال شــك فــإن اتبــاع فرعــون وجنــوده المجرميــن لبنــي إســرائيل بهــدف منعهــم 

؛ ألن الهجــرة مــن الوطــن 
ً
 وعدوانــا

ً
، يعــد ظلمــا

ً
كرهــا مــن الســفر وردهــم الوطــن 

حــق طبيعــي مكفــول لإلنســان، فليــس ألحــد منعــه مــن ذلــك مــا لــم يكــن ألحــد 

كمــا ليــس ألحــد الحــق فــي نفيــه  عليــه حــق فــي البقــاء بغيــة اســتيفاء حقــه، 

 
ً
 وعدوانــا

ً
 وظلمــا

ً
 جريمــة

ً
مــن وطنــه وتجريــده مــن جنســيته، ويعــد ذلــك أيضــا

 لحقــوق اإلنســان.
ً
كا وانتهــا

وكان الدافــع لفرعــون وحزبــه المجرميــن وراء منــع بنــي إســرائيل مــن الهجــرة، 

الشــيطانية  والوســاوس  الهواجــس  مــن  فرعــون وحزبــه  فيــه  يعيــش  كان  مــا 

وطباعهــم  الخبيثــة  أنفســهم  عليهــم  فرضتهــا  والسياســية،  األمنيــة  واألوهــام 

الســيئة وانحرافهــم عــن الفطــرة والمنطــق الســليم، وخياناتهــم للحــق والعدالــة 

وأمانــة الرعايــة والحكومــة والمســؤولية، واإلفــراط فــي األنانيــة وغيــر ذلــك، ممــا 

، واالنتهــاك المفــرط فــي حقــوق اإلنســان. حملهــم علــى العدوانيــة ضــد الغيــر
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؛ بســبب جرائمهــم مــن أن يقــوم بنــو إســرائيل بتنظيــم 
ً
كثيــرا كمــا أنهــم خافــوا 

إعــادة بنــاء قوتهــم تحــت قيــادة موســى الكليــم وهــارون ؟امهع؟، وعقد  صفوفهــم و

التحالفــات مــع آخريــن يناصرونهــم، ثــم يقومــون بمهاجمــة مصــر ويقضــون 

علــى النظــام الفرعونــي، وينتقمــون ألنفســهم عــن مــا لحــق بهــم فيمــا ســبق مــن 

إذالل وأذى مــن فرعــون الطاغية وحزبه  ظلــم وعــدوان واضطهــاد واســتضعاف و

المجرميــن وقومــه الفاســقين.

كمــا أرادوا بمنــع بنــي إســرائيل مــن الهجرة؛ لاســتمرار فــي إخضاعهم إلرادتهم 

علــى  يترتــب  أي:  والوضيعــة،  الشــاقة  األعمــال  فــي  بغيــر حــق  وتســخيرهم 

كل االقتصاديــة  خروجهــم أضــرار علــى االقتصــاد المصــري، وخلــق بعــض المشــا

واالجتماعيــة المترتبــة علــى الفــراغ الــذي يتركونــه فــي شــغل هــذه األعمــال، 

حيــث ال يوجــد مــن األقبــاط مــن يشــغل هــذا الفــراغ ويقــوم بهــذه األعمــال.

العالــم  فــي  المســتبدين  والحــكام  المتجبريــن  الفراعنــة  وهــذا هــو حــال 

علــى طــول التاريــخ وعــرض الجغرافيــا فــي التعامــل مــع الشــعوب المســتضعفة 

لهــم. والمعارضيــن 

ا  �نَ ْوَح�يْ
أَ
ــى: >َو� ــر العــام، قــول اهلل تعال فأعلــن فرعــون وحزبــه المجرمــون النفي

 ٥٣ �نَ  ِر�ي َ�اسثِ �نِ  َمَ���أِ
ْ
�ل �نِ�ي  ْرَعْ��نُ  �نِ ْرَسَل 

أَ
ا

�نَ  ٥٢ ُ���نَ  �بَ م�ق م 
ُ
ك �ن �إِ اِد�ي  ِ��بَ �بِ ْسِر 

أَ
� �نْ 

أَ
� ُم�َس�  ل�  �إ

<)))، وقــرروا  ُرو�نَ ٌع َ�ادنِ ِم�ي َ حب
َ
ا ل ��نَ ٥٥ إَِو�ن �نُ ا�أِ

�نَ
َ
ا ل �نَ

َ
��نَ ٥٤ إَِو�نُهْم ل

ُ
ل ِل�ي َمهقٌ �قَ ْردنِ سثِ

َ
�ِء ل

َ
ل �ن َهـ�أُ �إِ

تشــكيل قــوة عســكرية ضاربــة وماحقــة بنــي إســرائيل حتــى يظفروا بهــم؛ لردهم 

إخضاعهــم إلرادة النظــام الفرعونــي وســلطته أو القضــاء  ، و  إلــى أرض مصــر
ً
كرهــا

1. الشعراء: 56-52
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، ووضــع حــد لتمردهــم وخطرهــم والخــاص مــن شــرهم، قبــل أن 
ً
عليهــم تمامــا

يتمكنــوا مــن تجــاوز الحــدود المصريــة والخــروج مــن ســلطة النظــام الفرعونــي 

والدخــول إلــى األرض المقدســة فلســطين.

فتبعوهــم وكادوا يدركونهــم لــوال رحمــة اهلل تبــارك وتعالــى ببنــي إســرائيل 

ــي إســرائيل،   مــن ركــب بن
ً
ــرا كثي ــوده  ــرب فرعــون وجن ــره. فقــد اقت ــم تدبي وعظي

 مــن أن يدركهــم فرعــون 
ً
 شــديدا

ً
وتــراءى الجمعــان، فخــاف بنــو إســرائيل خوفــا

 ويمحوهــم مــن صفحــة الوجــود، حيــث ليــس 
ً
وجنــوده، فيقضــوا عليهــم جميعــا

لهــم بقيــة، إذ خرجــوا بأجمعهــم وفيهــم النســاء واألطفــال، وقــد صــاروا بيــن 

بحــر مغــرق أمامهــم وجيــش مهلــك مــن خلفهــم، وال حــول لهــم وال قــوة.

إال أن موســى الكليــم؟ع؟ طمأنهــم بوحــي مــن اهلل تبــارك وتعالــى، وأخبرهــم 

، وينجيهــم مــن فرعــون وجنــوده المجرميــن، 
ً
بــأن اهلل؟زع؟ ســيجعل لهــم مخرجــا

ويهلــك عدوهــم ويحقــق لهــم مــا وعدهــم مــن النصــر واالســتخاف، وأوصاهــم 

بــأن يثقــوا بقــدرة اهلل؟زع؟ ووعــده الصــادق، ويســتعينوا به ويتوكلــوا عليه ويفوضوا 

إليــه أمرهــم فهــو ربهــم ووليهــم فــي الدنيــا واآلخــرة، ولــن يســلمهم إلــى عدوهــم.

»بحــر  األحمــر  البحــر  إســرائيل  بنــي  مــع  الكليــم؟ع؟  موســى  بلــغ  فــإن   

الســويس/ ســوف« الــذي يحجــز بيــن مصــر وســيناء. وقيــل: نهــر النيــل وهــو 

ــه  ــه، أمــر اهلل ؟ج؟ عبــده وولي ــه اســم البحــر لعظمت طلــق علي
ُ
الصحيــح، وقــد ا

ــم موســى الكليــم؟ع؟ أن يضــرب البحــر بعصــاه، ففعــل مــا أمــره  ورســوله الكري

كالطــود »الجبــل« العظيــم،   فلــٍق 
ُ

كل اهلل ؟ج؟ بــه، فانفلــق البحــر إلــى فلقيــن 

 ليمشــوا علــى أرضهــا بســهولة 
ً
 يبســا

ً
وظهــرت بيــن الطوديــن اثنــا عشــر طريقــا
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كل، وأمرهــم اهلل ؟ج؟ بالمــرور أو  ويســر وبــدون عراقيــل أو صعوبــات أو مشــا

العبــور فيهــا بيــن الطوديــن العظيميــن، ففعلــوا مــا أمرهــم اهلل ؟ج؟ بــه، ووصــل 

إلــى المــكان، ورأوا المشــهد؛  فرعــون الطاغيــة وجنــوده الضالــون المجرمــون 

إنمــا أصــروا علــى  ولفــرط جهلهــم وضالهــم وغرورهــم لــم يتعظــوا بمــا رأوا، و

إرادة الظلــم والعــدوان واالســتكبار فــي األرض بغيــر الحــق،  كفرهــم وضالهــم و

فــي  وا 
ُ

العظيميــن، وجــّد الطوديــن  بيــن  البحــر  فــي  اليابســة  الطــرق  فســلكوا 

المســير مــن أجــل إدراك موســى الكليــم؟ع؟ وبنــي إســرائيل لتصفيتهــم والقضــاء 

.
ً
 وعدوانــا

ً
عليهــم؛ بالقتــل الجماعــي لهــم ظلمــا

وفــي الحديــث الشــريف عــن اإلمــام الرضــا؟ع؟ أنــه قــال: »لمــا صــار موســى 

 ، فــي البحــر اتبعــه فرعــون وجنــوده، قــال: فبهــت فــرس فرعــون أن يدخــل البحــر

فتمثــل لــه جبرئيــل؟ع؟ علــى رمكــة )يعنــي الفــرس التــي تتخــذ للنســل(، فلمــا 

رأى فــرس فرعــون الرمكــة اتبعهــا، فدخــل البحــر هــو وأصحابــه فغرقــوا«))).

ا  �يً
�نْ َ �ب �ُدُه  �نُ ُ َوحب ْرَعْ��نُ  �نِ َ�ُهْم  �بَ

�قْ
أَ
ا �نَ ْحَر  �بَ

ْ
�ل ل  �ي سر��أ �إ �ي  �نِ

�بَ �بِ ا  �نَ اَورنْ >َو�بَ تعالــى:  اهلل  قــول 

َوَعْ�ًو�<)))، وهكــذا يفعــل الجهــل وغــرور الســلطة والقــوة والثــروة والجــاه بأهلــه 

مــن الطواغيــت الضاليــن والفراعنــة المتجبريــن والحــكام المســتبدين الظلمــة 

والمترفيــن المســتغلين واالنتهازييــن واألنانييــن الفاســدين ونحوهــم مــن عبــدة 

المــادة والدنيــا والدرهــم، حيــث تعمــى بصيرتهــم بســبب اســتغراقهم فــي عالــم 

كمــا هــي عليــه،  والوقائــع  الحقائــق  إدراك  والمصالــح، عنــد  والمــادة  الدنيــا 
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فيكونــوا بمعــزل تــام عنهــا وينفصلــوا عــن الواقــع، ويعيشــوا األوهــام والخيــاالت 

المريضــة التــي يصنعهــا جنــون العظمــة ووســاوس الشــيطان الرجيــم تحــت 

ــروة والجــاه. ــر غــرور الســلطة والقــوة والث تأثي

 مــن 
ً
فلمــا اســتكمل موســى الكليــم؟ع؟ مــع بنــي إســرائيل خروجهــم جميعــا

البحــر فــي الطــرق االثنــي عشــر بين الطوديــن العظيمين، وتجــاوزوا الماء إلى البر 

، واســتكمل فرعــون وجنــوده وحزبــه المجرميــن  ى مــن البحــر علــى الضفــة األخــر

، أمــر اهلل؟زع؟ البحــر فالتطــم الطــودان العظيمــان   إلــى البحــر
ً
دخولهــم جميعــا

 ،
ً
عليهــم فأغرقهــم أجمعيــن، وبنــو إســرائيل ينظــرون إليهــم وهــم يغرقــون جميعــا

 وبنــي إســرائيل ســالمين أجمعيــن.
ً
ولــم ينجــوا منهــم أحــدا

وتعتبــر مثــل هــذه النتيجــة مــن الضروريــات أو حتميــات الســنن اإللهيــة 

العظيمــة فــي تدبيــر المســيرة التاريخيــة التكامليــة لإلنســان؛ ألن اهلل؟زع؟ تكفــل 

إرشــادهم إلــى الديــن اإللهــي  بإرســال األنبيــاء الكــرام؟مهع؟ لهدايــة البشــرية و

كمالهــم وخيرهــم وصاحهــم ومصلحتهــم  الحــق والصــراط المســتقيم ومــا فيــه 

وســعادتهم الحقيقــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وتكفــل بتزويدهــم بمــا يــدل 

علــى صــدق نبوتهــم ورســالتهم وعدالــة قضيتهــم وشــرعية مطالبهــم بشــكل 

ــردد، مــن المعجــزات الباهــرات القاهــرات  يقينــي ال يقبــل الشــك والريــب والت

واآليــات البينــات النيــرات الواضحــات واألدلــة القاطعــة والبراهيــن المتينــة 

لــة. المحكمــة الدال

كمــا تكفــل ببقــاء الرســالة وديمومتهــا واســتمرارها، وجعلهــا في متنــاول الذين 

يطلبونهــا فــي دورتهــا الرســالية والمــدى الزمنــي المقــرر لهــا، ضمــن مــا يســمى فــي 
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البحــوث القرآنيــة بســنة االســتبدال، وهنــا أشــير إلــى بعــض األمــور المهمــة التــي 

تقضيهــا هــذه الســنة فــي موضــوع البحــث، وهــي:-

ضمــان حفــظ الكتــاب الــذي فيــه الرســالة الســماوية، وعليــه يتوقــف  أ. 

العمــل بهــا ويمتنــع التحريــف والتغييــر والتبديــل للرســالة فــي دورتهــا 

الرســالية والمــدى الزمنــي المقــرر لهــا، وحفــظ الكتــاب مــن التحريــف 

والتغييــر والتبديــل إلــى األبــد، خــاص بالرســالة الخاتمــة؛ ألن الرســاالت 

الســابقة يتكفــل األنبيــاء الكــرام الاحقــون؟مهع؟ بتصحيــح مــا ســلف مــن 

التحريــف والتغييــر والتبديــل فــي الكتــاب، الصــورة والمضمــون، وهــذا 

غيــر متوفــر فــي الرســالة المحمديــة الخاتمــة؛ ألنــه ال يكــون إال بالوحــي، 

ومحمــد بــن عبــداهلل؟ص؟ هــو خاتــم األنبيــاء والمرســلين؟مهع؟ وآخرهــم، 

وعليــه: فقــد تكفــل اهلل؟زع؟ بالوســائل الطبيعيــة، مثــل: التوجيــه إلــى 

حفــظ الكتــاب »القــرآن الكريــم« وتدوينــه وتحفيظــه بدقــة بالغــة فــي 

كيــف هــي إال  الضبــط، وبالوســائل الغيبيــة التــي ال يعلــم حقيقتهــا وال 

هــو بحفــظ الكتــاب مــن التحريــف والتغييــر والتبديــل إلى أبــد اآلبدين، 

<)))، وأصبــح ذلــك  ��ن �نُ َحا�نِ
َ
ُه ل

َ
ا ل َر إَِو�ن

ْ
ك ا �لدن �نَ

ْ
ل رن ْح�نُ �نَ

ا �نَ �ن قــول اهلل تعالــى: >�إِ

 ال يجــادل فيهــا إال مختــل أو 
ً
 ومنطقيــا

ً
حقيقــة واضحــة ثابتــة علميــا

مجنــون، وأســند إلــى أوصيــاء محمــد الطيبيــن الطاهريــن؟مهع؟ قضيــة 

إزالــة التحريــف والتغييــر والتبديــل فــي فهمــه وتطبيقه،  بيانــه وشــرحه و

وأمــر عبــاده بالرجــوع إليهــم، وجعلهــم حجــة عليهــم إلــى يــوم الديــن.

9 : 1. الجر
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ضمــان وجــود الَحَملــة للرســالة الصحيحــة والمبلغيــن بهــا مــن األنبيــاء  ب. 

الكــرام واألوصيــاء المطهريــن؟مهع؟ فــي دورتهــا الرســالية والمــدى الزمنــي 

األديــان  خاتــم  هــو  الحنيــف  المحمــدي  اإلســام  وألن  لهــا،  المقــرر 

والرســاالت الســماوية، فقــد تكفــل اهلل؟زع؟ بوجــود الَحَملــة مــن األوصيــاء 

الهاديــن المهدييــن؟مهع؟ إلــى نهايــة التاريــخ أو مــا بقيــت حيــاة اإلنســان 

علــى وجــه األرض.

المحافظــة عليهــم، تدخلــت  الطبيعيــة عــن  الوســائل  فــإن عجــزت 

العنايــة الربانيــة بالوســائل الغيبيــة لضمــان بقائهــم وحفظهــم، وعليــه: 

كان بقــاء اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟ إلــى مــا بعــد وفــاة  فقــد 

كــرم؟ص؟ رغــم مشــاركته فــي الحــروب وتقدمــه فيهــا،  الرســول األعظــم األ

ضــرورة وحتميــة تاريخيــة لمقتضــى ســنة االســتبدال وغيرهــا مــن الســنن 

كــرم؟ص؟  اإللهيــة؛ ألن علــى بقائــه إلــى مــا بعــد وفــاة الرســول األعظــم األ

يتوقــف بقــاء اإلســام الصحيــح، وفــي الدعــاء الشــريف: »و لــوال أنــت يــا 

 
ً
علــي لــم يعــرف المؤمنــون بعــدي، وكان بعــده هــدى مــن الضــالل ونــورا

مــن العمــى وحبــل اهلل المتيــن وصراطــه المســتقيم«)))، وكذلــك الحــال 

بالنســبة إلــى بقــاء اإلمــام علــي بــن الحســين زيــن العابديــن؟ع؟ وســالته 

 التــي صاحبــت 
ً
كربــاء، رغــم الظــروف الحرجــة جــدا ــل فــي  مــن القت

قتــل والــده وأهــل بيتــه وأصحابــه، ولــم يبــق مــن الرجــال غيــره، وكانــت 

نجاتــه باألســباب الطبيعيــة ضــرب مــن المســتحيل؛ وذلــك ألن علــى 

بقائــه وســامته يتوقــف بقــاء اإلســام الصحيــح بعــد استشــهاد أبيــه 

1. دعاء الندبة
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الحســين ســيد شــباب أهــل الجنــة؟ع؟، وكذلــك بقــاء اإلمــام الحجــة 

الشــريف  الظهــور  حتــى  الغيبــة  زمــن  فــي  وســامته  المهــدي؟جع؟ 

المبــارك؛ ألن علــى بقائــه وســامته يتوقــف بقــاء اإلســام الصحيــح 

العالميــة علــى  اإللهــي  العــدل  بإقامــة دولــة  اإللهــي  الوعــد  وتحقيــق 

كل مــا  كل ديــن، ونفــض  إظهــار الديــن اإللهــي الحــق علــى  يديــه، و

علــق بــه مــن أتربــة الزمــان وتحريــف فــي العقيــدة وتبديــل فــي األحــكام 

وكمالهــا  رشــدها  أوج  إلــى  جمعــاء  البشــرية  بيــد  واألخــذ  الشــرعية، 

المعرفــي والتربــوي والحضــاري، وتحقــق بذلــك اإلرادة الربانيــة العليــا 

�ن  حبِ
ْ
�قُ �ل �قْ

َ
ل فــي تحقيــق غايــة خلــق اإلنســان، قــول اهلل تعالــى: >َوَما �نَ

التربــوي«  الكامــل »الكمــال  الفــرد  <)))، أي: عبــادة  ُ�و�نِ ْ��بُ ِل�يَ ل�  �إِ َس 
�نْ �إِ

ْ
َو�ل

وعبــادة المجتمــع الكامــل »الكمــال الحضــاري« الــذي ال ينفصــل عــن 

كلــه بعــد الظهــور الشــريف  الكمــال العلمــي والمعرفــي، وتحقيــق ذلــك 

الحجــة؟جع؟. لإلمــام 

كــد حديــث الثقليــن المتواتــر عنــد جميــع المســلمين الحقيقتيــن  وقــد أ

كــرم؟ص؟: »إنــي  المتعلقتيــن بالكتــاب والَحَملــة، قــول الرســول األعظــم األ

تــارك فيكــم مــا إن تمســكتم بــه لــن تضلــوا بعــدي، أحدهمــا أعظــم مــن 

كتــاب اهلل حبــل ممــدود مــن الســماء إلــى األرض، وعترتــي أهــل   ، اآلخــر

كيــف تخلفونــي  بيتــي، ولــن يتفرقــا حتــى يــردا علــي الحــوض، فانظــروا 

كتابــه الصواعــق المحرقــة:  فيهمــا«)))، قــال ابــن حجــر الهيتمــي فــي 

1. الذاريات: 56
2. صحيح الترمذي، جزء 2، صفحة 308
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ــى عــدم  ــى التمســك بأهــل البيــت إشــارة إل »وفــي أحاديــث الحــث عل

كمــا أن الكتــاب  انقطــاع متأهــل منهــم للتمســك بــه إلــى يــوم القيامــة 

كذلــك«)))، والمعنــى واضــح لــكل ذي لــب فــي مدلــول ألفــاظ  يــز  العز

إلــى التحليــل العلمــي   
ً
كمــا يدخــل فــي الَحَملــة اســتنادا الحديــث. 

رد  وجودهــم  علــى  يتوقــف  الذيــن  المجــددون  العلمــاء  المنطقــي 

الشــبهات وهدايــة المؤمنيــن وتأهيلهــم مــا دامــت الحاجــة الضروريــة 

ــة. ــى وجودهــم قائمــة فــي عصــر الغيب إل

ضمــان وجــود الجماعــة المؤمنــة الصالحــة المؤهلــة الســالكة لمنهــج  ج. 

الهدايــة والصــاح والصــراط المســتقيم، بحيــث ال ينقطــع وجودهــم، 

ويكــون وجودهــم ضمانــة إلــى وجــود الرســالة الســماوية الصحيحــة 

ووصولهــا وانتقالهــا بشــكل متسلســل وبــدون انقطــاع مــن جيــل إلــى 

جيــل إلــى قيــام الســاعة، مــع قيــام الدليــل الشــرعي والمنطقــي الصحيــح 

 وتفصيــًا. وهــذا يدخــل ضمــن قيــام الحجــة 
ً

الناهــض عليهــا جملــة

 �ْ
َ
ل ۖ  �نَ هقُ اِل�نَ �بَ

ْ
هقُ �ل ُححب

ْ
ِللِه �ل ْل �نَ البالغــة هلل؟زع؟ علــى النــاس، قــول اهلل تعالــى: >�قُ

.(((> �ن َمِ��ي ْ حب
أَ
َهَ��ُكْم �

َ
اَء ل َ سث

ويعتبــر وجــود الجماعــة الصالحــة المؤمنــة بالرســالة فــي الرســاالت 

الســماوية الســابقة فــي الــدورة الرســالية أو المــدى الزمنــي المقــرر لهــا 

مــا  يتكلفــون بتصحيــح  الاحقــون؟مهع؟  الكــرام  األنبيــاء  ألن  ضمانــة؛ 

1. الصواعق املحرقة، ابن حجر اهليتمي، جزء 2، صفحة 442
2. األنعام: 149
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يحــدث فــي الرســالة مــن تحريــف أو تغييــر أو تبديــل، ويقومــون بتربيــة 

كل نبــي فــي عهــده، ثــم يخلفــه النبــي  الجماعــة المؤمنــة الصالحــة، 

الزمــن  أو  الــدورة  الــذي بعــده، فيقــوم بنفــس المهمــة حتــى تنقضــي 

المقــرر للرســالة، فيأتــي نبــي برســالة جديــدة وبعهــد جديــد، حتــى جــاء 

محمــد بــن عبــداهلل؟ص؟ بالرســالة الخاتمــة.

وبالنســبة إلــى الجماعــة المؤمنــة الصالحــة فــي الرســالة المحمديــة 

الخاتمــة، فوجودهــا باقــي ومســتمر وبــدون انقطــاع مــا بقــي الدهــر 

ْر  �نُ
ْ
ك َ �نْ �ي اإِ

وبقيــت حيــاة اإلنســان علــى وجــه األرض، قــول اهلل تعالــى: >�نَ

<)))، وقــول اهلل تعالــى: >إَِو�نْ  �نَ ِر�ي كَا�نِ َها �بِ ُس�� �بِ �يْ
َ
ْ�ًما ل َها �قَ ا �بِ

�نَ
ْ
ْ� َوكل �قَ �ِء �نَ

َ
ل �أُ

ٰ
َها َه �بِ

ا  ْم<)))، وقــول اهلل تعالــى: >�يَ
ُ
ك

َ
ال َ ْم�ث

أَ
� �� ��نُ

ُ
ك َ م ل� �ي

ْم �ثُ
ُ
َرك �يْ

ْ�ًما عنَ ِ�ْل �قَ �بْ
َْس�قَ َ�لْ�� �ي �قَ �قَ

ُه  ��نَ ِح�ب ُ ُهْم َو�ي ِح�ب ُ ْ�ٍم �ي �قَ ِ�ي �هلُل �بِ
�ق
أْ
ا  �يَ

َسْ��نَ ِه �نَ ِ �ن ْم َع�نْ ِد�ي
ُ
ك � ِم�نْ ْر�قَ َ �� َم�نْ �ي َم�نُ

آ
�نَ � �ي ِ َها �لدن �ي

أَ
�

ْ�َمهقَ 
َ
��نَ ل ا�نُ حنَ َ � �ي

َ
ِل �هلِل َول �ي  �نِ�ي َس�بِ

اِهُ�و�نَ َ حب
ُ �نَ �ي ِر�ي كَا�نِ

ْ
� �ل

َ
هقٍ َعل ِعرن

أَ
�نَ � �ي ِم�نِ ُم�أْ

ْ
� �ل

َ
لهقٍ َعل دنِ

أَ
�

ٌم()3)، وغيرها من اآليات  اُء َو�هلُل َو�ِسٌع َعِل�ي َ َسث ِه َم�نْ �ي �ي �قِ �أْ ُ ُل �هلِل �ي صنْ ِلَك �نَ
ٍم دنَٰ ��أِ

َ
ل

الشــريفة المباركــة.

كل عصــر ضــرورًة  الهــدى فــي   تابعــون ألئمــة 
ً
 وأبــدا

ً
ويكــون هــؤالء دائمــا

َم�نْ 
َماِمِهْم �نَ اإِ اٍس �بِ �نَ

أُ
ْ�ُع� ُكل � ْ�َم �نَ َ ــى: >�ي وبحكــم الديــن والمنطــق، قــول اهلل تعال

ِه  �نِ
ٰ

 �نِ�ي َه
لًا. َوَم�نْ َكا�نَ �ي �قِ

ُم��نَ �نَ
َ
ل �نْ ُ � �ي

َ
َُهْم َول ا�ب َرُءو�نَ ِك�قَ �قْ َ َك �ي �أِ

َٰ
ول

أُ
ا ِه �نَ ِ �ن ِم�ي �يَ ُه �بِ ا�بَ َ ِك�قَ ِ�ي

و�ق
أُ
�

1. األنعام: 89
2. محمد: 28
3. املائدة: 54
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قــوم  كل  نحضــر  القيامــة،  يــوم  أي:  لًا<)))  �ي َس�بِ ل  �نَ
أَ
َو� ْعَمٰى 

أَ
� َرهقِ  حنِ �آ

ْ
�ل �نِ�ي  ُهَ�  �نَ ْعَمٰى 

أَ
�

كان إمام  بإمامهــم الــذي يأمنــون بــه ويتبعونــه ويقتــدون به في حياتهم، ســواء أ

حــق وهــدى أو إمــام باطــل وضــال. فيفترقــون حينئــٍذ إلــى فريقيــن، المؤمنــون 

، الذيــن يعرفــون أئمــة الحــق والهــدى  الصالحــون المهتــدون أصحــاب البصائــر

كتــاب أعمالهــم بأيمانهــم، وذلــك لصــاح عقيدتهــم  ويتبعونهــم، وهــؤالء يؤتــون 

كتابهــم فرحيــن مبشــرين بمــا فيــه، وال ينقــص مــن ثــواب  وأعمالهــم، فيقــرؤون 

كاملــة ويزيدهــم اهلل تبــارك وتعالــى  ، بــل ُيوفــون أجورهــم تامــة 
ً
أعمالهــم شــيئا

ــان القلــوب الذيــن يبتغــون أئمــة  ــرة عمي ــون فاقــدوا البصي ــه، والضال مــن فضل

الباطــل والضــال، وال يعرفــون أئمــة الحــق وال يســلكون ســبيلهم فــي الحيــاة، 

كتــاب أعمالهــم؛ لمــا يغشــاهم مــن شــدة  فهــؤالء الضالــون ال يقــدرون علــى قــراءة 

 عــن ســلوك طريــق الخيــر والنجــاة، وال يجــدون 
ً
الغــم والحــزن، ويكونــون عميانــا

الســعادة والفــاح، وال يهتــدون إلــى المغفــرة والرحمــة وجنــة النعيــم، وقــول اهلل 

�نٍ  ْ�َم�أِ َ ً�� 41 �ي ِه�ي َ �ِء سث
َ
ل �أُ

ٰ
ٰ� َه

َ
َك َعل ا �بِ

�نَ �أْ ٍ� َوحبِ ِه�ي َ سث مهقٍ �بِ
أُ
ا ِم�نْ ُكل � �نَ �أْ � حبِ دنَ  �إِ

�نَ �يْ
َ
ك تعالى: >�نَ

ا<))). �ثً ُم��نَ �هلَل َ�ِ��ي �قُ
ْ
ك َ � �ي

َ
ر�ن َول ِهُم �ل�أ َسّ�ٰى �بِ

ْ� �قُ
َ
ُرو� َوَعَصُ�� �لرُس�َل ل �نَ َك�نَ �ي ِ َ�د �لدن َ �ي

وعليــه: فــإن هــذه الجماعــة المؤمنــة الصالحــة إذا تعرضــت إلــى خطــر 

 لوجــود الرســالة واســتمرارها، فــإن 
ً
وجــودي يهــدد وجودهــا، بمــا يمثــل تهديــدا

ــإن  ــك، ف ــة عــن ذل ــإن عجــزت األســباب الطبيعي اهلل؟زع؟ يتدخــل إلنقاذهــا، ف

اهلل؟زع؟ يتدخــل باألســباب الغيبيــة.

1. اإلسراء: 72-711
2. النساء: 42-41



  616   الالمنطق في الفكر والسلوك - الجزء األول

ى فــي العــام الهجــري الثانــي،  كمــا حــدث للمســلمين فــي معركــة بــدر الكبــر

كــرم؟ص؟: »اللهــم إن تهلــك هــذه العصابــة فلــن  حيــث يقــول الرســول األعظــم األ

«)))، فنصــر اهلل؟زع؟ المســلمين باألســباب الغيبيــة علــى 
ً
تعبــد فــي األرض أبــدا

عدوهــم رغــم قلــة المســلمين الشــديدة، وكثــرة عدوهــم الكبيــرة بالنســبة إليهــم، 

ُرو�نَ 123 
ُ
ك ْ سث

ْم �قَ
ُ
َ�لك

َ
�� �هلَل ل �قُ ا�ق لهقٌ �نَ دنِ

أَ
ْم � �قُ �نْ

أَ
ْ�ٍر َو� �بَ ُم �هلُل �بِ

ُ
َصَرك ْ� �نَ �قَ

َ
قــول اهلل تعالــى: >َول

�نَ  ِل�ي رنَ ُم�نْ هقِ 
َ
ك ا�أِ

َ
َمل

ْ
�ل ٍ ِم�نَ  ��ن

َ
ل
آ
� هقِ 

َ ا�ث
َ
ل َ �ث �بِ ْم 

ُ
ك ّ َر�ب ْم 

ُ
ِمّ�ك ُ �ي �نْ 

أَ
� ْم 

ُ
ك �يَ �نِ

ْ
ك َ �ي �نْ 

َ
ل

أَ
� �نَ  �ي ِم�نِ ُم�أْ

ْ
ِلل �ُل  �قُ �قَ دنْ  �إِ

ِم�نَ   ٍ ��ن
َ
ل
آ
� ْمَسهقِ  حنَ �بِ ْم 

ُ
ك َر�ب ْم 

ُ
ْمِ�ْدك ُ �ي  �

�نَ
ٰ

َه ْ�ِرِهْم  �نَ ِم�نْ  ْم 
ُ
�ك �قُ

أْ
ا َو�يَ  �� �قُ �ق َو�قَ ُرو�  ْص�بِ �قَ �نْ  �إِ  �ٰ

َ
ل َ �ب  124

ْصُر  �ل�ن َوَما  ِه  �بِ ْم 
ُ
ك ُ ��ب

ُ
ل �قُ �ن  ْ�َم�أِ َوِل�قَ ْم 

ُ
ك

َ
ل َرٰى  ْ ُسث �ب ل�  �إِ ُه �هلُل 

َ
َ�ل َ َوَما حب �نَ 125  هقِ ُمَسّ�ِم�ي

َ
ك ا�أِ

َ
َمل

ْ
�ل

 �� ِل�بُ �قَ �نْ �يَ
ُهْم �نَ �قَ �بِ

ْ
ك َ ْو �ي

أَ
� ُرو�  �نَ َك�نَ �ي ِ ا ِم�نَ �لدن َ�َع َطَر�نً �قْ ِم 126 ِل�يَ َحِك�ي

ْ
ِ �ل رن �ي ِ َ�رن

ْ
ِ� �هلِل �ل ل� ِم�نْ ِع�نْ �إِ

�قَ  دنْ َرَم�يْ  �إِ
�قَ ُهْم َوَما َرَم�يْ

َ
ل �قَ ِك�ن �هلَل �قَ

َٰ
�ُهْم َول

ُ
ل �قُ �قْ ْم �قَ

َ
ل <)))، وقــول اهلل تعالــى: >�نَ �ن �ي �بِ ا�أِ

�نَ

�ن �هلَل 
أَ
ْم َو�

ُ
ِلك

ٌم 17 دنَٰ ٌع َعِل�ي �ن �هلَل َسِم�ي ا �إِ
اًء َحَس�نً

َ
ل ُه �بَ �نَ ِم�نْ �ي ِم�نِ ُم�أْ

ْ
َ �ل ِل�ي �بْ ِك�ن �هلَل َرَمٰ� َوِل�يُ

َٰ
َول

.(3(> �ن ِر�ي كَا�نِ
ْ
�ل  �ِ َك�يْ ُم�ِه�نُ 

ى فــي العــام  وكان نصــر المســلمين علــى الكافريــن فــي معركــة بــدر الكبــر

الهجــري الثانــي، ضــرورة وحتميــة تاريخيــة وفــق ُســنة االســتبدال ونحوهــا مــن 

ــى  الســنن التاريخيــة؛ ألن عليهــا يتوقــف بقــاء الرســالة واســتمرارها ووصولهــا إل

النــاس الذيــن يطلبونهــا.

وهــذا عينــه ينطبــق علــى نجــاة بنــي إســرائيل حيــن ســعى فرعــون الطاغيــة 

1. تاريخ الطبري، جزء 2، صفحة 149
2. آل عمران: 127-123

3. األنفال: 18-17
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وحزبــه المجرمــون للقضــاء عليهــم، وعجــزت األســباب الطبيعيــة عــن إنقاذهــم 

بســبب حصارهــم بيــن البحــر المغــرق والجيــش المهلــك، وكان ميــزان القــوى 

الماديــة والبشــرية يميــل بشــدة إلــى صالــح فرعــون وحزبــه، فتدخــل اهلل؟زع؟ 

فرعــون  عدوهــم  وهــاك  لنجاتهــم  القاهــرة«  »المعجــزة  الغيبيــة  باألســباب 

الطاغيــة وحزبــه وجنــوده أجمعيــن.

 وكمــا امتــن اهلل تبــارك وتعالــى علــى المســلمين بنصرهــم علــى عدوهــم فــي 

ى، امتــن اهلل تبــارك وتعالــى علــى بنــي إســرائيل بنجاتهــم  معركــة بــدر الكبــر

َ�ْم�قُ  �نْ
أَ
�ي � َ �ل�قِ �ي ْ�َم�قِ ُكُرو� �نِ ل �دنْ �ي سر��أ �ي �إ �نِ

َ ا �ب وهــاك عدوهــم، وقــول اهلل تعالــى: >�يَ

 �
َ
ا َول �أً �يْ

َ ٍس سث �نْ ٌس َع�نْ �نَ �نْ �ي �نَ ِ رن
ْ حب

� �قَ
َ
ْ�ًما ل َ �� �ي �قُ �نَ 47 َو��ق ِم�ي

َ
َ�ال

ْ
� �ل

َ
ْم َعل

ُ
ك �قُ

ْ
ل صن �نّ�ي �نَ

أَ
ْم َو�

ُ
ك �يْ

َ
َعل

ْرَعْ��نَ  ِل �نِ
آ
اُكْم ِم�نْ � �نَ �يْ حب

َصُرو�نَ 48 إَِودنْ �نَ �نْ ُ � ُهْم �ي
َ
َها َعْ�ٌل َول  ِم�نْ

�نُ �نَ �أْ ُ � �ي
َ
اَعهقٌ َول �نَ َ َها سث ُل ِم�نْ �بَ

�قْ ُ �ي

ِم�نْ  اٌء 
َ
ل �بَ ْم 

ُ
ِلك

دنَٰ َو�نِ�ي  ْم 
ُ
َساَءك �نِ ��نَ  ْح�يُ َْس�قَ َو�ي ْم 

ُ
اَءك �نَ ْ �ب

أَ
� ُح��نَ  �ب

�نَ �يُ ��بِ 
َ��نَ

ْ
�ل ُس�َء  ْم 

ُ
ك َُس�ُم��نَ �ي

.(((> ُرو�نَ �نُ �نْ ْم �قَ �قُ �نْ
أَ
ْرَعْ��نَ َو� َل �نِ

آ
ا � �نَ َر�قْ عنْ

أَ
اُكْم َو� �نَ �يْ َ حب

�نْ
أَ
ا ْحَر �نَ �بَ

ْ
ُم �ل

ُ
ك ا �بِ

�نَ َر�قْ ٌم 49 إَِودنْ �نَ �ي ِ ْم َع�ن
ُ
ك َر�ب

وبنــاًء علــى مــا ســبق: ينبغــي علــى المؤمنيــن األعــزاء حفظهــم اهلل تعالــى، أن 

يســتوعبوا هــذا الــدرس الربانــي البليــغ ويتذكرونــه فــي أوقــات الشــدة والمحــن 

خاصــة، ويعلمــوا بأنهــم بعيــن اهلل ســبحانه وتعالــى وتحــت ســلطانه ورعايتــه 

وفــي تدبيــره، وأنــه قــادر علــى تخليصهــم مــن عدوهــم ونصرهــم عليــه والظفــر 

 ألصحــاب 
ً
إن النصــر النهائــي حتمــا بــه، وال يمكــن أن يصيبهــم ســوء إال بإذنــه، و

الحــق مهمــا طــال الزمــن وتعســرت الظــروف واشــتدت األوضــاع وملــك األعــداء، 

��نُ 
ُ
ك ُم��نَ َم�نْ �قَ

َ
ْ�ل َسْ��نَ �قَ

�ن�ي َعاِمٌلۖ  �نَ ْم �إِ
ُ
ك ِ �ق

ا�نَ
َ
ٰ� َمك

َ
�� َعل

ُ
ْ�ِم �ْعَمل

ا �قَ ْل �يَ
قول اهلل تعالى: >�قُ

1. البقرة: 50-47
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<)))، أي: قــل يــا محمــد للمشــركين والظالميــن  اِلُم��نَ ِلُح �ل�ن �نْ ُ � �ي
َ
ُه ل �ن هقُ �لد�ِر �إِ �بَ ُه َعا�قِ

َ
ل

أجمعيــن فــي العالــم علــى طــول التاريــخ وعــرض الجغرافيــا، اعملــوا علــى الحالــة 

التــي يســتقر عليهــا أمركــم ورضيتموهــا ألنفســكم مــن الكفــر والضــال والظلــم 

ــر حــق، والصــد عــن ســبيل اهلل؟زع؟  ــان والفســاد فــي األرض بغي والجــور والطغي

ــا،  ــة والصــاح، وأقيمــوا علــى عداوتكــم لن ــر والفضيل ــه الحــق، وعــن الخي ودين

وكيــدوا وامكــروا مــا وســعكم المكــر والكيــد، وارســموا االســتراتيجيات وضعــوا 

الخطــط والبرامــج للكيــد بنــا، ووظفــوا جميــع إمكانياتكــم الماديــة والبشــرية 

ــم  ــم وأنت ــوا بأقصــى طاقتكــم وجهدك ــة، واعمل ــة والتقني ــة والتكنولوجي والعلمي

ــا وعلــى رســالتنا  ــم، بهــدف القضــاء علين ــة قوتكــم وتمكنكــم مــن أمرك فــي غاي

وقضيتنــا العادلــة والحيلولــة دون وصولنــا إلــى مطالبنــا وأهدافنــا وغاياتنــا فــي 

ــن الشــرفاء،  ــن والمناضلي ــن المجاهدي ــي مــن المؤمني ــا ومــن اتبعن ــاة، فأن الحي

غيــر مباليــن بكــم وال مكترثيــن بقوتكــم وجمعكــم ومكركم ودهائكــم، فإنا دائبون 

فــي القيــام بواجباتنــا بأمــر اهلل ســبحانه وتعالــى، ومتبعــون مرضاتــه فــي التبليــغ 

بالرســالة والديــن الحــق وبيــان عدالــة القضيــة وشــرعية المطالــب وواقعيتهــا، 

كمــا  إقامــة الحجــة عليكــم ومصابرتكــم والثبــات  والنصــح واإلرشــاد إليكــم و

كيدكــم ومكركــم وحبائلكــم ودسائســكم والعقبــات  أمرنــا رب العالميــن أمــام 

كل والنكبــات التــي توجدونهــا  والصعوبــات التــي تضعونهــا فــي طريقنــا، والمشــا

فــي أوضاعنــا، غيــر منصرفيــن عــن تكليفنــا وعمــا أمرنــا اهلل ســبحانه وتعالــى بــه، 

وال متراجعيــن عمــا نحــن فيــه مــن الهــدى ومــا نحــن عليــه مــن الحــق والعــدل 

والخيــر والفضيلــة والصــاح واإلصــاح والجهــاد فــي ســبيل اهلل؟زع؟، وســوف 

كان عاجــًا أو آجــًا مــن منــا علــى الحــق ومــن علــى الباطــل،  تعلمــون إن 

1. األنعام: 135
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ومــن الرابــح فــي عملــه وســعيه ومــن الخاســر الفاشــل، ولمــن تكــون العاقبــة 

الحســنة الممدوحــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة ولمــن تكــون العاقبــة الســيئة 

المذمومــة، ويقينــي أنــا ومــن اتبعنــي مــن المؤمنيــن المجاهديــن والمناضليــن 

الشــرفاء نحــن الناجحــون الفائــزون؛ ألننــا علــى الهــدى والحــق والعــدل، وأنتــم 

الخاســرون الفاشــلون؛ ألنكــم علــى الضــال والباطــل والظلــم، وال يمكــن أن يفلــح 

إن طــال بهــم  كان علــى الضــال والباطــل والظلــم ويصــل إلــى مقصــوده و مــن 

األمــد.

 بــل يعصــف بهــم الضــال والباطــل والظلــم حتــى يقضــوا عليهــم، ويكــون 

، ويســتوجبوا  طــول بقائهــم لســوء حظهــم؛ ليســتكملوا الشــقاء والخــزي والعــار

المؤمنيــن وتضحياتهــم محفوظــة ومباركــة  إن عمــل  أي:  العظيــم،  العــذاب 

عنــد اهلل تبــارك وتعالــى، وســيجزيهم عليهــا الجــزاء األوفــى، فعليهــم أن يتحلــوا 

ــات،  ــر والتحمــل والصمــود والثب باإليمــان والتقــوى والوعــي واإلخــاص والصب

واالســتمرار فــي المقاومــة والجهــاد، وأداء مــا عليهــم مــن التكليــف، وال يضعفــوا 

إلرادتــه  يخضعــوا  وال  وبطشــه،  وقســاوته  قوتــه  كانــت  مهمــا  عدوهــم  أمــام 

�نْ   �إِ
ْ��نَ

َ
ْعل

�أَ
ْ
ُم �ل �قُ �نْ

أَ
�� َو� �نُ ْحرنَ

� �قَ
َ
�� َول ِه�نُ � �قَ

َ
االســتكبارية الشــيطانية، قــول اهلل تعالــى: >َول

َها 
ُ
َ��ِول �نُ اُم  �ي

�أَ
ْ
�ل َك 

ْ
ل َو�قِ ُه 

ُ
ل

ْ ِم�ث ْرٌ� 
�قَ ْ�َم  �قَ

ْ
�ل ْ� َمّس  �قَ �نَ ْرٌ�  �قَ ْم 

ُ
ْمَسْسك َ �ي �نْ  �إِ �ن 139  �ي ِم�نِ ُم�أْ ْم  �قُ �نْ

ُ
ك

 140 �ن  اِلِم�ي �ل�ن ِح�ب  ُ �ي  �
َ
ل َو�هلُل  َهَ��َء  ُ سث ْم 

ُ
ك ِم�نْ  

�نَ �نِ �ق َ َو�ي  �� َم�نُ
آ
� �نَ  �ي ِ �لدن �هلُل  َم 

َ
ْ�ل َوِل�يَ اِس  �ل�ن �نَ  ْ �ي َ �ب

ِم 
َ
ْ�ل َ ما �ي

َ
هقَ َول �ن َ حب

ْ
�� �ل

ُ
ل ْ��نُ �نْ �قَ

أَ
ْم � �قُ ْم َحِس�بْ

أَ
�ن 141 � ر�ي كَا�نِ

ْ
ْمَح�قَ �ل َ �� َو�ي َم�نُ

آ
�نَ � �ي ِ َمحَص �هلُل �لدن َوِل�يُ

<)))، وهــذا مــن حقائــق اإليمــان الصــادق  �ن ِر�ي َم �لصا�بِ
َ
ْ�ل َ ْم َو�ي

ُ
ك اَهُ�و� ِم�نْ �نَ �بَ �ي ِ �هلُل �لدن

كمــا هــو واضــح. ــه  كمال ومقتضيــات 

1. آل عمران: 142-139
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توبة فرعون في الوقت الضائع

> �ن ُمْسِلِم�ي
ْ
ا ِم�نَ �ل �نَ

أَ
َل َو� �ي ْسَر��أِ � �إِ

�نُ َ ِه �ب  �بِ
�قْ َم�نَ

آ
� � ِ ل� �لدن َه �إِ

َ
ل ُه ل� �إِ �ن

أَ
�قُ � َم�نْ

آ
اَل � >�قَ

ــه،  كالقشــة التافهــة تتقاذفــه األمــواج الهائجــة وتلهــو ب لمــا أصبــح فرعــون 

وأشــرف المجــرم علــى الغــرق، وأيقــن مــن المــوت والهــاك مــع جميــع جنــوده 

ا ِم�نَ  �نَ
أَ
َل َو� �ي ْسَر��أِ � �إِ

�نُ َ ِه �ب �قْ �بِ َم�نَ
آ
�ي � ِ دن

َّ
� �ل

َّ
ل َه �إِ

َٰ
ل � �إِ

َ
ُه ل

�نَّ
أَ
�قُ � َم�ن

آ
وحزبــه المجرميــن، قــال: >�

لــه الحــق الــذي  <)))، أي: آمنــت بــاهلل ســبحانه وتعالــى الــذي هــو اإل �نَ ُمْسِلِم�ي
ْ
�ل

لــه الــذي دعــا موســى الكليــم؟ع؟ إلــى توحيــده  ال إلــه غيــره فــي الوجــود، وهــو اإل

األلوهيــة  ونفــوا  ووحــدوه  إســرائيل  بنــو  بــه  وآمــن  العالميــن،  بــرب  ووصفــه 

األلوهيــة  دعــوى  عــن  وتائــب  راجــع  إنــي  و ســواه،  أحــد  كل  عــن  والربوبيــة 

والربوبيــة، وعــن االســتعاء علــى النــاس واالســتكبار علــى الحــق وأهلــه، وأنــا 

مــن المســلمين المستســلمين المنقاديــن إلــى أمــر اهلل ســبحانه وتعالــى ونهيــه، 

ــكل مــا  ــه موســى الكليــم؟ع؟، وموافــق ل ــذي بشــر ب ــه الحــق ال ــن لدين والمتبعي

جــاء مــن عنــده وخاضــع إلرادتــه ومنقــاد لهــا، ومنفــذ لــكل مــا طلبــه ويطلبــه 

منــي موســى الكليــم؟ع؟، مثــل: إطــاق ســراح بنــي إســرائيل مــن العبوديــة، ورفــع 

اليــد عــن رقابهــم، والمســاواة بينهــم وبيــن األقبــاط فــي الحقــوق والواجبــات 

وأمــام القضــاء علــى أســاس المواطنــة، والســماح لهــم باإلقامــة والســفر والهجــرة 

إلــى األرض المقدســة فلســطين متــى شــاؤوا ذلــك، ونحــو ذلــك مــن المطالــب 

وحقــوق  والقيــم  والمبــادئ  والمنطــق  العقــل  بحســب  المشــروعة  الواقعيــة 

ــو إســرائيل. ــا بن ــب به ــي يطال اإلنســان، الت

1. يونس: 90



الفوا الردتيف الوصدقلا التدق تمل ولالك فررلل    621 

أي قــال فرعــون: إنــي مؤمــن بعقلــي وقلبــي ومطيــع بجميــع جوارحــي فــي 

جميــع ســلوكي وتصرفاتــي وعاقاتــي ومواقفــي وراجــع عــن العنــاد واالســتعاء 

واإلســتكبار واإلصــرار علــى الكفــر والضــال والمعصيــة، حيــث زالــت عــن قلبــه 

 منهــا بالكامــل 
ً
حجــب الغــرور بالســلطة والقــوة والثــروة التــي أصبــح مجــردا

وأصبــح ال حــول لــه وال قــوة، وســطع نــور الفطــرة وضيائهــا فــي قلبــه، بعــد أن رأى 

بــأن جميــع تنبــؤات موســى الكليــم؟ع؟ قــد تحققــت، وأيقــن صدقــه وصحــة 

رســالته، وشــاهد قــدرة رب العالميــن وقوتــه، وأدرك عجــزه وضعفــه أمــام عظيــم 

قدرتــه وجبروتــه، وعــدم قدرتــه علــى المواجهــة، وأدراك بيقيــن الشــهود أن ال 

شــيء ينفعــه، ال الملــك والســلطة، وال الجنــود والحــراس، وال األبهــة والثــروة، وال 

شــيء مــن نحــو ذلــك، فــا أحــد وال شــيء قــادر علــى ِانجائــه وتلخيصــه مــن 

الهــاك والورطــة الوجوديــة التــي وقــع فيهــا والمــأزق الصعــب الــذي هــو فيــه، إال 

رب العالميــن الــذي أنجــى بنــي إســرائيل.

كما  فقــد اضطــر إلــى إظهــار اإليمــان علــى أمــل أن ينجــو مــن الغــرق المحتــوم 

كمــا نجــوا، بمعنــى أن  نجــا بنــو إســرائيل، إذ يكــون حالــه مثــل حالهــم فينجــو 

كتــب لــي النجــاة  كإيمــان بنــي إســرائيل، فا كان يقــول: إنــي آمنــت  لســان حالــه 

كتبتهمــا لهــم. كمــا  والخــاص 

 وقــد جــاء إيمانــه مجمــًا لضيــق الوقــت عــن التفصيــل، ولعــدم معرفتــه 

 ،
ً
كان يســمع مــن موســى الكليــم؟ع؟ دعوتــه؛ ألن يكــون مســلما بالتفاصيــل، فقــد 

ــِد إليــه، وجعــل نفســه  كان يســمعه ولــم يعــرف تفاصيلــه ولــم يهت فنطــق بمــا 

فــي زمــرة الذيــن يحــق لهــم أو ينطبــق عليهــم الوصــف، وألــزم نفســه مــا التزمــوه 

مــن حيــث المبــدأ.
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 وقيــل: إن فرعــون رغــم ضيــق الوقــت وحراجــة الموقــف، فقــد أظهــر إيمانــه 

�ي  ِ دن
َّ
� �ل

َّ
ل �إِ َه 

َٰ
ل �إِ  �

َ
<)))، وقولــه: >ل �قُ َم�ن

آ
وكــرره ثــاث مــرات متتاليــة، فــي قولــه: >�

ــة  ــك إزال <)3)، وقــد أراد بذل �نَ ُمْسِلِم�ي
ْ
ا ِم�نَ �ل �نَ

أَ
ــه: >َو� َل<)))، وقول �ي ْسَر��أِ � �إِ

�نُ َ ِه �ب  �بِ
�قْ َم�نَ

آ
�

وأهلــه،  الحــق  واالســتكبار علــى  والمعصيــة  والضــال  الشــرك  اإلصــرار علــى 

كيــد الحــرص منــه علــى أن يقبــل منــه، إال أنــه لــم ُيقبــل منــه إيمانــه وتوبتــه  وتأ

فــي ذلــك الوقــت وتلــك الحــال؛ ألســباب عديــدة، منهــا:

كان فــي الوقــت الضائــع عنــد نــزول العــذاب بعــد أن عايــن  أن إيمانــه  أ. 

ملــك المــوت وآيــس مــن النجــاة وأيقــن مــن المــوت والهــاك، حيــث 

انتهــى وقــت االختبــار والتكليــف ودخــل وقت اإللجــاء والجزاء، حيث 

ال يقبــل إيمــان وال تقبــل توبــة؛ ألنهمــا ال يكونــان مــن اختيــار وقناعــة 

إنمــا عــن إلجــاء وخــوف مــن هــول مــا يشــاهده،  إخــاص، و حقيقيــة و

ممــا يــدل علــى االســتغراق فــي عالــم المــادة وتصلبــه فــي الكفــر والضــال 

ا  ْر�نَ �نَ
َ
اهلِل َوْ�َ�ُه َوك ا �بِ َم�ن

آ
� ��

ُ
ال ا �قَ َس�نَ

أْ
ا ْو� �بَ

أَ
ما َر�

َ
ل والمعصيــة، قــول اهلل تعالــى: >�نَ

�قَ �هلِل  ا ُس�نّ َس�نَ
أْ
ا �بَ ْو� 

أَ
َر� ما 

َ
ل َما�نُُهْم  �ي �إِ ُ�ُهْم  �نَ �نْ َ �ي ُك  �يَ ْم 

َ
ل �نَ �نَ ٨٤  ِرِك�ي ْ ِه ُمسث �بِ ا  َما ُك�نّ �بِ

<)))، وقــول اهلل تعالــى: >َهْل  ُرو�نَ كَا�نِ
ْ
اِلَك �ل ِسَر ُه�نَ اِدِه َوحنَ  �نِ�ي ِع�بَ

�قْ
َ
ل ْ� �نَ

�ي �قَ �ل�قِ

ِ�ي 
�ق
أْ
ا ْ�َم �يَ َ َك �ي ا�قِ َر�بّ �يَ

آ
ْ�صنُ � َ �بَ ِ�ي

�ق
أْ
ا ْو �يَ

أَ
َك � َ َر�ب ِ�ي

�ق
أْ
ا ْو �يَ

أَ
هقُ �

َ
ك ا�أِ

َ
َمل

ْ
ُهُم �ل �يَ �قِ

أْ
ا �نْ �قَ

أَ
ل� �  �إِ

ُرو�نَ �نُ �نْ َ �ي

ِ�ي 
�قْ �ن ْو َكَس�بَ

أَ
ُل � �بْ

�قْ ِم�نْ �قَ َم�نَ
آ
�نْ �

ُ
ك ْم �قَ

َ
َها ل َما�نُ �ي ًسا �إِ �نْ ُع �نَ �نَ �نْ َ � �ي

َ
َك ل ا�قِ َر�بّ �يَ

آ
ْ�صنُ � �بَ

1. يونس: 90
2. نفس املصدر
3. نفس املصدر

85-84 : 4. غافر



الفوا الردتيف الوصدقلا التدق تمل ولالك فررلل    623 

هقُ  ْ��بَ ِ �ل�ق َس�ق �يْ
َ
<)))، وقــول اهلل تعالــى: >َول ُرو�نَ ِ �ن �قَ ا ُم�نْ �ن ُرو� �إِ ِ �ن �قَ ِل ��نْ ًر�ۗ �قُ �يْ

َها حنَ َما�نِ �ي �إِ

 �
َ
�نَ َول �آ

ْ
�قُ �ل �بْ

�نّ�ي �قُ �إِ اَل  َمْ��قُ �قَ
ْ
َ�َ�ُهُم �ل

أَ
� َر  � َحصنَ دنَ �إِ ا�قِ َح�قٰ�  �أَ ��نَ �لّس�يّ

ُ
ْ�َمل َ �نَ �ي �ي �نِ

ّ
ِلل

ذلــك  وغيــر  ًما<)))،  ِل�ي
أَ
� ا  ��بً

َع�نَ ُهْم 
َ
ل ا  ْ��نَ ْع�قَ

أَ
� َك  �أِ

َٰ
ول

أُ
� اٌر  َوُهْم ُك�ن ��نَ  ُم��قُ َ �ي �نَ  �ي ِ دن

ّ
�ل

مــن اآليــات البينــات الشــريفة المباركــة.

وفــي الحديــث الشــريف عــن إبراهيــم بــن محمــد الهمدانــي، قــال: قلــت 

ــه  ــة أغــرق اهلل؟زع؟ فرعــون وقــد آمــن ب ــي الحســن الرضــا؟ع؟: ألي عل ألب

وأقــّر بتوحيــده؟! قــال: »ألنــه آمــن عنــد رؤيــة البــأس، واإليمــان عنــد رؤيــة 

البــأس غيــر مقبــول، وذلــك حكــم اهلل تعالــى فــي الســلف والخلــف«)3).

وال  لــه  تعبديــة  ال حقيقــة  الــذي  الزائــف  االضطــراري  اإليمــان  وهــذا 

كل مجــرم معربــد فــي مثــل هــذه الحالــة، وهــو  إخــاص فيــه، يلجــأ لــه 

إيمــان ال قيمــة لــه، إذ ال حقيقــة تعبديــة لــه، وال صــدق وال إخــاص فيه، 

 فــي الحالــة الخبيثــة لهــؤالء المجرميــن الســافلين، حتــى 
ً
وال يغيــر شــيئا

أن اهلل تعالــى ؟ج؟ قــال عنهــم لفــرط خبثهــم وســوء طبعهــم وانحرافهــم 

اِر  � �ل�نّ
َ
�� َعل �نُ دنْ ُو�قِ َرٰى �إِ ْ� �قَ

َ
عــن الفطــرة وتمكــن المعصيــة والجريمة منهــم: >َول

ُهْم 
َ
َ�� ل ْل �بَ َ �نَ 27 �ب �ي ِم�نِ ُم�أْ

ْ
��نَ ِم�نَ �ل

ُ
ك ا َو�نَ �نَ ّ ا�قِ َر�ب �يَ

آ
ا �بَ �بِ

�نّ
َ
ك � �نُ

َ
َرّد َول ا �نُ �نَ �قَ �يْ

َ
ا ل �� �يَ

ُ
ال �قَ

�نَ

<)))، أي:  ��نَ ُ �ب ادنِ
َ
ك

َ
ُه إَِو�نُّهْم ل ُه�� َع�نْ َ�اُدو� ِلَما �نُ

َ
ْ� ُرّدو� ل

َ
ُل َول �بْ

��نَ ِم�نْ �قَ �نُ حنْ ُ �� �ي ا َكا�نُ ّمَ

ولــو تراهــم حيــن يوقفــون علــى نــار جهنــم ويحبســون بقربهــا معاينيــن 

1. األنعام: 185
2. النساء: 18

3. عيون أخبار الرضا، جزء 2، صفحة 78، حديث 7
4. األنعام: 28-27
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 مهــوالً 
ً
 شــنيعا

ً
لهــا ولمــا فيهــا مــن العــذاب فــي يــوم القيامــة؛ لرأيــت أمــرا

؛ لرأيتهــم يقولــون 
ً
 فــي العقــل والمنطــق وحــاالً فظيعــا

ً
ومذهــًا وغريبــا

: يــا   علــى أنفســهم بالفســوق ومخالفــة الحــق بــدون حجــة أو عــذر
ً
إقــرارا

ليتنــا نــرد إلــى عالــم الدنيــا والتكليــف، فــا نكــذب بآيــات ربنــا وبيناتــه، 

بــل نصــدق بهــا ونكــون مــن المؤمنيــن.

وفــي الحقيقــة أنهــم أظهــروا - حيــن رأوا العــذاب وأيقنــوا بالهــاك وزالت 

كانــوا  الدنيــا عنهــم وذهبــت جميــع المصالــح والمقاصــد الباطلــة - مــا 

يخفونــه مــن قناعــة فــي داخــل أنفســهم بصحــة الديــن الحــق وقبــح 

عقائدهــم الباطلــة وأعمالهــم الســيئة، وأخفــوه وقالــوا وعملــوا بخافــه 

لخبــث أنفســهم وســوء طبعهــم وانحرافهــم عــن الفطرة والمنطق الســليم، 

ــة والمقاصــد  ــح الدنيوي ــا والمــادة والمصال ــم الدني والســتغراقهم فــي عال

الفاســدة ومــا رســم فــي نفوســهم مــن الملــكات الرذيلــة، وأن أنفســهم 

كانــت  وحالتهــم الروحيــة لــم تتغيــر ولــم تتبــدل، بــل هــي باقيــة علــى مــا 

عليــه، وليــس لديهــم عــزم حقيقــي صــادق علــى اإلســام واإليمــان، بــل 

هــي حالــة ســطحية غابــرة يتمنــون بهــا الخــاص مــن العــذاب وال ثبــات 

. لهــا وال اســتقرار

مــرة  الدنيــا  عالــم  إلــى  رجعــوا 
ُ
وا تمنــوه،  مــا  عطــوا 

ُ
ا أنهــم  فرضنــا  ولــو 

كمــا طلبــوا، لعــادوا إلــى فعــل مــا نهــوا عنــه مــن الكفــر والضــال  ى  أخــر

والمعصيــة؛ وذلــك لعــدم اســتعدادهم الروحــي لقبــول الحــق واإليمــان 

، لمــا بيــن خبــث أنفســهم وبيــن اإليمــان من عــدم التجانس،  عــن اختيــار
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كاذبــون فــي  فهــم ليســوا صادقيــن فيمــا أظهــروه مــن اإليمــان، بــل هــم 

كل مــن يعــرف  وعدهــم بــأن يكونــوا مؤمنيــن، وهــذه شــهادة ربانيــة بحــق 

الحــق ويمــوت علــى مخالفتــه، بأنــه خبيــث وال يســتحق غيــر العــذاب 

والشــقاء األبــدي الخالــد فــي نــار جهنــم وبئــس المصيــر والــورد المــورود.

وكانــت العاقبــة الســيئة المذمومــة التــي أحاطــت بفرعــون الطاغيــة 

وحزبــه وجنــوده المجرميــن، مــن تجليــات الدعــوة الصادقــة لولــي اهلل 

ْمَ��ِلِهْم 
أَ
�  �ٰ

َ
َعل �ْطِمْس  ا  �نَ َّ >َر�ب بقولــه:  الكليــم؟ع؟  موســى  األميــن  الناصــح 

َم<))). ِل�ي
�أَ

ْ
�ل ��بَ 

َ��نَ
ْ
�ل َرُو�  َ �ي َح�قَّٰ�   �� ِم�نُ �أْ ُ �ي ا 

َ
ل �نَ ِهْم  ��بِ

ُ
ل �قُ  �ٰ

َ
َعل ُ�ْد  ْ َو�سث

ا  �نَ
أَ
َل َو� �ي ْسَر��أِ � �إِ

�نُ َ ِه �ب  �بِ
�قْ َم�نَ

آ
�ي � ِ دن

َّ
� �ل

َّ
ل َه �إِ

َٰ
ل � �إِ

َ
ُه ل

�نَّ
أَ
�قُ � َم�ن

آ
وقيــل: إن فرعــون قــال: >�

<)))، ولــم يقــل: »آمنــت بــاهلل رب العالميــن«؛ ألنــه بقــي  �ن ُمْسِلِم�ي
ْ
ِم�نَ �ل

فيــه عــرق أو بقيــة مــن دعــوى األلوهيــة.

أنــه ذكــر تلــك الكلمــات الشــريفة المباركــة؛ ليتوســل بهــا إلــى النجــاة  ب. 

ويتخلــص مــن البليــة الحاضــرة والمحنــة الناجــزة والورطــة الشــديدة 

والمــأزق العظيــم الــذي هــو فيــه وال حــول وال قــوة إال بإظهــار اإليمان، ولم 

 اإلقــرار بالوحدانيــة واالعتــراف بعــزة 
ً
يكــن مقصــوده منهــا حقيقــة وواقعــا

الربوبيــة لــرب العالميــن وذلــة العبوديــة، فلــم يكــن ذكــر تلــك الكلمــات 

 بالصــدق واإلخــاص.
ً
الشــريفة المباركــة مقرونــا

1. يونس: 88
2. يونس: 90
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يقــول الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة: »وهــذا هــو شــأن الخســيس اللئيــم، 

يتعاظــم عنــد النعمــاء، ويتصاغــر عنــد البأســاء«)))، وذلــك لمــا يرتســم 

كمــا هــو حــال الفراعنــة  فــي نفســه الخبيثــة مــن الملــكات الرذيلــة، 

الشــعوب  عليهــم  تثــور  أن  بعــد  المســتبدين  والحــكام  المتجبريــن 

منهــم. ويتمكنــوا 

وعليــه: ينبغــي علــى المؤمنيــن األعــزاء والمناضليــن الشــرفاء حفظهــم 

األنانيــون  والنفعيــون  المتقلبــون  يظهــره  بمــا  يثقــوا  ال  أن  تعالــى،  اهلل 

واالنتهازيــون الســيئون الفاســدون مــن حســن النوايــا في أوقــات االضطرار 

والضيــق، ويجــب أن يمتحنــوا حســن نواياهــم فــي أوقــات االختيــار 

والســعة، وعــدم االكتفــاء بمــا يظهــره األشــخاص مــن القــوة والثبــات فــي 

أوقــات الســعة والرخــاء، بــل يجــب امتحــان ثبــات األشــخاص وقوتهــم 

المســؤولية  شــخص  أي  توليــة  وعــدم  والشــدة،  الضيــق  أوقــات  فــي 

والوثــوق بــه قبــل امتحانــه؛ لكــي ال يخســروا مكاســبهم وتضيــع مطالبهــم 

 
ً
علــى أيــدي أشــخاص وثقــوا بهــم ولــم يعرفوهــم علــى حقيقتهــم، فكثيــرا

 أوقــات الســعة 
ً
كذبــا مــا يظهــر االنتهازيــون والمتســلقون القــوة والثبــات 

والرخــاء، ويزايــدوا علــى المناضليــن الحقيقييــن الشــرفاء، ويســلقونهم 

بألســنة حــداد حتــى إذا جــاءت المحنــة والشــدة وظهــرت األخطــار 

ــة  ــن بجلودهــم مــن ســاحة المواجه ــن فاري ــى أدبارهــم منهزمي ــوا عل ول

يواجهــون قدرهــم ومصيرهــم.

، محمد جواد مغنية، صفحة 280 1. التفسير املبين
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ثــم إذا انقضــت الشــدة وذهبــت المحنــة وعــاد الرخــاء والســعة مــن 

جديــد عــادوا إلــى تشــددهم الــكاذب، ومزايداتهــم علــى المناضليــن 

أن   
ً
جــدا المؤســف  ومــن  الخبيــث،  ونفاقهــم  الشــرفاء  المخلصيــن 

البعــض ينخــدع بهــم ويصدقهــم وينصــرف عــن الشــرفاء المخلصيــن إلــى 

�نَ  ِل�ي ا�أِ
�قَ
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ُ
ك �نَ ِم�نْ �ي ُمَ���قِ
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كذبهــم ونفاقهــم، قــول اهلل تعالــى: )�قَ
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َ
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َ
ْعَمال

أَ
� �هلُل 

فالواجــب هــو اختبــار أحــوال المتقلبيــن واالنتهازييــن وعــدم الوثــوق 

والتصديــق لمــا يظهرونــه مــن حســن نوايــا وصفــات طيبــة فــي أوقــات 

المســؤوليات  مــن  النــاس  مــن  أحــد  توليــة  وعــدم  والرخــاء،  الســعة 

والمناصــب العامــة قبــل اختبــار صدقهــم وصفاتهــم، وذلــك مــن أجــل 

المحافظــة علــى المكاســب وعــدم التفريــط فــي التضحيــات، ومــن 

يخالــف ذلــك يعــرض نفســه للخديعــة والوقيعــة والضــال، ويعــرض 

كل البعــد  المكاســب والتضحيــات للضيــاع وهــو مــن الســفاهة وبعيــد 

عــن الحكمــة والرشــد، وأقبــح منــه توليــة إنســان المســؤولية والوثــوق بــه 

 
ً
كفاءتــه؛ مجاملــة لــه وخضوعــا بعــد أن ثبــت بالتجربــة فشــله وعــدم 

ــا مــن ســلطان. ــى به ــزل اهلل تعال ــة مــا أن ــد أو لعناويــن باطل للتقالي

1. األحزاب: 19-18
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 علــى محــض التقليــد 
ً
كان مبنيــا أن ذلــك اإلقــرار مــن فرعــون الطاغيــة  ج. 

 � �نُ َ ِه �ب  �بِ
�قْ َم�نَ

آ
�ي � ِ دن

َّ
� �ل

َّ
ل َه �إِ

َٰ
ل � �إِ

َ
األعمــى وليــس المعرفــة واليقيــن، ولهــذا قــال: >ل

َل<)))، ولــم يقــل: »آمنــت بــاهلل« ونحــوه، فكأنــه قــال: أنــه ال يعــرف  �ي ْسَر��أِ �إِ

لــه الحــق، ولكنــه ســمع مــن بنــي إســرائيل أن للعالــم إلــه هو رب  اهلل أو اإل

العالميــن، وأنــه يقــول بقولهــم ويلــزم نفســه بمــا التزمــوه.

إال أن هــذا الــرأي ال ينســجم مــع الحــال التــي أقرنهــا فرعــون باإليمــان بعــد 

كمــا هــي عليــه، ولــم يقبــل منــه؛ ألنــه إيمــان  المعاينــة ورؤيــة الحقائــق 

. إلجــاء وليــس إيمــان اختيــار
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�نَ اَورنْ ــه: >َو�بَ ــة الشــريفة المباركــة، قول واآلي
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<))) تتضمــن مــع إيجازهــا مجموعــة حقائــق رئيســية  �نَ ُمْسِلِم�ي
ْ
ا ِم�نَ �ل �نَ

أَ
ل َو� �ي سر��أ �إ

باإلضافــة إلــى مــا ســبق، منهــا:

أن فرعــون وجنــوده قــد حاولــوا اللحــوق ببنــي إســرائيل، وبذلــوا فــي  أ. 

ســبيل ذلــك أقصــى غايــة الجهــد والطاعــة والحــرص، غيــر أنهــم فشــلوا 

ــا التــي ال تقهــر  ــه ومشــيئته العلي ــة إرادت ــى وغلب ــارك وتعال بفضــل اهلل تب

وال تغلــب، وفــي ذلــك فضــل وكرامــة لبنــي إســرائيل، ودرس وعبــرة لــكل 

كــم ظالــم ومســتبد. فرعــون متجبــر وحا

1. يونس: 90
2. نفس املصدر
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أن فرعــون رغــم تصلبــه فــي الكفــر والضــال وبلوغــه الغايــة القصــوى فــي  ب. 

، إال أنــه اضطــر إلــى إظهــار اإليمــان واإلســام، بعــد أن  العنــاد واالســتكبار

كمــا هــي عليــه، إال أنــه لــم يقبــل  قهرتــه أدلــة اإليمــان وشــاهد الحقائــق 

 ، كان فــي الوقــت الضائــع، وكان إيمــان إلجــاء ال إيمــان اختيار منــه؛ ألنــه 

وهــذه فضيلــة ومنقبــة لإليمــان والتوحيــد، ودليــل علــى غلبــة الحــق 

علــى الباطــل فــي نهايــة المطــاف.

ورغــم  إســرائيل،  بنــي  الشــديد علــى  رغــم حنقــه وغضبــه  فرعــون  أن  ج. 

ــى  ــه اضطــر إل ــرة مــن الزمــن، إال أن كثي ــود  ــم لعق ــه له ل إذال اســتضعافه و

تصويبهــم فيمــا ُهــدوا إليــه مــن الديــن، واعتــرف بفضلهــم وكرامتهــم 

وعدالــة قضيتهــم وشــرعية مطالبهــم الدينيــة والسياســية والحقوقيــة، 

ــى  ــداء بهــم والســير عل ــة أمــره متابعتهــم واالقت ــه فــي نهاي وكانــت غايت

وخطاهــم. نهجهــم 

ــى مثــل  ــم والمعاصــر إل ــة فــي التاريــخ القدي ــر مــن الفراعن وقــد انتهــى الكثي

هــذه النتيجــة حيــن ثــارت عليهــم الشــعوب وألحقتهــم بأســافهم، ولكــن فــي 

األوقــات الضائعــة، وســوف يضطــر الكثيــر مــن الفراعنــة إلى نفس األمــر ويظهروا 

 ،(((>
ً
لا ِ��ي �بْ

�قَ �هلِل  هقِ  ِلُس�نّ  �َ حبِ
�قَ �نْ 

َ
َول ُل  �بْ

�قَ ْ�� ِم�نْ 
َ
ل �نَ �نَ �ي ِ دن

ّ
�ل ِ�ي 

�ن �هلِل   
هقَ >ُس�نّ النتيجــة،  نفــس 

وفــي ذلــك عبــرة وموعظــة لمــن يقبــل العبــرة والموعظــة والنصيحــة.

1. األحزاب: 62
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فوائد وِعَبر

 
ً
 يقينيــا

ً
 وجدانيــا

ً
كان يعلــم مــن نفســه علمــا إن فرعــون الطاغيــة المجــرم   .(

بأنــه بشــر وليــس بإلــه أو ابــن إلــه، ويعلــم أن الناس يعلمــون ذلك، ولكنه 

 جهلــة فاقديــن للوعــي واإلرادة والكرامــة وال يقــدرون 
ً
وجــد حولــه أناســا

كذوبــة  ، فــرض عليهــم أ اإلنســانية فــي أنفســهم وفــي غيرهــم مــن البشــر

ــه  ــر حــق، وســخرهم لنزوات ــن آلهــة، واســتعبدهم لنفســه بغي ــه اب ــه إل أن

الهابطــة،  الحيوانيــة  الشــيطانية وغرائــزه  الخبيثــة وأهوائــه  وأغراضــه 

وقبلــوا منــه وهــم يعلمــون ببطــان مــا دعاهــم إليــه.

وهــذا مــا يفعلــه أمثالــه مــن الفراعنــة المجرميــن والحــكام المســتبدين 

الخونــة فــي العالــم علــى طــول التاريــخ وعــرض الجغرافيــا، حيــن يجدون 

 بلهــاء جهــاء ســفهاء فاقديــن للوعــي واإلرادة والكرامــة، 
ً
ناســا

ُ
حولهــم أ

يقبلــون باطلهــم ويتابعونهــم فيمــا يدعوهــم إليــه مــن الباطــل والظلــم 

االســتكبارية  إلرادتهــم  ويخضعــون  برهــان،  أو  حجــة  بغيــر  والرذيلــة 

الســليم  والطبــع  والفطــرة  والمنطــق  العقــل  علــى خــاف  الشــيطانية 

والمبــادئ اإلنســانية الســامية والقيــم العليــا والكرامــة والحقــوق، ويقفون 

األوليــاء الصالحيــن وقــادة اإلصــاح والمطالبيــن  فــي صفوفهــم ضــد 

بالحريــة والحقــوق، ويســاهمون معهــم فــي قتلهــم وأســرهم وتشــريدهم 

والتنكيــل بهــم ومحاربتهــم فــي أرزاقهــم ومعايشــهم والتضييــق عليهــم 

الظلــم  وفنــون  أصنــاف  مــن  هنالــك  ومــا  والســبل  الوســائل  بشــتى 

ــي  والعــدوان واالســتضعاف واإلذالل واألفعــال والتصرفــات القبيحــة الت
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األمــر  وفــرض حكــم  تعزيــز  فــي  ويســاهمون  والديــن،  العقــل  يرفضهــا 

الواقــع المنحــرف والمتخلــف ويمنعــون اإلصــاح والتطويــر واالســتقال 

واالزدهــار ونحــو ذلــك.

ثــم إن فرعــون الطاغيــة وحزبــه وجنــوده المجرمين وقومه الفاســقين، قد   .(

وصلتهــم اآليــات البينــات الواضحــة، ورأوا المعجزات النيرات الباهرات 

القاهــرات الدالــة علــى صــدق نبــوة موســى الكليــم؟ع؟ ورســالته وعدالــة 

قضيتــه وشــريعة مطالبــه اإلصاحيــة الدينيــة والسياســية والحقوقيــة، 

<)))، ولكنهــم  كُرو�ن
�نَ �قَ َ َ�لُهْم �ي

َ
ْ�َل ل �قَ

ْ
ُهُم �ل

َ
ا ل �نَ

ْ
ْ� َوّ�ل �قَ

َ
قــول اهلل تعالــى: >َول

 
ً
واســتكبارا  

ً
وعدوانــا بينهــم   

ً
بغيــا تكــن  لــم  كأنهــا   

ً
تمامــا تجاهلوهــا 

والعــدوان  والظلــم  الباطــل   علــى 
ً
وِاصــرارا  

ً
الحــق وأهلــه وعنــادا علــى 

كالطــود  كل فلــق  والرذيلــة، وكان آخرهــا آيــة انفــاق البحــر إلــى فلقيــن 

»الجبــل« العظيــم، فلــم يعــودوا إلــى عقولهــم ورشــدهم، ولــم يتعظــوا 

كفرهــم وضالهــم وغيهــم وبغيهــم وعدوانهــم علــى  ولــم يتراجعــوا عــن 

وا علــى  األبريــاء والصالحيــن والمصلحيــن والمطالبيــن بالحقــوق، وأصــّرُ

كانــوا عليــه مــن الباطــل والظلــم والعــدوان، والمضــي  االســتمرار فيمــا 

 فــي ســعيهم الرتــكاب جريمــة التصفيــة الجســدية التامــة لموســى 
ً
قدمــا

الكليــم؟ع؟ وقومــه المؤمنيــن مــن بنــي إســرائيل، وذلــك تحــت تأثيــر 

شــهوة الملــك والحكــم والتســلط وغــرور الســلطة والقــوة والثــروة والجــاه، 

ولفــرط حالــة األنانيــة والعدوانيــة لديهــم، وهــذه هــي الحالة المأســاوية 

والاإنســانية التــي تطابقــت عليهــا عقــول وقلــوب الطواغيــت الضاليــن 

1. القصص: 51
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والمترفيــن  الظلمــة  المســتبدين  والحــكام  المتجبريــن  والفراعنــة 

والصحفييــن  ّتــاب 
ُ
الك مــن  لهــم  المواليــن  واالنتهازييــن  المســتغلين 

وحملــة الشــهادات العليــا ونحوهــم، الذيــن تعمي شــهوة الســلطة والثروة 

والجــاه والمناصــب وغــرور القــوة واالســتغراق فــي عالــم الدنيــا والمــادة 

والمصالــح والمقاصــد الفاســدة بصيرتهــم وقلوبهــم، فــا يفقهــون دليــًا 

بالــغ مــا بلــغ مــن التمــام والوضــوح، وال يــرون حقيقــة بالــغ مــا بلغــت 

 ، كالشــمس فــي رابعــة النهــار كانــت  ــو  مــن الوضــوح والنــور والضيــاء ول

، وال نصيحــة بالــغ مــا  وال يســمعون موعظــة بالــغ مــا بلغــت مــن التأثيــر

كرامــة إلنســان بالغ ما  بلغــت مــن الصــدق والصــواب، وال يــرون منزلــة وال 

بلــغ مــن العلــم والفضيلــة والصــاح والعطــاء، فهــم ال يــرون إال أنفســهم 

 غيــر ذلــك، وال يقيمــون 
ً
ومصالحهــم وحزبهــم وقوتهــم، وال يــرون شــيئا

ــدأ أو قيمــة   لديــن أو حقيقــة أو منطــق أو حجــة أو برهــان أو مب
ً
ــا وزن

كمالهــم   عــن حقيقــة أن 
ً
أخاقيــة أو نحــو ذلــك، وهــم غافلــون تمامــا

دورة  فــي  الحقيقيــة  ومصلحتهــم  وصاحيتهــم  وخيرهــم  اإلنســاني 

ــى المســتوى   عل
ً
ــخ، وعرضــا ــة، طــوالً علــى مســتوى التاري ــاة الكامل الحي

العــام للمجتمــع أو األمــة وســعادتهم الحقيقيــة الكاملــة فــي الداريــن 

إنمــا  الدنيــا واآلخــرة، ليســت فــي الســلطة والثــروة والمصالــح الخاصــة، و

فــي معرفــة الحقيقــة والتمســك بهــا والعمــل بمقتضاهــا، وأن الدنيــا 

ــا مشــوبة  ــا ولذاته ــم الدني ــدة، وأن نعي ــة خال ــة واآلخــرة باقي ــة فاني زائل

لــم والعــذاب ونعيــم اآلخــرة ولذاتهــا صاخبــة خالصــة نقيــة مــن  باأل

كلهــا  لــم والمعكــرات، وأن ملــك الدنيــا  جميــع الشــوائب والنواقــص واأل
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ــو اجتمعــت لشــخص ال تســاوي القليــل مــن  ولذاتهــا ومــا فيهــا حتــى ل

ملــك اآلخــرة ولذاتهــا ونعيمهــا، ولكــن مــن أيــن لهــؤالء الســفهاء الحمقــى 

إدراك هــذه الحقائــق الوجوديــة العظيمــة  الســفلة المجرميــن الوعــي و

 فــي شــرك األهــواء 
ً
ــة الوضــوح، وهــم غارقــون تمامــا رغــم وضوحهــا غاي

والوســاوس الشــيطانية ووحــل ومســتنقع الشــهوات الحيوانيــة واللــذات 

العمــل. عــن  التعطيــل  كل  وضمائرهــم  عقولهــم  وتعطيــل  الحســية، 

وعلــى مــا ســبق، ينبغــي أن نفهــم مواقــف الفراعنــة المتجبريــن والحــكام 

المســتبدين مــن المعارضيــن لهــم، وأن ال ننخــدع بإعامهــم وتبريراتهــم 

والمواليــن لهــم، فلــكل ســاقط القــط، ويجــب أن نحكــم عقولنــا ونتعلــم 

مــن التجــارب التاريخيــة واآليــات والبينــات القرآنيــة ونحوهــا.

والفراعنــة  الضاليــن  الطواغيــت  مــن  الســفلة  الســفهاء  المجرميــن  أن   .3

المســتغلين  والمترفيــن  الظلمــة  المســتبدين  والحــكام  المتجبريــن 

واالنتهازييــن األنانييــن والمواليــن لهــم مــن النخبــة، يعرفــون الحــق وال 

 عــن قصــد وعلــم، وذلــك لخبــث 
ً
يجهلونــه ولكنهــم يتجاهلونــه عمــدا

منطقهــم  وضعــف  الفطــرة  عــن  وانحرافهــم  طباعهــم  وســوء  أنفســهم 

ولمقاصدهــم الفاســدة وملــكات أنفســهم الرذيلــة ومــا غلــب عليهــم مــن 

كان اهلل ؟ج؟ ليعذبهــم  الســفاهة والنحاســة والخســران والشــقاء، ومــا 

ويهلكهــم وينتهــي بهــم إلــى العاقبــة الســيئة المذمومة فــي الدارين الدنيا 

إصرارهــم علــى  اآلخــرة، لــوال عنادهــم واســتكبارهم علــى الحــق وأهلــه و

الكفــر والضــال والمعصيــة عــن علــم وبعــد قيــام الحجــة عليهــم، ومــا 

يشــكلونه مــن خطــر حقيقــي علــى المجتمــع وعلــى المســيرة اإلنســانية 
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التكامليــة. التاريخيــة 

كانــوا مســلمين ومطيعيــن  وأن هــؤالء المجرميــن الخونــة يــودون لــو أنهــم 

 ،(((> �ن �� ُمْسِلِم�ي ْ� َكا�نُ
َ
ُرو� ل �نَ َك�نَ �ي ِ َ�ّد �لدن َ َما �ي َ هلل ؟ج؟، قــول اهلل تعالــى: >ُر�ب

بفســقهم  ويعترفــون  الحقيقــة،  هــذه  إظهــار  إلــى  يضطــرون  وأنهــم 

إرادتهــم  وضالهــم فــي يــوم القيامــة، ولكــن بســبب ضعــف نفوســهم و

وتمكــن األمــراض الروحيــة واألهــواء والشــهوات منهــم، فتعطــل عقولهــم 

يؤمنــوا  فــا  الحقائــق،  رؤيــة   عــن 
ً
تمامــا قلوبهــم  وتعمــى  العمــل  عــن 

فــي عالــم الدنيــا، وفــي ذلــك يتجلــى جهــل اإلنســان وشــقاؤه، وبعــده 

ــرِه للكرامــة وقيمــة 
ُ
عــن العقــل والمنطــق والنظــرة والطبــع الســليم، وَتَنك

ــز اهلل ســبحانه وتعالــى اإلنســان بالعقــل  اإلنســانية وفضيلتهــا، فقــد مي

كرامتــه وفضلــه علــى  كانــت  واالختبــار وفــرض عليــه التكليــف، وبذلــك 

ْحِر  �بَ
ْ
ر َو�ل �بَ

ْ
اُهْم �نِ�ي �ل �نَ

ْ
َدَم َوَحَمل

آ
�ي � �نِ

َ ا �ب
ْ� َكّرْم�نَ �قَ

َ
الخائق، قول اهلل تعالى: >َول

لًا<)))، فــا  �ي صنِ �نْ ا �قَ �نَ �قْ
َ
ل ٍر ِمّم�نْ �نَ �ي ٰ� َك�ثِ

َ
اُهْم َعل �نَ

ْ
ل صنّ ا�قِ َو�نَ �بَ اُهْم ِم�نَ �ل��يّ �نَ �قْ َوَررنَ

كرامــة لإلنســان حيــن يعمــل علــى خــاف عقلــه وطبعــه الســليم، ويتبــع 

أهــواءه الشــيطانية ويســتغرق فــي ملذاتــه الحســية وشــهواته الحيوانيــة، 

فكرامــة اإلنســان هــي بمقــدار مــا يخضــع لعقلــه ويوافــق طبعــه اإلنســاني 

الســليم، ويخالــف أهــواءه الشــيطانية ورغباتــه وشــهواته الحيوانيــة فــا 

ــه  إنســانيته بمقــدار مــا يخالــف عقل ــه و كرامت ــا، ويفقــد مــن  ــاد له ينق

وفطرتــه وطبعــه الســليم ويتبــع أهــواءه وملذاتــه وشــهواته وينقــاد لهــا.

2 : 1. الجر
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وال  فــي دينــه،   
ً
قويــا يكــون  أن  المؤمــن  اإلنســان  وعليــه: يجــب علــى 

إغــراءات  أمــام  يضعــف  وال  المبطليــن،  وشــهوات  بأحــوال  ينخــدع 

والمســتكبرين. الظالميــن  وترهيــب 

خطاب رب العالمين إلى فرعون ردًا على توبته الباطلة

��نَ 
ُ
ك َک ِل�قَ َ��نِ �بَ َک �بِ �ي حبِ �نَ ْ�َم �نُ �يَ

ْ
ال �نَ ٩١ �نَ ِسِ��ي ُم�نْ

ْ
�قَ ِم�نَ �ل �نْ

ُ
ُل َوك �بْ

�قَ �قَ ْ� َعَص�يْ �نَ َو�قَ >�ل�آ

> ��ن
ُ
ل ا�نِ �نَ

َ
ا ل �نَ ا�قِ �يَ

آ
اِس َع�نْ � ًر� ِم�نَ �ل�ن �ي هقً إَِو�ن َك�ثِ �يَ

آ
َک � �نَ

ْ
ل ِلَم�نْ �نَ

لمــا أشــرف فرعــون علــى الغــرق وتمكــن منــه وأيقــن بالهــاك مــع الهالكيــن 

مــن جنــده وآيــس مــن النجــاة، أظهــر اإلســام واإليمــان بغيــة النجــاة حالــه فــي 

كمــا  كإيمانهــم؛ لينجــو مــن الغــرق   
ً
ذلــك حــال بنــي إســرائيل، أي: أظهــر إيمانــا

كان عبــر إلجــاء وليــس  نجــوا، لكــن ذلــك اإليمــان الزائــف لــم يقبــل منــه؛ ألنــه 

، وال يــدل علــى الصــدق فــي االعتقــاد واإلخــاص فــي النيــة، فقيــل  عــن اختبــار

<)))، وفــي  �ن ِسِ��ي ُم�نْ
ْ
�قَ ِم�نَ �ل �ن

ُ
ُل َوك �بْ

�قَ �قَ ْ� َعَص�يْ �نَ َو�قَ �آ
ْ
ل
آ
لــه مــن رب العــزة والجــال: >�

الروايــة: إن القائــل جبرائيــل؟ع؟، أي: أتؤمــن اآلن فــي وقــت اإللجــاء واالضطــرار 

بعــد أن أدركك الغــرق والعــذاب ويئســت مــن نفســك وعاينــت ملــك المــوت، 

فقــد فــات األوان، فلــن ينفعــك اآلن إيمانــك ولــن تقبــل توبتــك؛ ألنهمــا جــاءا 

، وال يقبــل إيمــان وال توبــة حيــن غشــيان العــذاب  حــال اإللجــاء بعــد االختيــار

 لــه مــن النجــاة فــي الدارين الدنيــا واآلخرة، 
ً
ومجــيء المــوت، وفــي ذلــك تأييســا
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 بــأن 
ً
<)))، مقــرا �ق َم�ن

آ
كان يأملهــا ويطمــح إليهــا حيــن قــال: >� تلــك النجــاة التــي 

 من اعترافه 
ً
كان بســبب غضــب اهلل ؟ج؟ وســخطه عليــه، راجيــا كان أصابــه  مــا 

كمــا  بالوحدانيــة أن يعفــو اهلل تبــارك وتعالــى عنــه وينجيــه مــن الغــرق والهــاك 

ــه  ــه توبت ــل من ــم تقب ــه ول ــه إيمان ــل من ــم يقب ــي إســرائيل بإيمانهــم، فل أنجــى بن

ولــم تكتــب لــه النجــاة؛ ألنــه أظهــر اإليمــان والتوبــة فــي الوقــت الضائــع الــذي ال 

يقبــل فيــه اإليمــان وال تقبــل فيــه التوبــة.

ــى: ال إيمــان يقبــل منــك اآلن، وال نجــاة لــك مــن الهــاك والعــذاب  والمعن

والخــزي والعــار فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وقــد عصيــت بترك اإليمــان والتوبة 

 وبــاب 
ً
كان االختيــار والتكليــف قائمــا قبــل هــذا الوقــت طــول عمــرك، حيــث 

وبغيــت  واســتكبرت  عانــدت  ولكنــك   ،
ً
الحــق مفتوحــا إلــى  والعــودة  التوبــة 

كلــه فــي الكفــر والضــال والمعصيــة، وأدعيــت مــا  وطغيــت وأفنيــت عمــرك 

ليــس لــك بحــق مــن األلوهيــة والربوبيــة والمالكيــة، وزعمــت أنــك الــرب األعلــى 

للنــاس المدبــر لهــم وبيــدك مقاديــر أمورهــم وعليــك رزقهــم ونحــو ذلــك مــن 

كاذيــب، وأوغلــت فــي الظلــم والطغيــان ونشــر الفســاد فــي األرض واإلضــال  األ

وصــرف النــاس عــن الديــن الحــق، ولــم تترك جريمــة أو جناية ضد اإلنســانية - 

مثــل: قتــل األبريــاء والتنكيــل بالصالحيــن والمصلحيــن، والمطالبيــن بالحقــوق 

ارتكبتهــا،  إال   - إذاللهــم  و واســتعبادهم  الخائــق  واســتضعاف  المشــروعة، 

ولــم تتــرك حريــة إلنســان وال مقــدس وال مبــدأ وال قيمــة وال حــق إال انتهكتــه، 

فــا ينفعــك إيمانــك وتوبتــك فــي هــذا الوقــت حيــث اإللجــاء وانتهــاء زمــان 

االختيــار والتكليــف وحضــور زمــان الجــزاء، الثــواب والعقــاب علــى األعمــال، 

كفــرك وضالــك وعملــك الســيء. فــذق جــزاء 
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وأخبــره رب العــزة والجــال بأنــه ســوف يغرقــه فــي البحــر ويهلكــه مع جميع 

، ولكن   لــم ينقــص منــه شــيء ولــم يتغيــر
ً
كامــًا ســويا جنــده، وأنــه ســينجي بدنــه 

َك<)))، إذ يلقــي بــك  َ��نِ �بَ َك �بِ �ي حب �نَ ْ�َم �نُ �يَ
ْ
ال جثــة هامــدة بــا روح، قولــه تعالــى: >�نَ

كان يعظــم شــأنك  كل مــن  علــى مرتفــع مــن األرض علــى الســاحل؛ ليشــاهدك 

بغيــر حــق، وأمــا روحــك الخبيثــة التــي تمثــل حقيقتــك وراء بدنــك فــا نجــاة 

لهــا، فســوف نقبضهــا ومصيرهــا إلــى العــذاب المؤلــم الشــديد فــي نــار البــرزخ، 

ثــم فــي نــار جهنــم فــي اآلخــرة.

َل  �ي ْسَر��أِ � �إِ
�نُ َ ِه �ب  �بِ

�قْ َم�نَ
آ
�ي � ِ دن

َّ
� �ل

َّ
ل َه �إِ

َٰ
ل � �إِ

َ
ُه ل

�نَّ
أَ
�قُ � َم�ن

آ
وقيــل: إن فرعــون حينمــا قــال: >�

الميــت،  بحكــم  كان   ، واالضطــرار اإللجــاء  وقــت  فــي   (((> �ن ُمْسِلِم�ي
ْ
�ل ِم�نَ  ا  �نَ

أَ
َو�

فصــارت روحــه إلــى العــذاب وبدنــه إلــى النجــاة.

وقيــل: لــم يعــدم فرعــون فائــدة مــن إظهــار إيمانــه ذلــك الباهــت فــي تلــك 

ــه فــي ذلــك الوقــت والحــال،  ، فإيمان اللحظــة اليائســة فــي ســاعة االحتضــار

كالجســد بــا روح، وعليــه: قــدر اهلل؟زع؟ بحكمتــه لــه الخــروج ببدنــه مــن  كان 

كلــة لألســماك والقــروش والحيتــان،  ، فلــم يبــق فــي المــاء أ غمــرات مــاء البحــر

 مــن حــاالت ســائر جيشــه بمــا يظهــر نفــع مــا حصل في 
ً
وتلــك حالــة أقــل خزيــا

نفســه مــن اإليمــان فــي آخــر أحوالــه، إال أن هــذا القــول ال دليــل عليــه، ويقتضــي 

أن يفعــل اهلل؟زع؟ مثــل ذلــك بــكل مــن قــال مثــل قولــه مــن جنــده، ومــا حصــل 

، يقتضــي أن يقــول الكثيــر مــن جنــود 
ً
، ثــم ِالتطامــه ثانيــا مــن آيــة فلــق البحــر أوالً
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إصرارهــم علــى الكفــر  فرعــون مثــل قولــه؛ ألن هــذا مــا يحكــم بــه طبيعــة الحــال و

كثــر منــه. والضــال والمعصيــة ليــس بأ

<))) يــدل علــى أن نجاتــه ببدنــه  هقً �يَ
آ
َك � �نَ

ْ
ل ��نَ ِلَم�نْ �نَ

ُ
ك  وقــول اهلل تعالــى: >ِل�قَ

مقصــور فــي الحكمــة اإللهيــة والتدبيــر الرباني، فقــد أراد اهلل ؟ج؟ أن تكون نجاة 

بــدن فرعــون آيــة مــن آيــات اهلل ســبحانه وتعالــى لــكل مــن ســيأتي بعــده مــن 

األمــم واألقــوام والفراعنــة والحــكام المســتبدين الظلمــة وكل مــن تحدثــه نفســه 

بالســير علــى طريــق الباطــل والظلــم والعــدوان والفســاد، تــدل علــى تفاهتــه 

كان يدعيــه مــن األلوهيــة والربوبيــة والمالكيــة بغيــر  كل مــا  وعبوديتــه وبطــان 

، وهــو أعظــم مــن أن يغلــب أو  كل شــيء قديــر حــق، ويعلمــوا بــأن اهلل؟زع؟ علــى 

يقهــر مــن أحــد أو مــن شــيء.

ويكــون موعظــة يعتبــرون منهــا إذا ســمعوا بهــا ويتفكــرون فيهــا، فتوقظهــم 

مــن غفلتهــم وتعيدهــم إلــى رشــدهم، فيحــذروا مــن التكبــر علــى الحــق وأهلــه 

والتجبــر علــى العبــاد والتمــرد علــى رب العــزة والجــال رب العالميــن ســبحانه 

وتعالــى، وال يجترئــون علــى مــا اجتــرأ عليــه فرعــون مــن أعمــال قبيحــة وجرائــم 

شــنيعة، والســير علــى طريقتــه وســنته الباطلــة فــي الحيــاة، وذلــك بعــد أن 

 فــي العــراء، ويتيقنــوا مــن هاكــه مــع جميــع 
ً
يشــاهدوا بدنــه جثــة بــا روح مرميــا

كانــوا معــه ياحقــون موســى الكليــم؟ع؟ وبنــي إســرائيل؛  جنــوده وأنصــاره الذيــن 

إنهائهــم مــن الوجــود والخــاص مــن شــرهم   والقضــاء عليهــم و
ً
لقتلهــم جميعــا

الم نفســية شــديدة، أو يعلمــوا بذلــك فيكــون  ومــا يســببونه لهــم مــن أوجــاع وآ

1. يونس: 92- 



الفوا الردتيف الوصدقلا التدق تمل ولالك فررلل    639 

لهــم عبــرة حيــث يعلمــون العاقبــة الســيئة المذمومــة التــي تقشــعر منهــا األبدان 

وترجــف منهــا القلــوب للمجرميــن مــن أمثالــه، فــا يجترئــون علــى مبــارزة رب 

العالميــن ومعصيتــه وتكذيــب رســله وتعطيــل أحكامــه وســننه، والتجبــر علــى 

إذاللهــم وظلمهــم واالعتــداء علــى حقوقهم  النــاس واســتضعافهم واضطهادهــم و

وحرماتهــم ومقدســاتهم.

كل مدعــي لأللوهيــة والربوبيــة والمالكيــة مــن  كــذب  ويعلمــون عــن يقيــن 

الطواغيــت الضاليــن والفراعنــة المتجبريــن والحــكام المســتبدين والمترفيــن 

ــر  ــده التشــريع والتدبي ــاس بي ــى للن ــرب األعل ــه ال المســتغلين، وكل مــن يزعــم أن

الحســي  وبالدليــل  يقيــن  عــن  ويعلمــون  ذلــك،  ونحــو  ألمورهــم  والتقديــر 

كســائر الناس عبيد مقهورين ومغلوب  والمشــاهدة الوجدانية، أن أولئك بشــر 

علــى أمرهــم، لهــم مــا لســائر النــاس مــن الحقــوق وعليهــم مــا علــى ســائر النــاس 

مــن الواجبــات، وال يتميــزون عليهــم مــن حيــث األصــل والمبــدأ بشــيء، وال 

يحــق لهــم أن يســتعبدوا النــاس أو يفرضــوا عليهــم إرادتهــم بغيــر رضاهــم وعلــى 

خــاف مصلحتهــم ويخضعوهــم ألنفســهم ولحكــم األمــر الواقــع بالقــوة ووســائل 

العنــف واإلرهــاب، وتجــب مقاومتهــم والثــورة عليهــم بحكــم العقــل والمنطــق 

ــع اإلنســاني الســليم. والفطــرة والطب

ويعلمــون أن اهلل؟زع؟ هــو القاهــر فــوق عبــاده وأنــه الغالــب علــى أمــره وهــو 

كلــه تســتطيع أن تقهــره أو تغيــر  ، وأن ال قــوة فــي الوجــود  كل شــيء قديــر علــى 

 مــن مشــيئته، فالجيــوش الجــرارة واألســاطيل الحربيــة 
ً
كثيــرا  قليــًا أو 

ً
شــيئا

الضخمــة والطائــرات القاذفــة والصواريــخ العابــرة للقــارات والقنابــل الذريــة 
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والهيدروجينيــة وغيرهــا واألمــوال الطائلــة والتحالفــات الدوليــة واإلقليميــة 

كثــر مــن   ولــو بمقــدار ذرة أو أقــل أو أ
ً
كلهــا ال يمكــن أن تغيــر شــيئا ونحوهــا، 

ى للمؤمنيــن المجاهديــن  مشــيئة اهلل؟زع؟ النافــذة القاهــرة، وفــي ذلــك بشــر

النجــاة  مــن  ييأســوا  فــا  األرض،  فــي  والمســتضعفين  الشــرفاء  والمناضليــن 

المســتبدين  والحــكام  والمســتكبرين  والفراعنــة  الطواغيــت  مــن  والخــاص 

كامــل حقوقهــم  والظفــر بهــم والتمكــن منهــم واالنتصــار عليهــم والحصــول علــى 

المشــروعة فــي الحيــاة، بمــا فــي ذلــك حقهــم فــي االســتقال والحريــة وتقريــر 

المصيــر واختيــار نظــام دولتهــم وحكومتهــم بأنفســهم وبالوســائل الديمقراطيــة 

والشــرعية التــي يرتضونهــا ألنفســهم ويتوافقــون عليهــا بينهــم.

روي أن موســى الكليــم؟ع؟ أخبــر بنــي إســرائيل أن اهلل؟زع؟ قــد أغــرق فرعــون 

فلــم يصدقــوه، فأمــر اهلل؟زع؟ البحــر فلفــظ بــه علــى ســاحل البحــر حتــى رأوه 

 
َ

)))، وذلــك لمــا دخــل فــي نفوســهم مــن عظيــم شــأنه ومكانتــه حتــى ُخّيــل ميتــاً

 مــن أن يغــرق أو يهلــك.
ً
إليهــم أنــه أجــل شــأنا

إذ عملــت جميــع وســائل اإلعــام الفرعونــي على تضليل الرأي العام وترســيخ 

 ، كذوبــة أن فرعــون إلــه وابــن آلهــة فــي العقــل الجمعــي الجماهيــري فــي مصــر أ

وأنــه الــرب األعلــى للنــاس الــذي بيــده تقديــر أمــور أرزاقهــم ومعايشــهم وآجالهــم 

كاذيــب واألوهــام والخيــاالت الباطلــة التــي ال أســاس لهــا  ونحــو ذلــك مــن األ

ــه  ــدوه وخضعــوا إلرادت  وعب
ً
ــا ــه إله ــوا ب ــى قبل ــي العقــل والمنطــق الســليم، حت ف

 تحــت تأثيــر الخــوف 
ً
كرهــا  تحــت تأثيــر الخــداع والتضليــل أو 

ً
وأطاعــوه طوعــا
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كريــم ال يصــح عليــه الغــرق والهــاك. ، وتوهمــوا أنــه عزيــز  والترهيــب المســتمر

 لمــا دخــل فــي قلوبهــم مــن الخــوف والرعــب بســبب العقــود المديــدة 
ً
وأيضــا

التــي مــارس فيهــا ضدهــم صنــوف اإلذالل واالضطهــاد والعنــف والتعذيــب 

ــوده  والتنكيــل، فحصــل لهــم والحــال هــذه الشــك فــي غرقــه وهاكــه مــع جن

بســبب الوهــن والضعــف النفســي لديهــم، فأمــر اهلل؟زع؟ البحــر أن يلقــي ببدنــه 

ــوه. ــى نجــوة »المرتفــع مــن األرض« فشــاهدوه وعرف ــا روح عل ب

 مــن الذهــب يعــرف بهــا، وشــوهد بدنــه 
ً
كان فرعــون يرتــدي درعــا وقيــل: 

علــى النجــوة وعليــه ذلــك الــدرع فعرفــوه.

كان فرعــون مــن قرنــه إلــى قدمــه فــي الحديــد، وقــد لبســه علــى  وقيــل: 

بدنــه، وكان ضخــم الجثــة طويــل القامــة، فشــاهده النــاس وعرفــوه بعاماتــه، 

كامــل بدنه أن  ى؛ ألن مــن شــأن وجــود الحديــد علــى  وفــي ذلــك آيــة إلهيــة أخــر

يغــوص فــي أعمــاق المــاء وأن يلقــي بــه البحر على الســاحل مخالــف للطبيعة، 

فهــو آيــة أو معجــزة إلهيــة.

فأيقــن النــاس أنــه بشــر يجــري عليــه مــا يجــري علــى ســائر النــاس، وأنــه ليس 

، وأن نهايتــه المأســاوية  بإلــه وابــن آلهــة، وأنــه ضعيــف وعاجــز وذليــل وحقيــر

تــدل علــى ذلــك وعلــى خســته وخيانتــه، فقــد غــرق مــع الغارقيــن وهلــك 

مــع الهالكيــن، فثبــت بذلــك بطــان دعــوى األلوهيــة والربوبيــة لــه وألمثالــه 

مــن الفراعنــة والطواغيــت المجرميــن الدجاليــن، وثبتــت خيانتــه للحقيقــة 

واألمانــة والمســؤولية والرعايــة وخســة طبعــه وحقارتــه وعجــزه وضعفــه وعــدم 
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ــي المناصــب والمســؤولية العامــة. ــه واســتحقاقه للحكــم وتول أهليت

، توجــد فــي الزمــن المعاصــر فــي المتحــف المصــري جثة  ثــار ومــن ناحيــة اآل

مــن جثــث الفراعنــة عثــر عليهــا فــي العــام »900)م« فــي الحفريــات فــي األقصــر 

فــي قبــر امنحتــب الثانــي، وهــي جثــة منفتــاح بــن رعمســيس الثانــي المعــروف 

عنــد اليونــان باســم »سيزوســتريس« مــن ملــوك العائلــة التاســعة عشــر مــن األســر 

الفرعونيــة فــي حــدود العــام »)9))« قبــل الميــاد، وقــد ظهــر أن القبــر لــم يكــن 

كان فجــأة  كمــا يجــب لدفــن ملــك مثلــه، ممــا يفيــد التوقــع بــأن موتــه   
ً
مهيــأ

، فلــم يهيــأ لــه قبــر خــاص بــه.
ً
ولــم يكــن منتظــرا

لفرعــون موســى  الجثــة  تكــون  أن  المفســرين  بعــض  يســتبعد  لــم  وعليــه: 

 
ً
، وألقــى البحــر ببدنــه علــى الســاحل؛ اعتمادا الكليــم؟ع؟ الــذي غــرق فــي البحــر

<)))، أي: إن  هقً �يَ
آ
َك � �نَ

ْ
ل ��نَ ِلَم�نْ �نَ

ُ
ك َك ِل�قَ َ��نِ �بَ َك �بِ �ي حب �نَ ْ�َم �نُ �يَ

ْ
ال علــى قــول اهلل تعالــى: >�نَ

 ليــراه النــاس، ويكــون عبــرة 
ً
اهلل؟زع؟ أخبــر بــأن جســم فرعــون ســيبقى محفوظــا

لــكل األجيــال القادمــة فــي المســتقبل، وليــس للجيــل المعاصــر لــه فحســب، 

فــي  التاريخيــة  والبحــوث  ثــار  اآل نتائــج  مــع  القرآنيــة  اآليــات  توافقــت  وقــد 

.
ً
المضمــون وتحديــد مســرح األحــداث وزمانهــا تقريبــا

ويحســن بنــا الوقــت هنــا مــع حقيقــة إلهيــة تربويــة عظيمــة، وهــي موافقــة 

ا<)))، أي:  ا�قً �ًء ِو�نَ رنَ َ  لنــوع العمــل، قــول اهلل تعالــى: >حب
ً
 وأبــدا

ً
الجــزاء اإللهــي دائمــا

 ألعمالهــم.
ً
يجــزون جــزاًء موافقــا
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المســتبدين  المتجبريــن والحــكام  الفراعنــة  فــإن اهلل؟زع؟ يجــازي  وعليــه: 

الظلمــة المســتكبرين علــى الحــق وأهلــه والمســتعلين علــى العبــاد بعــذاب الذل 

ُرو� �نِ�ي  �بَ
ْ
ك اْس�قَ ما َعاٌد �نَ

أَ
ا والهــون فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، قــول اهلل تعالــى: >�نَ

ُهْم  ّ� ِم�نْ َ سث
أَ
ُهْم ُهَ� � �قَ

َ
ل �ي �نَ ِ �ن �هلَل �لدن

أَ
َرْو� � َ ْم �ي

َ
َول

أَ
�هقً � ا �قُ � ِم�ن سثَ

أَ
�� َم�نْ �

ُ
ال ِر �لح�ق َو�قَ �يْ

�نَ ر�ن �بِ �ل�أ

ُهْم  �قَ �ي �نِ ِل�نُ ِحَسا�قٍ 
�نَ اٍم  �ي

أَ
� �نِ�ي  ًحا َ�ْرَ�ًر�  ِر�ي ِهْم  �يْ

َ
َعل ا  �نَ

ْ
ْرَسل

أَ
ا �نَ َ�ُ�و�نَ 15  ْ حب

َ �ي ا  �نَ ا�قِ �يَ
آ
ا �بِ  �� َوَكا�نُ �هقً  �قُ

<)))، وشــبه اهلل  َصُرو�نَ �نْ ُ � �ي
َ
ٰى َوُهْم ل رنَ حنْ

أَ
َرهقِ � حنِ

�آ
ْ
��بُ �ل

َ��نَ
َ
ا َول �يَ

اهقِ �لد�نْ َح�يَ
ْ
�يِ �نِ�ي �ل رنْ حنِ

ْ
��بَ �ل

َع�نَ

 ،
ً
تعالــى جثاميــن قــوم عــاد بعــد هاكهــم بجــدوع النخــل؛ اســتهزاًء بهــم وتهكمــا

<)))، وقــال اهلل  هق اِو�يَ ٍل �نَ حنْ
ارنُ �نَ ْع�بَ

أَ
ْم � �نّهُ

أَ
َها َ�ْرَعٰ� َكا �ي ْ�َم �نِ �قَ

ْ
َرى �ل �قَ قــول اهلل تعالــى: >�نَ

ْم  �قُ َما ُك�نْ ِ �بِ ُه��ن
ْ
��بَ �ل

ْو�نَ َع�نَ رنَ ْ حب
ْ�َم �قُ �يَ

ْ
ال تعالــى عــن عــذاب الهــون فــي اآلخــرة: >�نَ

<)3)، أي: أخــذت صاعقــة  ��نَ ُس�قُ �نْ ْم �قَ �قُ َما ُك�نْ ِر �لح�ق َو�بِ �يْ
�نَ ر�ن �بِ �نِ�ي �ل�أ  

ُرو�نَ �بِ
ْ
ك ْس�قَ

�قَ

العــذاب المهيــن قــوم عــاد وثمــود، وهــو العــذاب الــذي يفضحهــم ويخزيهــم فــي 

الدنيــا جــزاًء لهــم علــى اســتكبارهم علــى الحــق وأهلــه وعلــى أعمالهــم الســيئة 

ى وأمــّر  المذمومــة، ويجــزون فــي اآلخــرة بعــذاب الــذل والهــون بشــكل أخــز

ــذات الســبب. ل

ــذات الســبب أغــرق اهلل؟زع؟ الطاغيــة وأهلكــه مــع  وعلــى نفــس األســاس ول

جميــع جنــوده، ثــم رمــى ببدنــه جثــة هامــدة بــا روح إلــى الســاحل فــي العــراء 

 جيفــة ملقــاة بالســاحل، وأيقنــوا بأنــه بشــر 
ً
المكشــوف، فشــاهده النــاس جميعــا

؛  وليــس بإلــه وابــن آلهــة، وأنــه خســيس وذليــل وخائــن وضعيــف وعاجــز وحقير

1. فصلت: 16-15
2. الاقة: 7

3. األحقاف: 20
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كــم مســتبد ظالــم متــرف يأتــي بعــده، فــا  ليكــون عبــرة لــكل فرعــون ولــكل حا

يفعلــوا مثــل فعلــه ويســيروا علــى نهجــه وســيرته وطريقتــه فــي الحيــاة والحكــم؛ 

فيصيبهــم عــذاب الــذل والهــون والخــزي والعــار ويفتضــح أمرهــم فــي الدنيــا 

ويكونــون لعنــة ومســبة التاريــخ، ثــم ينــادى بهــم فــي اآلخــرة مــن رب العــزة 

ِسِه 
أْ
ْ��قَ َر� �� �نَ م ُ��ب

م. �ثُ ِح�يِ َ حب
ْ
ٰ� َسَ��ِء �ل

َ
ل �ُه �إِ

ُ
ل اْع�قِ وُه �نَ

�نُ والجــال لمائكــة العــذاب: >�نُ

 ،(((> ُرو�نَ ْم�قَ �قَ ِه  �بِ ْم  �قُ ُك�نْ َما   �
�نَ

ٰ
َه �ن  �إِ ُم.  ِر�ي

َ
ك

ْ
�ل رنُ  �ي ِ َ�رن

ْ
�ل �نْ�قَ 

أَ
� َك  �ن �إِ �قْ  دنُ ِم.  َحِم�ي

ْ
�ل ��بِ 

َع�نَ ِم�نْ 

ــة  ــه: يــا صاحــب الجال  ل
ً
 وتوبيخــا

ً
 واســتهزاًء بــه وتقريعــا

ً
أي: يقــال لــه تهكمــا

أو العظمــة أو الفخامــة أو الســمو أو الســعادة أو المعالــي أو الوجيــه أو نحــو 

كنتــم تتنافســون عليهــا وتتقاتلــون وترتكبــون  ذلــك مــن األلقــاب الفارغــة التــي 

مــن أجلهــا صنــوف الذنــوب والمعاصــي والجرائــم والجنايــات وتبنونهــا علــى 

الخيانــة والخســة والرذيلــة، ويــا صاحــب القصــور والمبانــي الفخمــة المزخرفــة 

والقــاع والحــرس والخــدم والمواكــب واألبهــة ونحوها، و يا مــن تتبعه الجيوش 

الجــرارة واألجهــزة األمنيــة والمؤسســات المختلفــة ونحــو ذلــك، ذق عــذاب 

كنــت تزعــم أنــك العزيــز الــذي   فيهــا؛ ألنــك 
ً
الــذل والهــون فــي نــار جهنــم خالــدا

ال يوصــل إليــك وال يمتنــع عنــك شــيء تريــده أو تقصــده، والكريــم الــذي ال يمكــن 

إرادتــه، فاســتكبرت علــى  كلمتــه و أن يهــان أو يعــذب أو تخالــف وتعصــى 

الحــق وأهلــه، وارتكبــت الجرائــم الشــنيعة والجنايــات الفظيعة ضد اإلنســانية، 

وتجــرأت علــى الديــن والقيــم والمبــادئ والحقــوق والحرمــات والمقدســات، 

كرامــة، وقــد تبيــن لــك بواقــع الحــال أنــك  ولــم تعــرف ألحــد غيــرك فضيلــة أو 

أنــت الخســيس الحقيــر الذليــل المجــرم المهــان فــي الحقيقــة والــذي تســتحق 

1. الدخان: 50-47
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بأعمالــك القبيحــة الســيئة المذمومــة وجرائمــك أشــد العــذاب وأخــزاه فــي 

نــار جهنــم علــى يــد زبانيــة ربانيــون ال يرحمــون المجرميــن مــن أمثالــك، فــإن 

نجــوت مــن حســاب وعــذاب الدنيــا، فلــن تنجــوا مــن حســاب وعــذاب وخــزي 

اآلخــرة.

ــار  ــى ن ــوم يعرضــون عل ــوم القيامــة ي ــاة فــي ي ــن الجن ويقــال لهــؤالء المجرمي

��بَ 
ْو�نَ َع�نَ رنَ ْ حب

ْ�َم �قُ �يَ
ْ
ال َها �نَ ْم �بِ ْ��قُ ْم�قَ ا َو�ْس�قَ �يَ

ُم �لد�نْ
ُ
ك ا�قِ ْم �نِ�ي َح�يَ

ُ
ك ا�قِ �بَ ْم َط�ي �قُ َه�بْ دنْ

أَ
جهنــم: >�

<)))، مما يدل  ��ن ُس�قُ �نْ ْم �قَ �قُ َما ُك�نْ ِر �لح�ق َو�بِ �يْ
�نَ  �بِ

ر�ن  �نِ�ي �ل�أ
ُرو�نَ �بِ

ْ
ك ْس�قَ

ْم �قَ �قُ َما ُك�نْ ِ �بِ ُه��ن
ْ
�ل

أن علــى الجالــة والعظمــة والفخامــة والســمو الحقيقــي، وهــي ضــد الحقــارة 

 فــي الكمــال المعرفــي والروحــي 
ً
 وواقعــا

ً
والخساســة والدنــاءة، تكمــن حقيقــة

وليــس  النــاس،  إلــى  والنفــع  األعمــال  وصالــح  والخيريــة  األخــاق  ومحاســن 

فــي الجهــل والتعصــب وخيانــة األمانــة واالســتغراق فــي الشــهوات الحيوانيــة 

والملــذات الحســية واألهــواء الشــيطانية والرذائــل والظلــم واالســتبداد وارتــكاب 

الجرائــم والجنايــات ضــد اإلنســانية ونحوهــا، والملــك والســلطة والقــوة والثــروة 

والجــاه والمناصــب ونحوهــا، وســكن القصــور والمبانــي الفخمــة المزخرفــة 

والقــاع والمواكــب الضخمــة واألبهة واالســتعراضات وتبعية الجيوش واألجهزة 

األمنيــة والمؤسســات ونحــو ذلــك، ممــا يؤكــد عليــه ويتمســك بــه الشــواذ الذيــن 

ــون العظمــة. ابتاهــم اهلل ؟ج؟ بجن

ويتوهمــون ألنفســهم المراتــب العليــا، وينســبون ألنفســهم األلقــاب البراقــة 

 
ً

والعظمــة حقيقــة الجالــة  وأن صاحــب  بغيــر حــق وال حقيقــة،  الامعــة 

1. األحقاف: 20
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 هــو العظيــم فــي صفاتــه وخصالــه وأعمالــه، وال يعمــل األعمــال القبيحــة 
ً
وواقعــا

يطلقــون  مــن  بــه  يتحلــى  ومــا  الدنيئــة،  التصرفــات  يتصــرف  وال  والحقيــرة، 

علــى أنفســهم ألقــاب، مثــل: صاحــب الجالــة وصاحــب العظمــة وصاحــب 

ونحــو  المعالــي  وصاحــب  الســعادة  وصاحــب  الســمو  وصاحــب  الفخامــة 

ذلــك مــن الرذائــل والخصــال المذمومــة، مثــل: الظلــم واالســتبداد واالســتغراق 

واألعمــال  الخاصــة  األنانيــة  والمصالــح  الحســية  والملــذات  الشــهوات  فــي 

الســيئة والجرائــم والجنايــات، هــي دليــل علــى تفاهتهــم وحقارتهــم وخســتهم 

كل البعــد عــن صفــة وحقيقــة الجالــة والعظمــة  ودناءتهــم الســيئة وبعدهــم 

والســمو والفخامــة والســعادة والمعالــي ونحوهــا.

وهــذه حقائــق وجوديــة فــي غايــة الوضــوح والظهــور والتجلــي وقــد قــام 

، ومــن شــأنها  عليهــا الدليــل بالعقــل والديــن والمشــاهدة عنــد ذوي البصائــر

، وتوقــظ القلــوب الســاهية الغافلــة مــن  أن توجــب التأمــل والتفكــر واالعتبــار

 مــن النــاس لجهلهــم المطبــق ولقلــة حيائهــم 
ً
كثيــرا ســهوها وغفلتهــا، ولكــن 

فــي  والســتغراقهم  والهدايــة  اإللهــي  النــور  مصــادر  عــن  وبعدهــم  ووعيهــم 

عالــم الدنيــا والمــادة والمصالــح الدنيويــة العاجلــة الفانيــة الزائلــة واألوهــام 

ــرام  ــاالت وانفصالهــم عــن الواقــع، وابتعادهــم عــن اهلل ذي الجــال واإلك والخي

والقيــم والمبــادئ الســامية، فإنهــم ســاهون عــن هــذه الحقائــق واآليــات وناســون 

أو   
ً
فــا يدركونهــا وال يعرفــون عنهــا شــيئا لهــا وجاهلــون بدالئلهــا وأبعادهــا، 

، وكأنهــا لــم تكــن، فــا يتفكــرون فيهــا وال يعتبــرون بهــا وال 
ً
يتجاهلونهــا تمامــا

 علــى 
ً
 منهــم واســتكبارا

ً
ــا ينتفعــون منهــا رغــم ظهورهــا فــي العقــل والحــس؛ بغي

الحــق وأهلــه، علــى خــاف أصحــاب البصائــر والقلــوب الحيــة الحاضــرة 
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المنفتحــة علــى الحــق مــن المؤمنيــن، الذيــن يــرون فيهــا دليــًا علــى صحــة مــا 

�نَ  ًر� ّمِ �ي جــاءت بــه الرســل الكــرام؟مهع؟ وأخبــرت عنــه، قــول اهلل تعالــى: >إَِو�نَّ َك�ثِ

.(((> ��نَ
ُ
ل ا�نِ �نَ

َ
ل ا  �نَ ا�قِ �يَ

آ
� َع�نْ  اِس 

�ل�نَّ

وكان العــاج الوحيــد المناســب لهــؤالء المجرميــن الفاســقين هــو عــذاب 

الهــاك واالســتئصال، لمــا يتصفــون بــه مــن صفــات قبيحــة وخصــال مذمومــة، 

ولمــا  والمعصيــة،  والضــال  الكفــر  علــى  واإلصــرار  واالســتكبار  العنــاد  مثــل: 

يقومــون بــه مــن أعمــال ســيئة مذمومــة وجرائــم شــنيعة وجنايــات فظيعــة، 

المشــروعة  العادلــة  بالحقــوق  والمطالبيــن  والصالحيــن  األبريــاء  قتــل  مثــل: 

وســجنهم وتعذيبهــم والتضييــق عليهــم ونفيهــم ونحــو ذلــك، ولمــا يشــكلونه مــن 

كمــا فعــل  إعاقــة تقــدم مســيرتها التكامليــة التاريخيــة،  خطــر علــى اإلنســانية و

كان مصيرهــم إلــى  اهلل؟زع؟ بقــوم نــوح وعــاد وثمــود ولــوط وشــعيب وغيرهــم، أي: 

الخــزي والعــار والشــقاء والخســران المبيــن فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة.

ــة الشــريفة  ، واآلي ــم المعاصــر ــذي ينتظــر أمثالهــم فــي العال ــر ال وهــو المصي

المباركــة تبيــن لنــا بــأن عــدم اســتفادة المعانديــن مــن آيــات اهلل تبــارك وتعالــى 

والحجــة واألدلــة المنطقيــة وعــدم اهتدائهــم بهــا ال ينقــص مــن شــأنها وقيمتهــا، 

لــة بالغــة فــي نفســها، والعيــب والنقــص فيهــم لعــدم  فهــي ذات قيمــة ودال

ــا. ــا وليــس فيه ــا واهتدائهــم به اســتفادتهم منه
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تمام النعمة اإللهية على بني إسرائيل

َح�ق�   �� �نُ
َ
ل �قَ �حنْ َما  �نَ ا�قِ  �بَ �ل��يِ ِم�نَ  اُهْم  �نَ �قْ َوَررنَ  ٍ ِ�ْ��ق  

أَ
�� ُم�بَ َل  �ي ْسَر��أِ �إِ  � �نِ

َ �ب ا  �نَ
أْ
�� َ �ب  �ْ �قَ

َ
>َول

> ��نَ ِل�نُ �قَ حنْ َ �ي ِه  �ي �نِ  �� َكا�نُ َما  �ي �نِ اَمهقِ  �يَ �قِ
ْ
�ل ْ�َم  َ �ي ُهْم  �نَ �يْ َ �ب  � �نِ �قْ َ �ي َک  َر�ب �ن  �إِ ُم 

ْ
ِ�ل

ْ
�ل اَءُهُم  �بَ

كانــت المعادلــة الربانية في حســم الصراع المحتــدم بين الطرفين، بين  لقــد 

فرعــون الطاغيــة وحزبــه المجرميــن وقومــه الفاســقين بمــا هــم عليــه مــن الكفــر 

والضــال والمعصيــة والظلــم والفســاد والعنــاد واالســتكبار علــى الحــق وأهلــه، 

وبيــن موســى الكليــم؟ع؟ وقومــه مــن بنــي إســرائيل المؤمنيــن المســتضعفين 

المظلوميــن المهانيــن مــن قبــل فرعــون الطاغيــة وحزبــه المجرميــن، الذيــن 

آمنــوا بالديــن اإللهــي الحــق واتبعــوا ولــي اهلل األعظــم والرســول الكريــم موســى 

إصــاح  بــن عمــران الكليــم؟ع؟، وســعوا فــي تزكيــة أنفســهم وتطهيــر قلوبهــم و

شــؤونهم، وصبــروا علــى الحــق وثبتــوا فــي وجــه الظلــم والطغيــان، وقاومــوا ولــم 

ــزم مــن التضحيــات  ــن، وقدمــوا مــا يل ــه المجرمي يخضعــوا إلرادة فرعــون وحزب

والمبــادئ  والقيــم  والحقــوق  والحريــة  والعــدل  الحــق  ســبيل  فــي  الجســيمة 

ــأن أغرقهــم  ــن ب ــه المجرمي ــة وحزب الســامية، أن أهلــك اهلل؟زع؟ فرعــون الطاغي

كانــوا معــه مــن  فــي البحــر أجمعيــن، ونجــا موســى الكليــم؟ع؟ وجميــع الذيــن 

المؤمنيــن مــن بنــي إســرائيل المســتضعفين الصابريــن المحتســبين المتوكليــن 

علــى اهلل ســبحانه وتعالــى الواثقيــن بــه وبوعــده الصــادق لهــم بالنصــر لهــم علــى 

عدوهــم فــي الدنيــا وباألجــر العظيــم فــي اآلخــرة، وبخاصهــم مــن أذى فرعــون 

الطاغيــة وأذى حزبــه المجرميــن وقومــه الفاســقين ومــن شــرورهم أجمعيــن، 

ــروة ومقــدرات  ــدالً عنهــم، وأن يوضــع الســلطة والث وباســتخافهم فــي األرض ب



الفوا الردتيف الوصدقلا التدق تمل ولالك فررلل    649 

الــدول والبــاد فــي أيديهــم ويمكنهــم منهــا غايــة التمكيــن وتمامــه، وأن يســكنهم 

كن آل فرعــون ويورثهــم أرضهــم وديارهــم بالحــق. مســا

إســرائيل،  بنــي  اإللهيــة علــى  النعمــة  تمــام  مــن  االســتخاف  ويعــد هــذا 

إلــى   منهــم، يهديهــم إلــى الديــن اإللهــي الحــق و
ً
كريمــا فقــد بعــث فيهــم رســوالً 

 توحــد صفوفهــم وتجمــع 
ً

الصــراط المســتقيم، ويقودهــم قيــادًة رشــيدًة رحيمــة

، وتشــاركهم فــي األفــراح 
ً
شــملهم وتــرأب صدعهــم وتواســيهم فــي األحــوال جميعــا

واألحــزان وتوجههــم لمــا فيــه الخيــر والصــاح والصــواب والرشــد فــي الســلوك 

والمواقــف والعاقــات ونحــو ذلــك.

ثــم أنعــم عليهــم بهــاك عدوهــم وتخليصهــم مــن أذاه وشــروره. ثم أتــم النعمة 

 ،
ً
 محمــودا

ً
 مرضيــا

ً
كريمــا  

ً
إنزالهــم منــزالً صالحــا عليهــم باســتخافهم فــي األرض و

وتمكينهــم مــن الســلطة والثــروة والمقــدرات فــي مصــر وبــاد الشــام، ومنهــا أرض 

المعــاد أرض فلســطين المقدســة بخيراتهــا وبركاتهــا الماديــة والمعنويــة، ووضــع 

ــة جميعهــا فــي أيديهــم وســهلها عليهــم، وأســكنهم  أزمــة األمــور وقــدرات الدول

، وأورثهــم أرضهــم وديارهــم وثرواتهــم بالحــق،  فــي مســاكن آل فرعــون فــي مصــر

كريمــة راضيــة هنيئــة، تتوفــر لهــم فيهــا جميــع  وجعلهــم فــي عيشــة طيبــة 

المســتلزمات المطلوبــة للحيــاة اإلنســانية الكريمــة المرضيــة، وتلبــي لهــم فيهــا 

جميــع احتياجاتهــم األساســية، حيــث يســودها األمــن واألمــان وحريــة االعتقــاد 

والعبــادة والضميــر والرخــاء واالزدهــار الفكــري والروحــي والمــادي، ويعيشــون 

فــي األرض الطيبــة المباركــة بمــا تتمتــع بــه مــن طيــب الهــواء »جــودة المنــاخ« 

وخصوبــة التربــة وكثــرة المــاء العــذب الصالــح للشــرب والــري وغيــره، والغــات 
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.
ً
الكثيــرة، والثــروات الطائلــة، المــال والمعــادن والموقــع االســتراتيجي المهــم جــدا

وتحــت مظلــة قيــادة مؤمنــة صالحــة تتصــف بالحكمــة والرشــد والرحمــة 

كلمتهــم وتنظــم  والشــجاعة واإلقــدام والثبــات واألمانــة ونحــو ذلــك، توحــد 

صفوفهــم وتجمــع شــملهم وتــرأب صدعهــم وتــرد قاصيهــم علــى دانيهــم.

كن الصالحــة للســكن والعيــش الطيــب والحياة  وقــد توفــرت لهــم فيهــا المســا

الكريمــة، والمشــارب الطيبــة الســائغة والمــواد الغذائيــة اللذيــذة المختلفــة 

الرائجــة  والتجــارة  الضخمــة  والمصانــع  والعافيــة،  للصحــة   
ً
جــدا المفيــدة 

كثــر  األ هــي  الداخليــة  التجــارة  وكانــت  والخارجيــة،  الداخليــة  النشــيطة 

 عندهــم، ونحــو ذلــك مــن أســباب الرفاهيــة واالزدهــار 
ً
كثــر نشــاطا أهميــة واأل

والعيــش الكريــم، وذلــك مــن الغايــات الدنيويــة التــي يطمــع فيهــا اإلنســان فــي 

كل المجتمعــات فــي العالــم علــى طــول التاريــخ وعــرض الجغرافيــا.

والطهــارة  القدســية  مــن  فيــه  لمــا  إشــارة   (((> ٍ  ِ�ْ��ق
أَ
� َ�ّ بـــ>ُم�بَ وقيــل: وصــف 

والطيــب والصــاح والمنافــع المناســبة لغــرض الحيــاة والدعــوة والرســالة، إذ أن 

 لوجــود لــوازم معنــاه وآثــاره المطلوبــة 
ً
مــن عــادة العــرب أنهــم إذا مدحــوا شــيئا

كأنــه لــم يكــذب فــي شــيء مــن معنــاه وآثــاره التــي  منــه، أضافــوه إلــى الصــدق 

ــال: رجــل صــدق ولســان صــدق ونحــوه.  ــه، فيق ــه لطالب لت يعدهــا بلســان دال

كفضــل الصــدق  وقيــل: وصــف بذلــك؛ ألنــه فضلــه علــى غيــره مــن المنــازل 

علــى الكــذب.
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وقيــل: وصــف بذلــك إشــارة إلــى وفــاء اهلل ســبحانه وتعالــى بوعــده الصــادق 

لبنــي إســرائيل.

كانــوا يعيشــون فــي الفرقــة واالختــاف والتشــتيت والــذل  كلــه بعدمــا  وذلــك 

والهــوان والقهــر والحرمــان مــن تلــك النعــم واالســتضعاف واإلذالل واالضطهــاد 

واالســترقاق واالســتعباد والتمييــز ضدهــم، وصنــوف الفتــن والمحــن واالبتــاء 

واألذى لمــدة طويلــة وحقــب متعاقبــة امتــدت لقــرون مــن الزمــن علــى أيــدي 

الفراعنــة وقومهــم األقبــاط فــي ظــل النظــام الفرعونــي الجائــر عــن الحــق والعدل 

ــم علــى التفــاوت الطبقــي المــوروث الــذي يقســم  ــة والقائ واإلنصــاف والفضيل

المجتمــع إلــى ســادة وهــم األقبــاط وعبيــد وهــم بنــو إســرائيل.

وكان التمييــز بيــن العاقبتيــن، عاقبــة الســوء المذمومــة لفرعــون الطاغيــة 

لبنــي  الممدوحــة  الحســنى  وعاقبــة  الفاســقين،  وقومــه  المجرميــن  وحزبــه 

علــى  المتوكليــن  المحتســبين  الصابريــن  المســتضعفين  المؤمنيــن  إســرائيل 

كلهــا؛ ليظهــر ألصحــاب العقــول المســتنيرة  اهلل؟زع؟ والموفضيــن إليــه أمورهــم 

كريــم صــادق أميــن  والقلــوب الحيــة الفــرق بيــن مصيــر فريقيــن جاءهــم رســول 

بالمعجــزات الباهــرات القاهــرات والبينــات الواضحــات النيــرات والبراهيــن 

الســاطعة القاطعــة، فآمــن بــه فريــق ففــازوا ونجــوا وســعدوا فــي الداريــن الدنيــا 

 ، واآلخــرة؛ ليكــون فــي ذلــك ترغيــب فــي اإليمــان وتحذيــر مــن العناد واالســتكبار

ــغ  ــذار للمشــركين والمنافقيــن والعاصيــن، وهــو درس بلي إن وبشــارة للمؤمنيــن و

وعبــرة واصلــة ألصحــاب العقــول المســتنيرة والقلــوب الحيــة.
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مقابلة بني إسرائيل النعم بالجحود

لــم يعــرف بنــوا إســرائيل قــدر تلــك النعــم التــي أنعــم اهلل تبــارك وتعالــى بهــا 

عليهــم، وقابلوهــا بالجحــود والنكــران، ولــم يــؤدوا حقهــا بالنســبة للمنعــم بهــا 

عليهــم ومــا أوجبــه عليهــم فيهــا إلــى النــاس، فقــد اختلفــوا فــي الديــن اإللهــي 

بينهــم،  واإلئتــاف  صفوفهــم  وتوحــد  عليــه  الجتماعهــم  الموجــب  الحــق 

ووظفــوا النعمــة فــي الضــال واإلضال ونشــر الفســاد في األرض، وخالفوا الرســل 

واألوليــاء الصالحيــن؟مهع؟ بعــد العلــم بمــا هــو الحــق والصــواب وقيــام الدليــل 

عليــه وعلــى لــزوم التمســك بــه والثبــات واتحــاد الكلمــة وتوحيــد الصفــوف 

والثوابــت  الضوابــط  لهــم  ووضعــت  ذلــك  جميــع  لهــم  بّيــن  حيــث  عليــه، 

 للشــك أو اللبــس أو الغمــوض.
ً
ــا ــادئ بمــا ال يجعــل مكان والمب

كلــه فــي الكتــاب »التــوراة«، فــكان منهــم مــن آمــن وصــدق  وقــرأوا ذلــك 

كفــر وكــذب وعصــى، واختلفــوا فــي الديــن وانقســموا  وأطــاع، وكان منهــم مــن 

كثيــرة متناحــرة، بعدمــا  وتشــعبوا إلــى شــعب وأحــزاب وطوائــف ومذاهــب 

فــي  اختلفــوا  كمــا  الديــن،  فــي  مختلفيــن  غيــر  واحــدة  طريقــة  علــى  كانــوا 

السياســة والتدبيــر إلــى جماعــات متنافــرة متناحــرة ترفــض التنســيق والتكامــل 

بينهــا، وبغــى بعضهــم علــى بعــض، وحصــل بينهــم مــن االختــاف والصــراع 

، ممــا يفــرق شــملهم ويشــتت أمرهم  والتنافــر والتباغــض والحســد الشــيء الكثيــر

ويحــل رابطتهــم ونظامهــم ويضعــف أمرهــم وعزمهــم ويفــت مــن عضدهــم 

ويكســر شــوكتهم ويذهــب بقوتهــم وهيبتهــم، فيفوتهــم بذلــك مــن مصالحهــم مــا 

يفــوت، ويتســلط عليهــم عدوهــم ويتمكــن منهــم، ويمــوت مــن دينهــم الحــق مــا 

اِلٌم  ُهْم طنَ ِم�نْ ا �نَ اِد�نَ ا ِم�نْ ِع�بَ �نَ �يْ
�نَ �ْ�َ��نَ �ي ِ ا�بَ �لدن ِك�قَ

ْ
ا �ل �نَ

ْ ْوَر�ث
أَ
م �

يمــوت، قــول اهلل تعالــى: >�ثُ
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ُر<)))  �ي �بِ
َ
ك

ْ
�ل ُل  صنْ �نَ

ْ
�ل ُهَ�  ِلَك 

دنَٰ �هلِل  �نِ  دنْ اإِ �بِ َر��قِ  �يْ
حنَ
ْ
ال �بِ �قٌ  َسا�بِ ُهْم  َوِم�نْ ِصٌ�  �قَ ُم�قْ ُهْم  َوِم�نْ ِسِه  �نْ ِل�نَ

 ولــم يكــن اختــاف حــق 
ً
 وعدوانــا

ً
فــكان اختافهــم فــي الديــن والسياســة بغيــا

، مثــل: عــدم العلــم أو الجهــل أو لوجــود غمــوض أو  ولمصلحــة ولــم يكــن لعــذر

شــبهة أو لعــدم وضــوح الدليــل أو الختــاف موضوعــي فــي التشــخيص أو نحــو 

، وقــد لعــب فيــه علماؤهــم وساســتهم  إصــرار كان عــن علــم ويقيــن و ذلــك، بــل 

.
ً
كبيــرا  

ً
دورا

أي: أنهــم وقعــوا فــي نفــس الرذائــل والمآثــم والمعاصــي والذنــوب واألعمــال 

كان عليهــا  ــات الفظيعــة التــي  الســيئة المذمومــة والجرائــم الشــنيعة والجناي

فرعــون الطاغيــة وحزبــه المجرميــن، والدوافــع هــي نفســها الدوافــع الحســد 

ألوليــاء اهلل الصالحيــن، وطلــب الرئاســة والزعامــة، والتعلــق بحطــام الدنيــا 

الفانيــة وعالــم المــادة والملــذات الحســية، والنســيان هلل ذي الجــال واإلكــرام 

واآلخــرة، واالبتعــاد عــن القيــم الســماوية واإلنســانية العليــا والمبــادئ الســامية، 

والتكالــب علــى الســلطة والثــروة والجاه والمناصــب والصاحيات واالمتيازات 

ونحوهــا، وضعــف المنطــق ومخالفــة العقــل والفطــرة والطبــع الســليم والديــن 

الحنيــف، فصــارت لكثيــر منهــم أهــواء شــيطانية وشــهوات حيوانيــة وأغــراض 

تخالــف الحــق والعــدل والفضيلــة والعقل والمنطــق والدين الحنيف والمصالح 

العامــة للديــن واألمــة.

وغيــر  المشــروعة  المتاحــة  والوســائل  األســاليب  جميــع  واســتخدموا 

الفــوز بالمــراد  إدارة االختــاف بينهــم فــي ســبيل  المشــروعة فــي الصــراع، و

32 : 1. فاطر
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والغلبــة علــى الطــرف اآلخــر فــي الصــراع البينــي، علــى قاعــدة: »الغايــة تبــرر 

الت بآيــات الكتــاب المبيــن واألحاديــث النبويــة  الوســيلة« وزخرفــت الضــا

كمــا يزخــرف النحــاس الممــوه  الشــريفة الصحيحــة واألحاديــث الموضوعــة، 

اإلعــام  وســائل  كافــة  واســتخدموا  الجيــوش  وجيشــوا  والفضــة،  بالذهــب 

وحركــوا الغوغــاء ووظفــوا االنتهازييــن والنفعيــن الفاســدين المارقيــن مــن الديــن 

حتــى التبــس الحــق بالباطــل، وظهــرت االختافــات الكثيــرة فــي الديــن والدنيــا 

فــي العقيــدة والشــريعة والسياســة والمعايــش وتشــعبت وترســخت، وظهــرت 

ونشــبت  الصفــوف  واختلفــت  الكلمــة  وافترقــت  وتجــذرت،  العصبيــات 

والمقدســات  الحرمــات  وانتهكــت  الدمــاء  وســفكت  والصراعــات  الحــروب 

والحقــوق ونشــبت القــوى األجنبيــة االســتكبارية مخالبهــا فــي األمــة وفقــدت 

األمــة اســتقالها وخســرت ثرواتهــا ومقدراتهــا ونحــو ذلــك.

: إن الوحدة الدينية السياسية واالستقامة على الدين الحق  الجدير بالذكر

والصــراط المســتقيم والنهــج القويــم فــي الحيــاة، ال يمكــن أن يحصــل بــدون 

ــة وسياســية واحــدة، هــو إمــام الهــدى  ــة وروحي ــة ديني ــى مرجعي اإلجمــاع عل

والحــق والعــدل الــذي يتمتــع بالعلــم الكامــل بالديــن وبالتقــوى والشــجاعة 

وبالمعرفــة بأوضــاع زمانــه »الكفــاءة الموضوعيــة« ونحــو ذلــك مــن الصفــات 

التــي يجــب أن تتمتــع بهــا القيــادة الرشــيدة الدينيــة الكفــؤة؛ ألن االختــاف 

يحصــل فــي حــال عــدم االتفــاق علــى المرجعيــة الواحــدة المؤهلــة »إمــام 

الهــدى« فــي فهــم الكتــاب والســنة وتطبيقهــا، والــكل يزعــم بــأن لــه الدليــل فيمــا 

يقــول مــن الكتــاب والســنة.
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كمــا يفســح عــدم االتفــاق علــى مرجعيــة إمــام الهــدى المجــال للمنافقيــن 

واالنتهازييــن والنفعييــن وأصحــاب النفــوس المريضــة وعبــدة الدنيــا والمــادة 

ونحوهــا؛  واالمتيــازات  والزعامــة  والجــاه  والثــروة  الســلطة  عــن  والباحثيــن 

للتنافــس علــى الوصــول إلــى الســلطة، ثــم فــرض الحكــم األمــر الواقــع علــى 

كمــا يثبــت  النــاس واالنحــراف بالنــاس وبالواقــع عــن الشــريعة اإللهيــة المقدســة 

ذلــك وتحكــم بــه التجربــة التاريخيــة الطويلــة والمعاصــرة.

والحقيقــة أن ذلــك االختــاف فــي الديــن والسياســة لــن يبــَق ولــن يمــر 

َرُه. َوَم�نْ  َ ًر� �ي �يْ
رهقٍ حنَ اَل دنَ �قَ ْ ْ�َمْل ِم�ث َ َم�نْ �ي بــدون حســاب وجــزاء، قــول اهلل تعالــى: >�نَ

َره<)))، فالســنة اإللهيــة التــي جــرت علــى فرعــون الطاغيــة  َ ر� �ي
َ رهقٍ سث اَل دنَ �قَ ْ ْ�َمْل ِم�ث َ �ي

كمــا جــرت علــى ســائر  وحزبــه المجرميــن، ســوف تجــري علــى بنــي إســرائيل 

هقَ �هلِل  األمــم قبلهــم وســتجري علــى جميــع األمــم بعدهمــا، قــول اهلل تعالــى: >ُس�ن

لًا<)))، فســوف يكــون بنــو إســرائيل  ِ��ي �بْ
هقِ �هلِل �قَ َ� ِلُس�ن حبِ

�نْ �قَ
َ
ُل َول �بْ

ْ�� ِم�نْ �قَ
َ
ل �نَ �نَ �ي ِ �نِ�ي �لدن

عرضــة للبــاء الشــديد، ومنــه عــودة ســلطة الطواغيــت وحكومــات الفراعنــة 

والمســتبدين، ونفــوذ المترفيــن الفاســدين واالنتهازييــن األنانييــن الســاقطين 

مــرارة  واختيارهــم  أعمالهــم  بســوء  اهلل؟زع؟  وســيذيقهم  جديــد،  مــن  عليهــم 

الــذل والهــون والظلــم واالســتضعاف فــي الدنيــا، ثــم يحاســبهم فــي اآلخــرة 

علــى أفكارهــم المنحرفــة وعقائدهــم الباطلــة وأخاقهــم القبيحــة وخصالهــم 

المذمومــة وأعمالهــم الطالحــة الســيئة وميلهــم عــن الحــق وأهلــه إلــى الباطــل 

ــك. ــاع أئمــة الضــال ونحــو ذل ــه، ومخالفــة أئمــة الهــدى واتب وأهل

1. الزلزلة: 8-7
2. األحزاب: 62
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الباطــل منهــم فيمــا اختلفــوا فيــه  ويفصــل بيــن أهــل الحــق وبيــن أهــل 

بحكمــه العــدل الناشــئ عــن علــم تــام بحقائــق األعمــال وظواهرهــا، وبالنيــات 

المحــق  فيثيــب  الشــاملة،  المطلقــة  بقدرتــه  وتعلــن   ، الصــدور تخفــي  ومــا 

ويعاقــب المبطــل، ويميــز بينهمــا باإلنجــاء للمحــق واإلهــاك للمبطــل، حيــث 

ال مــكان فــي ذلــك اليــوم إلــى الكــذب واالفتــراء والتبريــرات الوهميــة الباطلــة 

والريــاء والســمعة ونحــو ذلــك، وال شــيء فــي ذلــك اليــوم ســوى الحــق الحقيــق 

والعــدل الصريــح المطلــق، حيــث يظهــران للجميــع فــي أبهــى وأجمــل وأحســن 

 للعيــان ال تشــوبه شــائبة وال يدخلــه شــك 
ً
 واضحــا

ً
 جليــا

ً
كمــل صــورة، ظهــورا وأ

هقٍ ِم�نْ 
َ
ل �نْ  �نِ�ي عنَ

�قَ ْ� ُك�نْ �قَ
َ
أو لبــس أو غمــوض أو نحــو ذلــك، قــول اهلل تعالــى: >ل

كنــت أيهــا اإلنســان  ٌ�<))) أي: لقــد  ْ�َم َ�ِ��ي �يَ
ْ
َصُرَك �ل �بَ

َ�اَءَك �نَ َك عنِ ا َع�نْ �نَ �نْ َ سث
َ
ك � �نَ

�نَ
ٰ

َه

فــي غفلــة عــن هــذا الــذي تــراه وتشــاهده اليــوم بــأم عينــك وعــن هــذا المصيــر 

كان فــي الدنيا نصب   للعمــل بمقتضــاه مــع أنه 
ً
األســود وكنــت تكــذب بــه وتــاركا

 وُحــذرت منــه، لكــن تعلقــك 
ً
 وتكــرارا

ً
عينــك ال يغيــب، وقــد ُذكــرت بــه مــرارا

ــه  ــة أذهلــك عن ــح والمقاصــد واألغــراض الباطل ــا والمــادة والمصال بنعــم الدني

كان منــك فــي  وصرفــك وأغفلــك، فكشــفنا عــن قلبــك حجــاب غفلتــك الــذي 

 لوجــه، فبصيرتــك وعيــن 
ً
عالــم الدنيــا، وأصبحــت أمــام عملــك ومصيــرك وجهــا

قلبــك اليــوم حــادة قويــة نافــذة ال يحجبهــا شــيء؛ لــزوال الغواشــي والحجــب 

كنــت غافــًا عنــه مــن  ــم تكــن تبصــره ومــا  ــوم مــا ل ــع، فأنــت تبصــر الي والموان

الحــق ومــن أنــواع العــذاب والنــكال مــع وجــوده فــي عالــم الدنيــا، وتعتــرف وتقــر 

كنــت تقــره وتوقــن بــه مــن الباطــل، ولكــن  اليــوم بمــا أنكرتــه مــن الحــق وتنكــر مــا 

1. ق: 22
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فــي وقــت ال يمكــن فيــه التــدارك، فالحجــة قائمــة عليــك فــي الداريــن الدنيــا 

واآلخــرة.

وعليــه: فقــد خســر هــؤالء المبطلــون الضالــون العاصــون الديــن والدنيــا 

ُم 
ْ
ِ�ل

ْ
اَءُهُم �ل ْ�ِ� َما �بَ َ ل� ِم�نْ �ب �� �إِ

�نُ
َ
ل �قَ َما �حنْ

واآلخــرة، وفــي اآليــة موضــوع البحــث: >�نَ

<))) تهديــد  ��نَ ِل�نُ �قَ حنْ َ ِه �ي �ي �� �نِ َما َكا�نُ �ي اَمهقِ �نِ �يَ �قِ
ْ
ْ�َم �ل َ ُهْم �ي �نَ �يْ َ �ي �ب �نِ �قْ َ َك �ي �ن َر�ب ُهْم �إِ �نَ �يْ َ ا �ب �يً

�نْ َ �ب

ووعيــد مــن االختــاف فــي الديــن ومخالفــة أئمــة الحــق، وأنــه يجــب علــى 

المؤمنيــن التفكــر بجديــة وعمــق فــي وســائل الخــاص مــن الضــال بهــدف 

ــوم القيامــة. النجــاة مــن المؤاخــذة فــي ي

ألن هــذه الســنة اإللهيــة الحكيمــة المحكمــة جاريــة وباقية فــي جميع األمم 

إلــى يــوم القيامــة، فهــي جاريــة فــي أمــة اإلســام، أمــة محمــد بــن عبــداهلل؟ص؟ 

وهــو خاتــم األنبيــاء الكــرام والمرســلين العظــام؟مهع؟ وســيدهم، إذ أن الشــيطان 

 ،
ً
كليــا الرجيــم )عليــه اللعنــة( إذا عجــز عــن إخــراج اإلنســان مــن الديــن الحــق 

إثــارة األطمــاع  إثــارة الوســاوس والشــبهات فــي نفســه، و ســعى فــي تضليلــه و

الشــيطانية واألغــراض الباطلــة والعصبيــات الجاهليــة، والعــداوة والبغضــاء 

والتشــاحن والحســد؛ ليصرفــه عــن الصــراط المســتقيم والنهــج القويــم، فيحصــل 

بذلــك االختــاف بيــن اتبــاع الديــن اإللهــي الحــق، ويحصــل التنــازع والصــراع 

، ويبغــي بعضهــم علــى بعــض، ويقتــل بعضهــم 
ً
بينهــم، فيكفــر بعضهــم بعضــا

 ،
ً
ــا  وعدوان

ً
، وينتهــك بعضهــم حقــوق بعــض وحرماتــه ومقدســاته ظلمــا

ً
بعضــا

ــة الدنيئــة، ثــم  ــر األهــواء الشــيطانية والوســاوس واألغــراض الدنيوي تحــت تأثي

اثية: 17 1. الج
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الت،  تلبيســها لبــاس الديــن والشــريعة لتبريرهــا ونحــو ذلــك مــن الرذائــل والضــا

فســيئول أمرهــم إلــى الشــتات، وجمعهــم إلــى الفرقــة، وتذهــب ريحهــم وقوتهــم 

واالنحطــاط  التحلــل  ويصيبهــم  واعتدالهــم،  وســطيتهم  وتضيــع  وهيبتهــم 

والتخلــف، ويفقــدوا قدرتهــم علــى اإلبــداع والمنافســة، ويفتقــدوا مكانتهــم بيــن 

األمــم، ويتســلط عليهــم األعداء ويفقدوا اســتقالهم وتضيــع ثرواتهم ومقدراتهم، 

، ونحــو ذلــك ممــا تقــر بــه  وتفــوت مــن مصالحهــم الدينيــة والدنيويــة الكثيــر

عيــون اللعيــن إبليــس الرجيــم وحزبــه المجرميــن مــن الجــن واإلنــس، يقــول آيــة 

اهلل الشــيخ ناصــر مــكارم الشــيرازي: »فــإن اهلل قــد نصــر المســلمين بفضلــه مرات 

ــاء بصــورة إعجازيــة، ونصــر بفضلــه ورحمتــه هــذه  ــرة، وقهــر أعدائهــم األقوي كثي

األمــة المســتضعفة علــى أولئــك المتجبريــن، إال أنهــم ولألســف الشــديد، بــدل 

ــم،  ــع أرجــاء العال ــوا هــذا النصــر وســيلة لنشــر ديــن اإلســالم فــي جمي أن يجعل

إيجــاد النفــاق واالختــالف بحيــث عرضــوا  فإنهــم قــد اتخــذوه ذريعــة للتفرقــة و

كفــران النعمــة هــذه«))). !! اللهــم نجنــا مــن  كل انتصاراتهــم للخطــر

ونفــس القــول يمكــن أن يقــال بشــأن الثــروات الطائلــة التــي أنعــم اهلل تبــارك 

واإلضــال  الضــال  فــي  ووضعوهــا  فضيعوهــا  المســلمين  علــى  بهــا  وتعالــى 

 
ً
والتفرقــة والحــروب واإلفســاد فــي األرض، فبــدالً مــن أن تكــون نعمــة وســببا

، جعلوهــا نقمــة  لنشــر الهــدى وتعزيــز الوحــدة واالســتقال والرقــي واالزدهــار

 لنشــر الضــال وتعزيــز الفرقــة والتبعيــة لألجنبــي والتخلــف واالنحــال 
ً
وســببا

إنــا إليــه راجعــون، وال حــول وال قــوة إال بــاهلل العلــي  واالنحطــاط فإنــا هلل و

العظيــم!!

1. تفسير األمثل، ناصر مكارم الشيرازي، جزء 6، صفحة 266
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إنه من العجب العجاب الذي ال يخضع لعقل أو منطق وال يوافق الدين  و

كل ذلــك االختــاف واالنقســام  والشــريعة والفطــرة والطبــع الســليم، أن يحــدث 

كل ذلــك البيــان الواضــح وقيــام الدليــل الصريــح القاطــع فــي  والتناحــر مــع 

الكتــاب، ومــع أن ســامة المصيــر وحســن العاقبــة وحفــظ المصالــح ال تتأتــى 

إال مــع االســتقامة علــى الديــن اإللهــي الحــق واالجتمــاع عليــه والمحافظــة علــى 

ــاع أهــل الحــق وأئمــة الهــدى،  وحــدة الصــف والكلمــة واجتمــاع الشــمل واتب

ــا إال ظهــر أهــل  وفــي الحديــث النبــوي الشــريف: »مــا اختلفــت أمــة بعــد نبيه

باطلهــا علــى أهــل حقهــا«))).

البشــرية  لهدايــة  األنبيــاء؟مهع؟  ببعــث  تكفــل  اهلل؟زع؟  بــأن  القــول  ســبق 

إرشــادهم لمــا فيــه خيرهــم وصاحهــم ومصلحتهــم وســعادتهم الحقيقيــة  و

الكاملــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وضمــن بــأن ال تبقــى األرض بغيــر حجــة، 

وتكفــل بإقامــة الدليــل القاطــع علــى صــدق النبــوة والرســالة واإلمامــة لــكل 

كمــا هــي ويبحــث عنهــا ويســلم إليهــا إذا  عاقــل منصــف يطلــب الحقيقــة 

بمقتضاهــا. ويعمــل  عرفهــا 

الرســالية وجعلهــا فــي  الرســالة وديمومتهــا فــي دورتهــا  كمــا تكفــل ببقــاء 

متنــاول النــاس، فــإذا عجــزت األســباب الطبيعيــة عــن تحقيــق ذلــك، تدخلــت 

العنايــة اإللهيــة لتحقيقــه باألســباب الغيبيــة، ومــن األســباب الطبيعيــة: الدعــوة 

إلــى الديــن اإللهــي الحنيــف، واألمــر بالمعــروف  إلــى اهلل ذي الجــال واإلكــرام و

، والجهــاد فــي ســبيل اهلل؟زع؟ والمقاومــة وعــدم الخضــوع  والنهــي عــن المنكــر

1. كنز العمال، جزء 1، صفحة 929
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المســتغلين  والمترفيــن  المســتبدين  والحــكام  والفراعنــة  الطواغيــت  إلرادة 

واالنتهازييــن والنفعييــن واألنانييــن الفاســدين، فــي هــذا الســبيل قــد يستشــهد 

كثيــر مــن األنبيــاء الكــرام واألوصيــاء المطهريــن واألوليــاء الصالحيــن؟مهع؟  خلــق 

ومــن المؤمنيــن المجاهديــن، أو يتعرضــون إلــى األذى الشــديد مــن المجرميــن 

، مثــل: الســجن والتعذيــب والتنكيــل والحرمــان والتشــريد والنفــي ونحــو  األشــرار

ذلــك، ويعــد ذلــك مــن أســباب رفــع المقــام والمنزلــة عنــد اهلل ذي الجــال 

واإلكــرام والفــوز بالرضــوان اإللهــي والنعيــم األبــدي الخالــد في الدرجــات العالية 

إنمــا  فــي جنــة الفــردوس فــي اآلخــرة، وليــس ذلــك لتقصيــر منهــم أو معصيــة، و

هــو مــن ســنن التدبيــر اإللهــي المحكــم الحكيــم للمســيرة التاريخيــة التكامليــة 

لإلنســان، وفــي الحديــث الشــريف عــن حمــران بــن أعيــن، قــال: »قلــت ألبــي 

كان مــن أمــر قيــام علــي ابــن أبــي طالــب  «؟ع؟: أرأيــت مــا  جعفــر »اإلمــام الباقــر

والحســن والحســين؟مهع؟ وخروجهــم وقيامهــم بديــن اهلل عــز ذكــره ومــا أصيبــوا من 

؟ع؟: »يا  قتــل الطواغيــت إياهــم والظفــر بهــم حتــى قتلوا وغلبوا؟ فقال أبــو جعفر

كان قــدر ذلــك عليهــم وقضــاه وأمضــاه وحتمــه علــى  حمــران!! إن اهلل تبــارك قــد 

ســبيل االختيــار ثــم أجــراه، فبتقــدم علــم إليهــم مــن رســول اهلل؟ص؟ قــام علــٌي 

ــا حمــران  ــو أنهــم ي ــا، ول والحســن والحســين؟مهع؟ وبعلــم صمــت مــن صمــت من

إظهــار الطواغيــت عليهــم ســألوا  حيــث نــزل بهــم مــا نــزل مــن أمــر اهلل؟زع؟ و

ــة ملــك الطواغيــت  ــه فــي طلــب إزال ــك وألحــوا علي ــم ذل ــع عنه اهلل؟زع؟ أن يدف

كان انقضــاء مــدة الطواغيــت   ألجابهــم ودفــع عنهــم ثــم 
ً
إذا وذهــاب ملكهــم 

وذهــاب ملكهــم أســرع مــن ســلك منظــوم انقطــع فتبــدد، ومــا كان فــي ذلك الذي 

أصابهــم يــا حمــران لذنــب اقترفــوه وال لعقوبــة معصيــة خالفــوا اهلل فيهــا، ولكــن 
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لمنــازل وكرامــة مــن اهلل أراد أن يبلغهــا فــال تذهــب بــك المذاهــب فيهــم«))).

ــر فــي الواجبــات وارتــكاب المعاصــي  ولكــن ينبغــي التنبيــه إلــى أن التقصي

 للتنبيــه مــن الغفلــة واللجــوء 
ً
 إلــى البــاء اإللهــي؛ ليكــون ذلــك ســببا

ً
يجــر حتمــا

إلــى التوبــة والعــودة المحمــودة إلــى اهلل ذي الجــال واإلكــرام، فينبغــي علــى 

المؤمنيــن األعــزاء التمييــز بيــن الحالتيــن:

الحالــة التــي يجاهــد فيهــا المؤمنــون الصالحــون ويتعرضــون إلــى األذى  أ. 

والحــكام  المتجبريــن  والفراعنــة  الضاليــن  الطواغيــت  مــن  الشــديد 

المســتبدين الظلمــة والمترفيــن المســتغلين وأتباعهــم مــن االنتهازييــن 

ــول  ــاس، ق  لصــاح أحــوال الن
ً
ــك ســببا ــة؛ ليكــون ذل والنفعييــن والجهل

ِك�ن �هلَل 
َٰ
ر�ن َول َسَ��قِ �ل�أ �نَ

َ
ْ�صنٍ ل �بَ ُهْم �بِ ْ��نَ َ اَس �ب ُع �هلِل �ل�ن � َد�نْ

َ
ْ�ل

َ
اهلل تعالى: >َول

 لكمالهــم اإلنســاني المعرفــي والتربــوي، 
ً

<))) وســبيا �نَ ِم�ي
َ
َ�ال

ْ
� �ل

َ
ٍل َعل صنْ و �نَ دنُ

وارتفــاع مقامهــم ومنزلتهــم ومكانتهــم عنــد اهلل ذي الجــال واإلكــرام 

وقربهــم منــه والزلفــة لديــه والفــوز بالرضــوان اإللهــي والنعيــم المقيــم فــي 

ــة. ــى الدرجــات فــي الجن أعل

الحالــة التــي يقصــر فيهــا النــاس وعامــة المؤمنيــن بواجباتهــم الدينيــة  ب. 

ويعصــوا ربهــم فيمــا يأمرهــم بــه وينهاهــم عنــه، بمــا فــي ذلــك اإلخــال 

باإلخــاص فــي نيــة العمــل والجهــاد، فيبتليهــم اهلل ؟ج؟ ببعــض البــاء 

مــن أجــل تنبيههــم مــن غفلتهــم ولجوئهــم إلــى التوبــة وعودتهــم إلــى 

1. الكايف، جزء 2، صفحة 224
2. البقرة: 251
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اهلل ذي الجــال واإلكــرام، ومــن ذلــك تســليط حــكام الجــور والفراعنــة 

إصابتهــم بــاألذى الكثيــر منهــم، ونحــو ذلــك لزمــان قــد يطــول  عليهــم و

أو يقصــر بحســب مقتضــى الحكمــة اإللهيــة فــي التدبيــر وحصــول 

الغايــة.

وعليــه: ينبغــي علــى المؤمنيــن التمســك بالديــن اإللهــي الحــق واتبــاع أئمــة 

الهــدى، واالســتقامة علــى الصــراط المســتقيم والنهــج القويــم والتحلــي بالتقــوى 

إلــى الديــن  وأداء الواجبــات، ومنهــا: الدعــوة إلــى اهلل ذي الجــال واإلكــرام و

اإللهــي الحنيــف واألمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والجهــاد فــي ســبيل 

الباطلــة، والمقاومــة  الدنيويــة  تــام ومجــرد مــن األغــراض  اهلل؟زع؟ بإخــاص 

وعــدم الخضــوع إلرادة الطواغيــت والفراعنــة والحــكام المســتبدين والمترفيــن 

واالنتهازييــن والنفعييــن، والتحلــي بالصبــر والثبــات والتحمــل والصمــود أمــام 

المشــكات والعقبــات والصعوبــات والتحديــات وبــذل النفــس والنفيــس فــي 

ذلــك؛ لتعلــو منزلتهــم ومكانتهــم عند اهلل ذي الجــال واإلكرام ويفوزوا بالرضوان 

اإللهــي والنعيــم األبــدي الخالــد فــي جنــات الفــردوس، وأن يكونــوا فــي غايــة 

الحــذر مــن التقصيــر والمعصيــة واإلخــال بالصــدق واإلخاص فــي النية، ومن 

أن يصيبهــم الضعــف والوهــن فــي جنــب اهلل ذي الجــال واإلكــرام ويخضعــوا 

واالنتهازييــن  والمترفيــن  المســتبدين  والحــكام  والفراعنــة  الطواغيــت  إلرادة 

والفراعنــة  الطواغيــت  بحكــم  ؟ج؟  اهلل  ويبتليهــم  أنفســهم،  بذلــك  فيذلــوا 

والحــكام المســتبدين ويســلطهم عليهــم ويمكنهــم مــن رقابهــم فيســتضعفوهم 

 فــي الدنيــا، ويخســروا فــي اآلخــرة الرضــوان اإللهــي 
ً
كثيــرا ويذلوهــم ويؤذوهــم 

العظيــم والمنــازل والدرجــات الرفيعــة والمراتــب العاليــة فــي الجنــة، قــول اهلل 
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ِل �هلِل َوَما  �ي َُهْم �نِ�ي َس�بِ َ�ا�ب
أَ
�� ِلَما � َما َوَه�نُ ٌر �نَ �ي ��نَ َك�ثِ �ي َل َمَ�ُه ِر�ب ا�قَ �ي �قَ �بِ

�نْ ِم�نْ �نَ �ي
أَ
تعالى: >َوَكا

ا  �نَ
َ
ْر ل �نِ

ا �عنْ �نَ �� َر�ب
ُ
ال �نْ �قَ

أَ
� ل�  �إِ ُهْم 

َ
ْ�ل . َوَما َكا�نَ �قَ �نَ ِر�ي ِح�ب �لصا�بِ ُ �� َو�هلُل �ي كَا�نُ �� َوَما �ْس�قَ ُ��نُ �نَ

َ���بَ 
َ اُهُم �هلُل �ث �قَ

آ
ا . �نَ �نَ ِر�ي كَا�نِ

ْ
ْ�ِم �ل �قَ

ْ
� �ل

َ
ا َعل ُصْر�نَ ا َو��نْ َ��َم�نَ �قْ

أَ
�قْ � �ب

َ ا َو�ث ْمِر�نَ
أَ
ا �نِ�ي �

�نَ ا إَِوْسَر��نَ �نَ َ ��ب �نُ دنُ

كــرام  <)))، أي: لقــد مضــى أنبيــاء  �نَ �ي ُمْحِس�نِ
ْ
ِح�ب �ل ُ َرهقِ َو�هلُل �ي حنِ �آ

ْ
َ���بِ �ل

َ ا َوُحْس�نَ �ث �يَ
�لد�نْ

كثير مــن الربانيين  كثيــرون جاهــدوا فــي ســبيل اهلل؟زع؟، وقــد قاتــل معهم  عظــام 

الجــال  ذي  بــاهلل  العارفيــن  الصالحيــن  واألوليــاء  المطهريــن؟مهع؟  األصفيــاء 

واإلكــرام والمختصيــن بــه ولــم يشــتغلوا بغيــره، والعلمــاء األتقيــاء المتألهيــن، 

والعبــاد المخلصيــن هلل ســبحانه وتعالــى فــي الطاعــة والعبــادة، والمؤمنيــن 

الصالحيــن الذيــن تربــوا علــى أيــدي األنبيــاء الكــرام؟مهع؟ واقتــدوا بهــم واتبعوهــم 

، فما وهنت أبدانهم وما فتروا في قتال أعدائهم وما ضعفت  في اليسر والعسر

نفوســهم ومــا جبنــوا ولــم يفــروا مــن ســاحة القتــال والمواجهــة والمقاومــة، ولــم 

يستســلموا بســبب قتــل نبيهــم فــي ســاحة القتــال؛ ألن هنــاك مــن يخلفــه ويقــدم 

، وال بســبب قتــل مــن قتــل منهــم مــن الشــهداء الســعداء، 
ً
مقامــه بالحــق دائمــا

أو بســبب مــا أصابهــم مــن الجــروح واإلصابــات والخســائر الماديــة الكثيــرة فــي 

المــال والســاح، أو نــزل بهــم مــن الكــرب والبــاء الشــديد ونحــو ذلــك، ولــم 

يشــعروا بالــذل أو يصابــوا باالســتكانة وينكســروا ويخضعــوا إلرادة األعــداء مــن 

الطواغيــت والفراعنــة والحــكام المســتبدين والمســتكبرين والمترفيــن ونحوهــم، 

ولــم يتخلــوا عــن اســتقالهم وعــن قضيتهــم العادلــة ومطالبهــم المشــروعة، بــل 

ثبتــوا وتحملــوا وصمــدوا وكانــوا مــن الصابريــن المحتســبين، واهلل تبــارك وتعالــى 

يحــب الصابريــن المحتســبين ويرضــى عنهــم ويثبتهــم علــى الحــق وعلــى القــول 

1. آل عمران: 148-146
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الثابــت ويقــوي إرادتهــم وعزائمهــم ويؤنســهم فــا يستوحشــون ويؤيدهــم ويســدد 

خطاهــم وينصرهــم علــى أعدائهــم وال يتركهــم يقطعــون الطريــق منفرديــن عنــه.

 فــي تلــك المواطــن الصعبــة: ربنــا اغفــر لنــا 
ً
 وأبــدا

ً
وكان قولهــم المتكــرر دائمــا

إســرافنا فــي أمرنــا وتقصيرنــا وأخطائنــا فــي القيــام  ذنوبنــا الكبيــرة والصغيــرة، و

بواجباتنــا التــي فرضتهــا علينــا، وانصرنــا علــى القــوم الكافريــن وال تكلنــا إلــى 

كأنهــم أرادوا بجهادهــم فــي ســبيل اهلل؟زع؟ وصبرهــم وتحملهــم أن يغفــر  أنفســنا، 

اهلل تبــارك وتعالــى لهــم ذنوبهــم ويصفــح عــن تقصيرهــم وأخطائهــم؛ ليقدمــوا 

عليــه فــي يــوم القيامــة وهــم طاهــرون مطهــرون يســعى نورهــم بيــن أيديهــم 

وبأيمانهــم.

اإليمــان  وكمــال  اليقيــن  العقيــدة وصــدق  دليــل علــى حســن  ذلــك  وفــي 

إخــاص النيــة، وأن همهــم وعزيمتهــم فــي رفعــة الديــن ونشــره، وعــزة المؤمنين  و

وصــاح أحوالهــم وشــؤونهم، وليــس فــي مغانــم الدنيا وزخارف الحيــاة والوصول 

إلــى الســلطة وكســب الثــروة ونحــو ذلــك مــن األغــراض الدنيويــة الباطلــة.

كــون الذنــوب والمعاصــي مــن أعظــم  وفــي قولهــم دليــل علــى إدراكهــم إلــى 

أســباب الخــذالن اإللهــي، وحســن العقيــدة والطاعــة واألعمــال الصالحــة مــن 

، فســألوا ربهــم ســبحانه وتعالــى  أعظــم أســباب التأييــد اإللهــي والظفــر والنصــر

أقدامهــم  يثبــت  وأن   ، والتقصيــر والخطــأ  والمعاصــي  الذنــوب  مــن  المغفــرة 

وينصرهــم، فلــم يعتمــدوا علــى أنفســهم ويســتقلوا عــن ربهــم ســبحانه وتعالــى، 

كلــه  بــل توكلــوا عليــه واســتعانوا بــه، فآتاهــم اهلل تبــارك وتعالــى لســبب ذلــك 

ثواب الدنيا من النصر والظفر والغنيمة والعزة والكرامة وحســن الذكر والحياة 
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الطيبــة والعيــش الكريــم ونحــو ذلــك، وحســن ثــواب اآلخــرة من الرضــوان اإللهي 

العظيــم والنعيــم المقيــم فــي الدرجــات العاليــة والمنــازل الرفيعــة فــي الجنــة؛ 

كامل اإلحســان يحب المحســنين في عقيدتهم  ألن اهلل تبارك وتعالى محســن 

وســلوكهم وأعمالهــم الصالحــة فيحســن جزاءهــم علــى إحســانهم بالحســنى فــي 

 ،(((> ْحَسا�نُ �إِ
ْ
ل� �ل ِ �إِ ْحَسا�ن �إِ

ْ
�ُء �ل رنَ َ الداريــن الدنيــا واآلخــرة، قــول اهلل تعالــى: >َهْل حب

 بارتفــاع منزلتهــا 
ً
وقــد خــص اهلل تبــارك وتعالــى ثــواب اآلخــرة بالحســن؛ إشــعارا

وقدرهــا علــى الدنيــا، وبفضــل ثوابهــا وتقدمــه علــى ثــواب الدنيــا عنــد اهلل 

ســبحانه وتعالــى وفــي ميــزان العقــل والمنطــق الســليم.

: إن االبتــاء اإللهــي مــن الســنن اإللهيــة الحكيمــة المحكمــة  الجديــر بالذكــر

فــي تدبيــر المســيرة التاريخيــة التكامليــة لإلنســان، وتقــوم علــى أســاس العقــل 

 يلجأهــم 
ً
، وهــي ســبيل لتنبيــه النــاس وِايقاظهــم مــن غفلتهــم، وســببا واالختيــار

إلــى التوبــة والعــودة المحمــودة إلــى اهلل ذي الجــال واإلكــرام، فمــن وعــى وتــاب 

وعــاد إلــى اهلل ذي الجــال واإلكــرام فقــد ربــح وفــاز وكان مــن الســعداء، ومــن 

كان عليــه مــن  بغــى وطغــى وعانــد واســتكبر وأصــر علــى االســتمرار علــى مــا 

الضــال والمعصيــة فهــو علــى خطــر شــديد، وقــد يتطــور بــه الحــال وفــق الســنن 

ــى اإلمــاء  ، فينتقــل مــن الخــذالن إل ــر ــة الحكيمــة المحكمــة فــي التدبي اإللهي

واالســتدراج، فيخســر بذلــك الخســران المبيــن، فيكــون مصيــره إلــى الهــاك 

والشــقاء األبــدي الكامــل فــي الــدرك األســفل فــي نــار جهنــم وبئــس المصيــر 

 �
َّ
ل ٍ �إِ

ّ �ي �بِ
�ن �نَّ هقٍ ّمِ ْر�يَ

ِ�ي �قَ
ا �ن �نَ

ْ
ْرَسل

أَ
مصيــره وبئــس المــورد مــورده، قــول اهلل تعالــى: >َوَما �

هقَ  َحَس�نَ
ْ
�ل هقِ  �أَ ِ

�يّ
�لّسَ َمكَا�نَ  ا  �نَ

ْ
ل

َ
�ّ �بَ ّمَ 

ُ �ث  94 ُع��نَ  ّرَ
صنَّ �يَ ُهْم 

َّ
َ�ل

َ
ل �ِء  ّرَ

َو�لصنَّ َساِء 
أْ
ا �بَ

ْ
ال �بِ َها 

َ
ْهل

أَ
� ا  �نَ

�نْ �نَ
أَ
�
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  666   الالمنطق في الفكر والسلوك - الجزء األول

ُ�ُرو�نَ 95  ْ َسث �ي  �
َ
ل َوُهْم  هقً  �قَ �نْ َ �ب اُهم  �نَ

�نْ �نَ
أَ
ا �نَ �ُء  ّرَ َو�لّسَ �ُء  ّرَ

ا �لصنَّ اَء�نَ �بَ
آ
� ْ� َمّسَ  �قَ  ��

ُ
ال �قَ ّوَ  �� َح�قَّٰ� َع�نَ

 �� ُ �ب
ِك�ن َك�نَّ

َٰ
ْر�نِ َول

�أَ
ْ
َماِء َو�ل �نَ �لّسَ َرَكا�قٍ ّمِ َ ِهم �ب �يْ

َ
ا َعل ْح�نَ �قَ �نَ

َ
ْ�� ل �قَ

�� َو��قَّ َم�نُ
آ
َرٰى � �قُ

ْ
ْهَل �ل

أَ
�نَّ �

أَ
� �ْ

َ
َول

��نَ <))) أي: مــا أرســلنا فــي بلــد مــن البلــدان مــن نبــي  ِس�بُ
ْ
ك َ �� �ي

َما َكا�نُ اُهم �بِ �نَ
�نْ �نَ

أَ
ا �نَ

ليهــدي أهلهــا ســبيل الهــدى والرشــاد فكذبــوا ولــم يؤمنــوا، إال أخذناهــم بألــوان 

مــن المصائــب والمحــن، مثــل: الفقــر والمــرض والنكبــات مــن أجــل أن يتذكــروا 

وينتبهــوا ويعــودوا إلــى رشــدهم، ويكفــوا عــن عنادهــم واســتكبارهم ويتوبــوا عــن 

غيهــم وضالهــم ويؤمنــوا بالديــن اإللهــي الحــق ويتضرعــوا إلــى ربهــم ســبحانه 

كشــف البــاء عنهــم، فــإن اإلنســان مــادام علــى النعمــة فإنهــا قــد  وتعالــى بغيــة 

تشــغله عــن التوجــه إلــى النعــم ويســتغني بهــا عنــه، فــإذا ســلبت منــه أحــس 

ــه وفقــره وعجــزه  ــى مــن بيــده رفــع حاجت بالحاجــة والفقــر والعجــز فيلجــأ إل

ويتضــرع إليــه مــن أجــل ذلــك.

فــإذا لــم ينفــع ذلــك معهــم ولــم يتعظــوا، تركهــم اهلل ؟ج؟ إلــى أنفســهم ومــا 

يشــتهون ومــا يريــدون ويقصــدون، وهــو الخــذالن، فيكونــوا علــى خطــر شــديد.

بعالــم  والتعلــق  والمعاصــي  والخطايــا  الذنــوب  فــي  كثــر  أ تورطــوا  فــإذا 

ــا والمــادة واالســتغراق فــي الشــهوات والملــذات الحســية واتبــاع األهــواء  الدني

الشــيطانية، فــإن اهلل ؟ج؟ يبــدل الســيئة حســنة والنقمــة نعمــة، فتكثــر أموالهــم 

وأوالدهــم وثرواتهــم ويتمكنــوا مــن الدنيــا يصيــروا فــي خيــر وســعة وأمــن، حتــى 

كانــوا عليــه مــن الشــدائد والمحــن والمصائــب والنكبــات،   ومــا 
ً
ينســوا اهلل تمامــا

 عــن الهــدى 
ً
ــار االمتحــان اإللهــي فتقســوا قلوبهــم وينصرفــوا تمامــا وتنمحــي آث

1. األعراف: 96-94
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عوامــل  إلــى  والســعة  والضيــق  والرخــاء  الشــدة  وينســبوا  واإليمــان،  والحــق 

 عــن حياتهــم 
ً
ــى تمامــا بعــدوا اهلل ســبحانه وتعال

َ
ــر اإلنســان، وا الطبيعــة وتدبي

وهــو االســتدراج.

ــدون   أهلكهــم اهلل؟زع؟ فجــأة وب
ً
ــى هــذا الحــال الســيء جــدا ــوا إل ــإذا وصل ف

مقدمــات تــدل علــى هاكهــم، فيكــون ذلــك أشــد فــي عقوبتهــم؛ ليكونــوا عبــرة 

ى التــي أهلكهــم اهلل؟زع؟ آمنــوا بــاهلل  لــكل معتبــر يأتــي بعدهــم، ولــو أن أهــل القــر

ســبحانه وتعالــى ورســله، وحســنت عقيدتهــم وأحيــوا شــريعة الحــق والعــدل، 

واتقــوا اهلل ســبحانه وتعالــى وعملــوا الصالحــات؛ ليّســر اهلل تبــارك وتعالــى لهــم 

كل جانــب،  الخيــرات وأغــدق عليهــم البــركات الكثيــرة الماديــة والمعنويــة مــن 

مــن الســماء واألرض، مثــل: األمــن والرخــاء والصحــة والمــال واألوالد وغيــر ذلــك، 

كريمــة.  حيــاة طيبــة 
ً
وعاشــوا جميعــا

كذبــوا باآليــات والرســل، وأهملــوا شــريعة العــدل والمســاواة، ولجــأوا  لكنهــم 

الســيئة  األعمــال  وعملــوا  والطغيــان،  والظلــم  واالســتبداد  الدكتاتوريــة  إلــى 

المذمومــة، وأفســدوا فــي األرض بغيــر الحــق، فأخذهــم اهلل؟زع؟ أخــذ عزيــز 

كانــوا يعملــون مــن الذنــوب والمعاصــي والجرائــم واألعمــال الســيئة،  مقتــدر بمــا 

فعاقبهــم اهلل؟زع؟ بالعقوبــات الشــديدة ونــزع عنهــم البــركات وأهلكهــم حتــى 

ــي بعدهــم. ــر يأت ــكل معتب ــرة ل ــوا عب يكون

واآليــات الشــريفة المباركــة تقســم النــاس إلــى ثــاث فئــات أو طوائــف، 

وهــم: المؤمنــون الصالحــون، والتائبــون العائــدون إلــى اهلل ذي الجــال واالكــرام، 

والضالــون المعانــدون، وكل طائفــة مــن هــذه الطوائــف الثــاث، تعبــر فــي 
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الحقيقــة عــن جوهرهــا وكنههــا وحقيقــة معدنهــا وطبعهــا ومــا هــي عليــه مــن 

القابليــة واالســتعداد العقلــي والروحــي، وماهــي عليــه باالختيــار إلــى نفســها مــن 

ُل  رن �نَ الخيرية والشــرية، والحســن والســوء، والســعادة والشــقاء، قول اهلل تعالى: >َو�نُ

 �
َ
ا َعل َ�ْم�نَ �نْ

أَ
� � َساًر�. إَِودنَ ل� حنَ �نَ �إِ اِلِم�ي ُ� �ل�ن �ي ِ رن

َ � �ي
َ
�نَ َول �ي ِم�نِ ُم�أْ

ْ
اٌء َوَرْحَمهقٌ ِلل �نَ �نِ َما ُهَ� سثِ

آ
ْر� �قُ

ْ
ِم�نَ �ل

ِه  �قِ
َ
اِكل َ ٰ� سث

َ
ْ�َمُل َعل َ ْل ُكل �ي �ًسا. �قُ �أُ َ ر َكا�نَ �ي � َمسُه �لسث ِه إَِودنَ �بِ ا�نِ َ حب ٰى �بِ

أَ
ا ْعَر�نَ َو�نَ

أَ
�نسا�ن � �ل�إ

ُه  ا�قُ �بَ
ُ �نَ ُر�ب حنْ َ �بُ �ي ُد �ل��ي

َ
ل �بَ

ْ
لًا<)))، وقول اهلل تعالى: >َو�ل �ي ْهَ�ٰى َس�بِ

أَ
َم�نْ ُهَ� � ُم �بِ

َ
ْعل

أَ
ْم �

ُ
ك َر�ب

�نَ

.(((> ُرو�نَ
ُ
ك ْ َسث ْ�ٍم �ي ا�قِ ِل�قَ �يَ

�آ
ْ
َصر�نُ �ل ِلَك �نُ

ِكً�� َك�نَٰ ل� �نَ ُ �إِ ُر�ب حنْ َ � �ي
َ
َ ل �ث �بُ

�ي حنَ ِ ِه َو�لدن ِ َر�ب �ن دنْ اإِ �بِ

وعليــه: ينبغــي لــكل إنســان عاقــل االلتفــات والحــذر الشــديد والمحاســبة، 

، وال يفــرط فــي نعمــة الهدايــة والمواعــظ والنصائــح  فــا يتجاهــل اآليــات والعبــر

هــواه  ويتبــع  والهــدى،  الحــق  وأئمــة  والمنطــق  العقــل  ويخالــف  الصادقــة، 

وشــهواته ومن ال يرتضي اهلل ؟ج؟ طاعته، أو يســتخدم النعم المادية والمعنوية 

والمكانــة االجتماعيــة والمنزلــة والجــاه والســلطة والعلــم والمعرفــة ونحــو ذلــك 

كمــا يفعــل حملــة الشــهادات  فــي الضــال واإلضــال واإلفســاد فــي األرض 

العليــا والكتــاب والصحفيــون والفنانــون واألدبــاء والمفكــرون بدعمهــم لألنظمة 

الدكتاتوريــة والحــكام والمســتبدين تحــت تأثيــر الخــوف من إرهابهــم أو الطمع 

فــي عطاياهــم، ويســاندونهم فــي ظلمهــم وطغيانهم وتكريــس التخلف والتحلل 

والقوميــة  الوطنيــة  والمصلحــة  الشــعبية  اإلرادة  واالنحطــاط علــى حســاب 

والعــزة والكرامــة والحقــوق اإلنســانية، أو يخضــع إلرادة الطواغيــت الضاليــن 

المســتغلين  الظلمــة والمترفيــن  المســتبدين  المتجبريــن والحــكام  والفراعنــة 

1. اإلسراء: 84-82
2. األعراف: 58
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وأراجيــف االنتهازييــن األنانييــن والنفعيــن الفاســدين المبطليــن والمســتكبرين 

كلتهم ويــدور فــي فلكهــم ويعمــل مثــل عملهــم  المتغطرســين ومــن علــى شــا

مــن الســيئين المجرميــن، فيكــون بذلــك عرضــة للبــاء الشــديد مــن اهلل؟زع؟؛ 

ــرام. لتحصــل منــه التوبــة والرجــوع إلــى اهلل ذي الجــال واالك

إن عانــد وكابــر وأصــر علــى مــا هــو عليــه مــن الضــال والعصيــان، فقــد  و

يحصــل لــه الخــذالن ثــم االســتدراج اإللهــي، فيختــم اهلل؟زع؟ علــى ســمعه وبصــره 

وقلبــه، فــا ينفــع معــه دليــل صحيــح وال موعظــة مؤثــرة وال نصيحــة صادقــة وال 

شــيء مــن نحــو ذلــك، فيوغــل فــي الضــال واإلضــال واإلفســاد فــي األرض بغيــر 

 لنفســه ويكــون مــن الهالكيــن األشــقياء الخالدين 
ً
الحــق، حتــى ياقــي ربــه ظالمــا

، وذلــك هــو الخســران المبيــن  فــي الــدرك األســفل فــي نــار جهنــم وبئــس المصيــر

الرحيــم  الــرؤوف  بــاهلل  نعــوذ  تداركــه،  يمكــن  وال  بعــده خســران  ليــس  الــذي 

ونســتجير بــه مــن ذلــك المصيــر األســود والعاقبــة الســيئة المشــؤومة، قــول اهلل 
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صدر لدار الوفاء للثقافة واإلعالم

سلسلة نهج الوالية:
)- العمل المؤسساتي في فكر اإلمام الخامنئي

)- االستغفار والتوبة، اإلمام الخامنئي

3- التحليل السياسي في فكر اإلمام الخامنئي

)- العبد الصالح، رواية اإلمام الخامنئي عن اإلمام الخميني

)- 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

3- اإلنسان رؤية قرآنية - الجزء األول

)- اإلنسان رؤية قرآنية - الجزء الثاني

)- 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



  672   الالمنطق في الفكر والسلوك - الجزء األول

))- رسول الرحمة

))- اإلسام دين الفطرة

3)- 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 

3- فخر الشهداء، الشهيد عبدالكريم فخراوي

)- الخارجــون مــن المــاء، روايــة المحــرر مــن الســجون الخليفيــة محمــد 
كمــال الســّيد طــوق، 

كمال السّيد )- 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

3- اإلسام والعلمانية، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

)- الرحيــل نحــو األبديــة، الســاعات األخيــرة للشــهيد علــي العــرب قبــل 
كمــال الســّيد إعدامــه، 

)- يسألونك عن عاشوراء، محمد فخراوي

6- رسول الرحمة، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين



باأ لااأ الوفدء للرشدفل وا رالص    673 

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  3)- شقشــقة 
الشــيخ زهيــر عاشــور

))- إلى أحبتي، نصائح تربوية إلى الشباب، الشيخ زهير عاشور

))- 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

3-  اإلبادة الثقافية في البحرين

)- 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  -3

)- عاشوراء البحرين 8)0)

)- 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(، 

3- بــر آســتان اهــل بيــت )فــي رحــاب أهــل البيــت(، أســتاذ البصيــرة عبدالوهــاب 
حسين

)- رنج و اميد )ألم وأمل(، السيد مرتضى السندي

گواه ميهن )شهادة وطن(، إفادات قادة الثورة المعتقلين وعذاباتهم  -(

6-تاريخ سياه آل خليفة )آل خليفة األصول والتاريخ األسود(

7-بت شكن )رواية الخارجون من الماء(




