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 تِرتيلًا ممن خلَق الْـأَرض  3 ِإلَّا تذِْكرةً لِّمن يخشى  2 ما أَنزلْنا علَيك الْقُرآنَ ِلتشقَى       1طه  + 

 لَه ما ِفي السماواِت وما ِفي الْأَرِض وما بينهما          5ى الْعرِش استوى     الرحمن علَ  4والسماواِت الْعلَى   
 اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا هـو لَـه الْأَسـماء           7 وِإن تجهر ِبالْقَوِل فَِإنه يعلَم السر وأَخفَى         6وما تحت الثَّرى    

  8الْحسنى 
 اكلْ أَتهى    ووسِديثُ ما             9 حهنلِّي آِتيكُم ما لَّعارن تسي آنكُثُوا ِإنِلِه اما فَقَالَ ِلأَهارأَى نِإذْ ر 

  10ِبقَبٍس أَو أَِجد علَى الناِر هدى 
 وأَنا  12اِد الْمقَدِس طُوى     ِإني أَنا ربك فَاخلَع نعلَيك ِإنك ِبالْو       11فَلَما أَتاها نوِدي يا موسى      

 ِإنَّ  14 ِإنِني أَنا اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا أَنا فَاعبدِني وأَِقِم الصـلَاةَ ِلـِذكِْري               13اخترتك فَاستِمع ِلما يوحى     
 يصدنك عنها من الَ يؤِمن ِبها واتبـع          فَالَ 15الساعةَ ءاَِتيةٌ أَكَاد أُخِفيها ِلتجزى كُلُّ نفٍْس ِبما تسعى        

  16 هواه فَتردى
 قَالَ ِهي عصاي أَتوكَّأُ علَيها وأَهش ِبها علَى غَنِمي وِلي ِفيهـا      17وما ِتلْك ِبيِميِنك يا موسى      

 قَالَ خذْها ولَـا تخـف       20لْقَاها فَِإذَا ِهي حيةٌ تسعى       فَأَ 19 قَالَ أَلِْقها يا موسى      18مآِرب أُخرى   
 22 واضمم يدك ِإلَى جناِحك تخرج بيضاء ِمن غَيِر سوٍء آيةً أُخـرى              21سنِعيدها ِسريتها الْأُولَى    

 ويسر 25 قَالَ رب اشرح ِلي صدِري      24 ِإنه طَغى     اذْهب ِإلَى ِفرعونَ   23ِلنِريك ِمن آياِتنا الْكُبرى     
 هارونَ  29 واجعل لِّي وِزيرا من أَهِلي       28 يفْقَهوا قَوِلي    27 واحلُلْ عقْدةً من لِّساِني      26ِلي أَمِري   

 34 ونذْكُرك كَـِثريا     33بحك كَِثريا    كَي نس  32 وأَشِركْه ِفي أَمِري     31 اشدد ِبِه أَزِري     30أَِخي  
 ِإذْ  37 ولَقَد مننا علَيك مرةً أُخـرى        36 قَالَ قَد أُوِتيت سؤلَك يا موسى        35ِإنك كُنت ِبنا بِصريا     

ِفي الْيم فَلْيلِْقِه الْيم ِبالساِحِل يأْخـذْه        أَِن اقِْذِفيِه ِفي التابوِت فَاقِْذِفيِه       38أَوحينا ِإلَى أُمك ما يوحى      
 ِإذْ تمِشي أُختك فَتقُـولُ هـلْ        39عدو لِّي وعدو لَّه وأَلْقَيت علَيك محبةً مني وِلتصنع علَى عيِني            

        كِإلَى أُم اكنعجفَر كْفُلُهن يلَى مع لُّكُمأَد           ـمالْغ ِمن اكنيجا فَنفْسن لْتقَتنَ وزحلَا تا وهنيع قَرت كَي
 41 واصطَنعتك ِلنفِْسـي     40وفَتناك فُتونا فَلَِبثْت ِسِنني ِفي أَهِل مدين ثُم ِجئْت علَى قَدٍر يا موسى              

 فَقُولَا لَه قَولًا لَّينـا  43 اذْهبا ِإلَى ِفرعونَ ِإنه طَغى   42تِنيا ِفي ِذكِْري    اذْهب أَنت وأَخوك ِبآياِتي ولَا      
  44لَّعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى 
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ـ  45قَالَا ربنا ِإننا نخاف أَن يفْرطَ علَينا أَو أَن يطْغى        ـا أَسكُمعِني مافَا ِإنخى  قَالَ لَا تأَرو عم
46                    ـكبـن رـٍة مِبآي اكِجئْن قَد مهذِّبعلَا تاِئيلَ ورِني ِإسا بنعِسلْ مفَأَر كبولَا رسا رفَقُولَا ِإن اهفَأِْتي 

  48ن كَذَّب وتولَّى  ِإنا قَد أُوِحي ِإلَينا أَنَّ الْعذَاب علَى م47والسلَام علَى مِن اتبع الْهدى 
 قَالَ فَمـا    50 قَالَ ربنا الَِّذي أَعطَى كُلَّ شيٍء خلْقَه ثُم هدى           49قَالَ فَمن ربكُما يا موسى      

ي جعلَ لَكُم    الَّذِ 52 قَالَ ِعلْمها ِعند ربي ِفي ِكتاٍب لَّا يِضلُّ ربي ولَا ينسى             51بالُ الْقُروِن الْأُولَى    
 53الْأَرض مهدا وسلَك لَكُم ِفيها سبلًا وأَنزلَ ِمن السماء ماء فَأَخرجنا ِبِه أَزواجا من نباٍت شـتى                  

يهـا نِعيـدكُم وِمنهـا       ِمنها خلَقْناكُم وفِ   54كُلُوا وارعوا أَنعامكُم ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآياٍت لِّأُوِلي النهى          
 قَالَ أَِجئْتنا ِلتخِرجنا ِمن أَرِضـنا       56 ولَقَد أَريناه آياِتنا كُلَّها فَكَذَّب وأَبى        55نخِرجكُم تارةً أُخرى    

ك موِعدا لَّا نخِلفُه نحن ولَا أَنت مكَانا         فَلَنأِْتينك ِبِسحٍر مثِْلِه فَاجعلْ بيننا وبين      57ِبِسحِرك يا موسى    
  59 قَالَ موِعدكُم يوم الزينِة وأَن يحشر الناس ضحى 58سوى 

با  قَالَ لَهم موسى ويلَكُم لَا تفْتروا علَـى اللَّـِه كَـذِ            60فَتولَّى ِفرعونُ فَجمع كَيده ثُم أَتى       
 قَـالُوا ِإنْ    62 فَتنازعوا أَمرهم بينهم وأَسروا النجوى       61فَيسِحتكُم ِبعذَاٍب وقَد خاب مِن افْترى       

أَجِمعوا  فَ 63هذَاِن لَساِحراِن يِريداِن أَن يخِرجاكُم من أَرِضكُم ِبِسحِرِهما ويذْهبا ِبطَِريقَِتكُم الْمثْلَى            
 قَالُوا يا موسى ِإما أَن تلِْقي وِإما أَن نكُونَ أَولَ           64كَيدكُم ثُم ائْتوا صفا وقَد أَفْلَح الْيوم مِن استعلَى          

 فَأَوجس ِفي   66ِهم أَنها تسعى     قَالَ بلْ أَلْقُوا فَِإذَا ِحبالُهم وِعِصيهم يخيلُ ِإلَيِه ِمن ِسحرِ          65من أَلْقَى   
 وأَلِْق ما ِفي يِميِنك تلْقَف ما صنعوا ِإنمـا         68 قُلْنا لَا تخف ِإنك أَنت الْأَعلَى        67نفِْسِه ِخيفَةً موسى    

  69صنعوا كَيد ساِحٍر ولَا يفِْلح الساِحر حيثُ أَتى 
 الس ى        فَأُلِْقيوسمونَ واره با ِبرنا قَالُوا آمدجةُ سر70ح         هِإن لَ أَنْ آذَنَ لَكُمقَب لَه منتقَالَ آم 

            خذُوِع النِفي ج كُمنلِّبلَأُصِخلَاٍف و نلَكُم مجأَرو كُمِديأَي نفَلَأُقَطِّع رحالس كُملَّمالَِّذي ع كُمِل لَكَِبري
 قَالُوا لَن نؤِثرك علَى ما جاءنا ِمن الْبيناِت والَِّذي فَطَرنا فَاقِْض ما             71ولَتعلَمن أَينا أَشد عذَابا وأَبقَى      

خطَايانا وما أَكْرهتنا علَيِه ِمـن       ِإنا آمنا ِبربنا ِليغِفر لَنا       72أَنت قَاٍض ِإنما تقِْضي هِذِه الْحياةَ الدنيا        
 ومن  74 ِإنه من يأِْت ربه مجِرما فَِإنَّ لَه جهنم لَا يموت ِفيها ولَا يحىي               73السحِر واللَّه خير وأَبقَى     

       الد ملَه لَِئكاِت فَأُواِلحِملَ الصع ا قَدِمنؤأِْتِه ملَى   يالْع اتجـا        75رِتهحِري ِمـن تجٍن تدع اتنج 
  76الْأَنهار خاِلِدين ِفيها وذَِلك جزاء من تزكَّى 
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ولَقَد أَوحينا ِإلَى موسى أَنْ أَسِر ِبِعباِدي فَاضِرب لَهم طَِريقًا ِفي الْبحِر يبسا لَّا تخاف دركًا ولَا                
 وأَضلَّ ِفرعونُ قَومه وما هدى      78 فَأَتبعهم ِفرعونُ ِبجنوِدِه فَغِشيهم من الْيم ما غَِشيهم          77تخشى  

79  
           لْنزنو نمالطُّوِر الْأَي اِنبج اكُمنداعوو كُمودع ناكُم منأَجنَي اِئيلَ قَدرِني ِإسا بي    ـنالْم كُملَيا ع

 كُلُوا ِمن طَيباِت ما رزقْناكُم ولَا تطْغوا ِفيِه فَيِحلَّ علَيكُم غَضِبي ومن يحِلـلْ علَيـِه                 80والسلْوى  
  82 وِإني لَغفَّار لِّمن تاب وآمن وعِملَ صاِلحا ثُم اهتدى 81غَضِبي فَقَد هوى 

 قَالَ هم أُولَاء علَى أَثَِري وعِجلْت ِإلَيك رب ِلترضـى           83وما أَعجلَك عن قَوِمك يا موسى       
84 اِمِريالس ملَّهأَضو ِدكعِمن ب كما قَونفَت ا قَد85 قَالَ فَِإن  

       انَ أَِسفًا قَالَ يبِمِه غَضى ِإلَى قَووسم عجفَر          كُملَـيا أَفَطَالَ عنسا حدعو كُمبر كُمِعدي ِم أَلَما قَو
 قَالُوا ما أَخلَفْنـا موِعـدك       86الْعهد أَم أَردتم أَن يِحلَّ علَيكُم غَضب من ربكُم فَأَخلَفْتم موِعِدي            

    ا مارزا أَولْنما حلَِكنا ولِْكنِبم        اِمِريأَلْقَى الس ا فَكَذَِلكاهِم فَقَذَفْنِة الْقَولًـا     87ن ِزينِعج ملَه جرفَأَخ 
          ِسيى فَنوسم ِإلَهو كُمذَا ِإلَهفَقَالُوا ه اروخ ا لَهدس88ج          ِلـكملَا يلًا وقَو ِهمِإلَي ِجعرنَ أَلَّا يورأَفَلَا ي 

  ا ورض ما   لَهفْع89لَا ن                  نمحالـر كُـمبِإنَّ رم ِبـِه وا فُِتنتمِم ِإنا قَولُ يونُ ِمن قَباره مقَالَ لَه لَقَدو 
  قَالَ يا هـارونُ 91 قَالُوا لَن نبرح علَيِه عاِكِفني حتى يرِجع ِإلَينا موسى      90فَاتِبعوِني وأَِطيعوا أَمِري    

 قَالَ يا ابن أُم لَا تأْخذْ ِبِلحيِتي ولَا ِبرأِْسي          93 أَلَّا تتِبعِن أَفَعصيت أَمِري      92ما منعك ِإذْ رأَيتهم ضلُّوا      
  94ِإني خِشيت أَن تقُولَ فَرقْت بين بِني ِإسراِئيلَ ولَم ترقُب قَوِلي 

 قَالَ بصرت ِبما لَم يبصروا ِبِه فَقَبضت قَبضةً من أَثَِر الرسوِل            95بك يا ساِمِري    قَالَ فَما خطْ  
 قَالَ فَاذْهب فَِإنَّ لَك ِفي الْحياِة أَن تقُولَ لَا ِمساس وِإنَّ لَـك              96فَنبذْتها وكَذَِلك سولَت ِلي نفِْسي      

   ا لَّنِعدوـفًا                مسن مِفي الْي هنِسفَنلَن ثُم هقَنرحاِكفًا لَّنِه علَيع الَِّذي ظَلْت ِإلَى ِإلَِهك انظُرو لَفَهخ97ت 
  _98ِإنما ِإلَهكُم اللَّه الَِّذي لَا ِإلَه ِإلَّا هو وِسع كُلَّ شيٍء ِعلْما 

|     |     | 
إا ليست شـقوة     . . ببيان وظيفته وحدود تكاليفه    ع تم خطابا للرسول  تبدأ هذه السورة وخت   

وأمر اخللق بعـد  . وهي التبشري واإلنذار،  إمنا هي الدعوة والتذكرة   . وليست عناء يعذب به   ،  كتبت عليه 
اخلـبري بظـواهر القلـوب      ،  املهيمن على ظاهر الكون وباطنه    . ذلك إىل اهللا الواحد الذي ال إله غريه       
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فال على الرسول ممن يكـذب   . . طائعهم وعاصيهم: ويرجع إليه الناس، الذي تعنو له اجلباه  .وخوافيها
 . وال يشقى ألم يكذبون ويكفرون؛ ويكفر

 وبني املطلع واخلتام تعرض قصة موسى عليه السالم من حلقة الرسالة إىل حلقة اختاذ بين إسرائيل                
 -  موقف املناجاة بـني اهللا وكليمـه موسـى         وخباصة؛  مفصلة مطولة ،  للعجل بعد خروجهم من مصر    

وتتجلـى يف غضـون      . . . وموقف املباراة بني موسى والسحرة    . وموقف اجلدل بني موسى وفرعون    
ال ختافا إنين معكما    :  " وقال له وألخيه  ،  القصة رعاية اهللا ملوسى الذي صنعه على عينه واصطنعه لنفسه         

  . .  " أمسع وأرى
وترك البشر  . وهدايته له ،  تربز فيها رمحة اهللا آلدم بعد خطيئته      ،  صرية وتعرض قصة آدم سريعة ق    

 . من أبنائه ملا خيتارون من هدى أو ضالل بعد التذكري واإلنذار
. وكأمنا هي تكملة ملا كان أول األمر يف املأل األعلى من قصة آدم            . وحتيط بالقصة مشاهد القيامة   

وهـو يهـبط إىل   ، تصديقا ملا قيل ألبيهم آدم  . ة إىل النار  ويذهب العصا ،  حيث يعود الطائعون إىل اجلنة    
 ! األرض بعد ما كان

الشوط األول يتضمن مطلـع السـورة       :  ومن مث ميضي السياق يف هذه السورة يف شوطني اثنني         
تتبعه قصـة    "  . . . إال تذكرة ملن خيشى   . ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى     " ع باخلطاب إىل الرسول  

 . مال لرعاية اهللا سبحانه ملن خيتارهم إلبالغ دعوته فال يشقون ا وهم يف رعايتهموسى منوذجا كا
 والشوط الثاين يتضمن مشاهد القيامة وقصة آدم ومها يسريان يف اجتاه مطلع السـورة وقصـة                

 . مث ختام السورة مبا يشبه مطلعها ويتناسق معه ومع جو السورة. موسى
وتسـكن لـه    ،  ختشع له القلـوب   ،  ظل علوي جليل   .  . وللسورة ظل خاص يغمر جوها كله     

يف ،  إنه الظل الذي خيلعه جتلي الرمحن على الوادي املقدس على عبده موسى            . . وتعنو له اجلباه  ،  النفوس
 . . والوجود كله يتجاوب بذلك النجاء الطويـل      ،  والليل ساكن وموسى وحيد   ؛  تلك املناجاة الطويلة  

وخشعت األصوات للرمحن فال تسمع     :  " م يف موقف احلشر العظيم    وهو الظل الذي خيلعه جتلي القيو     
  . .  " وعنت الوجوه للحي القيوم . .  "  " إال مهسا

 واإليقاع املوسيقي للسورة كلها يستطرد يف مثل هذا اجلو من مطلعها إىل ختامها رخيا شـجيا                
  .نديا بذلك املد الذاهب مع األلف املقصورة يف القافية كلها تقريبا
|     |     | 
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ترتيـال ممـن خلـق األرض       . إال تذكرة ملن خيشـى    . ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى    . طه " 
له ما يف السماوات وما يف األرض وما بينهما ومـا           . الرمحن على العرش استوى   . والسماوات العلى 

 .  " اء احلسىناهللا ال إله إال هو له األمس. وإن جتهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. حتت الثرى
 كهذا القرآن . للتنبيه إىل أن هذه السورة     " ها. طا:  " يبدأ باحلروف املقطعة  .  مطلع رخي ندي  

وخيتار هنا حرفان ينتهيان بإيقـاع      . مؤلفة من مثل هذه احلروف على حنو ما أوردنا يف مطالع السور            -
 . ويقصران وال ميدان لتنسيق اإليقاع كذلك، كإيقاع السورة

 - كما هو احلال يف السور اليت تبدأ باحلروف املقطعة         - هذين احلرفني حديث عن القرآن     يتلو  
 : ع يف صورة خطاب إىل الرسول

. ما أنزلنا عليك القرآن ليؤدي إىل شقائك به أو بسببه          . .  " ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى     " 
ال تتجاوز  ،  فهو ميسر للذكر  ؛  شق عليك وي،  ما أنزلناه لتشقى بتالوته والتعبد به حىت جياوز ذلك طاقتك         

وال يفرض عليك إال مايف طوقك والتعبـد بـه يف           ،  وال يكلفك إال ما يف وسعك     ،  تكاليفه طاقة البشر  
والشـعور  ، واستمداد القـوة والطمأنينـة  ، وفرصة لالتصال باملأل األعلى، حدود الطاقة نعمة ال شقوة 
  . . بالرضى واألنس والوصول

فلست مكلفا أن حتملهم علـى اإلميـان        . ك لتشقى مع الناس حني ال يؤمنون به        وما أنزلناه علي  
إال تـذكرة  :  " وما كان هذا القرآن إال للتذكري واإلنذار؛  وال أن تذهب نفسك عليهم حسرات     ؛  محال

 .  " ملن خيشى
فـال   ع وعند هذا تنتهي وظيفة الرسول    . ويتقي ربه فيستغفر  ،   والذي خيشى يتذكر حني يذكر    

. إمنا ذلك إىل اهللا الذي أنزل هذا القـرآن        . والسيطرة على األفئدة والنفوس   ،  ف فتح مغاليق القلوب   يكل
 : احمليط خبفايا القلوب واألسرار، وهو املهيمن على الكون كله

لـه مـا يف     . الرمحن على العـرش اسـتوى     . ترتيال ممن خلق األرض والسماوات العلى      " 
  . .  "  وما حتت الثرىالسماوات وما يف األرض وما بينهما

فـالقرآن   . . السماوات العلـى   . .  فالذي نزل هذا القرآن هو الذي خلق األرض والسماوات        
ويربط السياق بني النواميس الـيت حتكـم       . ترتلت من املأل األعلى   . ظاهرة كونية كاألرض والسماوات   

وظل القرآن الذي يرتل مـن      ،  ضكما ينسق ظل السماوات العلى مع األر      ؛  الكون واليت يرتل ا القرآن    
  . . املأل األعلى إىل األرض
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فما نزلـه    " الرمحن " هو،  وخلق األرض والسماوات العلى   ،   والذي نزل القرآن من املأل األعلى     
 " . وهو املهيمن على الكون كلـه . وصفة الرمحن هي اليت تربز هنا لإلملام ذا املعىن       . على عبده ليشقى  

فأمر الناس إذن إليـه     . االستواء على العرش كناية عن غاية السيطرة واالستعالء       و " على العرش استوى  
 . وما على الرسول إال التذكرة ملن خيشى

 :  ومع اهليمنة واالستعالء امللك واإلحاطة
  . .  " له ما يف السماوات وما يف األرض وما بينهما وما حتت الثرى " 

براز معىن امللك واإلحاطة يف صورة يـدركها التصـور           واملشاهد الكونية تستخدم يف التعبري إل     
وهللا ما يف الوجود كله وهو أكرب مما يف السماوات وما يف األرض             . واألمر أكرب من ذلك جدا    . البشري

 . وما بينهما وما حتت الثرى
 :  وعلم اهللا حييط مبا حييط به ملكه

  . .  " وإن جتهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى " 
له ما يف السماوات وما يف األرض وما بينهما وما          :  "  التعبري بني الظل الذي تلقيه اآلية       وينسق

ينسق بني   " وإن جتهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى      :  " والظل الذي تلقيه اآلية بعدها    .  " حتت الثرى 
ثرى واملستور املخبوء   وبني املستور املخبوء حتت ال    . والظاهر اجلاهر من القول   ،  الظاهر اجلاهر يف الكون   

وما هو أخفى مـن السـر       . والسر خاف . على طريقة التنسيق يف التصوير    . السر وأخفى : يف الصدور 
  . . كما هو احلال حتت أطباق الثرى، تصوير لدرجات اخلفاء واالستتار

، وال يتركه وحده يشقى ذا القـرآن      ،  لطمأنة قلبه بأن ربه معه يسمعه      ع  واخلطاب للرسول 
والقلب حني يستشعر قـرب     . فإذا كان يدعوه جهرا فإنه يعلم السر وأخفى       ،  جه الكافرين بال سند   ويوا

ويأنس ذا القرب فال يستوحش من العزلة بني املكذبني         ؛  يطمئن ويرضى ،  وعلمه بسره وجنواه  ،  اهللا منه 
 . وال يشعر بالغربة بني املخالفني له يف العقيدة والشعور؛ املناوئني

 : ملطلع بإعالن وحدانية اهللا بعد إعالن هيمنته وملكيته وعلمه وخيتم هذا ا
  . .  " له األمساء احلسىن. اهللا ال إله إال هو " 
ظالل الرمحة والقـرب  . كما تشارك يف تنسيق الظالل    ،  تشارك يف تنسيق اإليقاع    " احلسىن "  و
 . اليت تغمر جو هذا املطلع وجو السورة كله، والرعاية
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|     |     | 
وقصة موسـى   : منوذجا لرعايته للمختارين حلمل دعوته    ،  مث يقص اهللا على رسوله حديث موسى      

وهي تعرض يف حلقات تناسب موضوع السورة اليت تعرض         . هي أكثر قصص املرسلني ورودا يف القرآن      
وسـورة  . وسـورة املائـدة   . وقد وردت حلقات منها حىت اآلن يف سورة البقرة        . فيها وجوها وظلها  

وذلك غري اإلشارات إليهـا يف سـور         . . وسورة الكهف . وسورة اإلسراء . وسورة يونس . فاألعرا
 . أخرى

حلقة وقوف بين إسرائيل أمـام األرض املقدسـة ال     :  وما جاء منها يف املائدة كان حلقة واحدة       
حلقة لقاء موسى للعبد    : ويف سورة الكهف كانت كذلك حلقة واحدة      . يدخلون ألن فيها قوما جبارين    

  . . الصاحل وصحبته فترة
. فقد وردت منها حلقـات كـثرية       - طه -  فأما يف البقرة واألعراف ويونس ويف هذه السورة       

كما خيتلف اجلانـب    ،  ختتلف احللقات املعروضة  . ولكن هذه احللقات ختتلف يف سورة عنها يف األخرى        
 . الذي تعرض منه تنسيقا له مع اجتاه السورة اليت يعرض فيها

وعهد اهللا إليه خبالفة األرض ونعمته عليه بعد        ،  قرة سبقتها قصة آدم وتكرميه يف املأل األعلى        يف الب 
فجاءت قصة موسى وبين إسرائيل تذكريا لبين إسرائيل بنعمة اهللا عليهم وعهـده إلـيهم                . . ما غفر له  

وذكرت مواعدة  ،  واستسقائهم وتفجري الينابيع هلم وإطعامهم املن والسلوى      . وإجنائهم من فرعون وملئه   
. مث عـدوام يف السـبت     . وعهده إليهم حتت اجلبل   . مث غفرانه هلم  ،  موسى وعبادم للعجل من بعده    

 . وقصة البقرة
فجـاءت   - عليه السالم  -  ويف األعراف سبقها اإلنذار وعواقب املكذبني باآليات قبل موسى        

صا واليد والطوفان واجلراد والقمـل      وتعرض فيها آيات الع   ،  قصة موسى تعرض ابتداء من حلقة الرسالة      
مث ما كان من بـين      . وخامتة فرعون وملئه املكذبني   . وتعرض حلقة السحرة بالتفصيل   . والضفادع والدم 

وتنتهي القصة بإعالن فيها وراثة رمحـة اهللا وهـداه    . إسرائيل بعد ذلك من اختاذ العجل يف غيبة موسى        
 . للذين يتبعون الرسول النيب األمي

وعـرض  ،  فجاءت قصة موسى من حلقة الرسـالة      . نس سبقها عرض مصارع املكذبني     ويف يو 
 . ومصرع فرعون وقومه بالتفصيل، مشهد السحرة
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فقد سبقها مطلع السورة يشف عن رمحة اهللا ورعايته ملـن يصـطفيهم حلمـل               .  أما هنا يف طه   
وتضمن مناذج من رعاية اهللا     ؛  فجاءت القصة مظللة ذا الظل تبدأ مبشهد املناجاة       . رسالته وتبليغ دعوته  

، فقد كانت ترافقه يف طفولتـه ، وتشري إىل سبق هذه الرعاية للرسالة؛ ملوسى عليه السالم وتثبيته وتأييده  
  . .  " وألقيت عليك حمبة مين ولتصنع على عيين:  " فتحرسه وتتعهده

 .  فلنأخذ يف تتبع حلقات القصة كما وردت يف السياق
|     |     | 

لعلي آتـيكم   ،  امكثوا إين آنست نارا   : إذ رأى نارا فقال ألهله    . هل أتاك حديث موسى   و " 
  . .  " أو أجد على النار هدى، منها بقبس
 . . ؟  وما يتجلى فيه من رعاية اهللا وهداه ملن اصطفاه " ؟ وهل أتاك حديث موسى " 

نب الطور ها هو ذا عائد      يف الطريق بني مدين ومصر إىل جا       - عليه السالم  -  فها هو ذا موسى   
على أن يزوجه إحدى ابنتيـه يف مقابـل أن          ،  بأهله بعد أن قضى فترة التعاقد بينه وبني نيب اهللا شعيب          

مث خطر له أن يفارق شعيبا وأن يستقل بنفسـه          ؛  واألرجح أنه وىف عشرا   . خيدمه مثاين سنوات أو عشرا    
ه بنو إسرائيل يعيشون حتت سياط فرعون وقهره        والذي فيه قوم  ،  ويعود إىل البلد الذي نشا فيه     ،  وبزوجه

)1( . 
وغادر مصر  ،  قتل قبطيا فيها حني رآه يقتتل مع إسرائيلي       . وقد خرج من مصر طريدا    .  ملاذا عاد 

حيث وجد األمن والطمأنينة يف مدين إىل جوار شعيب         ؟  هاربا وبنو إسرائيل فيها يسامون العذاب ألوانا      
 ؟ تيهصهره الذي آواه وزوجه إحدى ابن

وهكذا حنن يف هذه     . .  إا جاذبية الوطن واألهل تتخذها القدرة ستارا ملا يئه ملوسى من أدوار           
وإن هـي إال األسـباب    . . وآالم وآمـال ،  ومطامح ومطامع ،  حتركنا أشواق وهواتف  . احلياة نتحرك 

يـد  . ار وال تدركها األبصار   والستار الذي تراه العيون لليد اليت ال تراها األنظ        ،  الظاهرة للغاية املضمرة  
  . . املدبر املهيمن العزيز القهار
ضل . وهكذا ضل طريقه يف الصحراء ومعه زوجه وقد يكون معهما خادم          .  وهكذا عاد موسى  

امكثوا إين آنست نارا لعلي آتيكم      :  " نعرف هذا من قوله ألهله    . واملتاهة واسعة ،  طريقه والليل مظلم  

                                                 
 . وهي سابقة يف الرتول على سورة طه.  ورد هذا يف احللقات األوىل من قصة موسى يف سورة القصص)1(
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، فأهل البادية يوقدون النار عادة على مرتفـع مـن األرض           . .  " ر هدى منها بقبس أو أجد على النا     
أو جيد عندها القرى والضيافة ومـن يهديـه إىل          ،  فتكشف له عن الطريق   ،  لرياها الساري يف الصحراء   

 . الطريق
فالليلـة  ،  وذهب ليأيت منها بقبس يستدىف ء به أهله       . فاستبشر.  ولقد رأى موسى النار يف الفالة     

أو يهتدي علـى ضـوئها إىل       ؛  أو ليجد عندها من يهديه إىل الطريق      . ليايل الصحراء باردة قارة   باردة و 
 . الطريق

إا . ولكنه وجد املفاجأة الكربى    . . ويطلب هاديا يف السرى   ؛   لقد ذهب يطلب قبسا من النار     
 : يف الرحلة الكربىالنار اليت دي ال يف السرى ولكن . ال األجسام ولكن األرواح. النار اليت تدىف ء

وأنـا  . إنك بالوادي املقدس طوى   . فاخلع نعليك . يا موسى إين أنا ربك    : فلما أتاها نودي   " 
إن الساعة آتية   . فاعبدين وأقم الصالة لذكري   ،  إنين أنا اهللا ال إله إال أنا      . اخترتك فاستمع ملا يوحى   

  . .  " من ا واتبع هواه فتردىفال يصدنك عنها من ال يؤ. أكاد أخفيها لتجزى كل نفس مبا تسعى
موسـى   . . ذلك املشهد  - جمرد تصور  - وهو يتصور . وإن الكيان لريجتف  ،   إن القلب ليجف  

وهو ذاهب يلتمس النار اليت آنسها      . والصمت خميم ،  والظالم شامل ،  والليل دامس . فريد يف تلك الفالة   
. إين أنا ربك فاخلع نعليـك     :  " النداءمث إذا الوجود كله من حوله يتجاوب بذلك         . من جانب الطور  

  " .  . . إنك بالواد املقدس طوى وأنا اخترتك
اجلالل الـذي   .  إن تلك الذرة الصغرية الضعيفة احملدودة تواجه اجلالل الذي ال تدركه األبصار           

؟ فكيـف  . . يتلقى ذلك النداء العلوي بالكيان البشري     . ويتلقى. تتضاءل يف ظله األرض والسماوات    
 ؟ يف لوال لطف اهللاك

فبحسـب الكيـان     - عليه السالم  -  إا حلظة ترتفع فيها البشرية كلها وتكرب ممثلة يف موسى         
وحبسب البشرية أن يكون فيها االستعداد ملثـل هـذا          . البشري أن يطيق التلقي من ذلك الفيض حلظة       

إمنـا  ،   هنا ليدرك وحيكم   فالعقل البشري ليس  ! ال ندري كيف  ؟  كيف . . االتصال على حنو من األحناء    
 ! قصاراه أن يقف مبهوتا يشهد ويؤمن

فما ميكن حتديـد    . نودي ذا البناء للمجهول    "  . . إين أنا ربك  : فلما أتاها نودي يا موسى     " 
نـودي   . . وال كيف مسعه موسـى أو تلقـاه       . وال تعيني صورته وال كيفيته    . مصدر النداء وال اجتاهه   
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ألن كيفيتـه   ،  وال نسأل عن كيفيته   ،  فذلك من أمر اهللا الذي نؤمن بوقوعه      . مابطريقة ما فتلقى بطريقة     
 وراء مدارك البشر وتصورات اإلنسان 

إنك يف احلضـرة     "  . . )1(يا موسى إين أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي املقدس طوى             " 
 .  تطأه بنعليكفال، ويف الوادي الذي تتجلى عليه الطلعة املقدسة. فتجرد بقدميك. العلوية

خيتار عبدا من   . يا للتكرمي أن يكون اهللا بذاته هو الذي خيتار        ! فيا للتكرمي  . .  " وأنا اخترتك  " 
اموعـة  . تعيش على كوكب من الكواكب هو ذرة يف جمموعة         . . العبيد هو فرد من مجوع اجلموع     

 ! عاية الرمحن هلذا اإلنسانولكنها ر! فكان . . كن: هي ذرة يف الكون الكبري الذي قال له اهللا
 : جييء التنبيه للتلقي، واالستعداد والتهيؤ خبلع نعليه،  وبعد إعالنه بالتكرمي واالختيار

  . .  " فاستمع ملا يوحى " 
واإلميـان  ،  والتوجـه بالعبـادة   ،  االعتقاد بالوحدانية :  ويلخص ما يوحى يف ثالثة أمور مترابطة      

 : واحدةوهي أسس رسالة اهللا ال؛ بالساعة
إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى      . إنين أنا اهللا ال إله إال أنا فاعبدين وأقم الصالة لذكري           " 

  . .  " فال يصدنك عنها من ال يؤمن ا واتبع هواه فتردى. كل نفس مبا تسعى
 بكـل   يؤكدها - عليه السالم  - واهللا يف ندائه ملوسى   .  فأما األلوهية الواحدة فهي قوام العقيدة     

 " ال إله إال أنا   :  " وبالقصر املستفاد من النفي واالستثناء     " إنين أنا اهللا  .  " باإلثبات املؤكد : املؤكدات
والعبادة تشـمل   ؛  وعلى األلوهية تترتب العبادة    . . والثانية لنفيها عن سواه   ،  األوىل إلثبات األلوهية هللا   

ألن  " وأقـم الصـالة لـذكري     :  " نها الصالة ولكنه خيص بالذكر م   ؛  التوجه هللا يف كل نشاط احلياة     
، ألا تتمحض هلـذه الغايـة     ،  وأكمل وسيلة من وسائل الذكر    ،  الصالة أكمل صورة من صور العبادة     

 . وتتجمع لالتصال باهللا، وتتهيأ فيها النفس هلذا الغرض وحده؛ وتتجرد من كل املالبسات األخرى
الذي تتوجه إليـه النفـوس فتحسـب    ، امل العادل فأما الساعة فهي املوعد املرتقب للجزاء الك 

إن :  " واهللا سبحانه يؤكد جميئها    . . وتسري يف الطريق وهي تراقب وحتاسب وختشى االنزالق       ؛  حسابه
فعلم الناس ا قليل ال يتجاوز ما يطلعهم عليه من أمرها بقدر ما حيقق              . وأنه يكاد خيفيها   " الساعة آتية 

فال . واهول عنصر أساسي يف حياة البشر ويف تكوينهم النفسي         . . محكمته من معرفتهم ومن جهله    

                                                 
 . إا وصف له: إا اسم الوادي وقيل:  قيل)1(
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لوقـف   - وهم ذه الفطرة   - ولو كان كل شيء مكشوفا هلم     . بد من جمهول يف حيام يتطلعون إليه      
ويكشـفون  . وجيربون ويتعلمـون  ،  فيحذرون ويأملون . فوراء اهول جيرون  . نشاطهم وأسنت حيام  

ويبـدعون يف   ؛  ويرون آيات اهللا يف أنفسهم ويف اآلفاق      ؛  طاقات الكون من حوهلم   املخبوء من طاقام و   
حيفظهم مـن   ،  وتعليق قلوم ومشاعرهم بالساعة اهولة املوعد      . . األرض مبا شاء هلم اهللا أن يبدعوا      

ذلـك  . فهم من موعدها على حذر دائم وعلى استعداد دائم        ،  فهم ال يدرون مىت تأيت الساعة     ،  الشرود
فيسـقط ومصـريه إىل   ،  فأما من فسدت فطرته واتبع هواه فيغفل وجيهـل        . ن صحت فطرته واستقام   مل

 : الردى
  . .  " فال يصدنك عنها من ال يؤمن ا واتبع هواه فتردى " 

فالفطرة السليمة تؤمن من نفسها بأن      . ذلك أن اتباع اهلوي هو الذي ينشى ء التكذيب بالساعة         
وأنه ال بد من حياة أخرى يتحقـق        ،  وال يتم فيها العدل متامه    ،  ها اإلنسانية كماهلا  احلياة الدنيا ال تبلغ في    

 . والعدل املطلق يف اجلزاء على األعمال، فيها الكمال املقدر لإلنسان
|     |     | 

وأـى اهللا سـبحانه إىل      ؛  هذه هي الوهلة األوىل للنداء العلوي الذي جتاوبت به جنبات الوجود          
ليتبـع ذلـك   ، وال بد أن موسى قد نسي نفسه ونسي ما جاء من أجلـه  . قواعد التوحيد عبده املختار   

، وبينما هو مستغرق فيما هو فيـه      . وليسمع التوجيه القدسي الذي يتلقاه    ؛  الصوت العلوي الذي ناداه   
 : إذا هو يتلقى سؤاال ال حيتاج منه إىل جواب، ليس يف كيانه ذرة واحدة تتلفت إىل سواه

  "  . . ؟ بيمينك يا موسىوما تلك  " 
 : إمنا يتذكر فيجيب؟ ولكن أين هو من عصاه.  إا عصاه

  . .  " أتوكأ عليها وأهش ا على غنمي ويل فيها مآرب أخرى، هي عصاي: قال " 
ولكنه أدرك أن لـيس عـن       . إمنا كان عما يف ميينه    .  والسؤال مل يكن عن وظيفة العصا يف يده       

  . . فأجاب. إمنا عن وظيفتها معه، ةفهي واضح، ماهيتها يسأل
أن يتوكأ عليها وأن يضرب ـا أوراق الشـجر          :  ذلك أقصى ما يعرفه موسى عن تلك العصا       

إنه ساق معه يف عودته قطيعا منها كان        : وقيل. وقد كان يرعى الغنم لشعيب     - لتتساقط فتأكلها الغنم  
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أمجلها ومل يعددها ألن ما ذكـره منـوذج         وأن يستخدمها يف أغراض أخرى من هذا القبيل         . من نصيبه 
 . منها

متهيـدا  ،  ولكن ها هي ذي القدرة القادرة تصنع بتلك العصا يف يده ما مل خيطر له علـى بـال            
 : لتكليفه باملهمة الكربى

خذها وال ختف سنعيدها سـريا      : قال. فإذا هي حية تسعى   . فألقاها. ألقها يا موسى  : قال " 
 :  " األوىل

وقعـت معجـزة    . ولكن الناس ال ينتبهون إليها    ؛  عجزة اخلارقة اليت تقع يف كل حلظة       ووقعت امل 
وكم من ماليني الذرات امليتة أو اجلامدة كالعصا تتحول يف كل حلظة إىل             . فإذا العصا حية تسعى   . احلياة

ذلـك إن اإلنسـان     ! ولكنها ال تبهر اإلنسان كما يبهره أن تتحول عصا موسى حية تسعى           ؛  خلية حية 
وانقالب العصا حية تسعى    . فال يبعد كثريا يف تصوراته عما تدركه حواسه       ،  وأسري جتاربه ،  أسري حواسه 

ومعجزات احلياة اليت   ،  أما الظواهر اخلفية ملعجزة احلياة األوىل     . ظاهرة حسية تصدم حسه فينتبه هلا بشدة      
فيمر عليهـا   ،  جدا يف حسه  وخباصة أن األلفة تفقدها     . تدب يف كل حلظة فهي خفية قلما يلتفت إليها        

 . غافال أو ناسيا
 " خذها وال ختف سنعيدها سـريا األوىل      : قال:  "  وقعت املعجزة فدهش هلا موسى وخاف     

 . ونردها عصا
إمنـا يكتفـي    .  والسياق هنا ال يذكر ما ذكره يف سورة أخرى من أنه وىل مدبرا ومل يعقـب               

ذلك أن ظل هذه السورة ظـل أمـن         : من خوف  - سالمعليه ال  - باإلشارة اخلفيفة إىل ما نال موسى     
 . فال يشوبه حبركة الفزع واجلري والتويل بعيدا، وطمأنينة

ووقعـت املعجـزة يف   !  . . عصـا ! فإذا هي تعود سريا األوىل،  واطمأن موسى والتقط احلية 
كه املعجـزة   كما كان قبل أن تدر    ،  فإذا هو جامد ميت   ،  صورة سلب احلياة من احلي    . صورا األخرى 

  . . األوىل
 : وصدر األمر العلوي مرة أخرى إىل عبده موسى

  . .  " واضمم يدك إىل جناحك خترج بيضاء من غري سوء آية أخرى " 
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والسياق خيتار لإلبط والذراع صورة اجلناح ملا فيها من رفرفة           . .  ووضع موسى يده حتت إبطه    
 ربقة األرض وثقلة اجلسم لتخرج بيضاء ال عن مرض أو           وطالقة وخفة يف هذا املوقف انح الطليق من       

فتشهد وقوعها بنفسك حتت     " لنريك من آياتنا الكربى   .  " مع آية العصا   " آية أخرى :  " ولكن. آفة
 : فتطمئن للنهوض بالتبعة الكربى. بصرك وحسك

  . .  " اذهب إىل فرعون إنه طغى " 
: وإنه ليعرف من هو فرعـون      . .  املهمة الضخمة   وإىل هنا مل يكن موسى يعلم أنه منتدب هلذه        

وهـو   . . وشاهد ما يصبه على قومه من عذاب ونكـال        . وشهد طغيانه وجربوته  . فقد ريب يف قصره   
فليسأله كل ما يطمئنه على مواجهة هذه املهمة        . حيس الرضى والتكرمي واحلفاوة   . اللحظة يف حضرة ربه   

 : لرسالةويكفل له االستقامة على طريق ا؛ العسرية
واجعل . واحلل عقدة من لساين يفقهوا قويل     . ويسر يل أمري  . رب اشرح يل صدري   : قال " 

كي نسبحك كثريا ونـذكرك     . وأشركه يف أمري  ،  اشدد به أزري  . هارون أخي ،  يل وزيرا من أهلي   
  . .  " إنك كنت بنا بصريا. كثريا

،  مشقة التكليـف إىل متعـة      وانشراح الصدر حيول   . .  لقد طلب إىل ربه أن يشرح له صدره       
 . وجيعله دافعا للحياة ال عبئا يثقل خطى احلياة؛ وحييل عناءه لذة

وإال فمـاذا ميلـك   . وتيسري اهللا لعباده هو ضمان النجـاح  . .  وطلب إىل ربه أن ييسر له أمره    
 ! ؟ لماذا ميلك وقواه حمدودة وعلمه قاصر والطريق طويل وشائك وجمهو؟ اإلنسان بدون هذا التيسري

وقد روي أنـه كانـت بلسـانه حبسـة       . .  وطلب إىل ربه أن حيل عقدة لسانه فيفقهوا قوله        
وأخي هارون هو أفصح    :  " ويؤيده ما ورد يف سورة أخرى من قوله       . واألرجح أن هذا هو الذي عناه     

د ويفصل  مث أخذ حيد  . وقد دعا ربه يف أول األمر دعاء شامال بشرح الصدر وتيسري األمر           .  " مين لسانا 
 . بعض ما يعينه على أمره وييسر له متامه

فهو يعلم عنه فصاحة اللسان وثبات اجلنـان        . هارون أخيه .  وطلب أن يعينه اهللا مبعني من أهله      
فطلب إىل ربه أن    . انفعاليا حاد الطبع سريع االنفعال     - عليه السالم  - وكان موسى ،  وهدوء األعصاب 

 . وى معه يف األمر اجلليل الذي هو مقدم عليهيعينه بأخيه يشد أزره ويقويه ويتر
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.  واألمر اجلليل الذي هو مقدم عليه حيتاج إىل التسبيح الكثري والذكر الكثري واالتصـال الكـثري            
يطلب أن يشرح اهللا صدره وييسر له أمره وحيل عقدة من لسانه ويعينه بوزير               - عليه السالم  - فموسى
ولكن ليتخذ ذلك كله مساعدا لـه وألخيـه علـى           ؛  همة مباشرة كل أولئك ال ليواجه امل     . . من أهله 

 . .  " إنك كنت بنـا بصـريا      . .  " التسبيح الكثري والذكر الكثري والتلقي الكثري من السميع البصري        
  . . تعرف حالنا وتطلع على ضعفنا وقصورنا وتعلم حاجتنا إىل العون والتدبري

وطلب العون والتيسري واالتصـال     ،  عن ضعفه وكشف  ،  وبسط حاجته ،   لقد أطال موسى سؤله   
، فها هو ذا الكرمي املنان ال خيجل ضيفه       . ناداه وناجاه ،  وهو ضعيف يف حضرته   ،  وربه يسمع له  . الكثري

 : وال يبطى ء عليه باإلجابة الكاملة، وال يرد سائله
 :  " قد أوتيت سؤلك يا موسى: قال " 

 وفيها إجناز ال وعد وال تأجيل     . ل يغين عن التفصيل   فيها إمجا . يف كلمة واحدة  ،  هكذا مرة واحدة  
وفيها مع اإلجناز عطف وتكرمي وإينـاس       ؟  ال تعطاه والستعطاه  . أعطيته فعال . كل ما سألته أعطيته   . . 

 ؟ وأي تكرمي أكرب من أن يذكر الكبري املتعال اسم عبد من العباد " يا موسى:  " بندائه بامسه
وأجيب ؛  وطال النجاء ؛  وقد طال التجلي  . رمي والعطف واإليناس   وإىل هنا كفاية وفضل من التك     

فهو يغمر عبده مبزيد    . ورمحة اهللا ال ممسك هلا    ،  ولكن فضل اهللا ال خازن له      . . السؤل وقضيت احلاجة  
ليزيـده  ،  وميد يف جنائه وهو يذكره بسـابق نعمتـه        ،  فيستبقيه يف حضرته  ،  من فضله وفيض من رضاه    

وكل حلظة متر وهو يف هذا املقام الوضيء هي متاع ونعمى           . رمحته وقدمي رعايته  اطمئنانا وأنسا مبوصول    
 . وزاد ورصيد

أن اقدفيه يف التابوت فاقذفيه يف      . إذ أوحينا إىل أمك ما يوحى     . ولقد مننا عليك مرة أخرى     " 
إذ . ينولتصنع على عي  ،  وألقيت عليك حمبة مين   . يأخذه عدو يل وعدو له    ،  فليلقه اليم بالساحل  . اليم

وقتلت . فرجعناك إىل أمك كي تقر عينها وال حتزن       ؟  هل أدلكم على من يكفله    : متشي أختك فتقول  
. مث جئت على قـدر يـا موسـى        . فلبثت سنني يف أهل مدين    ،  نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا     

  " .  . . . واصطنعتك لنفسي
إنـه ذاهـب    . ض وأطغى جبار  ذاهب ملواجهة أقوى ملك يف األر      - عليه السالم  -  إن موسى 

؛ إنه ذاهب إىل خضم من األحداث واملشكالت مع فرعون أول األمر          . خلوض معركة اإلميان مع الطغيان    
وأضعف استعدادهم للمهمة الـيت     ،  مث مع قومه بين إسرائيل وقد أذهلم االستعباد الطويل وأفسد فطرم          
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وأنه مل يرسل   . ب غفال من التهيؤ واالستعداد    فربه يطلعه على أنه لن يذه     . هم منتدبون هلا بعد اخلالص    
، ودرب على املشاق وهو طفـل رضـيع       ،  وأنه صنع على عني اهللا منذ زمان      . إال بعد التهيئة واإلعداد   

وكان حتت سلطان فرعون ويف متناوله وهو جمرد من         . ورافقته العناية وسهرت عليه وهو صغري ضعيف      
وعـني القـدرة كانـت    ، ألن يد القدرة كانت تسنده، نكل عدة ومن كل قوة فلم متتد إليه يد فرعو        

، قـد اصـطنعه لنفسـه    . وربه معـه  . وقد بلغ أشده  ،  فال عليه اليوم من فرعون    . يف كل خطاه  . ترعاه
 . واستخلصه واصطفاه

سائرة يف طريقها معـك منـذ       ،  فاملنة قدمية ممتدة مطردة    . .  " ولقد مننا عليك مرة أخرى     " 
 . ذن بعد التكليف اآلنفال انقطاع هلا إ. زمان

 : ذلك اإلهلام. وأهلمناهم ما يلهم يف مثل حاهلا،  لقد مننا عليك إذ أوحينا إىل أمك ما يوحى
  . .  " أن اقذفيه يف التابوت فاقذفيه يف اليم فليلقه اليم بالساحل " 

. وقذف يف اليم بالتـابوت    . قذف يف التابوت بالطفل    . .  حركات كلها عنف وكلها خشونة    
أين يذهب التابوت املقذوف فيه بالطفل املقـذوف يف الـيم           ؟  مث ماذا  . . وإلقاء للتابوت على الساحل   

 .  " عدو يل وعدو له" ؟  من يتسلمه. امللقى به على الساحل
ما الـذي حـدث للطفـل       ؟  ماذا. وبعد تلك الصدمات كلها   .  ويف زمحة هذه املخاوف كلها    

 ؟ رى للتابوت الصغري ارد من كل وقايةما الذي ج؟ الضعيف ارد من كل قوة
 ! ! !  " وألقيت عليك حمبة مين ولتصنع على عيين " 

 يا للقدرة القادرة اليت جتعل من احملبة اهلينة اللينة درعا تتكسر عليها الضربات وتـتحطم عليـه                 
 يصول وال   ولو كان طفال رضيعا ال    ؛  وتعجز قوى الشر والطغيان كلها أن متس حاملها بسوء        . األمواج

  . . جيول بل ال ميلك أن يقول
، مقابلة بني القوى اجلبارة الطاغية اليت تتربص بالطفل الصغري        . إا مقابلة عجيبة يف تصوير املشهد     

، والرمحة اللينة اللطيفة حترسه من املخـاوف       . . واخلشونة القاسية فيما حييط به من مالبسات وظروف       
 . .  " ولتصنع على عـيين :  " ممثلة يف احملبة ال يف صيال أو نزال، ونةوتقيه من الشدائد وتلفه من اخلش     

وما من شرح ميكن أن يضيف شيئا إىل ذلك الظل الرفيق اللطيف العميق الذي يلقيه التعـبري القـرآين                   
إن قصـارى   ؟  خلقا يصنع على عني اهللا    ،  وكيف يصف لسان بشري    " ولتصنع على عيين  :  " العجيب
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فكيف مبن يصنع   . إا مرتلة وإا كرامة أن ينال إنسان حلظة من العناية          . .  ويتماله أي بشري أن يتأمله   
 . إنه بسبب من هذا أطاق موسى أن يتلقى ذلك العنصر العلوي الذي تلقاه؟ صنعا على عني اهللا

ويف متناول يده بال حارس وال مانع        - عدوك وعدوي  - حتت عني فرعون  .  ولتصنع على عيين  
ويده ال تنالك بالضـر وأنـت       . ولكن عينه ال متتد إليك بالشر ألين ألقيت عليك حمبة مين           .وال مدافع 

 . تصنع على عيين
بل مجعتـك   . بالرعاية واحلماية وأدع أمك يف بيتها للقلق واخلوف       ،   ومل أحطك يف قصر فرعون    

 : ا ومجعتها بك
مك كي تقر عينـها وال      فرجعناك إىل أ  ؟  هل أدلكم على من يكفله    : إذ متشي أختك فتقول    " 

  . .  " حتزن
وفرعون وزوجه وقـد تبنيـا   .  وكان ذلك من تدبري اهللا إذ جعل الطفل ال يقبل ثدي املرضعات          

يبحثان لـه عـن      - مما ال يفصله السياق كما يفصله يف موضع آخر         - الطفل الذي ألقاه اليم بالساحل    
؟ هل أدلكم على مـن يكفلـه      : ول هلم فيتسامع الناس وتروح أخت موسى بإحياء من أمها تق        . مرضع

وهكذا يتم تدبري اهللا للطفل وأمه اليت مسعت اإلهلام فقذفت بفلذة كبدها يف             . وجتيء هلم بأمه فيلقم ثديها    
فيكون األمن بإلقائه بني    ،  ليأخذه عدو هللا وله   . فألقاه اليم بالساحل  ،  وقذفت بالتابوت يف اليم   ،  التابوت

بإلقائه بني يدي فرعون    .  فرعون الذي كان يذبح أطفال بين إسرائيل       وتكون النجاة من  ،  هذه املخاوف 
 ! بال حارس وال معني
وفتناك فتونا فلبثت سنني يف أهل مـدين مث         ،  وقتلت نفسا فنجيناك من الغم    :  "  ومنة أخرى 

  . .  " واصطنعتك لنفسي. جئت على قدر يا موسى
ما فوجد فيها رجلني يقتتالن أحـدمها       مث نزل املدينة يو   ،   ذلك حني كرب وشب يف قصر فرعون      

ومل يكن ينوي قتله إمنا     . فاستعانه اإلسرائيلي فوكز املصري بيده فخر صريعا      ،  إسرائيلي واآلخر مصري  
وحترج ؛  وهو املصنوع على عني اهللا منذ نشأته       - فامتألت نفسه بالغم على هذه الفعلة     . كان ينوي دفعه  

إذ هداه إىل االستغفار فشرح صـدره ـذا         ،  ه هنا بنعمته عليه   فربه يذكر  . . ضمريه وتأمث من اندفاعه   
فامتحنـه بـاخلوف واهلـرب مـن        ؛  ومل يتركه مع هذا بال ابتالء لريبيه ويعده ملا أراد         . وجناه من الغم  

وهو الذي تـرىب يف     ،  وامتحنه باخلدمة ورعي الغنم   ؛  وامتحنه بالغربة ومفارقة األهل والوطن    ؟  القصاص
  . . وأكثرهم نزفا ومتاعا وزينة، ضقصر أعظم ملوك األر
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ويأت . وامتحن فجاز االمتحان  ؛  وابتلى فثبت وصرب  ،  عندما نضج واستعد  .  ويف الوقت املقدر  
  . . وبلغ العذاب ببين إسرائيل مداه، الظروف كذلك واألحوال يف مصر

:  " وهو يظن أنه هـو جـاء      ،   يف ذلك الوقت املقدر يف علم اهللا جيء مبوسى من أرض مدين           
 .  " فلبثت سنني يف أهل مدين مث جئت على قدر يا موسى

خالصا مستخلصا ممحضـا يل      " واصطنعتك لنفسي  "  . .  جئت يف الوقت الذي قدرته يئك     
إمنا أنت للمهمة اليت صنعتك علـى  . ليس بك شيء من هذه الدنيا وال هلذه الدنيا         . . ولرساليت ودعويت 

. وما ألحد فيك شـيء    ،  وما ألهلك منك شيء   . ما لك يف نفسك شيء    ف. عيين هلا واصطنعتك لتؤديها   
 : فامض ملا اصطنعتك له

قـوال  : فقوال له . اذهبا إىل فرعون إنه طغى    . اذهب أنت وأخوك بآيايت وال تنيا يف ذكري        " 
  . .  " لينا لعله يتذكر أو خيشى

وال تنيا يف ذكري فهو      -  اذهب أنت وأخوك مزودين بآيايت وقد شهد منها آية العصا وآية اليد           
وقد حفظتك من   . اذهبا إىل فرعون   . . عدتكما وسالحكما وسندكما الذي تأويان منه إىل ركن شديد        

فلـم  ،  فألقاه اليم بالساحل  ،  فقذفت التابوت يف اليم   ،  وأنت طفل وقد قذفت يف التابوت     . شره من قبل  
فال عليـك وقـد   . ومعك أخوك، يأفاآلن أنت معد مه. ومل تؤذك هذه املخاوف   ،  تضرك هذه اخلشونة  
 . يف ظروف أسوأ وأعنف، جنوت مما هو أشد

؛ فالقول اللني ال يثري العزة بـاإلمث       " فقوال له قوال لينا    "  اذهبا إىل فرعون فقد طغى وجترب وعتا      
ومن شأنه أن يوقظ القلب فيتـذكر وخيشـى عاقبـة    . وال يهيج الكربياء الزائف الذي يعيش به الطغاة     

  .الطغيان
فالداعية الذي ييأس من اهتداء أحد      . راجيني أن يتذكر وخيشى   ،   اذهبا إليه غري يائسني من هدايته     

 . وال يثبت عليها يف وجه اجلحود واإلنكار، بدعوته ال يبلغها حبرارة
واهللا . ولكن األخذ باألسباب يف الدعوات وغريها ال بد منه        .  وإن اهللا ليعلم ما يكون من فرعون      

فعلمه تعـاىل مبسـتقبل   . وهو عامل بأنه سيكون. س على ما يقع منهم بعد أن يقع يف عاملهم         حياسب النا 
 . احلوادث كعلمه باحلاضر منها واملاضي يف درجة سواء

|     |     | 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

19

وهنا . وكان املشهد هو مشهد املناجاة يف الفالة       - عليه السالم  - وإىل هنا كان اخلطاب ملوسى    
وإذا مها معا يكشفان لرمـا عـن   . فإذا هارون مع موسى ،  بعاد واألزمان يطوي السياق املسافات واأل   
 : ومن طغيانه إذا دعواه، ومن التسرع يف أذاه، خوفهما من مواجهة فرعون

. ال ختافا إنين معكمـا أمسـع وأرى       : قال. ربنا إننا خناف أن يفرط علينا أو أن يطغى        : قاال " 
والسالم . قد جئناك بآية من ربك    . ا بين إسرائيل وال تعذم    إنا رسوال ربك فأرسل معن    : فأتياه فقوال 

 .  " إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتوىل. على من اتبع اهلدى
، الذي تفضل املنعم فيه على عبده      -  وهارون مل يكن مع موسى قطعا يف موقف املناجاة الطويل         

إننـا  :  " فردمها معا بقوهلما - ه يف السؤال واجلوابوأوسع ل، وبسط له يف القول   ،  فأطال له فيه النجاء   
إمنا هو السياق القرآين يطوي الزمـان       . مل يكن يف موقف املناجاة     " خناف أن يفرط علينا أو أن يطغى      

تعلم من السياق ليصل مباشرة إىل املواقف احلية املوحيـة  ،  ويترك فجوات بني مشاهد القصص    ،  واملكان
 . ويف وجدان الناسذات األثر يف سري القصص 

 ولقد اجتمع موسى وهارون عليهما السالم إذن بعد انصراف موسى من موقف املناجاة جبانب              
وأوحى اهللا إىل هارون مبشاركة أخيه يف دعوة فرعون مث هـا مهـا ذان يتوجهـان إىل رمـا                    . الطور

  . .  " ربنا إننا خناف أن يفرط علينا أو أن يطغى: قاال:  " مبخاوفهما
. والطغيان أمشل من التسـرع وأمشـل مـن األذى         ،  الفرط هو التسرع باألذى للوهلة األوىل      و

 . وفرعون اجلبار يومئذ ال يتحرج من أحدمها أو كليهما
 : وال خشية معه، هنا جييئهما الرد احلاسم الذي ال خوف بعده

  "  . . ال ختافا إنين معكما أمسع وأرى: قال " 
إنه موجـد األكـوان     . إنه اهللا القاهر فوق عباده    .  اجلبار املتكرب املتعال   إنه القوي  . . إنين معكما 

ولكنه . وكان هذا اإلمجال يكفي    . . إنه معهما  . . وال زيادة . كن: واحليوات واألفراد واألشياء بقولة   
فما يكون فرعون وما ميلك وما يصـنع         "  . . أمسع وأرى :  " وملسا باحلس للمعونة  ،  يزيدمها طمأنينة 

 ؟ واهللا معهما يسمع ويرى؟ ني يفرط أو يطغىح
 : ومع الطمأنينة اهلداية إىل صورة الدعوة وطريق اجلدال
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قد جئناك بآية من ربك     . فأرسل معنا بين إسرائيل وال تعذم     . إنا رسوال ربك  : فأتيا فقوال  " 
 . .  "  إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتوىل. والسالم على من اتبع اهلدى

ليشعر منذ اللحظة األوىل بأن هناك إهلاً        " إنا رسوال ربك  :  " إنه البدء بإيضاح قاعدة رسالتهما    
كما كـان سـائداً يف      ،  فليس هو إهلاً خاصاً مبوسى وهارون أو ببين إسرائيل        . وهو رب الناس  . هو ربه 

أو كما كان سائداً يف بعـض       . ةولكل قبيل إهلاً أو آهل    ؛  خرافات الوثنية يومذاك أن لكل قوم إهلاً أو آهلة        
 . العصور من أن فرعون مصر إله يعبد فيها ألنه من نسل اآلهلة

ففي هذه احلـدود     "  . . فأرسل معنا بين إسرائيل وال تعذم     :  " مث إيضاح ملوضوع رسالتهما   
رض وإىل األ ،  والعودة ـم إىل عقيـدة التوحيـد       ،  الستنفاذ بين إسرائيل  . كانت رسالتهما إىل فرعون   

 . )فيدمرهم تدمرياً ، إىل أن يفسدوا فيها( املقدسة اليت كتب اهللا هلم أن يسكنوها 
تدل على صدقنا يف جميئنـا       " قد جئناك بآية من ربك    :  " مث استشهاد على صدقهما يف الرسالة     

 . يف هذه املهمة اليت حددناها، إليك بأمر ربك
 . فلعله منهم يتلقى السالم ويتبع اهلدى:  " دىوالسالم على من اتبع اهل:  " مث ترغيب واستمالة

إنا قد أوحي إلينـا أن العـذاب       :  " مث ديد وحتذير غري مباشرين كي ال يثريا كربياءه وطغيانه         
 ! فلعله ال يكون ممن كذب وتوىل "  . . على من كذب وتوىل

.  هلمـا األمـر  ودبـر . وهكذا رسم هلما الطريق . هكذا ألقى اهللا الطمأنينة على موسى وهارون      
 . ليمضيا آمنني عارفني هاديني

 . فإذا مها أمام الطاغية يف حوار وجدال. وهنا يسدل الستار لريفع
|     |     | 

فأية . أتياه ورما معهما يسمع ويرى - والسياق ال يذكر كيف وصال إليه - لقد أتيا فرعون
ولقا أبلغاه ما أمرمها رما ؛ ون ما كانكائنا فرع، قوة وأي سلطان هذا الذي يتكلم به موسى وهارون

 : من حوار - عليه السالم - واملشهد هنا يبدأ مبا دار بينه وبني موسى. بتبليغه
  "  . . ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى: قال! فمن ربكما يا موسى: قال " 
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فهو  " رسوال ربكإنا :  " كما قاال له، إنه ال يريد أن يعترف بأن رب موسى وهارون هو ربه
من " ؟  فمن ربكما يا موسى:  " يسأل موجهاً الكالم إىل موسى ملا بدا له أنه هو صاحب الدعوى

 ؟ ربكما الذي تتكلمان بامسه وتطلبان اطالق بين إسرائيل
: قـال :  " فريد بالصفة املبدعة املنشئة املدبرة من صفات اهللا تعاىل         - عليه السالم  - فأما موسى 

ربنا الذي وهب الوجود لكل موجود يف الصورة اليت          . .  " أعطى كل شيء خلقه مث هدى     ربنا الذي   
وأمده مبا يناسب هـذه الوظيفـة   ؛ مث هدى كل شيء إىل وظيفته اليت خلقه هلا  . أوجده ا وفطره عليها   

وظيفة فكل شيء خملوق ومعه االهتداء الطبيعي الفطري لل       . ومث هنا ليست للتراخي الزمين    . ويعينه عليها 
إمنا هو التراخي يف الرتبة بـني       . وليس هناك افتراق زمين بني خلق املخلوق وخلق وظيفته        ،  اليت خلق هلا  

  . . فهداية كل شيء إىل وظيفته مرتبة أعلى من خلقه غفال؛ خلق الشيء واهتدائه إىل وظيفته
 آثـار   يلخـص أكمـل    - عليه السالم  -  وهذا الوصف الذي حيكيه القرآن الكرمي عن موسى       

وهبة خلقه على الصورة اليت خلـق        . . هبة الوجود لكل موجود   : األلوهية اخلالقة املدبرة هلذا الوجود    
 - يف حدود ما يطيق    - وحني جيول اإلنسان ببصره وبصريته     . . وهبة هدايته للوظيفة اليت خلق هلا     . ا

من . دبرة يف كل كائن صغري أو كبري      يف جنبات هذا الوجود الكبري تتجلى له آثار تلك القدرة املبدعة امل           
 . ومن اخللية الواحدة إىل أرقى أشكال احلياة يف اإلنسان، الذرة املفردة إىل أضخم األجسام

وكل ذرة فيه   ؛  واخلالئق واألحياء ،   هذا الوجود الكبري املؤلف مما ال حيصى من الذرات واخلاليا         
ائن فيه يتفاعل أو يتعامـل مـع الكائنـات       وكل ك ،  وكل حي فيه يتحرك   ،  وكل خلية فيه حتيا   ،  تنبض

وكلها تعمل منفردة وجمتمعة داخل إطار النواميس املودعة يف فطرا وتكوينها بال تعارض              . . األخرى
 ! وال خلل وال فتور يف حلظة من اللحظات

تعمل يف داخله ذراته وخالياه وأعضاؤه وأجهزتـه        ،   وكل كائن مبفرده كون وحده وعامل بذاته      
 . يف توافق وانتظام، داخل حدود الناموس العام، لفطرة اليت فطرت عليهاوفق ا

يقف علم اإلنسان وجهده قاصرا حمـدودا يف         - ودعك من الكون الكبري    -  وكل كائن مبفرده  
، دراستها جمرد دراسة ال خلقها وال هدايتـها إىل وظائفهـا  . دراسة خواصه ووظائفه وأمراضه وعالجه  

على اهليئة اليت وجـد     ،  وهبه وجوده  . . وهو خلق من خلق اهللا    . ق اإلنسان فذلك خارج كلية عن طو    
 ! كأي شيء من هاته األشياء، للوظيفة اليت خلق هلا؟ ا

  . . ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى . .  إال أنه لإلله الواحد
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 :  وثىن فرعون بسؤال آخر
  " . ؟ فما بال القرون األوىل: قال " 

وما يكون شأا وقد هلكت     ؟  ومن كان را  ؟  أين ذهبت ؟  قرون اليت مضت من الناس     ما شأن ال  
 ؟ ال تعرف إهلها هذا

  . .  " علمها عند ريب يف كتاب ال يضل ريب وال ينسى: قال " 
إىل ربه الذي ال يفوت علمـه  ، اخلايف عن العيان،  ذا أحال موسى ذلك الغيب البعيد يف الزمان      

والغيـب هللا   . يف ماضيها ويف مسـتقبلها    . فهو الذي يعلم شأن تلك القرون كله       .شيء وال ينسى شيئا   
 . والتصرف يف شأن البشر هللا

فيختار بعض  .  مث يستطرد فيعرض على فرعون آثار تدبري اهللا يف الكون وآالئه على بين اإلنسان             
 : ملوفور والزرع واألنعاماملشهودة له يف مصر ذات التربة اخلصبة واملاء ا، هذه اآلثار احمليطة بفرعون

وأنزل من السماء ماء فأخرجنا بـه  ، وسلك لكم فيها سبال   ،  الذي جعل لكم األرض مهدا     " 
  . .  " إن يف ذلك آليات ألويل النهي. كلوا وارعوا أنعامكم. أزواجا من نبات شىت

ل هـذه   وما البشر إال أطفا   . مهد كمهد الطفل  .  واألرض كلها مهد للبشر يف كل مكان وزمان       
جعلها . وهي ممهدة هلم كذلك للسري واحلرث والزرع واحلياة       ! يضمهم حضنها ويغذوهم درها   . األرض

فأعطى هذه األرض خلقها على اهليئة اليت خلقت ـا          . اخلالق املدبر كذلك يوم أعطى كل شيء خلقه       
ا صاحلني للحيـاة    وأعطى البشر خلقهم كذلك على اهليئة اليت خلقهم         ؛  صاحلة للحياة اليت قدرها فيها    

 . املعنيان متقاربان متصالن . . يف هذه األرض اليت مهدها هلم وجعلها مهدهم
ذلـك الـوادي    .  وصورة املهد وصفة التمهيد ال تبدو يف بقعة من األرض كما تبدو يف مصـر              

 املهد  وكأمنا هو . اخلصيب األخضر السهل املمهد الذي ال حيوج أهله إال إىل أيسر الكد يف زرعه وجناه              
 . احلاين على الطفل يضمه ويرعاه

ومن مـاء   . شق للبشر فيها طرقا وأنزل من السماء ماء       ،   واخلالق املدبر الذي جعل األرض مهدا     
فيخرج النبات أزواجا من أجنـاس       - ومنها ر النيل القريب من فرعون      - املطر تتكون األار وتفيض   

 .  اإلنسان ورعي احليوانومصر أظهر منوذج ألخراج النبات لطعام. كثرية
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وهي ظاهرة مطردة يف األحيـاء      .  وقد شاء اخلالق املدبر أن يكون النبات أزواجا كسائر األحياء         
وخاليا التأنيث يف النبتة الواحدة وأحيانا يكون اللقـاح         ،  والنبات يف الغالب حيمل خاليا التذكري     . كلها

وبذلك يتم التناسق يف نواميس احلياة ويطرد يف        . انيةيف نبتة ذكر منفردة كما هو احلال يف الفصائل احليو         
وما من عقل مستقيم يتأمل هـذا        . .  " إن يف ذلك آليات ألويل النهى      "  . . كل الفصائل واألنواع  

 . النظام العجيب مث ال يطلع فيه على آيات تدل على اخلالق املدبر الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى                  
 . 

 : ل موسى بقول مباشر من اهللا جل وعال ويكمل السياق حكاية قو
ولقد أريناه آياتنا كلها فكـذب      . منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها خنرجكم تارة أخرى        " 

 .  " وأىب
 من هذه األرض اليت جعلناها لكم مهدا وسلكنا لكم فيها سبال وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به                 

ومنها ،  ويف هذه األرض نعيدكم   ،  من هذه األرض خلقناكم    . . لألكل واملرعى ،  أزواجا من نبات شىت   
 . خنرجكم بعد موتكم

ومن زرعهـا   . عناصر جسمه كلها من عناصرها إمجاال     .  واإلنسان خملوق من مادة هذه األرض     
وإليها يعـود جثـة تطويهـا       . وهو ابنها وهي له مهد    . ومن هوائها يتنفس  ،  ومن مائها يشرب  ،  يأكل
كما خلق يف النشأة    ،  ومنها يبعث إىل احلياة األخرى    . وغازا خيتلط وائها  ،  رااورفاتا خيتلط بت  ،  األرض
 . األوىل

الذي يتسامى إىل مقام    ،   وللتذكري باألرض هنا مناسبة يف مشهد احلوار مع فرعون الطاغية املتكرب          
ـ           ! وهو من هذه األرض وإليها    ؛  الربوبية داها إىل  وهو شيء من األشياء اليت خلقهـا اهللا يف األرض وه
 - أريناه اآليات الكونية اليت وجهه إليها موسى       " ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأىب      . .  " وظيفتها

وما يف الكون منـها     ،  وآييت العصا واليد جيملهما هنا ألما بعض آيات اهللا        ،  فيما حوله  - عليه السالم 
إمنـا  ،  فهذا مفهوم ضـمنا   ،  ى فرعون لذلك ال يفصل السياق هنا عرض هاتني اآليتني عل        . أكرب وأبقى 

  . . يفصل رده على اآليات كلها فنفهم أنه يشري إليهما
فلنأتينك بسحر مثلـه فاجعـل بيننـا        ؟  أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى      : قال " 

 موعدكم يوم الزينة وأن حيشر الناس ضحى      : قال. مكانا سوى ،  وبينك موعدا ال خنلفه حنن وال أنت      
 " . .  
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فيه واضحة وسلطانه فيه     - عليه السالم  - ألن حجة موسى  ،   وهكذا مل ميض فرعون يف اجلدل     
إمنا جلأ إىل اام موسـى       . . ومن آياته اخلاصة معه   ،  وهو يستمد حجته من آيات اهللا يف الكون       ،  قوي

طر وقد كان السحر أقرب خـا     . وحييل اليد بيضاء من غري سوء     ،  بالسحر الذي جيعل العصا حية تسعى     
وهاتان اآليتان أقرب يف طبيعتهما إىل املعـروف مـن          ؛  إىل فرعون ألنه منتشر يف ذلك الوقت يف مصر        

فينشئ فيـه   ،  قد يصل إىل خداع اإلحساس    ،  وخداع للبصر واحلواس  ،  وهو ختييل ال حقيقة    . . السحر
 صـورة غـري     أو يف ،  كما يشاهد من رؤية اإلنسان ألشياء ال وجود هلا        . آثارا حمسوسة كآثار احلقيقة   

وما يشاهد من تأثر املسحور أحيانا تأثرات عصبية وجسدية كما لو كان األثر الواقـع عليـه                 . صورا
حتويال . إمنا مها من صنع القدرة املبدعة احملولة لألشياء حقا        . وليس من هذا النوع آيتا موسى      . . حقيقة

 . وقتيا أو دائما
  " . ؟ موسىاجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا: قال " 

ويف سبيل امللك   .  و يظهر أن استعباد بىن إسرائيل كان إجراء سياسيا خوفا من تكاثرهم وغلبتهم            
واحلكم ال يتحرج الطغاة من ارتكاب أشد اجلرائم وحشية وأشنعها بربرية وأبعدها عن كـل معـاين                 

ل ويذهلم بقتل املواليد    ومن مث كان فرعون يستأصل بين إسرائي      . اإلنسانية وعن اخللق والشرف والضمري    
فلما قـال لـه موسـى        . . وتسخري الكبار يف الشاق املهلك من األعمال      ؛  واستبقاء اإلناث . الذكور
 ؟ أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسـى       :  " قال. أرسل معنا بين إسرائيل وال تعذم     : وهارون

 . ألن إطالق بين إسرائيل متهيد لالستيالء على احلكم واألرض" 
وكل ما يقدمه هو عمل من أعمـال        ،   وإذا كان موسى يطلب إطالق بين إسرائيل هلذا الغرض        

وهكذا يفهم الطغاة أن دعوى أصـحاب        . .  " فلنأتينك بسحر مثله  :  " فما أسهل الرد عليه   ،  السحر
مث   . .وإا ليست سوى ستار للملك واحلكـم      ؛  العقائد إمنا ختفي وراءها هدفا من أهداف هذه األرض        

وإما مؤثرة يف الناس تأخذ طريقهـا       ،  إما خارقة كآيات موسى   ،  هم يرون مع أصحاب الدعوات آيات     
! سحر نأيت بسحر مثلـه     . . فإذا الطغاة يقابلوا مبا مياثلها ظاهريا     . إىل قلوم وإن مل تكن من اخلوارق      

وال يـدركون أن    ! عمل طيب نرائي بعمل طيب    ! صالح نتظاهر بالصالح  ! كالم نأيت بكالم من نوعه    
 ! ال بالظواهر واألشكال، فهي تغلب ذا وبذاك؛ ورصيدا من عون اهللا، للعقائد رصيدا من اإلميان

وترك له اختيـار ذلـك       . .  وهكذا طلب فرعون إىل موسى حتديد موعد للمباراة مع السحرة         
 وعد زيادة يف التحدي   وشدد عليه يف عدم إخالف امل      " فاجعل بيننا وبينك موعدا   :  " للتحدي: املوعد
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مبالغـة يف   " مكانا سوى:  " وأن يكون املوعد يف مكان مفتوح مكشوف    .  " ال خنلفه حنن وال أنت    " 
 ! التحدي

، واختار املوعد يوم عيد من األعيـاد اجلامعـة        ؛  حتدي فرعون له   - عليه السالم  -  وقبل موسى 
موعـدكم يـوم    : قال" ؛    مكنة املكشوفة ويتجمعون يف امليادين واأل   ،  يأخذ فيه الناس يف مصر زينتهم     

فقابل التحدي مبثلـه    . ليكون املكان مكشوفا والوقت ضاحيا    ،  وطلب أن جيمع الناس ضحى    .  " الزينة
ال يف الصـباح البـاكر      . وزاد عليه اختيار الوقت يف أوضح فترة من النهار وأشدها جتمعا يف يوم العيد             

وال يف املساء حيث مينعهم     ،   يف الظهرية فقد يعوقهم احلر     وال. حيث ال يكون اجلميع قد غادروا البيوت      
  . . ! ! الظالم من التجمع أو من وضوح الرؤية

  . .  وانتهى املشهد األول من مشاهد اللقاء بني اإلميان والطغيان يف امليدان
 : وهنا يسدل الستار لريفع على مشهد املباراة

|     |     | 
  . .  "  أتىفتوىل فرعون فجمع كيده مث " 

وما دار بينه وبـني     ،   وجيمل السياق يف هذا التعبري كل ما قاله فرعون وما أشار به املأل من قومه              
: جيمله يف مجلة   . . وما فكر فيه وما دبر هو ومستشاروه      ،  السحرة من تشجيع وحتميس ووعد باملكافأة     

ذهاب :  ثالث حركات متواليات   وتصور تلك اآلية الواحدة القصرية    . فتوىل فرعون فجمع كيده مث أتى     
 . واإلتيان به، ومجع كيده، فرعون

وأن حيـذرهم   ،  قبل الدخول يف املباراة أن يبذل هلم النصـيحة         - عليه السالم  -  ورأى موسى 
 : ويدعون التحدي بالسحر والسحر افتراء، لعلهم يثوبون إىل اهلدى، عاقبة الكذب واالفتراء على اهللا

وقد خـاب مـن     ،   بعذاب )1(ال تفتروا على اهللا كذبا فيسحتكم       ! ويلكم: قال هلم موسى   " 
 .  " افترى

فقد تـأثر بعـض   ؛ ويبدو أن هذا الذي كان.  والكلمة الصادقة تلمس بعض القلوب وتنفذ فيها   
وأخذ املصرون على املباراة جيـادلوم مهسـا خيفـة أن           ؛  فتلجلج يف األمر  ،  السحرة بالكلمة املخلصة  

 : يسمعهم موسى
                                                 

 . م يهلككم ويستأصلك)1(
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  . .  " فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى " 
اللـذين  ، وراحوا يهيجون يف املترددين اخلوف من موسى وهارون    ،   وجعل بعضهم حيمس بعضا   

. مما يوجب مواجهتهما يدا واحدة بال تردد وال نـزاع         ؛  يريدان االستيالء على مصر وتغيري عقائد أهلها      
 : فيها الفاحل الناجحواليوم هو يوم املعركة الفاصلة والذي يغلب 

إن هذان لساحران يريدان أن خيرجاكم من أرضكم بسحرمها ويـذهبا بطـريقتكم             : قالوا " 
  . .  " وقد أفلح اليوم من استعلى. فأمجعوا كيدكم مث أتوا صفا. املثلى

كالقذيفـة يف معسـكر املـبطلني       ،   وهكذا ترتل الكلمة الصادقة الواحدة الصادرة عن عقيدة       
وحتتـاج إىل   . ويف ما هم عليه من عقيدة وفكرة      ،  تزعزع اعتقادهم يف أنفسهم ويف قدرم     ف،  وصفوفهم

ووراءهـم فرعـون   ، والسحرة كـثريون  ،  وموسى وأخوه رجالن اثنان   . مثل هذا التحميس والتشجيع   
  . . ولكن موسى وهارون كان معهما رما يسمع ويرى . . وملكه وجنده وجربوته وماله
وموقف السحرة ومـن ورائهـم      ،  يفسر لنا تصرف فرعون الطاغية املتجرب      ولعل هذا هو الذي     

وجيمـع  ؛  فمن هو موسى ومن هو هارون من أول األمر حىت يتحدامها فرعون ويقبل حتديهما             . فرعون
وكيف قبـل   ؟  وجيلس هو واملأل من قومه ليشهدوا املباراة      ؛  وحيشر السحرة وجيمع الناس   ،  كيده مث يأيت  

. . ؟    وموسى فرد من بين إسرائيل املستعبدين املستذلني حتت قهـره         ؟  ى ويطاوله فرعون أن جيادله موس   
  . . إا اهليبة اليت ألقاها اهللا على موسى وهارون وهو معهما يسمع ويرى

فتحوجهم إىل  ،   وهي كذلك اليت جعلت مجلة واحدة توقع االرتباك يف صفوف السحرة املدربني           
 . والدعوة إىل التجمع والترابط والثبات، استثارة اهلممو، وإىل جتسيم اخلطر؛ التناجي سرا

 :  مث أقدموا
  . .  " يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى: قالوا " 

 . يبدو فيها التماسك وإظهار النصفة والتحدي.  وهي دعوة امليدان إىل الرتال
  . .  " بل ألقوا: قال " 

إنه لسحر  ؟  ولكن ماذا  . . واستبقى لنفسه الكلمة األخرية   ،  بدءوترك هلم فرصة ال   ،   فقبل التحدي 
 : وحركة مفاجئة ماجت ا الساحة حىت موسى، عظيم فيما يبدو

 ،  " فأوجس يف نفسه خيفة موسى. فإذا حباهلم وعصيهم خييل إليه من سحرهم أا تسعى " 
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ومعـه ربـه    ،  موسى والتعبري يشي بعظمة ذلك السحر وضخامته حىت ليوجس يف نفسه خيفة            
حىت يذكره ربه بأن    ،  وهو ال يوجس يف نفسه خيفة إال ألمر جلل ينسيه حلظة أنه األقوى            . يسمع ويرى 

 : معه القوة الكربى
إن ما صـنعوا كيـد      . وألق ما يف ميينك تلقف ما صنعوا      . إنك أنت األعلى  . ال ختف : قلنا " 

  . .  " وال يفلح الساحر حيث أتى، ساحر
معـك  . معك العقيدة ومعهم احلرفـة    . فمعك احلق ومعهم الباطل   . نت األعلى  ال ختف إنك أ   

أنت متصل بالقوة الكـربى وهـم       . اإلميان بصدق ما أنت عليه ومعهم األجر على املباراة ومغامن احلياة          
 . خيدمون خملوقا بشريا فانيا مهما يكن طاغية جبارا

فهو سحر من تدبري    .  " تلقف ما صنعوا  "  ذا التنكري للتضخيم   " وألق ما يف ميينك    "  ال ختف 
وال يعتمد  ؛  ألنه يتبع ختييال ويصنع ختييال    ،  والساحر ال يفلح أىن ذهب ويف أي طريق سار        . ساحر وعمله 

وقد يبدو باطله   . شأنه شأن كل مبطل أمام القائم على احلق املعتمد على الصدق          . على حقيقة ثابتة باقية   
ولكنها ؛  وة احلق الكامنة اهلائلة اليت ال تتبختر وال تتطاول وال تتظاهر          خميفا ملن يغفل عن ق    ،  ضخما فخما 

 . فإذا هو يتوارى، فإذا هو زاهق وتلقفه فتطويه، تدمغ الباطل يف النهاية
والسياق يصور ضخامة املفاجأة بوقعها يف نفـوس        . ووقعت املفاجأة الكربى   . .  وألقى موسى 

والذين كانوا منذ حلظة حيمس بعضهم      ،   الناس على الفوز فيها    السحرة الذين جاءوا للمباراة فهم أحرص     
 . والذين بلغت م الرباعة يف فنهم إىل حد أن يوجس يف نفسه خيفة موسى. بعضا ويدفع بعضهم بعضا

يصور السياق وقع املفاجأة يف     ! أن حباهلم وعصيهم حيات تسعى     - وهو الرسول  -  وخييل إليه 
وال يكفي النطق   ؛  ال يسعفهم الكالم للتعبري عنه    ،   مشاعرهم ووجدام  نفوسهم يف صورة حتول كامل يف     

 : لإلفضاء به
  . .  " آمنا برب هارون وموسى: قالوا. فألقي السحرة سجدا " 

الصغري فينبعـث    " الزر " وتصادف.  إا اللمسة تصادف العصب احلساس فينتفض اجلسم كله       
 . لب البشري حتوله يف حلظة من الكفر إىل اإلميانإا ملسة اإلميان للق. النور ويشرق الظالم

وهم ؟  أىن هلم أن يدركوا كيف تتقلب القلوب      ؟   ولكن أىن للطغاة أن يدركوا هذا السر اللطيف       
؛ نسوا أن اهللا هو مقلب القلـوب      ،  ورأوا األتباع ينقادون إلشارة منهم    ،  قد نسوا لطول ما طغوا وبغوا     

 : ق بنوره ال يكون ألحد عليها سلطانوأا حني تتصل به وتستمد منه وتشر
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فألقطعـن أيـديكم    ،  إنه لكبريكم الذي علمكم السحر    ؟  آمنتم له قبل أن آذن لكم     : قال " 
 .  " ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، وأرجلكم من خالف وألصلبنكم يف جذوع النخل

 - أنفسهم ال ميلكـون قولة الطاغية الذي ال يدرك أم هم  . .  " آمنتم له قبل أن آذن لكم     " 
 . والقلب بني أصبعني من أصابع الرمحن يقلبه كيف يشاء، أن يدفعوه عنها - وقد ملس اإلميان قلوم

ال أنه اإلميان الذي    ،  فذلك سر االستسالم يف نظره     . .  " إنه لكبريكم الذي علمكم السحر     " 
 . بصائرهم غشاوة الضاللوال أا يد الرمحن تكشف عن . دب يف قلوم من حيث ال حيتسبون

ويسلطونه على اجلسوم واألبـدان     ؛   مث التهديد الغليظ بالعذاب الغليظ الذي يعتمد عليه الطغاة        
وألصـلبنكم يف   ،  فألقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف    :  " حني يعجزون عن قهر القلوب واألرواح     

 .  " جذوع النخل
وال ، القوة اليت متزق األحشـاء واألوصـال    . ابةقوة الوحوش يف الغ   .  مث االستعالء بالقوة الغامشة   

 !  " ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى:  " تفرق بني إنسان يقرع باحلجة وحيوان يقرع بالناب
. كانت اللمسة اإلميانية قد وصلت الذرة الصغرية مبصدرها اهلائـل         .  ولكنه كان قد فات األوان    

. وإذا احلياة األرضية كلها زهيدة زهيـدة      .  ضئيلة ضئيلة  وإذا القوى األرضية كلها   . فإذا هي قوية قومية   
وكانت قد تفتحت هلذه القلوب آفاق مشرقة وضيئة ال تبايل أن تنظر بعدها إىل األرض وما ـا مـن                    

 : وال إىل حياة األرض وما فيها من متاع تافه. عرض زائل
إمنا تقضـي  .  أنت قاضفاقض ما، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا     : قالوا " 

 .  " واهللا خري وأبقى، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. هذه احلياة الدنيا
 إا ملسة اإلميان يف القلوب اليت كانت منذ حلظة تعنو لفرعون وتعد القرىب منه مغنما يتسابق إليه                 

 : وترخص ملكه وزخرفه وجاهه وسلطانه، فإذا هي بعد حلظة تواجهه يف قوة. املتسابقون
فهي علينا أعز وأغلى وهـو     "  . . لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا        : قالوا " 

إمنا تقضي هـذه    .  " ودونك وما متلكه لنا يف األرض      " فاقض ما أنت قاض    " . جل شأنه أكرب وأعلى   
ومـا  ،  وما أقصر احلياة الدنيا   . سلطان علينا يف غريها   وما لك من    ،  فسلطانك مقيد ا  .  " احلياة الدنيا 

ويأمل يف احلياة اخلالدة    ،  وما متلكه لنا من عذاب أيسر من أن خيشاه قلب يتصل باهللا           . أهون احلياة الدنيا  
مما كنت تكلفنا به فال منلـك        " إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر          .  " أبدا
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وأبقى مغنما  ،  خري قسمة وجوارا   " واهللا خري وأبقى  .  " فلعل بإمياننا بربنا يغفر لنا خطايانا      ،لك عصيانا 
  . . . إن كنت ددنا مبن هو أشد وأبقى. وجزاء

 :  وأهلم السحرة الذين آمنوا برم أن يقفوا من الطاغية موقف املعلم املستعلي
ومن يأته مؤمنـا قـد عمـل        . ا وال حييا  إنه من يأت ربه جمرما فإن له جهنم ال ميوت فيه           " 

جنات عدن جتري من حتتها األار خالدين فيها وذلك جزاء          . الصاحلات فأولئك هلم الدرجات العلى    
 .  " من تزكى

فها هي ذي صورة ملن يأيت ربه جمرما هي أشد عـذابا            .  فإذا كان يتهددهم مبن هو أشد وأبقى      
إمنـا هـو    . وال هو حي فيتمتع   ،  فال هو ميت فيستريح    " يافإن له جهنم ال ميوت فيها وال حي        " وأدوم

جنات  . . ويف اجلانب اآلخر الدرجات العلى     . . العذاب الذي ال ينتهي إىل موت وال ينتهي إىل حياة         
 . وتطهر من اآلثام " وذلك جزاء من تزكى " لإلقامة ندية مبا جيري حتت غرفاا من أار

وباستعالء اإلميان  . وواجهته بكلمة اإلميان القوية   ،  الطغيان اجلائر  وهزأت القلوب املؤمنة بتهديد     
 . وبرجاء اإلميان العميق. وبتحذير اإلميان الناصع. الواثق

 ومضى هذا املشهد يف تاريخ البشرية إعالنا حلرية القلب البشري باستعالئه على قيـود األرض               
وما ميلك القلب البشري أن جيهر ذا       . طانيف املثوبة واخلوف من السل    ،  وعلى الطمع ،  وسلطان األرض 

 . اإلعالن القوي إال يف ظالل اإلميان
 .  وهنا يسدل الستار لريفع على مشهد آخر وحلقة من القصة جديدة

. بعد انتصارمها يف عامل الفكرة والعقيدة     ،   إنه مشهد انتصار احلق واإلميان يف واقع احلياة املشهود        
؛ وانتصار العقيدة يف قلوب السحرة على االحتراف      ؛  ة العصا على السحر   فلقد مضى السياق بانتصار آي    

فاآلن ينتصر احلـق علـى الباطـل    . والتهديد والوعيد، وانتصار اإلميان يف قلوم على الرغب والرهب 
فما . والنصر األخري مرتبط بالنصر األول    . واإلميان على الطغيان يف الواقع املشهود     ،  واهلدى على الضالل  

وما يستعلي أصحاب احلق يف الظاهر إال بعد        ؛   النصر يف عامل الواقع إال بعد متامه يف عامل الضمري          يتحقق
إن للحق واإلميان حقيقة مىت جتسمت يف املشـاعر أخـذت طريقهـا              . . أن يستعلوا باحلق يف الباطن    

واحلق شعارا  ،  يف القلب فأما إذا ظل اإلميان مظهرا مل يتجسم        . فاستعلنت لرياها الناس يف صورا الواقعية     
ألما ميلكان قوة مادية حقيقية ال مقابل هلـا وال          ،  فإن الطغيان والباطل قد يغلبان    ،  ال ينبع من الضمري   

؛ جيب أن تتحقق حقيقة اإلميان يف النفس وحقيقـة احلـق يف القلـب      . . كفاء يف مظهر احلق واإلميان    
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وهذا هو الـذي     . . ا الباطل ويصول ا الطغيان    فتصبحا أقوى من حقيقة القوى املادية اليت يستعلي         
. ويف موقف السحرة من فرعون ومثلـه      . من السحر والسحرة   - عليه السالم  - كان يف موقف موسى   

 : ومن مث انتصر احلق يف األرض كما يعرضه هذا املشهد يف سياق السورة
ال ختاف دركا   ،  ر يبسا فاضرب هلم طريقا يف البح    ،  ولقد أوحينا إىل موسى أن أسر بعبادي       " 
  . .  " وأضل فرعون قومه وما هدى، فأتبعهم فرعون جبنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. وال ختشى

.  وال يذكر السياق هنا ما الذي كان بعد مواجهة اإلميان للطغيان يف موقف السحرة مع فرعون               
، عيد بقلب املؤمن املتعلق بربـه     وال كيف تصرف معهم بعدما اعتصموا بإميام مستقبلني التهديد والو         

مشهد االنتصار الكامل ليتصل النصر     . إمنا يعقب ذا املشهد   . املستهني حبياة األرض وما فيها ومن فيها      
ولنفس الغرض ال يطيل هنا يف       . . وتتجلى رعاية اهللا لعباده املؤمنني كاملة حامسة      . القليب بالنصر الواقعي  

بل يبادر بعرض مشهد النصر بـال        - كما يطيل يف سور أخرى     - مشهد اخلروج والوقوف أمام البحر    
 . ألن مقدماته كانت يف الضمائر والقلوب. مقدمات كثرية

فيضرب هلم طريقا يف البحر     . ليال - بين إسرائيل  -  وإن هو إال اإلحياء ملوسى أن خيرج بعباد اهللا        
ئنا إىل أن عناية اهللا ترعاهم فـال        مطم - فنعرضه حنن كذلك كما جاء     - يبسا بدون تفصيل وال تطويل    

ويد القدرة الـيت    ! وال خيشى من البحر الذي اختذ له طريقا يابسا فيه         ،  خياف أن يدركه فرعون وجنوده    
 ! أجرت املاء وفق الناموس الذي أرادته قادرة على أن تكشفه بعض الوقت عن طريق يابس فيه

  . .  " وأضل فرعون قومه وما هدى .فأتبعهم فرعون جبنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم " 
ليبقى وقعه يف النفس شـامال      ،  وال يفصله ،   هكذا جيمل السياق كذلك ما غشي فرعون وقومه       

. وقاد فرعون قومه إىل الضالل يف احلياة كما قادهم إىل الضـالل والبحـر             ،  ال حيدده التفصيل  ؛  مهوال
  . . وكالمها ضالل يؤدي إىل البوار

إمنا . كي نتابع السياق يف حكمة اإلمجال     ،  صيالت ما حدث يف هذا املوضع      وال نتعرض حنن لتف   
  . . نقف أمام العربة اليت يتركها املشهد ونتسمع إليقاعه يف القلوب

لقد تولت يد القدرة إدارة املعركة بني اإلميان والطغيان فلم يتكلف أصحاب اإلميان فيها شـيئا                
 . . لقوتني مل تكونا متكافئتني وال متقاربتني يف عامل الواقـع ذلك أن ا. سوى اتباع الوحي والسري ليال  

فال سـبيل إىل خـوض      . وفرعون وجنده ميلكون القوة كلها    ،  موسى وقومه ضعاف جمردون من القوة     
ولكن بعد أن اكتملت حقيقة اإلميان يف نفـوس   . هنا تولت يد القدرة إدارة املعركة     . معركة مادية أصال  
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ال يرهـب   ؛  بعد أن استعلن اإلميان يف وجه الطغيان ال خيشاه وال يرجـوه           . اهاالذين ال ميلكون قوة سو    
فألقطعن أيديكم وأرجلكم مـن خـالف       :  " يقول الطغيان  . . وعيده وال يرغب يف شيء مما يف يده       

  " إمنا تقضي هذه احلياة الدنيا    . فاقض ما أنت قاض   :  " فيقول اإلميان  " وألصلبنكم يف جذوع النخل   
 بلغت املعركة بني اإلميان والطغيان يف عامل القلب إىل هذا احلد تولت يد القدرة رايـة احلـق        عندما. . 

 . وتنكس راية الباطل بال جهد من أهل اإلميان، لترفعها عالية
 :  وعربة أخرى

 إنه حني كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون وهو يقتل أبناءهم ويستحيي نسـاءهم مل                
فأمـا  . فهم مل يكونوا يؤدون هذه الضريبة إال ذال واستنكانة وخوفا         . رة إلدارة املعركة  تتدخل يد القد  

يف قلوب الذين آمنوا مبوسى واستعدوا الحتمال التعذيب وهم مرفوعو الـرؤوس            ،  حني استعلن اإلميان  
ـ   . ودون اتقاء للتعذيب  ،  جيهرون بكلمة اإلميان يف وجه فرعون دون تلجلج ودون حترج          ك فأما عند ذل

  . . وإعالن النصر الذي مت قبل ذلك يف األرواح والقلوب. فقد تدخلت يد القدرة إلدارة املعركة
. وبتتابع املشهدين بال عائق من التفصـيالت      ،   هذه هي العربة اليت يربزها السياق بذلك اإلمجال       

. عـدة األرض  ويعرفوا مىت يرتقبون النصر من عند اهللا وهم جمردون من           ،  ليستيقنها أصحاب الدعوات  
 . والطغاة ميلكون املال واجلند والسالح

|     |     | 
كـي ال ينسـوا وال      ،  ويف ظالل النصر والنجاة يتوجه اخلطاب إىل الناجني بالتذكري والتحـذير          

 : وال يتجردوا من السالح الوحيد الذي كان هلم يف املعركة فضمنوا به النصر والنجاح؛ يبطروا
ونزلنا علـيكم   ،  وواعدناكم جانب الطور األمين   ؛  يناكم من عدوكم  يا بين إسرائيل قد أجن     " 

ومن حيلل عليـه    ،  وال تطغوا فيه فيحل عليكم غضيب     ،  كلوا من طيبات ما رزقناكم    . املن والسلوى 
  . .  " وإين لغفار ملن تاب وآمن وعمل صاحلا مث اهتدى. غضيب فقد هوى

: وتركوا وراءهم فرعون وجنده غرقـى     . لطوروانطلقوا ناجني ناحية ا   ،   لقد جازوا منطقة اخلطر   
. ولكنـه إعـالن التسـجيل     . وإجناؤهم من عدوهم واقع قريب يذكرونه اللحظة فلم ميض عليه كثري          

 . والتذكري بالنعمة املشهودة ليعرفوها ويشكروها
عليه  - وكانت مواعدة ملوسى  ؛   ومواعدم جانب الطور األمين يشار إليها هنا على أا أمر واقع          

ليسـمع مـا   ، أن يأيت إىل الطور بعد أربعني ليلة يتهيأ فيها للقاء ربه    ،  بعد خروجهم من مصر    - السالم
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املنظمة هلذا الشعب الذي كتب لـه دورا يؤديـه يف           ،  يوحى إليه يف األلواح من أمور العقيدة والشريعة       
 . األرض املقدسة بعد اخلروج من مصر

والسلوى وهو طائر السماين يسـاق      .  أوراق الشجر  وهو مادة حلوة تتجمع على    .  وترتيل املن 
كان نعمة من اهللا ومظهرا لعنايته ـم يف الصـحراء           ،  قريب املتناول سهل التناول   ،  إليهم يف الصحراء  

 . وهو يتوالهم حىت يف طعامهم اليومي فييسره هلم من أقرب املوارد. اجلرداء
بالبطنـة  . ها هلم وحيذرهم من الطغيان فيهاوهو يذكرهم ذه النعم ليأكلوا من الطيبات اليت يسر       

والتكليف الذي يعدهم رم    ،  واالنصراف إىل لذائذ البطون والغفلة عن الواجب الذي هم خارجون له          
وال .  " ورأوا من ايته مـا رأوا     ،  ذاقوا منه ما ذاقوا   ،  ويسميه طغيانا وهم قريبو العهد بالطغيان     . لتلقيه

. ولقد هوى فرعون منذ قليل     . .  " ومن حيلل عليه غضيب فقد هوى     . تطغوا فيه فيحل عليكم غضيب    
والتعـبري ينسـق هـذه      . واهلوى إىل أسفل يقابل الطغيان والتعايل      . . هوى عن عرشه وهوى يف املاء     

 . املقابالت يف اللفظ والظل على طريقة التناسق القرآنية امللحوظة
كـي ال تبطـرهم     ؛  همة اليت من أجلها خرجوا     هذا هو التحذير واإلنذار للقوم املقدمني على امل       

 : وإىل جانب التحذير واإلنذار يفتح باب التوبة ملن خيطئ ويرجع . . وال يترفوا فيها فيسترخوا، النعمة
  . .  " وإين لغفار ملن تاب وآمن وعمل صاحلا مث اهتدى " 

. إلميان والعمـل الصـاحل    يتحقق مدلوهلا با  ،  إمنا هي عزمية يف القلب    ،   والتوبة ليست كلمة تقال   
وصدقه العمل فهنـا    ،  فإذا وقعت التوبة وصح اإلميان    . ويتجلى أثرها يف السلوك العملي يف عامل الواقع       

فاالهتداء هنـا مثـرة   . وعلى ضمانة من العمل الصاحل  ،  على هدى من اإلميان   ،  يأخذ اإلنسان يف الطريق   
  . . ونتيجة للمحاولة والعمل

فيسدل الستار حىت يرفع على مشهد املناجاة الثانية        . لنصر والتعقيب عليه   وإىل هنا ينتهي مشهد ا    
  . . إىل جانب الطور األمين

|     |     | 
لتلقـي  ؛  على اجلبل ميعادا ضربه له ليلقاه بعد أربعني يوما         - عليه السالم  - لقد واعد اهللا موسى   

وال بد مـن يـؤ نفسـي        ،  يدة تكاليفها وللعق،  وللنصر تكاليفه . تكاليف النصر بعد اهلزمية   : التكاليف
 . واستعداد للتلقي
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  . . وترك عليهم هارون نائبا عنه، وترك قومه يف أسفله،  وصعد موسى إىل اجلبل
، وقد ذاق حالوا من قبـل     ،  والوقوف بني يديه  ،   لقد غلب الشوق على موسى إىل مناجاة ربه       

؛ وال ما أحدث القوم بعـده     ،   يعلم ما وراءه   وهو ال . ووقف يف حضرة مواله   . فهو إليها مشتاق عجول   
 . حني تركهم يف أسفل اجلبل

 : فلنشهد املشهد ولنسمع احلوار . .  وهنا ينبئه ربه مبا كان خلفه
. وعجلت إليك رب لترضى   ،  هم أوالء على أثري   : قال؟  وما أعجلك عن قومك يا موسى      " 

 .  " فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري: قال
ليلقاه ويتلقى منه   ،  بعدما يأ واستعد أربعني يوما    ،  إنه عجالن إىل ربه    . . وهكذا فوجيء موسى   

ليصوغ منهم  ،  وقد استخلصهم من الذل واالستعباد    . التوجيه الذي يقيم عليه حياة بين إسرائيل اجلديدة       
 . وذات تكاليف، أمة ذات رسالة

رعونية الوثنية كان قد أفسـد طبيعـة القـوم           ولكن االستعباد الطويل والذل الطويل يف ظل الف       
وترك يف كيـام    ؛  والوفاء بالعهد والثبات عليه   ،  وأضعف استعدادهم الحتمال التكاليف والصرب عليها     

فما يكاد موسى يتركهم يف رعاية هارون ويبعـد          . . النفسي خلخلة واستعدادا لالنقياد والتقليد املريح     
ومل يكن بد من اختبـارات متواليـة        . ها وتنهار أمام أول اختيار    عنهم قليال حىت تتخلخل عقيدم كل     

وكان أول ابتالء هو ابتالؤهم بالعجل الـذي صـنعه هلـم            . وابتالءات متكررة إلعادة بنائهم النفسي    
ومل يكن لدى موسى علم ـذا   " وأضلهم السامري، فإنا قد فتنا قومك من بعدك    : قال:  " السامري
وا الدستور التشريعي لبناء بين إسرائيل بناء       ،  وتلقى األلواح ويف نسختها هدى    ،  حىت لقى ربه  ،  االبتالء

 . يصلح للمهمة اليت هم منتدبون هلا
مما  - عليه السالم  - ليصور انفعال موسى  ،   وينهي السياق موقف املناجاة هنا على عجل ويطويه       

لقوم الذين أنقذهم اهللا على يديه      على ا ،  ويف نفسه حزن وغضب   ،  ومسارعته بالعودة ،  علم من أمر الفتنة   
وذكـرهم  ؛ ومن عليهم بالرزق امليسر والرعاية الرحيمة يف الصحراء؛ من االستعباد والذل يف ظل الوثنية  

وإىل عبـادة   ،  مث ها هم أوالء يتبعون أول ناعق إىل الوثنية        . وحذرهم الضالل وعواقبه  ،  منذ قليل بآالئه  
 ! العجل
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استعجاال يف عرض موقف العودة إىل      ،  به موسى من تفصيالت الفتنة     ومل يذكر هنا ما أخرب اهللا       
فال . فلقد عاد موسى غضبان أسفا يوبخ قومه ويؤنب أخاه        . ولكن السياق يشي ذه التفصيالت    . قومه

 : بد أنه كان يعلم شناعة الفعلة اليت أقدموا عليهاط
أفطـال  ؟ بكم وعدا حسـنا أمل يعدكم ر: يا قوم: قال. فرجع موسى إىل قومه غضبان أسفا  " 

ما أخلفنا موعـدك  : قالوا، أم أردمت أن حيل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي      ؟  عليكم العهد 
فأخرج هلم عجال جسدا    ،  فكذلك ألقى السامري  ،  ولكنا محلنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها      ،  مبلكنا

وال ميلك هلم ضـرا  ، جع إليهم قوالأفال يرون أال ير، هذا إهلكم وإله موسى فنسي    : فقالوا،  له خوار 
وإن ربكم الرمحن فـاتبعوين وأطيعـوا       ،  يا قوم إمنا فتنتم به    : ولقد قال هلم هارون من قبل     ؟  وال نفعا 

  " . ! لن نربح عليه عاكفني حىت يرجع إلينا موسى: قالوا. أمري
وقـف  وقد أخر كشفها عـن م     ؛   هذه هي الفتنة يكشف السياق عنها يف مواجهة موسى بقومه         

  . . واحتفظ بتفصيالا لتظهر يف مشهد التحقيق الذي يقوم به موسى، املناجاة
هذا إهلكم وإلـه    :  لقد رجع موسى ليجد قومه عاكفني على عجل من الذهب له خوار يقولون            

 ! وقد نسي موسى فذهب يطلب ربه على اجلبل وربه هنا حاضر. موسى
وقد وعدهم   " ؟  أمل يعدكم ربكم وعدا حسنا    يا قوم   :  "  فراح موسى يسأهلم يف حزن وغضب     

ومل ميض على هذا الوعد وإجناز مقدماتـه طويـل          ؛  اهللا بالنصر ودخول األرض املقدسة يف ظل التوحيد       
 " ؟  أم أردمت أن حيل عليكم غضب من ربكـم        ؟  أفطال عليكم العهد  :  " ويؤنبهم يف استنكار  . وقت

!  . ويقصد إليه قصدا  ،  هللا كأمنا يتعمد ذلك تعمدا    فعملكم هذا عمل من يريد أن حيل عليه غضب من ا          
وقد تواعدنا على أن تبقوا علـى   " فأخلفتم موعدي " أم تعمدمت حلول الغضب  ؟  أفطال عليكم العهد  . 

 ؟ ال تغريون يف عقيدتكم وال منهجكم بغري أمري، عهدي حىت أعود إليكم
والتخلخـل  ،  تعباد الطويـل  الذي يكشف عن أثر االس    ،   عندئذ يعتذرون بذلك العذر العجيب    

!  " فلقد كان األمر أكرب مـن طاقتنـا        " ما أخلفنا موعدك مبلكنا   : قالوا:  " النفسي والسخف العقلي  
وقد محلوا معهم أكداسا من حلي املصريات كانـت   . .  " ولكنا محلنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها     

لقد قذفناها ختلصا منـها     : ويقولون. األمحالفهم يشريون إىل هذه     . عارية عند نسائهم فحملنها معهن    
كان يرافقهم أو أنـه      " سامراء " والسامري رجل من  . فأخذها السامري فصاغ منها عجال    . ألا حرام 

وال ،  وجعل له منافذ إذا دارت فيها الريح أخرجت صوتا كصوت اخلوار          . واحد منهم حيمل هذا اللقب    
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فما كادوا يـرون     - يطلق على اجلسم الذي ال حياة فيه      ولفظ اجلسد    - حياة فيه وال روح فهو جسد     
ويف ؛  وعكفوا على عجل الـذهب    ،  عجال من ذهب خيور حىت نسوا رم الذي أنقذهم من أرض الذل           

. هو هنا معنـا   ،  راح يبحث عنه على اجلبل     " هذا إهلكم وإله موسى   :  " بالهة فكر وبالدة روح قالوا    
 ! وقد نسي موسى الطريق إىل ربه وضل عنه

،  وهي قولة تضيف إىل معىن البالدة والتفاهة اامهم لنبيهم الذي أنقذهم حتت عني اهللا ومسعـه               
فال هو يهتدي وال ربـه      ،  حىت ليضل الطريق إليه   ،  اامهم له بأنه غري موصول بربه     . وبتوجيهه وإرشاده 

 ! يهديه
 ميلك هلم ضـرا وال      وال،  أفال يرون أال يرجع إليهم قوال     :  "  ذلك فضال على وضوح اخلدعة    

! واملقصود أنه حىت مل يكن عجال حيا يسمع قوهلم ويستجيب له على عادة العجول البقريـة                " ؟  نفعا
. وهو بطبيعة احلال ال ميلك هلم ضرا وال نفعا يف أبسط صـورة            . فهو يف درجة أقل من درجة احليوانية      

 ! فهو ال ينطح وال يرفس وال يدير طاحونة وال ساقية
ونبههم إىل  . والنائب عن نبيهم املنقذ   ،  وهو نبيهم كذلك  ،   كله لقد نصح هلم هارون      وغري ذلك 

ونصحهم بإتباعه وطاعته كما تواعدوا      " يا قوم إمنا فتنتم به وإن ربكم الرمحن       :  " قال. أن هذا ابتالء  
التـووا  ولكنهم بدال من االستجابة لـه        . . وهو عائد إليهم بعد ميعاده مع ربه على اجلبل        ،  مع موسى 

لن نربح عليه عاكفني حىت يرجـع إلينـا         :  " وقالوا،  ومن عهدهم لنبيهم بطاعته   ،  ومتلصوا من نصحه  
  . .  " موسى

فسمع منهم حجتهم اليت تكشف عن مدى مـا أصـاب           ؛   رجع موسى إىل قومه غضبان أسفا     
أخذ بشـعر   ي،  فالتفت إىل أخيه وهو يف فورة الغضب      . وأصاب تفكريهم من فساد   ،  نفوسهم من ختلخل  

 : رأسه وبلحيته يف انفعال وثورة
  " . ؟ أفعصيت أمري؟ يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أال تتبعن: قال " 

 - عليه السـالم   - اتباعا ألمر موسى  ،  دون أن يبطل عبادته   ،   يؤنبه على تركهم يعبدون العجل    
فهل كان ذلـك عصـيانا      ،  يذهويستنكر عليه عدم تنف   . وال يسمح بإحداث أمر   ،  بأال حيدث أمرا بعده   

 ؟ ألمره
، حماوال أن يهديء من غضبه    ؛  فهو يطلع أخاه عليه   .  وقد قرر السياق ما كان من موقف هارون       

 : باستجاشة عاطفة الرحم يف نفسه
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فرقت بني بين إسـرائيل     : إين خشيت أن تقول   . با ابن أم ال تأخذ بلحييت وال برأسي       : قال " 
 .  " ومل ترقب قويل

فهو يلمـس يف مشـاعره نقطـة        ،  د هارون أهدأ أعصابا وأملك النفعاله من موسى       وهكذا جن 
ويعرض له وجهة نظره يف صورة الطاعة ألمره        ،  وجييء له من ناحية الرحم وهي أشد حساسية       . حساسة

، بعضها مع العجـل   ،  وانه خشي إن هو عاجل األمر بالعنف أن يتفرق بنو إسرائيل شيعا           ؛  حسب تقديره 
فهي كـذلك   . وقد أمره بأن حيافظ على بين إسرائيل وال حيدث فيهم أمرا          . حة هارون وبعضها مع نصي  

  . . طاعة األمر من ناحية أخرى
إمنا مل يتوجه إليـه     .  عندئذ يتجه موسى بغضبه وانفعاله إىل السامري صاحب الفتنة من أساسها          

سؤول أن حيول بينـهم وبـني       وهارون هو امل  ،  ألن القوم هم املسؤولون أال يتبعوا كل ناعق       ،  منذ البدء 
، فأما السامري فذنبه جييء متأخرا ألنه مل يفتنهم بالقوة        . اتباعه إذا مهوا بذلك وهو قائدهم املؤمتن عليهم       

وكانوا ميلكون أن يثبتوا على هدى نبيهم األول ونصـح          ،  إمنا أغواهم فغووا  ،  ومل يضرب على عقوهلم   
 . مث على صاحب الفتنة والغواية أخريا. يهم بعد ذلكفالتبعة عليهم أوال وعلى راع. نبيهم الثاين

 !  اجته موسى إىل السامري
وهـذه الصـيغة تشـري إىل    . أي ما شأنك وما قصتك    "  . . ؟  فما خطبك يا سامري   : قال " 

 . وعظم الفعلة، جسامة األمر
 وكذلك سـولت يل   . فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذا     ،  بصرت مبا مل يبصروا به    : قال " 

  . .  " نفسي
ومن هو الرسول الذي قبض     ؟  فما هو الذي بصر به    .  وتتكاثر الروايات حول قول السامري هذا     

 ؟ وما أثر هذه القبضة فيه؟ وما عالقة هذا بعجل الذهب الذي صنعه؟ قبضة من أثره فنبذها
اليت يرتل  وهو يف صورته     - عليه السالم  -  والذي يتردد كثريا يف هذه الروايات أنه رأى جربيل        

فكان ،  فألقاها على عجل الذهب   ،  أو من حتت حافر فرسه    ،  فقبض قبضة من حتت قدمه    ؛  ا إىل األرض  
 . أو إا هي اليت أحالت كوم الذهب عجال له خوار. له هذا اخلوار

وحنن منيـل    . . إمنا هو حيكي قول السامري جمرد حكاية      ،   والقرآن ال يقرر هنا حقيقة ما حدث      
وأنه هو صنع العجل من الـذهب الـذي         . ذا عذرا من السامري ومتلصا من تبعة ما حدث        إىل اعتبار ه  

وأنه صنعه بطريقة جتعل الريح تصوت يف فراغه        ،  قذفه بنو إسرائيل من زينة املصريني اليت أخذوها معهم        
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ـ        ،  مث قال حكاية أثر الرسول يربر ا موقفه       . فتحدث صوتا كاخلوار   ر ويرجع األمـر إىل فطنتـه إىل أث
 ! الرسول

. مدة حياتـه  . بالطرد من مجاعة بين إسرائيل     - عليه السالم  -  وعلى أية حال فقد أعلنه موسى     
لريى قومه بالدليل املادي أنه     . وواجهه بعنف يف أمر إهله الذي صنعه بيده       . ووكل أمره بعد ذلك إىل اهللا     
 : وال يدفع عن نفسه، ليس إهلا فهو ال حيمي صانعه

وانظـر إىل   . وإن لك موعدا لن ختلفه    . ال مساس : ن لك يف احلياة أن تقول     فاذهب فإ : قال " 
  . .  " لنحرقنه مث لننسفنه يف اليم نسفا، إهلك الذي ظلت عليه عاكفا

وكانت هذه إحدى العقوبات     -  اذهب مطرودا ال ميسك أحد ال بسوء وال خبري وال متس أحدا           
  - دنس فال يقربه أحد وال يقرب أحداوإعالن الدنس امل، عقوبة العزل. يف ديانة موسى

ويف حنق وعنف أمر أن يهـوى علـى          . .  أما املوعد اآلخر فهو موعد العقوبة واجلزاء عند اهللا        
وهو هنا   - عليه السالم  - والعنف إحدى مسات موسى   . فيحرق وينسف ويلقى يف املاء    ،  عجل الذهب 

 . حيث يستحب العنف وحتسن الشدة، غضبة هللا ولدين اهللا
 . حقيقة العقيدة - عليه السالم - يعلن موسى،  وعلى مشهد اإلله املزيف حيرق وينسف

 .  " وسع كل شيء علما. إمنا إهلكم اهللا الذي ال إله إال هو " 
تتجلى فيه رمحة اهللا ورعايتـه      .  وينتهي ذا اإلعالن هذا القدر من قصة موسى يف هذه السورة          

، وال يزيد السياق شيئا من مراحل القصة بعد هـذا         . بتلون فيخطئون حىت عندما ي  . حبملة دعوته وعباده  
وجو السورة هو جو    . ألنه بعد ذلك يقع العذاب على بين إسرائيل مبا يرتكبون من آثام وفساد وطغيان             

 . فال حاجة إىل عرض مشاهد أخرى من القصة يف هذا اجلو الظليل. الرمحة والرعاية باملختارين
|     |     | 

 من أَعرض عنه فَِإنه     99ِلك نقُص علَيك ِمن أَنباء ما قَد سبق وقَد آتيناك ِمن لَّدنا ِذكْرا              كَذَ+ 
  يوم ينفَخ ِفي الصـورِ     101 خاِلِدين ِفيِه وساء لَهم يوم الِْقيامِة ِحملًا         100يحِملُ يوم الِْقيامِة ِوزرا     

 نحن أَعلَم ِبما يقُولُونَ     103 يتخافَتونَ بينهم ِإن لَِّبثْتم ِإلَّا عشرا        102ونحشر الْمجِرِمني يومِئٍذ زرقًا     
  104ِإذْ يقُولُ أَمثَلُهم طَِريقَةً ِإن لَِّبثْتم ِإلَّا يوما 
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 لَا ترى ِفيهـا  106 فَيذَرها قَاعا صفْصفًا 105ينِسفُها ربي نسفًا ويسأَلُونك عِن الِْجباِل فَقُلْ    
 يومِئٍذ يتِبعونَ الداِعي لَا ِعوج لَه وخشعت الْأَصوات ِللرحمِن فَلَا تسـمع ِإلَّـا               107ِعوجا ولَا أَمتا    

 يعلَم ما بين أَيِديِهم     109فَاعةُ ِإلَّا من أَِذنَ لَه الرحمن ورِضي لَه قَولًا           يومِئٍذ لَّا تنفَع الش    108همسا  
 111 وعنِت الْوجوه ِللْحي الْقَيوِم وقَد خاب من حملَ ظُلْما           110وما خلْفَهم ولَا يِحيطُونَ ِبِه ِعلْما       

الص لْ ِمنمعن يما ومضلَا ها وظُلْم افخفَلَا ي ِمنؤم وهاِت و112اِلح  
 113وكَذَِلك أَنزلْناه قُرآنا عرِبيا وصرفْنا ِفيِه ِمن الْوِعيِد لَعلَّهم يتقُونَ أَو يحِدثُ لَهم ِذكْـرا                

الْقُرآِن ِمن قَبِل أَن يقْضى ِإلَيك وحيه وقُل رب ِزدِنـي ِعلْمـا             فَتعالَى اللَّه الْمِلك الْحق ولَا تعجلْ بِ      
114  

 وِإذْ قُلْنا ِللْملَاِئكَِة اسجدوا ِلآدم      115ولَقَد عِهدنا ِإلَى آدم ِمن قَبلُ فَنِسي ولَم نِجد لَه عزما            
فَقُلْنا يا آدم ِإنَّ هذَا عدو لَّك وِلزوِجك فَلَا يخِرجنكُما ِمـن الْجنـِة               116فَسجدوا ِإلَّا ِإبِليس أَبى     

 فَوسوس  119 وأَنك لَا تظْمأُ ِفيها ولَا تضحى        118 ِإنَّ لَك أَلَّا تجوع ِفيها ولَا تعرى         117فَتشقَى  
    ا آدطَانُ قَالَ ييِه الشلَى          ِإلَيبلٍْك لَّا يملِْد وِة الْخرجلَى شع لُّكلْ أَده ـا      120مملَه تدا فَبهفَأَكَلَا ِمن 

 ثُم اجتباه ربه فَتـاب      121سوآتهما وطَِفقَا يخِصفَاِن علَيِهما ِمن ورِق الْجنِة وعصى آدم ربه فَغوى            
 دهِه ولَي122ى  ع                ـعبـِن اتى فَمدي هنكُم منأِْتيا يفَِإم ودٍض ععِلب كُمضعا بِميعا جهِبطَا ِمنقَالَ اه 

 ومن أَعرض عن ِذكِْري فَِإنَّ لَه مِعيشةً ضنكًا ونحشره يوم الِْقيامـِة       123هداي فَلَا يِضلُّ ولَا يشقَى      
ما          124ى  أَعِصريب كُنت قَدى ومِني أَعترشح ِلم با       125 قَالَ رهِسـيتا فَنناتآي كتأَت قَالَ كَذَِلك 

 وكَذَِلك نجِزي من أَسرف ولَم يؤِمن ِبآياِت ربِه ولَعذَاب الْآِخرِة أَشـد             126وكَذَِلك الْيوم تنسى    
 127وأَبقَى 

أَفَلَم يهِد لَهم كَم أَهلَكْنا قَبلَهم من الْقُروِن يمشونَ ِفي مساِكِنِهم ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآياٍت لِّـأُوِلي                 
  129 ولَولَا كَِلمةٌ سبقَت ِمن ربك لَكَانَ ِلزاما وأَجلٌ مسمى 128النهى 

ونَ وسبح ِبحمِد ربك قَبلَ طُلُوِع الشمِس وقَبلَ غُروِبها وِمن آناء اللَّيـِل             فَاصِبر علَى ما يقُولُ   
 ولَا تمدنَّ عينيك ِإلَى ما متعنا ِبِه أَزواجـا مـنهم زهـرةَ       130فَسبح وأَطْراف النهاِر لَعلَّك ترضى      

 نياِة الديقَى        الْحأَبو ريخ كبر قِرزِفيِه و مهفِْتن131ا ِلن        أَلُكسا لَا نهلَيع طَِبراصلَاِة وِبالص لَكأَه رأْمو 
  132ِرزقًا نحن نرزقُك والْعاِقبةُ ِللتقْوى 
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 ولَو أَنا أَهلَكْنـاهم     133م بينةُ ما ِفي الصحِف الْأُولَى       وقَالُوا لَولَا يأِْتينا ِبآيٍة من ربِه أَولَم تأِْتهِ       
 قُـلْ  134ِبعذَاٍب من قَبِلِه لَقَالُوا ربنا لَولَا أَرسلْت ِإلَينا رسولًا فَنتِبع آياِتك ِمن قَبِل أَن نِذلَّ ونخزى            

وا فَسصبرفَت صبرتى كُلٌّ مدتِن اهمو ِوياِط السرالص ابحأَص نونَ ملَمع135ت_  
|     |     | 

ومـن  . ليشقى به أو بسـببه     ع وأنه مل يرتل على الرسول    ،  بدأت السورة باحلديث عن القرآن    
 . وما يبدو فيها من رعاية اهللا وعنايته مبوسى وأخيه وقومه - عليه السالم - القرآن قصة موسى

ويرسـم  . وعاقبة من يعرض عنه   ،  آلن يعقب السياق على القصة بالعودة إىل القرآن ووظيفته         فا
وتتكشف األرض مـن جباهلـا      ؛  تتضاءل فيه أيام احلياة الدنيا    ،  هذه العاقبة يف مشهد من مشاهد القيامة      

من وعيد  لعل هذا املشهد وما يف القرآن       . وتعنو الوجوه للحي القيوم   ،  وختشع األصوات للرمحن  ،  وتعرى
 ع وينتهي هذا املقطع بإراحة بال الرسول      . . ويذكرها باهللا ويصلها به   ،  يثري مشاعر التقوى يف النفوس    

وال يشـقى بـذلك   ، فال يعجل يف ترديده خوف أن ينساه،  من القلق من ناحية القرآن الذي يرتل عليه       
 . إمنا يطلب من ربه أن يزيده علما. فاهللا ميسره وحافظه
يعرض ،  على أن يردد ما يوحي إليه قبل انتهاء الوحي خشية النسيان           ع ص الرسول  ومبناسبة حر 

وعاقبة من يتـذكرون عهـد اهللا       ،  وينتهي بإعالن العداوة بينه وبني إبليس     . السياق نسيان آدم لعهد اهللا    
ـ            . ومن يعرضون عنه من ولد آدم      ة ويرسم هذه العاقبة يف مشهد من مشاهد القيامة كأمنا هو اية الرحل

 . مث تنتهي إىل هناك مرة أخرى، اليت بدأت يف املأل األعلى
فلهم ،  عن إعراض املعرضني وتكذيب املكذبني فال يشقى م        ع  وختتم السورة بتسلية الرسول   

وينصرف إىل عبادة اهللا وذكـره      . وال حيفل مبا أوتوه من متاع يف احلياة الدنيا فهو فتنة هلم           . أجل معلوم 
، وشاء اهللا أن يعذر إلـيهم بالرسـول األخـري   ، ولقد هلكت القرون من قبلهم .فترضى نفسه وتطمئن 

 . فلينفض يده من أمرهم ويكلهم إىل مصريهم
  . .  " فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، كل متربص فتربصوا: قل " 

|     |     | 
من أعرض عنه فإنـه     . وقد آتيناك من لدنا ذكرا    ،  كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق        " 

وساء هلم يوم القيامة محال يوم ينفخ يف الصور وحنشر اـرمني            ،  خالدين فيه . حيمل يوم القيامة وزرا   
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إن : إذ يقول أمثلهم طريقـة    : حنن أعلم مبا يقولون   . يتخافتون بينهم إن لبثتم إال عشرا     . يومئذ زرقا 
  . .  " لبثتم إال يوما

نقصه عليك  .  بشأن موسى نقص عليك من أنباء ما قد سبق          كذلك القصص الذي أوحينا إليك    
وتذكري مبا كان من هذه اآليـات يف القـرون        ،  فهو ذكر هللا وآلياته   ،  ويسمى القرآن ذكرا   - يف القرآن 
 . األوىل

فهـؤالء  . مشهدا يف يـوم القيامـة      - ويسميهم ارمني  -  ويرسم للمعرضني عن هذا الذكر    
فإذا نفخ يف البـوق للتجمـع   ! ويا لسوئها من أمحال  .  حيمل املسافر أمحاله   ارمون حيملون أثقاهلم كما   

ال يرفعون به صوتا مـن      ،  يتخافتون بينهم باحلديث  . فارمون حيشرون زرق الوجوه من الكدر والغم      
إم حيدسون عما قضوا علـى      ؟  وفيم يتخافتون . ومن الرهبة املخيمة على ساحة احلشر     ،  الرعب واهلول 
فليست يف حسهم   ،  وقصرت أيامها يف مشاعرهم   ،  وقد تضاءلت احلياة الدنيا يف حسهم     . ياماألرض من أ  

إن :  " فأما أرشدهم وأصوم رأيا فيحسوا أقصر وأقصـر        " إن لبثتم إال عشرا   :  " سوى أيام قالئل  
حلياة ويتضاءل متاع ا  ؛  وهكذا ترتوي تلك األعمار اليت عاشوها على األرض وتنطوي        .  " لبثتم إال يوما  
فما قيمة عشر ليال ولـو      . وشيئا ضئيال يف القيمة   ،  ويبدو ذلك كله فترة وجيزة يف الزمان      ؛  ومهوم احلياة 

مـا  . وما قيمة ليلة ولو كانت دقائقها وحلظاا مليئة بالسعادة واملسـرة    ؟  حفلت باللذائذ كلها وباملتاع   
 ! ؟ تظرهم بعد احلشر ومتتد م بال انقطاعواليت تن، قيمة هذه أو تلك إىل جانب اآلماد اليت ال اية هلا

بالعودة إىل سؤال هلم يسألونه يف الدنيا عن اجلبال ما يكون من شأا             ،   ويزيد مشهد اهلول بروزا   
 ! فإذا اجلواب يصور درجة اهلول الذي يواجهونه. يومذاك

ا عوجا وال   فيذرها قاعا صفصفا ال ترى فيه     ،  ينسفها ريب نسفا  : ويسألونك عن اجلبال فقل    " 
يومئـذ ال   . فال تسمع إال مهسا   ،  وخشعت األصوات للرمحن  ،  يومئذ يتبعون الداعي ال عوج له     . أمتا

يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم وال حييطون بـه          . تنفع الشفاعة إال من أذن له الرمحن ورضي له قوال         
حلات وهو مـؤمن    ومن يعمل من الصا   . وقد خاب من محل ظنا    ،  وعنت الوجوه للحي القيوم   . علما

  . .  " فال خياف ظلما وال هضما
. وإذا هي قاع بعد ارتفاع    ؛   ويتجلى املشهد الرهيب فإذا اجلبال الراسية الراسخة قد نسفت نسفا         

  . . فلقد سويت األرض فال علو فيها وال اخنفاض، قاع صفصف خال من كل نتوء ومن كل اعوجاج
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وختفت ،  وتنصت اجلموع احملشودة احملشورة   ؛  سوية وكأمنا تسكن العاصفة بعد ذلك النسف والت      
ال ،  ويستمعون الداعي إىل املوقف فيتبعون توجيهه كالقطيع صامتني مستسلمني        ،  كل حركة وكل نأمة   
ويعرب عـن استسـالمهم      - وقد كانوا يدعون إىل اهلدى فيتخلفون ويعرضون       - يتلفتون وال يتخلفون  

قا ملشهد القلوب واألجسام مع مشهد اجلبال الـيت ال عـوج         تنسي " يتبعون الداعي ال عوج له     " بأم
 ! فيها وال نتوء

 وخشعت األصوات للرمحن فال تسمع إال مهسا      :  "  مث خييم الصمت الرهيب والسكون الغامر     
  . .  " وعنت الوجوه للحي القيوم . .  " " 

ـ      ،   وهكذا خييم اجلالل على املوقف كله      ر رهبـة وصـمت     وتغمر الساحة اليت ال حيدها البص
وجالل احلي القيوم يغمر    . والوجوه عانية . واخلشوع ضاف . والسؤال ختافت . فالكالم مهس . وخشوع

. وهم ال حييطون به علمـا     . والعلم كله هللا  . وال شفاعة إال ملن ارتضى اهللا قوله      . النفوس باجلالل الرزين  
 خيشون ظلما يف احلساب وال هضما       والذين آمنوا مطمئنون ال   . والظاملون حيملون ظلمهم فيلقون اخليبة    

 . يف حضرة الرمحن، يغمر اجلو كله ويغشاه، إنه اجلالل. ملا عملوا من صاحلات
. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو حيـدث هلـم ذكـرا                " 

جيش يف كذلك على هذا النسق نوعنا يف القرآن من صور الوعيد ومواقفه ومشـاهده لعلـه يسـت     
فذلك إذ يقول اهللا يف      . . أو يذكرهم مبا سيلقون يف اآلخرة فيرتجروا      ،  نفوس املكذبني شعور التقوى   

  . .  " إال تذكرة ملن خيشى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أول السورة
يالحق الوحي فريدد ألفاظ القرآن وآياته قبل أن ينتهي الوحي خمافـة أن              ع  ولقد كان الرسول  

 . فأراد ربه أن يطمئن قلبه على األمانة اليت حيملها. وكان ذلك يشق عليه. ينسى
رب زدين  : وقـل . وال تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه        . فتعاىل اهللا امللك احلق    " 

  . .  " علما
ن وخييب يف حضرته الظاملون ويأمن يف ظله املؤمنـو ؛  فتعاىل اهللا امللك احلق الذي تعنو له الوجوه   

ولـن  ،  فقد نزل القرآن حلكمـة    ،  فال يعجل به لسانك   ،  هو مرتل هذا القرآن من عليائه      . . الصاحلون
ال ختشـى عليـه     ،  وأنت مطمئن إىل ما يعطيـك     ،  إمنا عليك أن تدعو ربك ليزيدك من العلم       . يضيعه
  .ويثمر وال خييب. وما العلم إال ما يعلمه اهللا فهو الباقي الذي ينفع وال يضيع. الذهاب

|     |     | 
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فاستمع لوسوسة  ،  وضعف أمام اإلغراء باخللود   ؛  وقد نسي ما عهد اهللا به إليه      ،  مث جتيء قصة آدم   
ومنوذجا من فعل إبليس يتخـذ      ؛  وكان هذا ابتالء من ربه له قبل أن يعهد إليه خبالفة األرض           : الشيطان

  . . تباه وهداهفلما مت االبتالء تداركت آدم رمحة اهللا فاج. أبناء آدم منه عربة
وقصة آدم هنا جتيء بعد عجلة الرسول بالقرآن        .  والقصص القرآين جييء يف السياق متناسقا معه      

وجتيء يف السورة اليت تكشف عن رمحة اهللا ورعايته         . فيذكر يف قصة آدم نقطة النسيان     ،  خوف النسيان 
مث يعقبها مشهد من مشاهد     . وهداهفيذكر يف قصة آدم أن ربه اجتباه فتاب عليه          ،  ملن جيتبيهم من عباده   

وكأمنا هي العودة من رحلـة األرض إىل املقـر          . القيامة يصور عاقبة الطائعني من أبنائه وعاقبة العصاة       
 . االول ليجزى كل مبا قدمت يداه

 :  فلنتبع القصة كما جاءت يف السياق
  . .  " ولقد عهدنا إىل آدم من قبل فنسي ومل جند له عزما " 

متثل احملظور الذي ال بد     ،  هللا إىل آدم كان هو األكل من كل الثمار سوى شجرة واحدة            وعهد ا 
والتحرر من رغائب النفس وشهواا بالقدر الذي حيفظ للـروح          ،  وتأكيد الشخصية ،  منه لتربية اإلرادة  

ملقياس وهذا هو ا  . فال تستعبدها الرغائب وتقهرها   ؛  اإلنسانية حرية االنطالق من الضرورات عندما تريد      
فكلما كانت النفس أقدر على ضبط رغائبها والـتحكم فيهـا           . الذي ال خيطئ يف قياس الرقي البشري      

وكلما ضعفت أمام الرغبة واوت كانت أقرب       . واالستعالء عليها كانت أعلى يف سلم الرقي البشري       
 . إىل البهيمية وإىل املدارج األوىل

عى هذا الكائن اإلنسـاين أن تعـده خلالفـة األرض     من أجل ذلك شاءت العناية اإلهلية اليت تر       
وفتح عينيه على ما ينتظره من صراع بني الرغائب اليت يزينـها            ،  وتنبيه قوة املقاومة فيه   ،  باختبار إرادته 

فنسي ومل جند له    :  " وها هي ذي التجربة األوىل تعلن نتيجتها األوىل       . وإرادته وعهده للرمحن  ،  الشيطان
 : يالامث تعرض تفص " عزما

  . .  " اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أىب: وإذ قلنا للمالئكة " 
ألن السياق هنا سياق النعمـة      ،  جييء هذا املشهد الذي يفصل يف سور أخرى       ،   هكذا يف إمجال  

 : فيعجل مبظاهر النعمة يف الرعاية . . والرعاية
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إن لك أال جتوع    ،  جلنة فتشقى فال خيرجنكما من ا   ،  يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك      : فقلنا " 
  . .  " وأنك ال تظمأ فيها وال تضحى، فيها وال تعرى

، عقب نشوزه وعصيانه  ،   وكانت هذه رعاية من اهللا وعنايته أن ينبه آدم إىل عدوه وحيذره غدره            
فالشقاء بالكد والعمل    " فال خيرجنكما من اجلنة فتشقى    .  " واالمتناع عن السجود آلدم كما أمره ربه      

؛ كلها تنتظر هناك خارج اجلنة     . . والشرود والضالل والقلق واحلرية واللهفة واالنتظار واألمل والفقدان       
وأنـك  . إن لك أال جتوع فيها وال تعرى . .  " وأنت يف محى منها كلها ما دمت يف رحاب الفردوس     

يتقـابالن  ، والعريواجلوع ، فهذا كله مضمون لك ما دمت يف رحاا . .  " ال تظمأ فيها وال تضحى    
، وهي يف جمموعها متثل متاعب اإلنسان األوىل يف احلصول على الطعام والكسـاء            . مع الظمأ والضحوة  
 . والشراب والظالل

وهو حيمل الضعف البشري جتاه الرغبة يف البقاء والرغبة يف          .  ولكن آدم كان غفال من التجارب     
 : ومن هذه الثغرة نفذ إليه الشيطان. السلطان

  " ؟ يا آدم هل أدلك على شجرة اخللد وملك ال يبلى: فوسوس إليه الشيطان قال " 
مـن هنـا    . والقوة البشرية حمدودة  ،  فالعمر البشري حمدود  ،   لقد ملس يف نفسه املوضع احلساس     
وآدم خملـوق   ،  ومن هاتني النافذتني يدخل عليه الشـيطان      ،  يتطلع إىل احلياة الطويلة وإىل امللك الطويل      

 : وأقدم على احملظور، ومن مث نسي العهد . . ألمر مقدور وحكمة خمبوءة، لبشر وضعف البشربفطرة ا
وعصى آدم ربه    . . وطفقا خيصفان عليهما من ورق اجلنة     ،  فأكال منها فبدت هلما سوآما     " 

  . .  " فغوى
يف وأـا مواضـع العفـة       ،   والظاهر أا السوءات احلسية تبدت هلما وكانت عنهما مستورة        

وقد يكون ذلـك    . يرجح ذلك أما أخذا يستراا بورق اجلنة يشبكانه ليستر هذه املواضع          . جسديهما
فقبل يقظة هذه الدوافع ال حيس اإلنسـان باخلجـل مـن            . إيذانا باستيقاظ الدوافع اجلنسية يف كياما     

 اجلنس وخيجـل مـن      كشف مواضع العفة وال ينتبه إليها ولكنه ينتبه إىل العورات عند استيقاظ دوافع            
 . كشفها

ألن مثارها مما يوقظ هذه الدوافع يف اجلسم تـأجيال هلـا   ،  ورمبا كان حظر هذه الشجرة عليهما  
ورمبا كان نسياما عهد اهللا وعصياما له تبعـه هبـوط يف عزميتـهما              . فترة من الزمان كما يشاء اهللا     

ورمبا كانـت  . تنبهت فيهما دوافع اجلنسوانقطاع عن الصلة خبالقهما فسيطرت عليهما دوافع اجلسد و    
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فهذه هي الوسـيلة امليسـرة لإلنسـان    ؛ الرغبة يف اخللود جتسمت يف استيقاظ الدوافع اجلنسية للتناسل       
كل هذه فروض لتفسري مصاحبة ظهور سوآما هلما لألكل من           . . لالمتداد وراء العمر الفردي احملدود    

مما يؤذن أا كانت حمجوبة عنهما      . فبدت هلما سوآما  : ا قال إمن. فبدت سوآما : فهو مل يقل  . الشجرة
ليبدي هلما مـا    :  " وقد جاء يف موضع آخر عن إبليس       . . فظهرت هلما بدافع داخلي من إحساسهما     

وقد يكون اللبـاس     " يرتع عنهما لباسهما لرييهما سوآما    :  " وجاء،   " ووري عنهما من سوآما   
قد يكون هو شعور الرباءة والطهارة والصـلة      ،  اسا ماديا إمنا هو شعور ساتر     الذي نزعه الشيطان ليس لب    

إمنا هي لتقـرب    . وعلى أية حال فهي جمرد فروض كما أسلفنا ال نؤكدها وال نرجح واحدا منها             . باهللا
 . صورة التجربة األوىل يف حياة البشرية

 : التجربة األوىلفقد كانت هذه هي ، بعدما عصاه،  مث أدركت آدم وزوجه رمحة اهللا
  . .  " مث اجتباه ربه فتاب عليه وهدى " 

  . . وال يذكر هذا هنا لتبدو رمحة اهللا يف اجلو وحدها.  بعدما استغفر آدم وندم واعتذر
 :  مث صدر األمر إىل اخلصمني اللدودين أن يهبطا إىل أرض املعركة الطويلة بعد اجلولة األوىل

  . .  " ضكم لبعض عدوبع، اهبطا منها مجيعا: قال " 
فلم يعد هناك عذر آلدم وبنيه من بعده أن يقول أحد منهم            .  وبذلك أعلنت اخلصومة يف الثقلني    
:  وأعلن هذا األمر العلوي يف الوجود كلـه       ؛  فقد درى وعلم  . إمنا أخذت على غرة ومن حيث ال أدري       

 !  " بعضكم لبعض عدو" 
شاءت رمحة  . وشهده املالئكة أمجعون  ،  األرضون ومع هذا اإلعالن الذي دوت به السماوات و       

فأعلن هلـم يـوم أعلـن       . قبل أن يأخذهم مبا كسبت أيديهم     . اهللا بعباده أن يرسل إليهم رسله باهلدى      
فمجاز كال منهم بعد ذلك حسـبما ضـل أو          ،  أنه آتيهم دى منه   ،  اخلصومة الكربى بني آدم وإبليس    

 : اهتدى
ومن أعرض عن ذكري فإن     . بع هداي فال يضل وال يشقى     فمن ات ،  فإما يأتينكم مين هدى    " 

: : قـال ؟  رب مل حشرتين أعمى وقد كنت بصريا      : قال. وحنشره يوم القيامة أعمى   ،  له معيشة ضنكا  
، وكذلك جنزي من أسرف ومل يؤمن بآيـات ربـه     . كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى      

  . .  " ولعذاب اآلخرة أشد وأبقى
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فـذلك  . فقد أعلن عنه يف ختامها يف املأل األعلى       ،  املشهد بعد القصة كأنه جزء منها      جييء هذا   
 . أمر إذن قضي فيه منذ بعيد وال رجعة فيه وال تعديل

فهو يف أمان من الضالل والشقاء باتباع هـدى          . .  " فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى       " 
والشقاء مثرة الضالل ولـو     . يقى منهما من اتبع هداه    ولكن اهللا   . ومها ينتظران خارج عتبات اجلنة    . اهللا

وما من متـاع    . شقوة يف الدنيا وشقوة يف اآلخرة     . فهذا املتاع ذاته شقوة   . كان صاحبه غارقا يف املتاع    
وما يضل اإلنسان عن هدى اهللا إال ويتخبط يف القلق واحلـرية  . إال وله غصة تعقبه وعقابيل تتبعه   ،  حرام

والشقاء قرين التخبط ولو كان     . ن طرف إىل طرف ال يستقر وال يتوازن يف خطاه         والتكفؤ واالندفاع م  
ومن اتبع هدى اهللا فهو يف جنوة من الضالل والشقاء          . مث الشقوة الكربى يف دار البقاء     ! يف املرتع املمرع  

 . حىت يؤوب إليه يف اليوم املوعود، ويف ذلك عوض عن الفردوس املفقود، يف األرض
، واحلياة املقطوعة الصلة باهللا ورمحته الواسعة      " عن ذكري فإن له معيشة ضنكا     ومن أعرض    " 

. إنه ضنك االنقطاع عن االتصال باهللا واالطمئنـان إىل محـاه          . ضنك مهما يكن فيها من سعة ومتاع      
ضنك . احلرص على ما يف اليد واحلذر من الفوت       : ضنك احلرص واحلذر  . ضنك احلرية والقلق والشك   

وما يشعر القلب بطمأنينـة االسـتقرار إال يف         . بارق املطامع واحلسرة على كل ما يفوت      اجلري وراء   
إن طمأنينـة    . . وما حيس راحة الثقة إال وهو مستمسك بالعروة الوثقى اليت ال انفصام هلا            . رحاب اهللا 

 . احلرمانواحلرمان منه شقوة ال تعدهلا شقوة الفقر و، اإلميان تضاعف احلياة طوال وعرضا وعمقا وسعة
وحنشره  . .  "  " فإن له معيشة ضنكا    " وانقطع عن االتصال يب    " ومن أعرض عن ذكري    " 

وذلك جزاء على إعراضه عن الـذكر       . وذلك ضالل من نوع ضالله يف الدنيا       . .  " يوم القيامة أعمى  
كـذلك  :  " كان اجلـواب   " ؟  رب مل حشرتين أعمى وقد كنت بصريا      :  " حىت إذا سال  . يف األوىل 

ولعـذاب  . وكذلك جنزي من أسرف ومل يؤمن بآيات ربه       . أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى     
 !  " اآلخرة أشد وأبقى

أسرف فألقى باهلدى من بني يديه وهـو أنفـس ثـراء            .  ولقد أسرف من أعرض عن ذكر ربه      
فال جرم يعيش معيشة     .وأسرف يف إنفاق بصره يف غري ما خلق له فلم يبصر من آيات اهللا شيئا              ،  وذخر
 ! وحيشر يف يوم القيامة أعمى! ضنكا

يقابله عودة إىل اجلنة    ،  هبوط من اجلنة وشقاء وضالل     . . واتساق يف التصوير  .  اتساق يف التعبري  
وجيـيء هـذا     . . وهداية يقابلها العمى  ،  وفسحة يف احلياة يقابلها الضنك    . وجنوة من الشقاء والضالل   
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كما مر  ،  وينتهي يف اجلنة  ،  فيبدأ االستعراض يف اجلنة    - وهي قصة البشرية مجيعا    - تعقيبا على قصة آدم   
 مع االختالف يف الصور الداخلة يف االستعراض هنا وهناك حسب اختالف السياق           ،  يف سورة األعراف  

 . . 
|     |     | 

ب يف  وهـي أقـر   ؛  فإذا انتهت هذه اجلولة بطرفيها أخذ السياق يف جولة حول مصارع الغابرين           
 : وهي واقع تشهده العيون إن كانت القيامة غيبا ال تراه األبصار، الزمان من القيامة

إن يف ذلك آليـات ألويل      ؟  أفلم يهد هلم كم أهلكنا قبلهم من القرون ميشون يف مساكنهم           " 
  . .  " ولوال كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. النهي

، وحني تطالع العني آثارهم ومساكنهم عن كثب      . رع القرون  وحني جتول العني والقلب يف مصا     
، وأشباحهم اهلاربة ،  ويتصور شخوصهم الذاهبة  ؛  وحني يتملى اخليال الدور وقد خلت من أهلها األول        

حني يتأمل هذا احلشد من األشباح       . . ومهومهم وآماهلم ،  وخواطرهم وأحالمهم ،  وحركام وسكنام 
 . . مث يفتح عينه فال يرى من ذلك كله شيئا إال الفـراغ واخلـواء              . . روالصور واالنفعاالت واملشاع  

وعندئذ يدرك يد القـدرة الـيت       . عندئذ يستيقظ للهوة اليت تفغر فاها لتبتلع احلاضر كما ابتلعت الغابر          
والعـربة أمامـه   ، وعندئذ يعي معىن اإلنـذار . أخذت القرون األوىل وهي قادرة على أن تأخذ ما يليها         

إن يف  :  " ؟  فما هلؤالء القوم ال يهتدون ويف مصارع القرون ما يهدي أويل األلبـاب            .  لألنظار معروضة
 !  " ذلك آليات ألويل النهى

. حلل م ما حل بالقرون األوىل     . حلكمة عليا ،   ولوال أن اهللا وعدهم أال يستأصلهم بعذاب الدنيا       
، وال كلمة سبقت من ربك لكان لزاما      ول:  " ولكنها كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى أمهلهم إليه        

 .  " وأجل مسمى
|     |     | 

منهم وال مما أوتوه من      - يا حممد  - فال عليك ،  ممهلني ال مهملني  ،  وإذا كانوا مؤخرين إىل أجل    
 : وما أعطاكه اهللا إنعاما فهو خري مما أعطاهم ابتالء، فإمنا هي الفتنة، زينة احلياة الدنيا ليكون ابتالء هلم

ومـن آنـاء    ،  وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروا       ،  فاصرب على ما يقولون   "  
وال متدن عينيك إىل ما متعنا به أزواجا منهم زهرة احلياة           . الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى     
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وأمر أهلك بالصالة واصطرب عليها ال نسألك رزقا حنـن  . ورزق ربك خري وأبقى، الدنيا لتفتنهم فيه  
  . .  " زقك والعاقبة للتقوىنر

وال تذهب  ،  وال يضق صدرك م   ،   فاصرب على ما يقولون من كفر واستهزاء وجحود وإعراض        
يف هدأة الصـبح  . سبح حبمده قبل طلوع الشمس وقبل غروا. واجته إىل ربك. نفسك عليهم حسرات  

وسبح حبمـده   ،  ض أجفانه والكون يغم ،  ويف هدأة الغروب والشمس تودع    ؛  وهو يتنفس ويتفتح باحلياة   
  . .  " لعلك ترضى "  . . كن موصوال باهللا على مدار اليوم . . فترات من الليل والنهار

؛ ترضى وهي يف ذلك اجلوار الرضي  . والنفس اليت تتصل تطمئن وترضى    .  إن التسبيح باهللا اتصال   
 . وتطمئن وهي يف ذلك احلمى اآلمن

وحده جزاء حاضر ينبت من داخل الـنفس ويترعـرع يف           وهو  ،   فالرضى مثرة التسبيح والعبادة   
 . حنايا القلب

، من عرض احلياة الدنيا    " وال متدن عينيك إىل ما متعنا به أزواجا منهم         "  اجته إىل ربك بالعبادة   
اليت تطلعها كما يطلـع النبـات        " زهرة احلياة الدنيا  .  " من زينة ومتاع ومال وأوالد وجاه وسلطان      

لنفتنهم  " فإمنا منتعهم ا ابتالء   . والزهرة سريعة الذبول على ما ا من رواء وزواق        . ابةزهرته المعة جذ  
وهو متاع زائل كالزهرة سرعان ما      . بسلوكهم مع هذه النعمة وذلك املتاع     ،  فنكشف عن معادم   " فيه

 خيـدع   رزق طيب خري باق ال يذبل وال      . وهو رزق للنعمة ال للفتنة     " ورزق ربك خري وأبقى    " تذبل
 . وال يفنت

ولكنها دعوة إىل االعتزاز بالقيم األصيلة الباقية وبالصـلة  ،  وما هي دعوة للزهد يف طيبات احلياة    
وتبقى دائما حتس   ،  وال تفقد اعتزازها بالقيم العليا    ،  فال تتهاوى النفوس أمام زينة الثراء     . باهللا والرضى به  

  . .  األنظارحرية االستعالء على الزخارف الباطلة اليت تبهر
وأن ؛  فأول واجبات الرجل املسلم أن حيول بيته إىل بيت مسـلم           . .  " وأمر أهلك بالصالة   " 

وما أروح احلياة يف    . فتوحد اجتاههم العلوي يف احلياة    ،  يوجه أهله إىل أداء الفريضة اليت تصلهم معه باهللا        
 . ظالل بيت أهله كلهم يتجهون إىل اهللا

إن الصالة تنهى عن الفحشاء     . وعلى حتقيق آثارها  ؛  على إقامتها كاملة  .  .  " واصطرب عليها  " 
وهي يف حاجة إىل اصطبار على البلوغ بالصالة إىل احلد الـذي            . وهذه هي آثارها الصحيحة   . واملنكر

 . إمنا هي حركات وكلمات. وإال فما هي صالة مقامة. تثمر فيه مثارها هذه يف املشاعر والسلوك
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فاهللا غين عنك وعـن  . لعبادة واالجتاه إىل اهللا هي تكاليفك واهللا ال ينال منها شيئا      هذه الصالة وا  
والعاقبـة   " إمنا هي العبادة تستجيش وجدان التقـوى       " ال نسألك رزقا حنن نرزقك    :  " عبادة العباد 

د فيجزى  ويعب. يعبد فريضى ويطمئن ويستريح   . فاإلنسان هو الرابح بالعبادة يف دنياه وأخراه      .  " للتقوى
 . واهللا غين عن العاملني. بعد ذلك اجلزاء األوىف

|     |     | 
الـذين يطلبـون إىل     ،  وقرب ختام السورة يعود باحلديث إىل أولئك الكرباء املمتعني املكـذبني          

هذا القرآن الذي يبني ويوضح ما جـاءت  : بعدما جاءهم ذا القرآن أن يأتيهم بآية من ربه    ع الرسول
 : قبلهبه الرساالت 

  "  . . ؟ أو مل تأم بينة ما يف الصحف األوىل. لوال يأتينا بآية من ربه: وقالوا " 
 فليس إال التعنت وإال املكابرة والرغبة يف االقتراح هي اليت متلي مثل هذا االقتـراح وإال فآيـة                  

فصل ما أمجـل يف     ويبني وي ،  ويوحد طبيعتها واجتاهها  ،  وهو يصل حاضر الرسالة مباضيها    . القرآن كافية 
 . الصحف األوىل

  ع  ولقد أعذر اهللا للمكذبني فأرسل إليهم خامت املرسلني
فنتبع آياتك مـن    ،  ربنا لوال أرسلت إلينا رسوال    : ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا       " 

  . .  " قبل أن نذل وخنزى
. هو تصوير ملصـريهم احملتـوم  إمنا . وهم مل يذلوا ومل خيزوا حلظة أن كان هذا النص يتلى عليهم         

فها هـي    "  . . . ربنا لوال أرسلت إلينا رسوال    :  " فلعلهم حينذاك قائلون  : الذي يذلون فيه وخيزون   
 ! فلم يعد هلم من عذر وال عذير، ذي احلجة قد قطعت عليهم

أن ينفض يـده     ع  وعندما يصل السياق إىل تصوير املصري احملتوم الذي ينتظرهم يؤمر الرسول          
فليتربصوا هم  ،  وأن يعلن إليهم أنه متربص م ذلك املصري       ،  وال يكربه عدم إميام   ،  فال يشقى م  ،  نهمم

 : كيف يشاءون
  . .  " فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. كل متربص فتربصوا: قل " 

|     |     | 
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وحددت وظيفة  ،  ترتيل القرآن من   ع بذلك ختتم السورة اليت بدأت بنفي إرادة الشقاء عن النيب         
فهو التذكرة األخرية ملن    . واخلتام يتناسق مع املطلع كل التناسق      . .  " إال تذكرة ملن خيشى   :  " القرآن

  . . والعاقبة بيد اهللا. وليس بعد البالغ إال انتظار العاقبة. تنفعه التذكرة
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 علرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله   بتجريد التوحيد، وا دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

مبلة اخلليلني حممد وإبراهيم عليهمـا   دعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدع |
 .الرباءة من الشرك وأهله السالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداء

باللسان والسنان، إلخراج العباد من عبادة       هاد الطواغيت كل الطواغيت    دعوة إىل حتقيق التوحيد جب     |
 .املناهج والقوانني واألديان إىل عدل ونور اإلسالم العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور

من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء احلكومات، بنبذ تقليد األحبار           دعوة إىل طلب العلم الشرعي     |
 ...  أفسدوا الدين ، ولبسوا على املسلمني والرهبان الذين

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

 كل ارمني على اختالف مللهم وحنلـهم        دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارمني،         |
 _ مِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيهِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا وقُلْ  +

األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسـعي يف قتـال الطواغيـت             دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة      |
 . لتحرير املسلمني وديارهم من قيد أسرهم واحتالهلم وأنصارهم واليهود وأحالفهم

بدين اهللا، الذين ال يضرهم من خالفهم وال مـن           الطائفة الظاهرة القائمة   ب ودعوة إىل اللحاق برك    |
 .يأيت أمر اهللا خذهلم حىت
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