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 نتلُوا علَيك ِمن نبِإ موسى وِفرعونَ ِبـالْحق ِلقَـوٍم           2 ِتلْك آيات الِْكتاِب الْمِبِني      1طسم  + 
علَ أَهلَها ِشيعا يستضِعف طَاِئفَـةً مـنهم يـذَبح أَبنـاءهم      ِإنَّ ِفرعونَ علَا ِفي الْأَرِض وج     3يؤِمنونَ  

       فِْسِدينالْم كَانَ ِمن هِإن ماءهِيي ِنسحتسيِض            4وـِعفُوا ِفـي الْـأَرضتاس لَى الَِّذينع نمأَن ن ِريدنو 
 ونمكِّن لَهم ِفي الْأَرِض ونِري ِفرعونَ وهامانَ وجنودهما ِمـنهم      5ني  ونجعلَهم أَِئمةً ونجعلَهم الْواِرثِ   

  6ما كَانوا يحذَرونَ 
ـ                  ِني ِإنزحلَا تاِفي وخلَا تو مِه فَأَلِْقيِه ِفي الْيلَيِضِعيِه فَِإذَا ِخفِْت عى أَنْ أَروسم ا ِإلَى أُمنيحأَوا و

 ِلنيسرالْم ِمن اِعلُوهجِك وِإلَي وهاد7ر  
               ـاِطِئنيوا خا كَانمهودنجانَ وامهنَ ووعا ِإنَّ ِفرنزحا وودع مكُونَ لَهنَ ِليوعآلُ ِفر قَطَه8فَالْت 

وه عسى أَن ينفَعنا أَو نتِخذَه ولَدا وهم لَا يشعرونَ          وقَالَِت امرأَت ِفرعونَ قُرت عيٍن لِّي ولَك لَا تقْتلُ        
9  

             كُـونَ ِمـنـا ِلتلَـى قَلِْبها عطْنبلَا أَن رِدي ِبِه لَوبلَت تى فَاِرغًا ِإن كَادوسم أُم ادفُؤ حبأَصو
 ِمِننيؤ10الْمترصيِه فَبِتِه قُصِلأُخ قَالَتونَ  ورعشلَا ي مهٍب ونن ج11 ِبِه ع  

                  لَـه ـمهو لَكُـم هكْفُلُونٍت ييِل بلَى أَهع لُّكُملْ أَده لُ فَقَالَتِمن قَب اِضعرِه الْملَيا عنمرحو
علَم أَنَّ وعد اللَِّه حق ولَِكن أَكْثَرهم لَـا          فَرددناه ِإلَى أُمِه كَي تقَر عينها ولَا تحزنَ وِلت         12ناِصحونَ  
  13يعلَمونَ 

 ِسِننيحِزي الْمجن كَذَِلكا وِعلْما وكْمح اهنيى آتوتاسو هدلَغَ أَشا بلَم14و  
رجلَيِن يقْتِتلَاِن هذَا ِمن ِشيعِتِه وهذَا ِمـن        ودخلَ الْمِدينةَ علَى ِحِني غَفْلٍَة من أَهِلها فَوجد ِفيها          

عدوِه فَاستغاثَه الَِّذي ِمن ِشيعِتِه علَى الَِّذي ِمن عدوِه فَوكَزه موسى فَقَضى علَيِه قَالَ هذَا ِمن عمـِل                  
      ِبنيِضلٌّ مم ودع هطَاِن ِإنيإِ   15الش بقَالَ ر              فُـورالْغ ـوه ـهِإن لَه فَرِلي فَغ فِْسي فَاغِْفرن تي ظَلَمن

 ِحيم16الر ِرِمنيجا لِّلْمأَكُونَ ظَِهري فَلَن لَيع تمعا أَنِبم ب17 قَالَ ر  
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مِس يستصِرخه قَالَ لَه موسى ِإنـك       فَأَصبح ِفي الْمِدينِة خاِئفًا يترقَّب فَِإذَا الَِّذي استنصره ِبالْأَ        
   ِبنيم ِويـا                   18لَغلَِنـي كَمقْتأَن ت ِريدى أَتوسا ما قَالَ يملَّه ودع وِبالَِّذي ه ِطشبأَن ي ادا أَنْ أَرفَلَم 

  19ي الْأَرِض وما تِريد أَن تكُونَ ِمن الْمصِلِحني قَتلْت نفْسا ِبالْأَمِس ِإن تِريد ِإلَّا أَن تكُونَ جبارا ِف
وجاء رجلٌ من أَقْصى الْمِدينِة يسعى قَالَ يا موسى ِإنَّ الْملَأَ يأْتِمرونَ ِبك ِليقْتلُوك فَاخرج ِإني                

 اِصِحنيالن ِمن ق20َّلَكرتاِئفًا يا خهِمن جرفَخ  ِم الظَّاِلِمنيالْقَو ِني ِمنجن بقَالَ ر 21ب  
  22ولَما توجه ِتلْقَاء مدين قَالَ عسى ربي أَن يهِديِني سواء السِبيِل 

             ام وِنِهمِمن د دجوقُونَ وساِس يالن نةً مِه أُملَيع دجو نيداء مم درا ولَماِن قَـالَ    وذُودِن تيأتر
            كَِبري خيا شونأَباء وعالر ِدرصى يتِقي حسا لَا نا قَالَتكُمطْبا خلَّى ِإلَى الظِّـلِّ        23موت ا ثُممقَى لَهفَس 

 ٍر فَِقرييخ ِمن ِإلَي لْتا أَنزي ِلمِإن ب24فَقَالَ ر  
 ماهدِإح هاءتـا               فَجا فَلَملَن تقَيا سم رأَج كِزيجِلي وكعدِإنَّ أَِبي ي اء قَالَتيِتحلَى اسِشي عما ت

            ِم الظَّاِلِمنيالْقَو ِمن توجن فخقَالَ لَا ت صِه الْقَصلَيع قَصو اءهـِت        25جـا أَبا يماهـدِإح قَالَت 
  ريِإنَّ خ هأِْجرتاس      الْأَِمني الْقَِوي ترأْجتِن اسلَى          26 مِن عياته يتنى ابدِإح كأَنْ أُنِكح ي أُِريدقَالَ ِإن 

أَن تأْجرِني ثَماِني ِحجٍج فَِإنْ أَتممت عشرا فَِمن ِعنِدك وما أُِريد أَنْ أَشق علَيك ستِجدِني ِإن شـاء                  
 قَالَ ذَِلك بيِني وبينك أَيما الْأَجلَيِن قَضيت فَلَا عدوانَ علَي واللَّه علَـى مـا                27ن الصاِلِحني   اللَّه مِ 

  28نقُولُ وِكيلٌ 
وا ِإني آنست   فَلَما قَضى موسىالْأَجلَ وسار ِبأَهِلِه آنس ِمن جاِنِب الطُّوِر نارا قَالَ ِلأَهِلِه امكُثُ            

  29نارا لَّعلِّي آِتيكُم منها ِبخبٍر أَو جذْوٍة ِمن الناِر لَعلَّكُم تصطَلُونَ 
فَلَما أَتاها نوِدي ِمن شاِطِئ الْواِدي الْأَيمِن ِفي الْبقْعِة الْمباركَِة ِمن الشجرِة أَن يا موسى ِإني أَنا              

 وأَنْ أَلِْق عصاك فَلَما رآها تهتز كَأَنها جانٌّ ولَّى مدِبرا ولَم يعقِّب يا موسـى                30ه رب الْعالَِمني    اللَّ
       الْآِمِنني ِمن كِإن فخلَا تا          31أَقِْبلْ ووٍء وِر سغَي اء ِمنضيب جرخت ِبكيِفي ج كدي لُكاس   كِإلَي ممض

      ا فَاِسـِقنيموا قَوكَان مهلَِئِه ِإنمنَ ووعِإلَى ِفر كباِن ِمن رانهرب ِب فَذَاِنكهالر ِمن كاحنقَـالَ  32ج 
 ِلسانا فَأَرِسلْه مِعـي      وأَِخي هارونُ هو أَفْصح ِمني     33رب ِإني قَتلْت ِمنهم نفْسا فَأَخاف أَن يقْتلُوِن         

 قَالَ سنشد عضدك ِبأَِخيك ونجعلُ لَكُمـا سـلْطَانا فَلَـا    34ِردًءا يصدقُِني ِإني أَخاف أَن يكَذِّبوِن      
  35يِصلُونَ ِإلَيكُما ِبآياِتنا أَنتما ومِن اتبعكُما الْغاِلبونَ 
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موسى ِبآياِتنا بيناٍت قَالُوا ما هذَا ِإلَّا ِسحر مفْترى وما سِمعنا ِبهـذَا ِفـي آباِئنـا     فَلَما جاءهم   
  ِلني36الْأَو                  فِْلحلَا ي هاِر ِإنةُ الداِقبع كُونُ لَهن تمِعنِدِه و ى ِمنداء ِبالْهن جِبم لَمي أَعبى روسقَالَ مو 

 وقَالَ ِفرعونُ يا أَيها الْملَأُ ما عِلمت لَكُم من ِإلٍَه غَيِري فَأَوِقد ِلي يا هامانُ علَى الطِِّني                  37ظَّاِلمونَ  ال
             الْكَاِذِبني ِمن هي لَأَظُنِإنى ووسِإلَى ِإلَِه م لِّي أَطَِّلعا لَّعحرل لِّي صع38فَاج كْبتاسِفـي      و هودنجو وه ر

 فَأَخذْناه وجنوده فَنبذْناهم ِفي الْيم فَانظُر كَيـف         39الْأَرِض ِبغيِر الْحق وظَنوا أَنهم ِإلَينا لَا يرجعونَ         
    ةُ الظَّاِلِمنياِقباِر       40كَانَ عونَ ِإلَى النعدةً يأَِئم ماهلْنعجونَ      ورنصِة لَا يامالِْقي مويِفي   41و ماهنعبأَتو 

 وِحنيقْبالْم نم مِة هامالِْقي مويةً ونا لَعينِذِه الد42ه  
              رى وـدهاِس وِللن اِئرصونَ الْأُولَى با الْقُرلَكْنا أَهِد معِمن ب ابى الِْكتوسا منيآت لَقَدـةً  ومح

  _43لَّعلَّهم يتذَكَّرونَ 
|     |     | 

واملشركون هم أصـحاب احلـول      ،  نزلت واملسلمون يف مكة قلة مستضعفة     ،  هذه السورة مكية  
نزلت تقرر أن هناك قوة واحـدة  ، نزلت تضع املوازين احلقيقية للقوى والقيم. والطول واجلاه والسلطان 

فمن كانت قـوة   . هي قيمة اإلميان  ،   هناك قيمة واحدة يف هذا الكون      وأن؛  هي قوة اهللا  ،  يف هذا الوجود  
ومن كانت قوة اهللا عليه فال أمن له وال         ،  ولو كان جمردا من كل مظاهر القوة      ،  اهللا معه فال خوف عليه    

ومن فقد هذه القيمة فليس     ،  ومن كانت له قيمة اإلميان فله اخلري كله       ؛  طمأنينة ولو ساندته مجيع القوى    
 .  شيء أصالبنافعه

قـوم   - وقصة قارون مع قومه   ،   ومن مث يقوم كيان السورة على قصة موسى وفرعون يف البدء          
؛ قوة فرعون الطاغية املتجرب اليقظ احلـذر      . األوىل تعرض قوة احلكم والسلطان     . . يف اخلتام  - موسى

قد عـال فرعـون يف      و. وال ملجأ له وال وقاية    ،  ويف مواجهتها موسى طفال رضيعا ال حول له وال قوة         
وهو على حذر   ،  ويستحيي نساءهم ،  يذبح أبناءهم ،  واستضعف بين إسرائيل  ،  واختذ أهلها شيعا  ،  األرض
بل ال  ؛  ال تغين عنه شيئا   ،  وحذره ويقظته ،  ولكن قوة فرعون وجربوته   . وهو قابض على أعناقهم   ،  منهم

راسة القوة احلقيقيـة الوحيـدة   وهو يف ح ،  ارد من كل قوة وحيلة    ،  متكن له من موسى الطفل الصغري     
فتدفع ،  وتتحدى به فرعون وجنده حتديا سافرا     ،  وتعمي عنه العيون  ،  وتدفع عنه السوء  ،  ترعاه عني العناية  

، بل تقتحم به عليه قلب امرأته وهـو مكتـوف اليـدين إزاءه            ،  وتدخل به عليه عرينه   ،  به إىل حجره  
 ! اهيصنع بنفسه لنفسه ما حيذره وخيش، مكفوف األذى عنه
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املال الذي يستخف القوم وقد خرج عليهم       . ومعها قيمة العلم  ،   والقصة الثانية تعرض قيمة املال    
والعلـم  . وهم يعلمون أنه أويت من املال ما إن مفاحته لتعيي العصبة من الرجال األقوياء             ،  قارون يف زينته  

ن الذين أوتوا العلم الصـحيح   ولك. وحيسب أنه بسببه وعن طريقه أويت ذلك املال       ،  الذي يعتز به قارون   
ويعلمـون أنـه خـري      ،  بل يتطلعون إىل ثواب اهللا    ؛  وال تستخفهم زينته  ،  من قومه ال تستخفهم خزائنه    

وتتـدخل  ؛  ال يغين عنه ماله وال يغين عنه علمـه        ،  مث تتدخل يد اهللا فتخسف به وبداره األرض       . وأبقى
 .  اليم هو وجنوده فكان من املغرقنيفألقته يف، تدخال مباشرا سافرا كما تدخلت يف أمر فرعون

ولقد بغى قارون عليهم    ؛   لقد بغى فرعون على بين إسرائيل واستطال جبربوت احلكم والسلطان         
وذلك أخذه الـيم هـو     ،  هذا خسف به وبداره   ،  وكانت النهاية واحدة  . واستطال جبربوت العلم واملال   

إمنا تدخلت يـد القـدرة سـافرة        . اهرةومل تكن هنالك قوة تعارضها من قوى األرض الظ        . وجنوده
 . حينما عجز الناس عن الوقوف للبغي والفساد، فوضعت حدا للبغي والفساد

 ودلت هذه وتلك على أنه حني يتمحض الشر ويسفر الفساد ويقف اخلري عـاجزا والصـالح                
بال ستار مـن    ،  عندئذ تتدخل يد القدرة سافرة متحدية     . وخيشى من الفتنة بالبأس والفتنة باملال     ؛  حسريا
 . )1(لتضع حد للشر والفساد ، وال سبب من قوى األرض، اخللق

يف سـورة    -  وبني القصتني جيول السياق مع املشركني جوالت يبصرهم فها بداللة القصـص           
، ويف مصارع الغابرين تـارة    ،  ويفتح أبصارهم على آيات اهللا املبثوثة يف مشاهد الكون تارة          - القصص

وتؤكد ؛  وتساوقها وتتناسق معها  ،  وكلها تؤكد العرب املستفادة من القصص      . .  تارة ويف مشاهد القيامة  
إن نتبـع   :  " ع وقد قال املشركون لرسـول اهللا     . سنة اهللا اليت ال تتخلف وال تتبدل على مدار الزمان         

                                                 
 :  من اجلزء السادس عشر2345 سبق أن قلت يف تفسري سورة طه يف صفحة )1(

يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم مل تتدخل يد القدرة اإلهلية إنه حني كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون وهو 
فأما حني استعلن اإلميان يف قلوب الذين       . فهم مل يكونوا يؤدون هذه الضريبة إال ذالً واستكانة وخوفاً         . إلدارة املعركة 

 دون تلجلج،   آمنوا مبوسى واستعدوا الحتمال التعذيب، وهم مرفوعو الرؤوس جيهرون بكلمة اإلميان يف وجه فرعون             
فأما عند ذلك فقد تدخلت يد القدرة إلدارة املعركة، وإعالن النصر الذي مت قبل              . ودون حترج، ودون اتقاء التعذيب    

 " . ذلك يف األرواح والقلوب 
فإن يد  . وإن كان ملا قلت يف سورة طه بتغيري يف العبارة         . والذي قلته هنا أصح، بشهادة سياق القصة يف هذه السورة         

ولكن النصر النهائي مل يتم متامه إال بعد استعالن اإلميان يف القلـوب             . ة تدخلت منذ أول األمر إلدارة املعركة      القدر
 . الذين آمنوا مبوسى بعد رسالته، وجهروا بكلمة احلق يف وجه الطغيان العايت املتجرب
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لو ،  فاعتذروا عن عدم اتباعهم اهلدى خبوفهم من ختطف الناس هلم          " . اهلدى معك نتخطف من أرضنا    
ويعظمون البيت احلرام ويدينون للقـائمني      ،  حتولوا عن عقائدهم القدمية اليت من أجلها خيضع الناس هلم         

 . عليه
تبني هلم أين يكون األمن وأيـن تكـون         ،   فساق اهللا إليهم يف هذه السورة قصة موسى وفرعون        

 الظاهرة اليت تعـارف     ولو فقدت كل أسباب األمن    ،  وتعلمهم أن األمن إمنا يكون يف جوار اهللا       ؛  املخافة
وأن اخلوف إمنا يكون يف البعد عن ذلك اجلوار ولو تظاهرت أسباب األمن الظاهرة الـيت                ؛  عليها الناس 

 . وساق هلم قصة قارون تقرر هذه احلقيقة يف صورة أخرى وتؤكدها! تعارف عليها الناس
؟ ء رزقا مـن لـدنا     أو مل منكن هلم حرما آمنا جيىب إليه مثرات كل شي           "  وعقب على مقالتهم  

يذكرهم بأنه هو الذي آمنهم من اخلوف فهو الذي جعل هلـم هـذا               . .  " ولكن أكثرهم ال يعلمون   
:  ومضى ينذرهم عاقبة البطر وعدم الشـكر      ؛  أو يسلبهم إياه  ،  وهو الذي يدمي عليهم أمنهم    ؛  احلرم اآلمن 

وكنـا حنـن    ،  م إال قليال  وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم مل تسكن من بعده           " 
 .  " الوارثني

وقد مضت سنة اهللا مـن قبـل        .  وخيوفهم عاقبة أمرهم بعد أن أعذر إليهم وأرسل فيهم رسوال         
وما كان ربك مهلك القرى حىت يبعث يف أمها رسـوال يتلـو             :  " بإهالك املكذبني بعد جميء النذير    

 . "  وما كنا مهلكي القرى إال وأهلها ظاملون، عليهم آياتنا
؛  مث يعرض عليهم مشهدهم يوم القيامة حني يتخلى عنهم الشـركاء علـى رؤوس األشـهاد               

وبعد أن علمهم أين يكون اخلوف وأين يكـون         ؛  فيبصرهم بعذاب اآلخرة بعد أن حذرهم عذاب الدنيا       
 . األمان

لذي  وتنتهي السورة بوعد من اهللا لرسوله الكرمي وهو خمرج من مكة مطارد من املشركني بأن ا               
وقد أنعـم عليـه     . ناصره على الشرك وأهله   ،  ال بد راده إىل بلده    ،  فرض عليه القرآن لينهض بتكاليفه    

. وسينعم عليه بالنصر والعودة إىل البلد الذي أخرجه منـه املشـركون           ؛  بالرسالة ومل يكن يتطلع إليها    
 - عليه السالم  - ىفقد عاد موس  . ويف قصص السورة ما يضمن هذا ويؤكده      . سيعود آمنا ظافرا مؤيدا   

وهلك فرعون وجنوده   ،  عاد فأخرج معه بين إسرائيل واستنقذهم     . إىل البلد الذي خرج منه خائفا طريدا      
  . . على أيدي موسى وقومه الناجني

 :  وخيتم هذا الوعد وخيتم السورة معه باإليقاع األخري
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وإليـه  ، لـه احلكـم  ، ههكل شيء هالك إال وج، ال إله إال هو، وال تدع مع اهللا إهلا آخر    " 
 .  " ترجعون

قصـة  : فلنأخذ يف تفصيل أشواطها األربعـة     ،   هذا هو موضوع السورة وجوها وظالهلا العامة      
  . . . وهذا الوعد األخري. وقصة قارون. والتعقيب عليها. موسى

|     |     | 
 : تبدأ السورة باألحرف املقطعة

  . .  " تلك آيات الكتاب املبني . . ميم. سني. طا " 
، البعيـدة الرتبـة  ،  تبدأ السورة ذه األحرف للتنبيه إىل أنه من مثلها تتألف آيات الكتاب املبني            

 : يف لغة البشر الفانني، املتباعدة املدى بالقياس ملا يتألف عادة من هذه األحرف
  . .  " تلك آيات الكتاب املبني " 

إمنا هو الوحي الذي يتلوه اهللا      ؛  م ال يستطيعونه  وه،  فهذا الكتاب املبني ليس إذن من عمل البشر       
 : كما يبدو فيه طابع احلق املميز هلذه الصنعة يف الكبري والصغري، ويبدو فيه إعجاز صنعته، على عبده
  . .  " نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون باحلق لقوم يؤمنون " 

ويشـق هلـم    ،  يرسم هلم املنـهاج   يربيهم به وينشئهم و   ؛   فإىل القوم املؤمنني يوجه هذا الكتاب     
 . وهم به ينتفعون، مقصود به أولئك املؤمنني، وهذا القصص املتلو يف السورة. الطريق

وتشعرهم بقيمتهم العظيمة   ؛  تلقي ظالل العناية واالهتمام باملؤمنني    ،   وهذه التالوة املباشرة من اهللا    
بصـفتهم  ؛  وهلم،  ى رسوله الكتاب من أجلهم    واهللا ذو اجلالل يتلو عل    ؟  وكيف. ومرتلتهم العالية الرفيعة  

 .  " لقوم يؤمنون:  " هذه اليت تؤهلهم لتلك العناية الكرمية
يبدأ يف عرضه منـذ أول حلقـة يف         . نبأ موسى وفرعون  .  وبعد هذا االفتتاح يبدأ يف عرض النبأ      

. ة اليت وردت فيها   وال تبدأ مثل هذا البدء يف أية سورة أخرى من السور الكثري            - حلقة ميالده  - القصة
وجترده يف طفولته من كل قوة      ؛  والظروف القاسية اليت ولد فيها    ،  ذلك أن احللقة األوىل من قصة موسى      

ذلك كله هو الذي يؤدي هدف السـورة         . . وضعف قومه واستذالهلم يف يد فرعون     ؛  ومن كل حيلة  
وتضرب الظلم والطغيان   ؛  لبشرويربز يد القدرة سافرة متحدية تعمل وحدها بدون ستار من ا          ؛  الرئيسي

؛ وتنصر املستضعفني الذين ال حول هلـم وال قـوة        ؛  والبغي ضربة مباشرة عندما يعجز عن ضرا البشر       
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وهو املعىن الذي كانت القلة املسلمة املستضعفة يف مكـة          . ومتكن للمعذبني الذين ال حيلة هلم وال وقاية       
 . شركة الباغية الطاغية يف حاجة إىل معرفته واستيقانهوكانت الكثرة امل؛ يف حاجة إىل تقريره وتثبيته

ال  - تبدأ غالبا يف السور األخرى من حلقة الرسـالة        - عليه السالم  -  ولقد كانت قصة موسى   
مث ينتصر اإلميان وينخذل الطغيان     ؛  حيث يقف اإلميان القوي يف وجه الطغيان الباغي        - من حلقة امليالد  

إمنا املقصود أن الشر حني يتمحض حيمل سبب هالكه         ؛   هذا املعىن هو املقصود    فأما هنا فليس  . يف النهاية 
بل تتدخل يـد القـدرة وتأخـذ بيـد          ؛  والبغي حني يتمرد ال حيتاج إىل من يدفعه من البشر         ؛  يف ذاته 

وجتعلـهم  ،  وجتعلهم أئمـة  ،  وتربيهم،  فتنقذهم وتستنقذ عناصر اخلري فيهم    ،  املستضعفني املعتدى عليهم  
 . الوارثني

ومن مث عرضت من احللقة اليت تؤدي هـذا         ؛   فهذا هو الغرض من سوق القصة يف هذه السورة        
فهي أداة تربية   . والقصة يف القرآن ختضع يف طريقة عرضها للغرض املراد من هذا العرض           ،  الغرض وتربزه 

، يـه وهي تتناسق يف هذا مع السياق الـذي تعـرض ف          . ووسيلة تقرير ملعان وحقائق ومبادئ    ،  للنفوس
 . وبناء احلقائق اليت تعمر هذه القلوب، وتتعاون يف بناء القلوب

وما أحـاط ـذا      - عليه السالم  - حلقة مولد موسى  :  واحللقات املعروضة من القصة هنا هي     
وحلقة فتوته وما آتاه اهللا مـن       . وما صاحبه من رعاية اهللا وعنايته     ،  املولد من ظروف قاسية يف ظاهرها     

وهربـه مـن مصـر إىل أرض    ، وتآمر فرعون وملئه عليه، ا وقع فيها من قتل القبطيوم، احلكم والعلم 
مث مواجهة فرعـون    . وحلقة النداء والتكليف بالرسالة   . وقضاء سنوات اخلدمة ا   ،  وزواجه فيها ،  مدين

 . خمتصرة سريعة - الغرق - والعاقبة األخرية. وملئه وتكذيبهم ملوسى وهارون
ومها احللقتان اجلديدتان يف القصة يف       - ض احللقة األوىل واحللقة الثانية     ولقد أطال السياق يف عر    

وفيها يتجلى عجز قوة فرعون     . ألما تكشفان عن حتدي القدرة السافرة للطغيان الباغي        - هذه السورة 
ونري فرعون وهامان وجنودمها منـهم مـا        :  " وحيلته وحذره عن دفع القدر احملتوم والقضاء النافذ       

 .  " حيذرونكانوا 
وجعل بينها فجـوات فنيـة ميلؤهـا        ؛  قسمها إىل مشاهد  ،  وعلى طريقة القرآن يف عرض القصة     

مع االسـتمتاع   ،  فال يفوت القارى ء شيء من األحداث واملناظر املتروكة بني املشهد واملشهد           ،  اخليال
 . الفين حبركة اخليال احلية
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الثانية يف تسعة مشاهد واحللقـة الثالثـة يف   واحللقة  .  وقد جاءت احللقة األوىل يف مخسة مشاهد      
كما يسدل الستار   ،  وبني احللقة واحللقة فجوة كبرية أو صغرية وبني كل مشهد ومشهد          . أربعة مشاهد 

 . ويرفع عن املنظر أو املشهد
، والظرف الذي جيري فيه القصـص     ،   وقبل أن يبدأ القصة يرسم اجلو الذي تدور فيه األحداث         

وهي طريقة مـن     . . واليت من أجلها يسوق هذا القصص     ،  ملخبوءة وراء األحداث  ويكشف عن الغاية ا   
 : تساوق موضوعها وأهدافها يف هذا املوضع من القرآن. طرق العرض القرآين للقصة

، يـذبح أبنـاءهم   ،  يستضعف طائفة منـهم   ،  إن فرعون عال يف األرض وجعل أهلها شيعا        " 
نريد أن منن على الذين استضعفوا يف األرض وجنعلـهم         و. إنه كان من املفسدين   ،  ويستحيي نساءهم 

ونري فرعون وهامان وجنودمها منهم مـا كـانوا         ،  ومنكن هلم يف األرض   . وجنعلهم الوارثني ،  أئمة
  . .  " حيذرون

وتنكشـف معهـا    . وتنكشف اليد اليت جتريها   ،   وهكذا يرسم املسرح الذي جتري فيه احلوادث      
وبروزها سافرة بال ستار منذ اللحظة األوىل مقصود يف سياق          ،  هذه اليد وانكشاف  . الغاية اليت تتوخاها  

وذلك من بدائع األداء يف هـذا       . ومن مث تبدأ القصة هذا البدء     . متمش مع أبرز هدف هلا    ،  القصة كلها 
 . الكتاب العجيب

فالتحديـد  ،  وال يعرف على وجه التحديد من هو الفرعون الذي جتري حوادث القصة يف عهده      
ويكفي أن نعلم أن هذا كـان     . وال يزيد يف داللتها شيئا    ؛  رخيي ليس هدفا من أهداف القصة القرآنية      التا

وهـؤالء   " إسرائيل " وأبوه يعقوب هو  . الذي استقدم أباه وإخوته    - عليه السالم  - بعد زمان يوسف  
 . وقد تكاثروا يف مصر وأصبحوا شعبا كبريا. كانوا ذريته

كـل  ، وجعل أهل مصر شيعا، وتكرب وجترب " عال يف األرض  " طاغية فلما كان ذلك الفرعون ال    
ألن هلم عقيدة غري عقيدته هو      ،  ووقع أشد االضطهاد والبغي على بين إسرائيل      . طائفة يف شأن من شئونه    

ومهما يكن قد وقع يف عقيدم مـن فسـاد          ؛  فهم يدينون بدين جدهم إبراهيم وأبيهم يعقوب      ؛  وقومه
 . وإنكار ألوهية فرعون والوثنية الفرعونية مجيعا؛ ا أصل االعتقاد بإله واحدفقد بقي هل، واحنراف

ومل ؛  وكذلك أحس الطاغية أن هناك خطرا على عرشه وملكه من وجود هذه الطائفة يف مصـر    
فقد يصبحون إلبا عليـه     ،  يكن يستطيع أن يطردهم منها وهم مجاعة كبرية أصبحت تعد مئات األلوف           

فابتكر عندئذ طريقة جهنمية خبيثة للقضـاء       ،  نت تقوم بينهم وبني الفراعنة احلروب     مع جريانه الذين كا   



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

10

تلك هي تسخريهم يف الشاق     ،  على اخلطر الذي يتوقعه من هذه الطائفة اليت ال تعبده وال تعتقد بألوهيته            
وبعد ذلك كله تـذبيح الـذكور مـن    . واستذالهلم وتعذيبهم بشىت أنواع العذاب  ،  اخلطر من األعمال  

وبذلك يضعف قوم بـنقص     . واستبقاء اإلناث كي ال يتكاثر عدد الرجال فيهم       ،  أطفاهلم عند والدم  
 . فوق ما يصبه عليهم من نكال وعذاب، عدد الذكور وزيادة عدد اإلناث

ليبـادر بـذبح    ،   وروي أنه وكل باحلوامل من نسائهم قوابل مولدات خيربنه مبواليد بين إسرائيل           
اليت ال تستشعر رمحة بأطفال أبرياء ال ذنب هلـم          ،  م حسب خطته اجلهنمية اخلبيثة    فور والد ،  الذكور

 . وال خطيئة
كمـا وردت يف    ،  عند والدته  - عليه السالم  -  هذه هي الظروف اليت جتري فيها قصة موسى       

 : هذه السورة
يستضعف طائفـة منـهم يـذبح أبنـاءهم         ،  إن فرعون عال يف األرض وجعل أهلها شيعا        " 

  . .  " إنه كان من املفسدين. حيي نساءهمويست
والطغاة البغاة ختدعهم قـوم     . ويقدر غري ما يقدر الطاغية    ؛   ولكن اهللا يريد غري ما يريد فرعون      

وخيتـارون  ،  وحيسبون أم خيتارون ألنفسهم ما حيبون     ؛  فينسون إرادة اهللا وتقديره   ،  وسطوم وحيلتهم 
 . ى هذا وذاك قادرونويظنون أم عل. ألعدائهم ما يشاءون

بـأن  ،  ويتحدى فرعون وهامان وجنودمها   ؛  ويكشف عن تقديره هو   ،   واهللا يعلن هنا إرادته هو    
 : احتياطهم وحذرهم لن جيديهم فتيال

ومنكن هلم  ،  وجنعلهم الوارثني ،  ونريد أن منن على الذين استضعفوا يف األرض وجنعلهم أئمة          " 
 .  " ا منهم ما كانوا حيذرونونري فرعون وهامان وجنودمه، يف األرض

فيـذبح  ،   فهؤال ء املستضعفون الذين يتصرف الطاغية يف شأم كما يريد له هواه البشع النكري             
وهو مع ذلك حيذرهم وخيافهم على نفسه       . ويسومهم سوء العذاب والنكال   ،  أبناءهم ويستحيي نساءهم  

! ور فيسلمهم إىل الشـفار كـاجلزار      ويتعقب نسلهم من الذك   ،  فيبث عليهم العيون واألرصاد   ؛  وملكه
وأن جيعلهم أئمة وقـادة ال عبيـدا وال         ؛  هؤالء املستضعفون يريد اهللا أن مين عليهم باته من غري حتديد          

 ]اليت أعطاهم إياها عندما استحقوها بعد ذلك باإلميان والصالح          [  وأن يورثهم األرض املباركة   ؛  تابعني
وأن حيقق ما حيـذره فرعـون وهامـان         . راسخي األقدام مطمئنني  وأن ميكن هلم فيها فيجعلهم أقوياء       

 ! وهم ال يشعرون، وما يتخذون احليطة دونه، وجنودمها
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وما هـو مقـدر يف      ،  يعلن واقع احلال  .  هكذا يعلن السياق قبل أن يأخذ يف عرض القصة ذاا         
وقوة . لناس قادرة على الكثري   قوة فرعون املنتفشة املنتفخة اليت تبدو ل      : ليقف القوتني وجها لوجه   . املآل

 ! اهللا احلقيقية اهلائلة اليت تتهاوى دوا القوى الظاهرية اهلزيلة اليت ترهب الناس
، والقلوب معلقة بأحداثها وجمرياـا  .  ويرسم ذا اإلعالن مسرح القصة قبل أن يبدأ يف عرضها         

 . بدء يف عرضهاوكيف تصل إىل تلك النهاية اليت أعلنها قبل ال، وما ستنتهي إليه
ال ،  على أا رواية معروضـة الفصـول      ،  وكأا تعرض ألول مرة   ؛   ومن مث تنبض القصة باحلياة    

 . هذه ميزة طريقة األداء القرآنية بوجه عام. حكاية غربت يف التاريخ
|     |     | 

 : ويبدأ التحدي وتنكشف يد القدرة تعمل سافرة بال ستار. مث تبدأ القصة
ولد واخلطر حمدق   ؛  ى يف ظل تلك األوضاع القاسية اليت رمسها قبل البدء يف القصة            لقد ولد موس  

  . . م أن حتتز رأسه، والشفرة مشرعة على عنقه، واملوت يتلفت عليه، به
وترجف أن تتنـاول    ،  ختشى أن يصل نبؤه إىل اجلالدين     ،  خائفة عليه ،   وها هي ذي أمه حائرة به     
عاجزة ،  عاجزة عن إخفائه  ،  عاجزة عن محايته  ،  الصغري يف قلب املخافة   عنقه السكني ها هي ذي بطفلها       

ها هي ذي وحدها ضـعيفة   . . عاجزة عن تلقينه حيلة أو وسيلة؛ عن حجز صوته الفطري أن ينم عليه 
 . عاجزة مسكينة

، وتلقي يف روعها كيـف تعمـل      ،  فتتصل باألم الوجلة القلقة املذعورة    ،   هنا تتدخل يد القدرة   
 : يها بالتصرفوتوحي إل
 .  " وال ختايف وال حتزين   ،  فإذا خفت عليه فألقيه يف اليم     ،  وأوحينا إىل أم موسى أن أرضعيه      " 

 . 
إذا . وهو يف رعايتـك   . فإذا خفت عليه وهو يف حضنك     . يا أم موسى أرضعيه   ! يا للقدرة ! يا هللا 

 ! !  " مفألقيه يف الي " إذا خفت عليه. وهو حتت عينيك، خفت عليه ويف فمه ثديك
اليـد  ،  يف رعاية اليد اليت ال أمن إال يف جوارها         . . يف اليم  . . إنه هنا  " وال ختايف وال حتزين    " 

وجتعـل  ، اليد اليت جتعل النار بردا وسـالما . اليد اليت ال تقرب املخاوف من محاها     . اليت ال خوف معها   
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وال جبابرة األرض مجيعا أن يدنوا من محاها        اليد اليت ال جيرؤ فرعون الطاغية اجلبار        . البحر ملجأ ومناما  
 . اآلمن العزيز اجلناب

وجـاعلوه مـن     . .  " فال خوف على حياته وال حزن على بعـده         . .  " إنا رادوه إليك   " 
 . ووعد اهللا أصدق القائلني، وتلك بشارة الغد . .  " املرسلني

 القلقة امللهوفة تتلقى اإلحياء املطمئن      مشهد األم احلائرة اخلائفة   .  هذا هو املشهد األول يف القصة     
وال يـذكر السـياق     . ويرتل هذا اإلحياء على القلب الواجف احملرور بردا وسالما        . املبشر املثبت املريح  

 : لريفعه فإذا حنن أمام املشهد الثاين، إمنا يسدل الستار عليها. وال كيف نفذته، كيف تلقته أم موسى
  . .  " فالتقطه آل فرعون " 

 ؟ أهذه هي البشارة؟ أهذا هو الوعد؟  أهذا هو األمن
وهل كانت ترجف إال أن ينكشف أمـره        ؟   وهل كانت املسكينة ختشى عليه إال من آل فرعون        

 ؟ وهل كانت ختاف إال أن يقع يف أيدي آل فرعون؟ آلل فرعون
تتحـدى فرعـون وهامـان      . ولكنها القدرة تتحدى تتحدى بطريقة سافرة مكشـوفة       !  نعم

ويبثـون  . إم ليتتبعون الذكور من مواليد قوم موسى خوفا على ملكهم وعرشهم وذوام           . نودمهاوج
فها هي ذي يد القـدرة تلقـي يف          . . العيون واألرصاد على قوم موسى كي ال يفلت منهم طفل ذكر          

 ها هـي  ! إنه الطفل الذي على يديه هالكهم أمجعني      ؟  وأي طفل . أيديهم بال حبث وال كد بطفل ذكر      
! عاجزا عن أن يدفع عن نفسه أو حىت يسـتنجد ، ذي تلقيه يف أيديهم جمردا من كل قوة ومن كل حيلة    

وال تتعبه يف البحـث عنـه يف        ،  ها هي ذي تقتحم به على فرعون حصنه وهو الطاغية السفاح املتجرب           
 ! ويف أحضان نسائهم الوالدات، بيوت بين إسرائيل

 : متحدية مث ها هي ذي تعلن عن مقصدها سافرة 
 .  " ليكون هلم عدوا وحزنا " 

 :  ليكون هلم عدوا يتحداهم وحزنا يدخل اهلم على قلوم
  . .  " إن فرعون وهامان وجنودمها كانوا خاطئني " 

لنـدع  ؟  جمردا من كل حيلـة    ،  جمردا من كل قوة   ،  كيف وها هو ذا بني أيديهم     ؟   ولكن كيف 
 : السياق جييب
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وهـم  ؛  عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا     ،  ال تقتلوه ،   عني يل ولك   قرة: وقالت امرأة فرعون   " 
  . .  " اليشعرون

لقد محتـه   . بعد ما اقتحمت به عليه حصنه     ،   لقد اقتحمت به يد القدرة على فرعون قلب امرأته        
. ةمحته باحلب احلاين يف قلب امرأ     . ال بالسالح وال باجلاه وال باملال     . ذلك الستار الرقيق الشفيف   . باحملبة

وهان فرعون على اهللا أن حيمـي منـه الطفـل            . . وحتدت به قسوة فرعون وغلظته وحرصه وحذره      
 ! الضعيف بغري هذا الستار الشفيف

  . .  " قرة عني يل ولك " 
  " ال تقتلوه  " ! عدوا وحزنا  - فيما عدا املرأة   -  وهو الذي تدفع به يد القدرة إليهم ليكون هلم        

 . . 
 ! مصرع فرعون وجندهوهو الذي على يده 

  . .  " عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا " 
 !  وهو الذي ختبئ هلم األقدار من ورائه ما حذروا منه طويال

  . .  " وهم ال يشعرون " 
 !  فيا للقدرة القادرة اليت تتحداهم وتسخر منهم وهم ال يشعرون

 .  وينتهي املشهد الثاين ويسدل الستار عليه إىل حني
 ؟ فما بال أمه الواهلة وقلبها امللهوف. أن موسى ذلك ش

لوال أن ربطنا على قلبها لتكون مـن        . إن كادت لتبدي به   . وأصبح فؤاد أم موسى فارغا     " 
  . .  " قصيه: وقالت ألخته. املؤمنني

؟ ولكن أين هو يا ترى وماذا فعلت بـه األمـواج          . وألقت بطفلها إىل املاء   ،   لقد مسعت اإلحياء  
كيف فعلـت مـا مل   ؟ كيف أمنت على فلذة كبدي أن أقذف ا يف اليم ؟  كيف: لت نفسها ولعلها سأ 

 ؟ وكيف استسلمت لذلك اهلاتف الغريب؟ كيف طلبت له السالمة يف هذه املخافة؟ تفعله من قبل أم
ال عقل فيه وال وعـي       . .  " فارغا:  "  والتعبري القرآين يصور لنا فؤاد األم املسكينة صورة حية        

 ! قدرة على نظر أو تصريفوال 
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أنا أضـعت   . أنا أضعته : وتف كانونة ،  وتذيع أمرها يف الناس    . .  " إن كادت لتبدي به    " 
 ! أنا ألقيت به يف اليم اتباعا هلاتف غريب. طفلي

 . وأمسكنا ا من اهليام والشرود، وشددنا عليه وثبتناها . .  " لوال أن ربطنا على قلبها " 
 . السائرين على هداه، الصابرين على ابتالئه، املؤمنني بوعد اهللا . .  "  املؤمننيلتكون من " 

 !  ومل تسكت أم موسى عن البحث واحملاولة
أو أكلته دواب البحر أو     ،  إن كان حيا  ،  واعريف خربه ،  اتبعي أثره  . .  " قصيه: وقالت ألخته  " 

 ؟ أو أين مقره ومرساه . . وحوش الرب
فإذا ا تعرف أين    . وتتلمس خربه يف الطرق واألسواق    ،   أثره يف حذر وخفية     وذهبت أخته تقص  

 : وتبصر به عن بعد يف أيدي خدم فرعون يبحثون له عن ثدي للرضاع؛ ساقته القدرة اليت ترعاه
هل أدلكم  : فقالت. وحرمنا عليه املراضع من قبل    . فبصرت به عن جنب وهم ال يشعرون       " 

  "  . . ؟ وهم له ناصحونعلى أهل بيت يكفلونه لكم 
، وجتعلهم حيبونـه  ،  فتجعلهم يلتقطونه ؛  وتكيد به لفرعون وآله   ،   إن القدرة اليت ترعاه تدبر أمره     

وهو يرفض الثدي كلما    ؛  لتدعهم حيتارون به  ،  وحترم عليه املراضع  ،  وجتعلهم يبحثون له عن ظئر ترضعه     
فتعرفه وتتيح هلا القدرة    ،  به أخته من بعيد   حىت تبصر   ! وهم خيشون عليه املوت أو الذبول     ،  عرضت عليه 

 " هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون         :  " فتقول هلم ،  فرصة هلفتهم على مرضع   
 ! يودون لو تصدق فينجو الطفل العزيز احملبوب، وهم يستبشرون، فيتلقفون كلماا؟ 

وقد عـاد الطفـل     . خري يف هذه احللقة   فنجدنا أمام املشهد اخلامس واأل    ؛   وينتهي املشهد الرابع  
وتضـطرب  ،  وترعـاه امرأتـه   ،  حيميه فرعون ،  مرموقا يف مكانته  ،  معاىف يف بدنه  . الغائب ألمه امللهوفة  

 : وقد صاغت يد القدرة احللقة األوىل من تدبريها العجيب. املخاوف من حوله وهو آمن قرير
 ن وعد اهللا حق ولكن أكثرهم ال يعلمون       ولتعلم أ ،  كي تقرعينها وال حتزن   ،  فرددناه إىل أمه   " 

 " . .  
|     |     | 

 - عليـه السـالم   - ويسكت سياق القصة بعد هذا عن السنوات الطوال ما بني مولد موسـى           
وال كيف تـرىب يف  . فال نعلم ماذا كان بعد رده إىل أمه لترضعه. واحللقة التالية اليت متثل شبابه واكتماله    
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وال كيف كان مكانه يف القصر أو خارجه        . ت صلته بأمه بعد فترة الرضاعة     وال كيف كان  . قصر فرعون 
وهو الـذي   ،  وال كيف كانت عقيدته   . بعد أن شب وكرب إىل أن تقع األحداث التالية يف احللقة الثانية           

  . . يف وسط عباد فرعون وكهنته، ويعد لوظيفته، يصنع على عني اهللا
فقد آتاه  ،  لقة الثانية مباشرة حني بلغ أشده واستوى       يسكت سياق القصة عن كل هذا ويبدأ احل       

 : وحزاه جزاء احملسنني، اهللا احلكمة والعلم
  . .  " وكذلك جنزي احملسنني. وملا بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما " 

وهو يكون  . واالستواء اكتمال النضوج العضوي والعقلي    .  وبلوغ األشد اكتمال القوى اجلسمية    
ربيبا ومتبىن لفرعون وزوجه حىت بلغ هـذه        ،  فهل ظل موسى يف قصر فرعون     .  سن الثالثني  عادة حوايل 

ومل تسترح نفسه للحياة يف ظل تلك األوضاع اآلسنة اليت ال        ،  واعتزل القصر ،  أم إنه افترق عنهما   ؟  السن
 قـد   وخباصة أن أمه ال بد أن تكـون        ؟   - عليه السالم  - تستريح هلا نفس مصفاة جمتباة كنفس موسى      

والبغـي  ،  وهو يرى كيف يسام قومه اخلسف البشع والظلم الشنيع        . عرفته من هو ومن قومه وما ديانته      
 . وهو يرى أبشع صورة للفساد الشائع األثيم؛ اللئيم

والتعقيب ؛  ولكن سياق احلوادث بعد هذا يلهم شيئا من هذا كما سيجيء          .  ليس لدينا من دليل   
يشي كذلك بأنه أحسـن فأحسـن اهللا إليـه           " ذلك جنزي احملسنني  وك:  " على إتيانه احلكمة والعلم   

 : باحلكمة والعلم
هذا من شيعته وهـذا     : فوجد فيها رجلني يقتتالن   ،  ودخل املدينة على حني غفلة من أهلها       " 
هذا من  : قال. فوكزه موسى فقضى عليه   ؛  فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه       ؛  من عدوه 

إنه هو الغفـور    ،  فغفر له ،  فاغفريل،  رب إين ظلمت نفسي   : قال. و مضل مبني  عمل الشيطان إنه عد   
  . .  " رب مبا أنعمت علي فلن أكون ظهريا للمجرمني: قال. الرحيم

وهل كان مـن    ؟  فمن أي مكان جاء فدخلها     . . واملفهوم أا العاصمة وقتئذ    . .  ودخل املدينة 
، مث دخل إليها على حني غفلة من أهلـها        ،  ر والعاصمة أم إنه كان قد اعتزل القص     ؟  القصر يف عني مشس   

 ؟ يف وقت الظهرية مثال حني تغفو العيون
. هذا من شيعته وهذا من عدوه     . فوجد فيها رجلني يقتتالن    "  لقد دخل املدينة على كل حال     

  . .  " فاستغاثة الذي من شيعته على الذي من عدوه
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واآلخـر  . ويقال إنـه طبـاخ القصـر      ،  ة فرعون يقال إنه من حاشي    -  وقد كان أحدمها قبطيا   
فكيف وقـع   . فاستغاث اإلسرائيلي مبوسى مستنجدا به على عدومها القبطي       . وكانا يقتتالن . إسرائيلي

إن هذا ال يقـع إذا      ؟  كيف استغاث اإلسرائيلي مبوسى ربيب فرعون على رجل من رجال فرعون          ؟  هذا
إمنا يقع إذا كان اإلسرائيلي علـى ثقـة مـن أن    . شيةأو من احلا، متبىن، كان موسى ال يزال يف القصر 
منتصر ،  وأنه ناقم على امللك واحلاشية    . وأنه قد عرف أنه من بين إسرائيل      ،  موسى مل يعد متصال بالقصر    

فإنه بعيد االحتمال أن تطيق      - عليه السالم  - وهذا هو األنسب ملن يف مقام موسى      . لقومه املضطهدين 
  . . لشر والفسادنفسه البقاء يف مستنقع ا

  . .  " فوكزه موسى فقضى عليه " 
ممـا  . واملفهوم من التعبري أا وكزة واحدة كان فيها حتف القبطي         .  والوكز الضرب جبمع اليد   

ويعرب عما كان خياجله من الضـيق بفرعـون         ؛  ويصور كذلك انفعاله وغضبه   ،  يشي بقوة موسى وفتوته   
 . ومن يتصل به

فما كاد يراه   . ومل يعمد إىل القضاء عليه    ،  نه مل يكن يقصد قتل القبطي      ولكن يبدو من السياق أ    
فقـد كانـت مـن      ؛  وعزاها إىل الشيطان وغوايته   ،  جثة هامدة بني يديه حىت استرجع وندم على فعلته        

 : أو نفخ من الشيطان، والغضب شيطان، الغضب
  . .  " إنه عدو مضل مبني. هذا من عمل الشيطان: قال " 

ويتوجه إىل  ،  يعترف بظلمه لنفسه أن محلها هذا الوزر      ،   يف فزع مما دفعه إليه الغضب       مث استطرد 
 : طالبا مغفرته وعفوه، ربه

  . .  " رب إين ظلمت نفسي فاغفر يل: قال " 
 : واستغفاره، وحساسيته،  واستجاب اهللا إىل ضراعته

  . .  " إنه هو الغفور الرحيم. فغفر له " 
. أن ربه غفـر لـه     ،  ه املرهف وحسه املتوفز يف حرارة توجهه إىل ربه         وكأمنا أحس موسى بقلب   

حني يصل إرهافه وحساسيته إىل ذلـك       ،  فور الدعاء ،  والقلب املؤمن حيس باالتصال واالستجابة للدعاء     
وهـو   - عليه السالم  - وارتعش وجدان موسى   . . وحني تصل حرارة توجهه إىل هذا احلد      ؛  املستوى
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يعده من الوفاء بشكر النعمة اليت أنعمهـا        ،  فإذا هو يقطع على نفسه عهدا     ،  ربهيستشعر االستجابة من    
 : عليه ربه

  . .  " رب مبا أنعمت علي فلن أكون ظهريا للمجرمني: قال " 
وهو براءة من اجلرمية وأهلها يف كـل        .  فهو عهد مطلق أال يقف يف صف ارمني ظهريا ومعينا         

 . ومرارة الظلم والبغي، فاعا حتت تأثري الغيظحىت ولو كانت اند. صورة من صورها
 . مث نعمته يف القوة واحلكمة والعلم اليت آتاه اهللا من قبل؛ ذلك حبق نعمة اهللا عليه يف قبول دعائه

 - عليه السـالم   - تصور لنا شخصية موسى   ،  وقبلها اإلندفاع العنيف  ،  وهذه اإلرتعاشة العنيفة  
وسنلتقي ذه السمة البارزة يف هـذه الشخصـية يف          . ة االندفاع قوي،  حارة الوجدان ،  شخصية انفعالية 

 . مواضع أخرى كثرية
 :  بل حنن نلتقي ا يف املشهد الثاين يف هذه احللقة مباشرة

: قال له موسـى   ،  فإذا الذي استنصره باألمس يستصرخه    ؛  فأصبح يف املدينة خائفا يترقب     " 
يا موسى أتريد أن تقـتلين كمـا   : هو عدو هلما قالفلما أن أراد أن يبطش بالذي    . إنك لغوي مبني  

  . .  " وما تريد أن تكون من املصلحني، إن تريد إال أن تكون جبارا يف األرض؟ قتلت نفسا باألمس
، وتوجهـه إىل ربـه    ،  وندم موسى على فعلته   ،   لقد انتهت املعركة األوىل بالقضاء على القبطي      

 .  نفسه أال يكون ظهريا للمجرمنيوعهده على، ومغفرته له، واستغفاره إياه
 يترقب " ولفظ. يترقب االفتضاح واألذى  ،   ومر يوم وأصبح يف املدينة خائفا من انكشاف أمره        

وهي مسة الشخصية االنفعالية     . . ويتوقع الشر يف كل حلظة    ،  يصور هيئة القلق الذي يتلفت ويتوجس     " 
 " كما أنه يضخمها بكلميت   ،   والقلق ذا اللفظ   والتعبري جيسم هيئة اخلوف   . تبدو يف هذا املوقف كذلك    

فأعظم اخلوف مـا    ،  فإذا كان خائفا يترقب يف املدينة     ،  فاملدينة عادة موطن األمن والطمأنينة     " يف املدينة 
 ! كان يف مأمن ومستقر

وإال فما أرخص أن يزهق     .  وحالة موسى هذه تلهم أنه مل يكن يف هذا الوقت من رجال القصر            
خائفا  " وما كان ليخشى شيئا فضال على أن يصبح       ! قصر نفسا يف عهود الظلم والطغيان     أحد رجال ال  

 . لو أنه كان ما يزال يف مكانه من قلب فرعون وقصره " يترقب
 !  " فإذا الذي استنصره باألمس يستصرخه:  "  وبينما هو يف هذا القلق والتوجس إذا هو يطلع
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؛ إنه هو مشتبكا مع قبطي آخر     . س نصرته على القبطي    إنه صاحبه اإلسرائيلي الذي طلب باألم     
 ! ولعله يريد منه أن يقضي على عدومها املشترك بوكزة أخرى؛ وهو يستصرخ موسى لينصره

وإىل جوارها ندمه واستغفاره وعهده مع      .  ولكن صورة قتيل األمس كانت ما تزال ختايل ملوسى        
فإذا هو ينفعل على هـذا الـذي        . ن يلحقه األذى  مث هذا التوجس الذي يتوقع معه يف كل حلظة أ         . ربه

 : ويصفه بالغواية والضالل، يستصرخه
  . .  " إنك لغوي مبني: قال له موسى " 

.  غوي بعراكه هذا الذي ال ينتهي واشتباكاته اليت ال تثمر إال أن تثري الثائرة على بين إسـرائيل                 
فال قيمة ملثل هذه االشتباكات اليت تضر       . فاءوعن احلركة املثمرة ضع   ،  وهم عن الثورة الكاملة عاجزون    

 . وال تفيد
فاندفع يريـد أن  ، انفعلت نفسه بالغيظ من القبطي - بعد ذلك -  ولكن الذي حدث أن موسى 

وهلذا االندفاع داللته على تلك السمة االنفعالية اليت أشـرنا  ! يقضي عليه كما قضى على األول باألمس     
، بالغيظ من الظلم   - عليه السالم  - ب آخر على مدى امتالء نفس موسى      ولكن له داللته من جان    ،  إليها

الطويـل  ،  والتوفز لرد العدوان الطـاغي    ،  والضيق باألذى الواقع على بين إسرائيل     ،  والنقمة على البغي  
 . الذي حيتفر يف القلب البشري مسارب من الغيظ وأخاديد، األمد

يا موسى أتريد أن تقتلين كمـا قتلـت         : قال ،فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو هلما         " 
  . .  " وما تريد أن تكون من املصلحني، إن تريد إال أن تكون جبارا يف األرض؟ نفسا باألمس

أن تضيق الـنفس    ،  وخييم الظالم ،  وختتل املوازين ،  ويفسد اتمع ،   وإنه ليقع حينما يشتد الظلم    
ويفسد الفطرة العامة حىت لريى الناس الظلم فال        ؛  العرفالطيبة بالظلم الذي يشكل األوضاع والقوانني و      

بل يقع أن يصل فساد الفطرة إىل حد إنكار الناس          ؛  ويرون البغي فال جتيش نفوسهم لدفعه     ،  يثورون عليه 
كما  " جبارا يف األرض   " ويسمون من يدفع عن نفسه أو غريه      ؛  على املظلوم أن يدفع عن نفسه ويقاوم      

حىت ومهوا أن هـذا هـو       .  أم ألفوا رؤية الطغيان يبطش وهم ال يتحركون        ذلك. قال القبطي ملوسى  
فإذا رأوا  ! وأن هذا هو الصالح   ! وأن هذا هو اخللق   ،  وأن هذا هو األدب   ،  وأن هذا هو الفضل   ،  األصل

 . . فيحطم السياج الذي أقامه الطغيان حلماية األوضاع اليت يقوم عليها         ،  مظلوما يدفع الظلم عن نفسه    
ومسوا هذا املظلوم الـذي     ،  وا مظلوما يهب لتحطيم ذلك السياج املصطنع الباطل ولولوا ودهشوا         إذا رأ 
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ومل ينل الظامل الطاغي من نقمتهم ولـومهم        . وصبوا عليه لومهم ونقمتهم   ،  يدفع الظلم سفاكا أو جبارا    
  !من ضيقه بالظلم الثقيل - حىت على فرض وره - ومل جيدوا للمظلوم عذرا! إال القليل

حىت رأيناه ينـدفع يف      - عليه السالم  - فضاقت به نفس موسى   ،   ولقد طال الظلم ببين إسرائيل    
ويهم أن يبطش بالذي هو عدو      ،  مث يندفع يف املرة الثانية ملا ندم عليه حىت ليكاد يفعله          ،  املرة األوىل ويندم  

 . له ولقومه
م بالنفوس يعلم أن للطاقـة البشـرية   فاهللا العلي، واستجاب له، بل رعاه،   لذلك مل يتخل اهللا عنه    

. يندفع املضطهد إىل اهلجوم واالقتحام    ،  وتغلق أبواب النصفة  ،  وأن الظلم حني يشتد   . حدا يف االحتمال  
كما ول اجلماعات البشرية اليت مسخ الظلم فطرا بإزاء         ،  فلم يهول يف وصف الفعلة اليت فعلها موسى       

 . ود حتت الضغط والكظم والضيقمثل هذا العمل الفطري مهما جتاوز احلد
فهو ال يـربر    ،   وهذه هي العربة اليت تستشف من طريقة التعبري القرآنية عن احلادثتني وما تالمها            

ولعل وصفها بأا ظلم للنفس إمنا نشأ من انـدفاع موسـى بـدافع         . الفعلة ولكنه كذلك ال يضخمها    
أو لعله كان ألنه اسـتعجل       . . وع على عني اهللا   املصن،  وهو املختار ليكون رسول اهللا    . العصبية القومية 

حيـث ال جتـدي   ، واهللا يريد أن يكون اخلالص الشامل بالطريقة اليت قضاها ؛  االشتباك بصنائع الطغيان  
كما كف اهللا املسلمني يف مكة عن االشتباك حـىت     . تلك االشتباكات الفردية اجلانبية يف تغيري األوضاع      

 . جاء األوان
ملا عـرف عـن     . وأن شبهات تطايرت حول موسى    ،  ة فاحت عن قتيل األمس     ويبدو أن رائح  

، إىل جانب ما يكون قد باح به صاحبه اإلسرائيلي سرا بني قومه           ،  كراهيته من قبل لطغيان فرعون وملئه     
 . مث تفشى بعد ذلك خارج بين إسرائيل

 مثـل هـذه    نرجح هذا ألن قتل موسى ألحد رجال فرعون يف معركة بينه وبني إسـرائيلي يف              
فيشيع عادة وتتناقلـه األلسـنة يف       ،  يشفى بعض غيظهم  ،  الظروف يعد حدثا مرحيا لنفوس بين إسرائيل      

وخباصة إذا عرف عن موسى من قبل نفرته مـن          ،  حىت يفشو ويتطاير هنا وهناك    ،  مهس وفرح وتشف  
 . وانتصاره للمظلومني، البغي

، ألا عندئذ جتسمت له حقيقـة     ،   بالتهمة  فلما أراد موسى أن يبطش بالقبطي الثاين واجهه هذا        
 . " ؟  أتريد أن تقتلين كما قتلت نفسا باألمس:  " وقال له تلك املقالة، وهو يراه يهم أن يبطش به
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  " إن تريد إال أن تكون جبارا يف األرض وما تريد أن تكون من املصلحني             :  "  أما بقية عبارته  
ال حيب البغـي    ،  حلياة مسلكا يعرف به أنه رجل صاحل مصلح       فتلهم أن موسى كان قد اختذ له يف ا        . . 

يريد أن يكون جبـارا  . ويتهمه بأنه خيالف عما عرف عنه؛ فهذا القبطي يذكره ذا ويوري به  . والتجرب
وطريقة خطابه لـه وموضـوع      . ودئة ثائرة الشر  ،  يقتل الناس بدال من إصالح ذات البني      ،  ال مصلحا 

وإال ما جرؤ املصري علـى      . سى مل يكن إذ ذاك حمسوبا من رجال فرعون        كالمها يلهم أن مو   ،  خطابه
 . وملا كان هذا موضوع خطابه، خطابه ذه اللهجة

ألنه ملا قـال لـه      ،  إن هذا القول كان من اإلسرائيلي ال من القبطي        :  ولقد قال بعض املفسرين   
حسـب  ،   عـدو هلمـا    مث تقدم حنوه وهو غاضب ليبطش بالذي هو       ،   " إنك لغوي مبني  :  " موسى

 وأذاع بالسر الذي يعرفه وحده    ،  فقال مقالته ،  وأنه يتقدم ليبطش به هو    ،  اإلسرائيلي أنه غاضب عليه هو    
 . وإمنا محلهم على هذا القول أن ذلك السر كان جمهوال عند املصريني. . 

قـد  وأـا  . وقد عللنا شيوع ذلك السر.  ولكن األقرب أن يكون القبطي هو الذي قال ما قال   
 . )1(تكون فراسة أو حدسا من املصري مبساعدة الظروف احمليطة باملوضوع 

وأن الرجل أفلت لينهي إىل املـأل       ،   والظاهر أن موسى مل يقدم بعد إذ ذكره الرجل بفعلة األمس          
. مث إذا مشهد جديد   . فهنا فجوة يف السياق بعد املشهد السابق      . من قوم فرعون أن موسى هو صاحبها      

وينصح باهلرب من املدينة    ،  حيذره ائتمار املأل من قوم فرعون به      ،  ىل موسى من أقصى املدينة    رجل جييء إ  
 : إبقاء على حياته

فـاخرج  . يا موسى إن املأل يأمترون بك ليقتلوك      : قال. وجاء رجل من أقصى املدينة يسعى      " 
  . .  " إين لك من الناصحني

 ! م مشيئتهالتت،  إا يد القدرة تسفر يف اللحظة املطلوبة
. وهم رجال حاشيته وحكومته واملقربون إليه أا فعلة موسـى         ،   لقد عرف املأل من قوم فرعون     

. واالنتصار لبين إسـرائيل   ،  فهي فعلة طابعها الثورة والتمرد    . وما من شك أم أحسوا فيها بشبح اخلطر       
حقت أن يشتغل ا فرعون     ولو كانت جرمية قتل عادية ما است      . وإذن فهي ظاهرة خطرية تستحق التآمر     

األرجح أنه الرجل املؤمن من آل فرعون الذي يكتم         . فانتدبت يد القدرة واحدا من املأل     . واملأل والكرباء 

                                                 
 . لرأي األخري أميل اآلن جريت على الرأي األول يف كتاب التصوير الفين يف القرآن ولكين إىل هذا ا)1(
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يف جـد    " من أقصى املدينة   "  انتدبته ليسعى إىل موسى    )1(] غافر  [  والذي جاء ذكره يف سورة    ،  إميانه
فاخرج إين لـك  ، إن املأل يأمترون بك ليقتلوك:  " مللكليبلغه قبل أن يبلغه رجال ا    ،  واهتمام ومسارعة 

  . .  " من الناصحني
  . .  " رب جنين من القوم الظاملني: قال. فخرج منها خائفا يترقب " 

التوجه ،  ونلمح معها . التوفز والتلفت .  ومرة أخرى نلمح السمة الواضحة يف الشخصية االنفعالية       
وترقب األمن عنـده    ،  وااللتجاء إىل محاه يف املخافة    ،   إىل محايته ورعايته   والتطلع،  املباشر بالطلب إىل اهللا   

  . .  " رب جنين من القوم الظاملني:  " والنجاة
غري مزود إال باالعتمـاد علـى   ، وحيدا فريدا، خائفا يترقب،  مث يتبعه السياق خارجا من املدينة     

 : والتوجه إليه طالبا عونه وهداه؛ مواله
  . .  " عسى ريب أن يهديين سواء السبيل: لقاء مدين قالوملا توجه ت " 

فريدا وحيدا مطاردا يف الطرق الصـحراوية يف اجتـاه          - عليه السالم  -  ونلمح شخصية موسى  
فقد خرج  ،  ال زاد وال استعداد   ،  وأبعاد مترامية ،  مسافات شاسعة . مدين يف جنويب الشام ومشايل احلجاز     

. ومل يتزود ومل يتخذ دلـيال     ،  مل يتلبث ،  مرتعجا بنذارة الرجل الناصح   وخرج  ،  من املدينة خائفا يترقب   
عسى ريب أن يهـديين  :  " متطلعة إىل هداه، مستسلمة له، ونلمح إىل جانب هذا نفسه متوجهة إىل ربه 

  . .  " سواء السبيل
هيـة  بل من الرفا. بعد فترة من األمن، يف قلب املخافة - عليه السالم  -  ومرة أخرى جند موسى   

ويبحثون ،  يطارده فرعون وجنده  ،  وجنده وحيدا جمردا من قوى األرض الظاهرة مجيعا       . والطراءة والنعمى 
ولكن اليد اليت رعته ومحته هناك ترعاه وحتميه        . لينالوا منه اليوم ما مل ينالوه منه طفال       ،  عنه يف كل مكان   

ويصل إىل حيث ال متتد إليه اليد الباطشة        ،  فها هو ذا يقطع الطريق الطويل     . وال تسلمه ألعدائه أبدا   ،  هنا
 : بالسوء

. ووجد من دوم امرأتني تـذودان     ،  وجد عليه أمة من الناس يسقون     ،  وملا ورد ماء مدين    " 
مث تـوىل إىل    ،  فسقى هلمـا  . وأبونا شيخ كبري  ،  ال نسقي حىت يصدر الرعاء    : قالتا؟  ما خطبكما : قال
  . .  "  فقريرب إين ملا أنزلت إيل من خري: فقال، الظل

                                                 
  ). 28( اآلية " أتقتلون رجالً أن يقول ريب اهللا : وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إميانه " )1(
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وإذا هو يطلع   . وصل إليه وهو جمهود مكدود    .  لقد انتهى به السفر الشاق الطويل إىل ماء ملدين        
وجد  - عليه السالم  - كنفس موسى ،  السليمة الفطرة ،  على مشهد ال تستريح إليه النفس ذات املروءة       
. عان غنمهما عن ورود املـاء     ووجد هناك امرأتني متن   ؛  الرعاة الرجال يوردون أنعامهم لتشرب من املاء      

وأن يفسح هلمـا  ، أن تسقي املرأتان وتصدرا بأغنامهما أوال   ،  واألوىل عند ذوي املروءة والفطرة السليمة     
 . الرجال ويعينومها

وهو يشهد هـذا املنظـر املنكـر        ،  ليستريح،  املسافر املكدود ،   ومل يقعد موسى اهلارب املطارد    
 :  يسأهلما عن أمرمها الغريببل تقدم للمرأتني. املخالف للمعروف

  " . ؟ ما خطبكما: قال " 
  . .  " ال نسقي حىت يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبري: قالتا " 

فهما امرأتان  ،  إنه الضعف .  فأطلعتاه على سبب انزوائهما وتأخرمها وذودمها لغنمهما عن الورود        
 - وثارت خنوة موسـى   ! جمالدة الرجال وأبومها شيخ كبري ال يقدر على الرعي و       . وهؤالء الرعاة رجال  

كما ينبغي أن   ،  تقدم ليسقي للمرأتني أوال   . فتقدم إلقرار األمر يف نصابه    . وفطرته السليمة  - عليه السالم 
وهو مكـدود   . وال سند له فيها وال ظهري     ،  وهو غريب يف أرض ال يعرفها     . يفعل الرجال ذوو الشهامة   

ولكن هذا كلـه ال     . من خلفه اعداء ال يرمحون    ،  وهو مطارد  .قادم من سفر طويل بال زاد وال استعداد       
 : وإقرار احلق الطبيعي الذي تعرفه النفوس، يقعد به عن تلبية دواعي املروءة و النجدة واملعروف

  . .  " فسقى هلما " 
كما يشي بقوته اليت ترهب حىت وهـو يف         .  مما يشهد بنبل هذه النفس اليت صنعت على عني اهللا         

فإمنا يتأثر . ولعلها قوة نفسه اليت أوقعت يف قلوب الرعاة رهبته أكثر من قوة جسمه           . سفر الطويل إعياء ال 
 . الناس أكثر بقوة األرواح والقلوب

  . .  " مث توىل إىل الظل " 
 . وأن السفرة كانت يف ذلك القيظ واحلر،  مما يشري إىل أن األوان كان أوان قيظ وحر

  . .  "  إيل من خري فقريرب إين ملا أنزلت: فقال " 
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. ظل اهللا الكرمي املنان   . ويأوى إىل الظل العريض املمدود    ،   إنه يأوي إىل الظل املادي البليل جبسمه      
رب إين  . رب إين فقـري   . رب إين يف اهلاجرة   .  " إين ملا أنزلت إيل من خري فقري      . رب:  " بروحه وقلبه 

 . ك فقري حمووجرب إين إىل فضلك ومنك وكرم. رب إين ضعيف. وحيد
والظـل  ،  والركن الركني ،   ونسمع من خالل التعبري رفرفة هذا القلب والتجاءه إىل احلمى اآلمن          

رب إين ملـا    :  " واالتصال العميق ،  واالنعطاف الرفيق ،  نسمع املناجاة القريبة واهلمس املوحي    . والظليل
  . .  " أنزلت إيل من خري فقري

يف مشهد املناجاة حىت يعجل السـياق مبشـهد          - ه السالم علي -  وما نكاد نستغرق مع موسى    
 . كأمنا السماء تسارع فتستجيب للقلب الضارع الغريب، معقبا يف التعبري بالفاء، الفرج

 .  " إن أيب يدعوك ليجزيك أجرما سقيت لنا      : قالت. فجاءته إحدامها متشي على استحياء     " 
 . 

دعوة الشيخ الكبري استجابة من السماء لـدعوة موسـى          إا  ! ويا لقربه ويا لنداه   :  يا فرج اهللا  
متشـي   " وقد جاءته  " إحدامها:  " دعوة حتملها . دعوة لإليواء والكرامة واجلزاء على اإلحسان     . الفقري

يف غـري   . على استحياء . مشية الفتاة الطاهرة الفاضلة العفيفة النظيفة حني تلقى الرجال         " على استحياء 
حيكيـه  ، جاءته لتنهي إليه دعوة يف أقصر لفظ وأخصره وأدلـه   .  تبجح وال إغواء   ما تبذل وال تربج وال    

ال ؛  فمع احلياء اإلبانة والدقة والوضوح    .  " إن أيب يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا       :  " القرآن بقوله 
ميـة  فالفتـاة القو  . وذلك كذلك من إحياء الفطرة النظيفة السليمة املسـتقيمة        . التلجلج والتعثر والربكة  

. ولكنها لثقتها بطهارا واسـتقامتها ال تضـطرب       ،  تستحي بفطرا عند لقاء الرجال واحلديث معهم      
 . وال تزيد، إمنا تتحدث يف وضوح بالقدر املطلوب؛ االضطراب الذي يطمع ويغري ويهيج

ابة واالسـتج ،  وال يفسح اال لغري الدعوة من الفتاة      ،   وينهي السياق هذا املشهد فال يزيد عليه      
إنه ابـن أخـي   : وقيل. الذي مل ينص على امسه. مث إذا مشهد اللقاء بينه وبني الشيخ الكبري     . من موسى 

 . )1(وإن امسه يثرون . شعيب النيب املعروف

                                                 
وأنا . . إنه قد يكون النيب شعيباً أو ال يكون : وقلت مرة. إن هذا الرجل هو شعيب:  سبق أن قلت مرة يف الظالل   )1(

والذي حيمل على هذا الترجيح أن هذا الرجل شـيخ  . إمنا هو شيخ آخر من مدين  اآلن أميل إىل ترجيح أنه ليس هو و       
 بني بقية قومه - النيب -فلو كان هو شعيب . وشعيب شهد ملك قومه، املكذبني له، ومل يبق معه إال املؤمنون به. كبري
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  . .  " جنوت من القوم الظاملني. ال ختف: قال، فلما جاءه وقص عليه القصص " 
ولكن حاجـة   . جة إىل الطعام والشراب   كما كان يف حا   ؛   فقد كان موسى يف حاجة إىل األمن      

ومن مث أبرز السياق يف مشهد اللقاء قول الشيخ         . نفسه إىل األمن كانت أشد من حاجة جسمه إىل الزاد         
. ويشعره باألمان ،  فجعلها أول لفظ يعقب به على قصصه ليلقي يف قلبه الطمأنينة           " ال ختف :  " الوقور

وال يصلون ملن فيها بـأذى وال   ،  فال سلطان هلم على مدين     " جنوت من القوم الظاملني   :  " مث بني وعلل  
 . ضرار

 :  مث نسمع يف املشهد صوت األنوثة املستقيمة السليمة
 .  " إن خري من استأجرت القوي األمني. يا أبت استأجره؛ قالت إحدامها " 

اك الذي ال بـد     ومن االحتك ،  ومن مزامحة الرجال على املاء    ،   إا وأختها تعانيان من رعي الغنم     
وتريد أن تكون امرأة تأوي إىل      ؛  وهي تتأذى وأختها من هذا كله     . منه للمرأة اليت تزاول أعمال الرجال     

واملرأة العفيفة الروح النظيفـة     . امرأة عفيفة مستورة ال حتتك بالرجال الغرباء يف املرعى واملسقى         ؛  بيت
 .  للتبذل الناشئ من هذه املزامحةوال، ال تستريح ملزامحة الرجال، السليمة الفطرة، القلب

رأت من قوته ما يهابـه الرعـاء        .  وها هو ذا شاب غريب طريد وهو يف الوقت ذاته قوي أمني           
ورأت من أمانته ما جيعله     . والغريب ضعيف مهما اشتد   . وهو غريب . فيفسحون له الطريق ويسقي هلما    

 باستئجاره ليكفيها وأختها مؤنة العمل      فهي تشري على أبيها   . عف اللسان والنظر حني توجهت لدعوته     
فاألمني على العرض هكذا أمني على مـا        . أمني على املال  ،  وهو قوي على العمل   . واالحتكاك والتبذل 

، فهي بريئة الـنفس . وال ختشى سوء الظن والتهمة، وهي ال تتلعثم يف هذه اإلشارة وال تضطرب      . سواه
 . تم وال جتمجم وهي تعرض اقتراحها على أبيهاوال تتم، ومن مث ال ختشى شيئا؛ نظيفة احلس

كرفع احلجر الذي يغطي البئر وكان ال       .  وال حاجة لكل ما رواه املفسرون من دالئل قوة موسى         
إمنا كـان الرعـاء     ،  فالبئر مل يكن مغطى   . إال عشرون أو أربعون أو أكثر أو أقل        - فيما قالوا  - يرفعه

 . هلما مع الرعاءأو سقى ، يسقون فنحاهم وسقى للمرأتني
                                                                                                                                               

املتهم لنبيهم وبناتـه مـن أول   فليس هذا سلوك قوم مؤمنني، وال مع   . املؤمنني، ما سقوا قبل بنيت نبيهم الشيخ الكبري       
 ! جيل

ولو كان شعيباً النيب لسمعنا صوت النبوة يف شيء         . يضاف إىل هذا أن القرآن مل يذكر شيئاً عن تعليمه ملوسى صهره           
 . من هذا مع موسى وقد عاش معه عشر سنوات
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امشي خلفي ودليين علـى الطريـق       : وال حاجة كذلك ملا رووه عن دالئل أمانته من قوله للفتاة          
فهـذا كلـه    . . أو أنه قال هلا هذا بعد أن مشى خلفها فرفع اهلواء ثوا عن كعبـها    . خوف أن يراها  

وهي ،  ف النظر نظيف احلس   عفي - عليه السالم  - وموسى. ودفع لريبة ال وجود هلا    ،  تكلف ال داعي له   
فالعفة تنضح يف التصـرف  . والعفة واألمانة ال حتتاجان لكل هذا التكلف عند لقاء رجل وامرأة       ،  كذلك

 ! العادي البسيط بال تكلف وال اصطناع
ومـيال  ،  ولعله أحس من نفس الفتاة ونفس موسى ثقة متبادلة        .  واستجاب الشيخ القتراح ابنته   

والقوة واألمانة حني جتتمعان يف رجل ال شك فو إليه طبيعة الفتـاة             . ء أسرة صاحلا لبنا ،  فطريا سليما 
فجمع الرجل بني الغايتني وهو يعرض على       . السليمة اليت مل تفسد ومل تلوث ومل تنحرف عن فطرة اهللا          

فإن زادها إىل عشر فهـو      . موسى أن يزوجه إحدى ابنتيه يف مقابل أن خيدمه ويرعى ماشيته مثاين سنني            
 . ضل منه ال يلزم بهتف

فـإن أمتمـت    . على أن تأجرين مثاين حجج    ،  إين أريد أن أنكحك إحدى ابنيت هاتني      : قال " 
 .  " ستجدين إن شاء اهللا من الصاحلني. وما أريد أن أشق عليك. عشرا فمن عندك

ولعله كان يشعر كمـا      -  وهكذا يف بساطة وصراحة عرض الرجل إحدى ابنتيه من غري حتديد          
عرضها يف غري حتـرج وال      . وهي اليت وقع التجاوب والثقة بني قلبها وقلب الفىت        ،  أا حمددة  - اأسلفن
وال مـا   ،  يعرض بناء أسرة وإقامة بيت وليس يف هذا ما خيجل         . فهو يعرض نكاحا ال خيجل منه     . التواء

اليت تنحرف عن سواء    والتصنع والتكلف مما يشاهد يف البيئة       ،  يدعو إىل التحرج والتردد واإلمياء من بعيد      
متنع الوالد أو ويل األمر من التقدم ملن يرتضـي خلقـه            ،  وختضع لتقاليد مصطنعة باطلة سخيفة    ،  الفطرة

أو ال  ،  وحتتم أن يكون الزوج أو وليه أو وكيله هو الذي يتقدم          ؛  ودينه وكفايته البنته أو أخته أو قريبته      
من مفارقات مثل هذه البيئة املنحرفـة أن الفتيـان          و! يليق أن جييء العرض من اجلانب الذي فيه املرأة        

فأمـا  . والفتيات يلتقون ويتحدثون وخيتلطون ويتكشفون بعضهم لبعض يف غري ما خطبة وال نية نكاح             
وتقوم احلوائل املتكلفة ومتتنع املصـارحة      ،  فيهبط اخلجل املصطنع  ،  حني تعرض اخلطبة أو يذكر النكاح     

 ! والبساطة واإلبانة
بل كانت النساء تعـرض   ع اآلباء يعرضون بنام على الرجال على عهد رسول اهللا        ولقد كان   

ال ، كان يتم هذا يف صراحة ونظافة وأدب مجيـل  . أو من يرغب يف تزوجيهن منهم      ع نفسها على النيب  
ابنته حفصة على أيب بكر فسكت وعلى        - رضي اهللا عن   - عرض عمر  . . ختدش معه كرامة وال حياء    
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. عسى أن جيعل اهللا هلا نصيبا فيمن هو خري منهما         ،  ذا طيب خاطره   ع فلما أخرب النيب  ،  رعثمان فاعتذ 
فألقت إليه والية أمرها يزوجهـا      . فاعتذر هلا  ع وعرضت امرأة نفسها على رسول اهللا      ع مث تزوجها 
 . علمها إيامها فكان هذا صداقها، فزوجها رجال ال ميلك إال سورتني من القرآن. ممن يشاء
يف غري ما تعلثم وال     . مبثل هذه البساطة والوضاءة سار اتمع اإلسالمي يبين بيوته ويقيم كيانه           و

 . مججمة وال تصنع وال التواء
فعرض على موسى ذلك العرض واعدا إياه أال         - صاحب موسى  -  وهكذا صنع الشيخ الكبري   

و هـو   . من الصاحلني يف معاملته ووفائه    راجيا مبشيئة اهللا أن جيده موسى       ؛  يشق عليه وال يتعبه يف العمل     
. وال جيزم بأنه مـن الصـاحلني  ، فهو ال يزكي نفسه   . أدب مجيل يف التحدث عن النفس ويف جانب اهللا        

 . ويكل األمر يف هذا ملشيئة اهللا، ولكن يرجو أن يكون كذلك
 : وأشهد اهللا، يف وضوح كذلك ودقة؛  وقبل موسى العرض وأمضى العقد

 .  " واهللا علي ما نقول وكيل. أميا األجلني قضيت فال عدوان على.  وبينكقال ذلك بيين " 
ومن مث يقـر    . وال احلياء ،  وال اللعثمة ،   إن مواضع العقد وشروط التعاقد ال جمال للغموض فيها        

أميا األجلني  :  " مث يقرر هذا ويوضحه   . على ما عرض الشيخ من الشروط     ،  ويربم العقد ،  موسى العرض 
فال عـدوان يف تكـاليف      ،  سواء قضيت مثاين سنوات أو أمتمت عشرا       . .  " دوان علي قضيت فال ع  

.  " واهللا على ما نقول وكيـل      "  . . فالزيادة على الثمانية اختيار   ؛  وال عدوان يف حتتيم العشر    ،  العمل
 . وكفى باهللا وكيال. فهو الشهيد املوكل بالعدل بني املتعاقدين

وتوفيـة  ،  ووضوح شخصيته ،  ذا البيان متشيا مع استقامة فطرته     ه - عليه السالم  -  بني موسى 
فقد روي  . وهو ينوي أن يويف بأفضل األجلني كما فعل       . بواجب املتعاقدين يف الدقة والوضوح والبيان     

 . )1( " قضى أكثرمها وأطيبهما:  " أخرب أنه ع أن رسول اهللا
. وقد أمن مـن فرعـون وكيـده       ؛  املقام يف بيت محيه    - عليه السالم  -  وهكذا اطمأن مبوسى  

فلندع اآلن هذه احللقة متضـي يف طريقهـا حـىت      . . وحلكمة مقدرة يف علم اهللا كان هذا الذي كان        
  . . فقد سكت السياق فيها عند هذا احلد وأسدل الستار. تنقضي

|     |     | 

                                                 
 .  أخرجه البخاري)1(
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شيء يف سـياق    ال يذكر عنها     - عليه السالم  - ومتضي السنوات العشر اليت تعاقد عليها موسى      
، عائدا من مـدين إىل مصـر      ،  مث تعرض احللقة الثالثة بعد ما قضى موسى األجل وسار بأهله          ،  السورة

ولكن جو العودة غري جـو الرحلـة        . يسلك إليها الطريق الذي سلكه منذ عشر سنوات وحيدا طريدا         
ويكلفـه النـهوض    ،  ويكلمهليناديه ربه   . إنه عائد ليتلقى يف الطريق ما مل خيطر له على بال           . . األوىل

ليطلق له بين إسرائيل    ،  مهمة الرسالة إىل فرعون وملئه    . وعلمه ورباه ،  باملهمة اليت من أجلها وقاه ورعاه     
يعبدون رم ال يشركون به أحدا ويرثون األرض اليت وعدهم ليمكن هلم فيهـا مث ليكـون لفرعـون                   

 :  كما وعد اهللا حقاولتكون ايتهم على يديه، وهامان وجنودمها عدوا وحزنا
إين ،  امكثـوا : قال ألهله ،  فلما قضى موسى األجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا           " 

فلما أتاها نودي من شاطى ء      . لعلي آتيكم منها خبرب أو جذوة من النار لعلكم تصطلون         ،  آنست نارا 
، وأن ألق عصـاك ؛  رب العاملنيأن يا موسى إين أنا اهللا  : الوادي األمين يف البقعة املباركة من الشجرة      

اسـلك  . إنك من اآلمـنني ، يا موسى أقبل وال ختف، فلما رآها تز كأا جان وىل مدبرا ومل يعقب     
واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانـان مـن          ،  يدك يف جيبك خترج بيضاء من غري سوء       

.  منهم نفسا فأخاف أن يقتلون     رب إين قتلت  : قال. إم كانوا قوما فاسقني   ،  ربك إىل فرعون وملئه   
سنشـد  : قال. فأرسله معي ردءا يصدقين إين أخاف أن يكذبون   ،  وأخي هارون هو أفصح مين لسانا     

  . .  " بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. عضدك بأخيك وجنعل لكما سلطانا فال يصلون إليكما
عليـه   - مام تـدبري اهللا ملوسـى      وقبل أن نستعرض هذين املشهدين يف هذه احللقة نقف قليال أ          

  . . يف هذا الطريق، ويف هذه الرحلة ذهابا وجيئة، يف هذه السنوات العشر - السالم
مند أن كان رضيعا يف املهد      . خطوة خطوة  - عليه السالم  -  لقد نقلت يد القدرة خطى موسى     

يف قلب امرأته لينشأ يف كنـف       وألقت عليه احملبة    . ألقت به يف اليم ليلتقطه آل فرعون      . حىت هذه احللقة  
وأرسلت إليه بالرجل املؤمن مـن      . ودخلت به املدينة على حني غفلة من أهلها ليقتل منهم نفسا          . عدوه

وصاحبته يف الطريق الصحراوي من مصر إىل مدين وهـو          . آل فرعون ليحذره وينصحه باخلروج منها     
مث ليعـود   . ري ليأجره هذه السنوات العشر    ومجعته بالشيخ الكب  . وحيد مطارد على غري زاد وال استعداد      

  . . بعدها فيتلقى التكليف
 . . قبل النداء وقبـل التكليـف     ،  ومن التلقي والتجريب  ،   هذا خط طويل من الرعاية والتوجيه     

وجتربـة النـدم والتحـرج      ،  وجتربة االندفاع حتت ضغط الغيظ احلبيس     . جتربة الرعاية واحلب والتدليل   
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وجتربة اخلدمة ورعـي    . وجتربة الغربة والوحدة واجلوع   . خلوف واملطاردة والفزع  وجتربة ا . واالستغفار
واملشـاعر  ،  وما يتخلل هذه التجارب الضخمة من شىت التجـارب الصـغرية          . الغنم بعد حياة القصور   

إىل جانب ما آتاه اهللا حني بلغ أشـده مـن العلـم              . . واإلدراك واملعرفة ،  واخلواجل واخلواطر ،  املتباينة
 . كمةواحل

حيتاج صاحبه إىل زاد ضـخم مـن        ؛   إن الرسالة تكليف ضخم شاق متعدد اجلوانب والتبعات       
ووحيه وتوجيهه  ،  إىل جانب هبة اهللا اللدنية    ،  التجارب واإلدراك واملعرفة والتذوق يف واقع احلياة العملي       

 . للقلب والضمري
فهو مرسـل   ع. لة حممدعدا رسا -  ورسالة موسى بالذات قد تكون أضخم تكليف تلقاه بشر 

وأعـرقهم  ،  وأثبتـهم ملكـا   ،  وأقدمهم عرشا ،  أعىت ملوك األرض يف زمانه    ،  إىل فرعون الطاغية املتجرب   
 . وأشدهم تعبدا للخلق واستعالء يف األرض، حضارة

فمـردوا عليـه    ،   وهو مرسل الستنقاذ قوم قد شربوا من كؤوس الذل حىت استمرأوا مذاقـه            
ويذهب مبا فيها مـن اخلـري       ؛  لذل يفسد الفطرة البشرية حىت تأسن وتتعفن      وا. واستكانوا دهرا طويال  

فاستنقاذ قوم كهؤال ء عمل شـاق       . واجلمال والتطلع ومن االمشئزاز من العفن والننت والرجس والدنس        
 . عسري

فال هي قلـوب  . وفسدت صورا يف قلوم، احنرفوا عنها؛   وهو مرسل إىل قوم هلم عقيدة قدمية      
ومعاجلـة مثـل هـذه      . وال هي باقية على عقيدا القدمية     ؛  ل العقيدة اجلديدة برباءة وسالمة    خامة تتقب 

 . وااللتواءات فيها والرواسب واالحنرافات تزيد املهمة مشقة وعسرا. القلوب شاقة عسرية
فألول مرة يصبح بنو إسرائيل     . بل إلنشائها من األساس   ،   وهو يف اختصار مرسل إلعادة بناء أمة      

 . وإنشاء األمم عمل ضخم شاق عسري. حتكمها رسالة، له حياة خاصة،  مستقالشعبا
فهي منوذج كامل لبناء أمة على أسـاس        ،   ولعله هلذا املعىن كان عناية القرآن الكرمي ذه القصة        

وما يعتوره مـن احنرافـات وانطباعـات        . وما يعترض هذا العمل من عقبات خارجية وداخلية       ،  دعوة
 . وجتارب وعراقيل

عليـه   -  فأما جتربة السنوات العشر فقد جاءت لتفصل بني حياة القصور اليت نشأ فيها موسـى  
 . وحياة اجلهد الشاق يف الدعوة وتكاليفها العسرية - السالم
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وظالال خاصة تلقيها على النفس وتطبعها ا مهما        ،  وتقاليد خاصة ،  إن حلياة القصور جوا خاصا    
، والرسالة معاناة جلماهري من الناس فيهم الغين والفقري       . إلدراك والشفافية تكن هذه النفس من املعرفة وا     

. وفيهم الطيب واخلبيث واخلري والشرير    ؛  واملهذب واخلشن ،  وفيهم النظيف والوسخ  ،  والواجد واحملروم 
وللفقراء عادات خاصـة يف أكلـهم        . . وفيهم وفيهم  . . والصابر واجلزوع ،  وفيهم القوي والضعيف  

وطريقـة حـديثهم    ،  وطريقة تصـورهم للحيـاة    ،  وطريقة فهمهم لألمور  ،  لبسهم ومشيهم وشرم و 
وهذه العادات تثقل على نفوس املنعمني ومشاعر الـذين     . . وطريقة تعبريهم عن مشاعرهم   ،  وحركتهم

مهما تكن قلوب هـؤالء     ،  وال يكادون يطيقون رؤيتها فضال على معاناا وعالجها       ؛  تربوا يف القصور  
ألن مظهرهم وطبيعة عادام ال تفسح هلـم يف قلـوب أهـل             ،  عامرة باخلري مستعدة للصالح   الفقراء  
 ! القصور

مهما تكـن    - وقلوب أهل القصور   . .  وللرسالة تكاليفها من املشقة والتجرد والشظف أحيانا      
ن واملشقة  ال تصرب طويال على اخلشونة واحلرما      - مستعدة للتضحية مبا اعتادته من اخلفض والدعة واملتعة       

 عند معاناا يف واقع احلياة 
أن ختفض مما اعتادته نفسه من تلـك         - عليه السالم  -  فشاءت القدرة اليت تنقل خطى موسى     

وأن جتعله يستشعر النعمة يف أن يكون راعي غنم جيـد القـوت             ،  وأن تزج به يف جمتمع الرعاة     ؛  احلياة
، أن يرتع من حسه روح االمشئزاز من الفقر والفقراء        و. بعد اخلوف واملطاردة واملشقة واجلوع    ،  واملأوى

وروح االستعالء على جهلهم وفقـرهم      ؛  وروح التأفف من عادام وأخالقهم وخشونتهم وسذاجتهم      
وأن تلقي به يف خضم احلياة كبريا بعد ما ألقت به يف خضم             . ورثاثة هيئتهم وجمموعة عادام وتقاليدهم    

  . . ف دعوته قبل أن يتلقاهاليمرن على تكالي، األمواج صغريا
ـذه  ،  وأكملت مرانتها ودربتـها   ،  جتارا - عليه السالم  -  فلما أن استكملت نفس موسى    

ومقر أهلـه  ،  قادت يد القدرة خطاه مرة أخرى عائدة به إىل مهبط رأسه          ،  التجربة األخرية يف دار الغربة    
فمـا  . أول مرة وحيدا طريدا خائفا يتلفت     سالكة به الطريق اليت سلكها      ،  وجمال رسالته وعمله  ،  وقومه

الطريق الذي  . إا التدريب واملرانة واخلربة حىت بشعاب الطريق      ؟  هذه اجليئة والذهوب يف ذات الطريق     
حىت ال يعتمد على غـريه      ،  كي يستكمل صفات الرائد وخربته    . سيقود فيه موسى خطى قومه بأمر ربه      

بعـد أن أفسـدهم     ،  ة إىل رائد يقودهم يف الصغرية والكبرية      فقومه كانوا يف حاج   . ولو يف ريادة الطريق   
 . حىت فقدوا القدرة على التدبري والتفكري؛ الذل والقسوة والتسخري
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فلنتبـع  . وكيف أعدته القدرة لتلقي التكليـف     ،   وهكذا ندرك كيف صنع موسى على عني اهللا       
 . يف طريقه إىل هذا التكليف، خطى موسى تنقلها يد القدرة الكربى

|     |     | 
امكثـوا إين   : قال ألهله . فلما قضى موسى األجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا           " 
  . .  " لعلي آتيكم منها خبرب أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، آنست نارا

وقد خـرج منـها خائفـا    ، بعد انقضاء األجل، فعاد به إىل مصر ،   ترى أي خاطر راود موسى    
وهناك فرعون الذي كان يتآمر مع املأل من        ؟  وقد قتل فيها نفسا   ،  اخلطر الذي ينتظره ا   وأنساه  ؟  يترقب

 ؟ قومه ليقتلوه
وإىل ، لعلها قادته هذه املرة بامليل الفطري إىل األهـل والعشـرية  ،  إا اليد اليت تنقل خطاه كلها 

ملهمة اليت خلق هلا ورعي منذ      ليؤدي ا . وأنسته اخلطر الذي خرج هاربا منه وحيدا طريدا       ،  الوطن والبيئة 
 . اللحظة األوىل

وقـد ضـل    ؛  واجلو ظلمـة  ،  والوقت ليل ،  ومعه أهله ،   على أية حال ها هو ذا عائد يف طريقه        
هـذا هـو     . . ليأيت منها خبرب أو جذوة    ،  كما يبدو من أنسه بالنار اليت شاهدها      ،  والليلة شاتية ،  الطريق

 . املشهد األول يف هذه احللقة
 : شهد الثاين فهو املفاجأة الكربى فأما امل

  . .  " فلما أتاها نودي من شاطى ء الوادي األمين يف البقعة املباركة من الشجرة " 
، وها هو ذا يف شاطى ء الوادي إىل جوار جبل الطـور           ،   فها هو ذا يقصد إىل النار اليت آنساها       

مث هذا هو الكـون كلـه        . . منذ هذه اللحظة  ،  املباركة . .  " يف البقعة املباركة   " ،  الوادي إىل ميينه  
 : ولعلها كانت الوحيدة يف هذا املكان " من الشجرة " تتجاوب جنباته بالنداء العلوي اآليت ملوسى

 :  " أن يا موسى إين أنا اهللا رب العاملني " 
تلقـاه   .يف ذلك الليل الساكن  ،  تلقاه وحيدا يف ذلك الوادي العميق     .  وتلقى موسى النداء املباشر   

تلقاه ال ندري كيف وبأيـة جارحـة        . ومتتلىء به السماوات واألرضون   ،  يتجاوب به الكون من حوله    
تلقاه وأطاق تلقيه ألنه صنع على عـني        . وملء كيانه كله  ،  تلقاه ملء الكون من حوله    . وعن أي طريق  

 . اهللا حىت يأ هلذه اللحظة الكربى
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و متيـز   ؛  ركت البقعة اليت جتلى عليها ذو اجلالل      وبو؛   وسجل ضمري الوجود ذلك النداء العلوي     
 . ووقف موسى يف أكرم موقف يلقاه إنسان، الوادي الذي كرم ذا التجلي

 :  واستطرد النداء العلوي يلقي إىل عبده التكليف
  . .  " وأن ألق عصاك " 

واليت ،   طويال إا مل تعد عصاه اليت صاحبها     ؟  ولكن ماذا ؛   وألقى موسى عصاه إطاعة ألمر مواله     
وتتلوى كصغار احليات وهـي حيـة       ،  وتتحرك يف خفة  ،  إا حية تدب يف سرعة    . يعرفها معرفة اليقني  

 : كربى
  . .  " فلما رآها تز كأا جان وىل مدبرا ومل يعقب " 

مدبرا وىل   . .  " اليت تأخذها الوهلة األوىل   ،  مع الطبيعة االنفعالية  ؛   إا املفاجأة اليت مل يستعد هلا     
وهذه هـي مسـة     . وليتأمل هذه العجيبة الضخمة   ؛  ومل يفكر يف العودة إليها ليتبني ماذا ا        " ومل يعقب 

 ! االنفعاليني البارزة تتجلى يف موعدها
 :  مث يستمع إىل ربه األعلى

  . .  " يا موسى أقبل وال ختف إنك من اآلمنني " 
إنه جو  . ويتعاوراا يف مراحل حياا مجيعا    ،   إن اخلوف واألمن يتعاقبان سريعا على هذه النفس       

، مقدر يف هذه احليـاة  ،  وإن هذا االنفعال الدائم ملقصود يف تلك النفس       ؛  هذه احلياة من بدئها إىل ايتها     
وهو تدبري القدرة   . ومرودهم على االستكانة ذلك األمد الطويل     ،  ألنه الصفحة املقابلة لتبلد بين إسرائيل     

 . لدقيقوتقديرها العميق ا
  . .  " أقبل وال ختف إنك من اآلمنني " 

 ؟ ومن ترعاه عني اهللا،  وكيف ال يأمن من تنقل يد القدرة خطاه
  . .  " اسلك يدك يف جيبك خترج بيضاء من غري سوء " 

فإذا هي املفاجأة الثانيـة  . وأدخل يده يف فتحة ثوبه عند صدره مث أخرجها     ،   وأطاع موسى األمر  
إـا  . وقد عهدها أدماء تضرب إىل السمرة     ،  إا بيضاء المعة مشعة من غري مرض      . احدةيف اللحظة الو  

 . إشارة إىل إشراق احلق ووضوح اآلية ونصاعة الدليل
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ومرة أخرى تدركه   . فإذا هو يرجتف من رهبة املوقف وخوارقه املتتابعة       .  وأدركت موسى طبيعته  
وتطامن مـن   ،  فتخفض من دقاته  ،   أن يضم يده على قلبه     ذلك. الرعاية احلانية بتوجيه يرده إىل السكينة     

 : خفقاته
  . .  " واضمم إليك جناحك من الرهب " 

، والرفرفة أشبه باخلفقان  . كما يطمئن الطائر فيطبق جناحه    ،   وكأمنا يده جناح يقبضه على صدره     
 . والتعبري يرسم هذه الصورة على طريقة القرآن. والقبض أشبه باإلطمئنان

وقـد  ،  وقد رأى اآليتني اخلارقتني   ،  وقد شاهد كذلك ما شاهد    ،  قد تلقى موسى ما تلقى    واآلن و 
واآلن يتلقى التكليف الذي كان يعد من طفولته        ،  اآلن يعرف ما وراء اآليات     . . ارجتف هلما مث اطمأن   

  . . الباكرة ليتلقاه
  . .  " إم كانوا قوما فاسقني. فذانك برهانان من ربك إىل فرعون وملئه " 

:  " وإذن فهو الوعد الذي تلقته أم موسى وهو طفل رضيع         .  وإذن فهي الرسالة إىل فرعون وملئه     
وعـد اهللا ال    . الوعد اليقني الذي انقضت عليه السـنون       . .  " إنا رادوه إليك وجاعلوه من املرسلني     

 . خيلف اهللا وعده وهو أصدق القائلني
وأم تآمروا على قتله فهرب     ،  ه خرج من بينهم طريدا    وأن،   هنا يتذكر موسى أنه قتل منهم نفسا      

، ويكرمه برعايتـه ،  ويكرمه بآياته ،  ويكرمه بنجائه ،  وربه يكرمه بلقائه  . وهو يف حضرة ربه   . منهم بعيدا 
 : فما له ال حيتاط لدعوته خيفة أن يقتل فتنقطع رسالته

  . .  " رب إين قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون: قال " 
ويطمـئن إىل مضـيها يف      ،  ولكن ليحتاط للدعوة  ؛  وال لينكص ،  وال ليتقاعس ،   ال ليعتذر   يقوهلا

 : وهو احلرص الالئق مبوسى القوي األمني. لو لقي ما خياف، طريقها
 .  " إين أخاف أن يكذبون، فأرسله معي ردءا يصدقين، وأخي هارون هو أفصح مين لسانا " 

، يقـوي دعـواه  ، وهو ردء له معني. نافحة عن الدعوة إن هارون أفصح لسانا فهو أقدر على امل 
 . وخيلفه إن قتلوه

 :  وهنا يتلقى موسى اإلستجابة والتطمني
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بآياتنا أنتمـا ومـن     . وجنعل لكما سلطانا فال يصلون إليكما     ،  سنشد عضدك بأخيك  : قال " 
  . .  " اتبعكما الغالبون

وجنعل :  " ا رجاه البشارة والتطمني   وزاده على م  . وشد عضده بأخيه  ؛   لقد استجاب ربه رجاءه   
إمنا يذهبان إليه مزودين بسلطان ال يقف       . فهما لن يذهبا جمردين إىل فرعون اجلبار       . .  " لكما سلطانا 

وحولكمـا   . .  " فال يصلون إليكما  :  " وال تناهلما معه كف طاغية وال جبار      ؛  له يف األرض سلطان   
 . ذولكما منه حصن ومال، من سلطان اهللا سياج

. الغلبة آليات اهللا اليت جيبهان ا الطغـاة       . ولكنها الغلبة للحق  .  وال تقف البشارة عند هذا احلد     
 .  " بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون:  " وأداة النصر والغلبة، فإذا هي وحدها السالح والقوة

، ر من قوى األرض   وتؤدي دورها مكشوفا بال ستا    ؛   فالقدرة تتجلى سافرة على مسرح احلوادث     
وليقوم يف النفوس ميـزان جديـد       ،  يف دنيا الناس  ،  لتكون الغلبة بغري األسباب اليت تعارف عليها الناس       

 . وما بعد ذلك فعلى اهللا، إميان وثقة باهللا. للقوى والقيم
|     |     | 

يف مواجهة  فإذا موسى وهارون    ،  ويطوى الزمان ويطوى املكان   ؛  وينتهي هذا املشهد الرائع اجلليل    
، وإذا النهاية احلامسة يف هذه الدنيا بالغرق      ؛  وإذا احلوار بني اهلدى والضالل    ؛  بآيات اهللا البينات  ،  فرعون

 : يف سرعة واختصار. ويف احلياة األخرى باللعنة
وما مسعنا ذا يف آبائنـا      ،  ما هذا إال سحر مفترى    : فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا      " 
إنه ال يفلـح    ،  ومن تكون له عاقبة الدار    ،  ريب أعلم مبن جاء باهلدى من عنده      :  موسى وقال. األولني
يا أيها املأل ما علمت لكم من إله غريي فأوقد يل يا هامـان علـى الطـني      : وقال فرعون . الظاملون

واسـتكرب هـو وجنـوده يف       . وإين ألظنه من الكاذبني   ،  فاجعل يل صرحا لعلي أطلع إىل إله موسى       
فانظر كيف كان   . فأخذناه وجنوده فنبذناهم يف اليم    . وظنوا أم إلينا ال يرجعون    ،  ري احلق األرض بغ 

وأتبعناهم يف هذه الـدنيا     ؛  ويوم القيامة ال ينصرون   ،  وجعلناهم أئمة يدعون إىل النار    . عاقبة الظاملني 
  . .  " ويوم القيامة هم من املقبوحني، لعنة

وخيتصر حلقة السحرة اليت تذكر يف سور أخرى بتفصيل         ؛  ة إن السياق هنا يعجل بالضربة القاضي     
بل يتـابع  ،  مث ال يقف عند األخذ يف الدنيا      . خيتصرها ليصل من التكذيب مباشرة إىل اإلهالك      . أو إمجال 

وهـو  : متناسق مع اجتاه القصة يف السورة     ،  وهذا اإلسراع يف هذه احللقة مقصود      . . الرحلة إىل اآلخرة  
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وتضرب يد  ،  فما إن يواجه موسى فرعون حىت يعجل اهللا بالعاقبة        ،   ستار من البشر   تدخل يد القدرة بال   
 . بال تفصيل يف املواجهة أو تطويل، القدرة ضربتها احلامسة

وما مسعنا ذا يف آبائنـا      ،  ما هذا إال سحر مفترى    : فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا      " 
  . .  " األولني

ما هذا إال سـحر   . .  " يف مكة يومذاك ع يت يقوهلا املشركون حملمد وكأمنا هي ذات القولة ال  
املماراة . فهي املماراة يف احلق الواضح الذي ال ميكن دفعه         . .  " مفترى وما مسعنا ذا يف آبائنا األولني      

إال وال جيدون هلم حجة     ،  إم يدعون أنه سحر   . املكرورة حيثما واجه احلق الباطل فأعيا الباطل اجلواب       
 ! مل يسمعوا به يف آبائهم األولني، أنه جديد عليهم

إمنا يلقون ذا القول الغامض الذي ال حيـق حقـا           ،  وال يدلون بربهان  ،   وهم ال يناقشون حبجة   
فمـا  . فيحيل األمر بينه وبينـهم إىل اهللا       - عليه السالم  - فأما موسى . واليبطل باطال وال يدفع دعوى    

طلبوا دليال فيعطيهم إمنا هم ميارون كما مياري أصحاب الباطل يف كل مكان             وال  ،  أدلوا حبجة ليناقشها  
 : وترك األمر بينه وبينهم إىل اهللا، فاالختصار أوىل واإلعراض أكرم، ويف كل زمان

إنه ال يفلـح    ،  ريب أعلم مبن جاء باهلدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار           : وقال موسى  " 
 .  " الظاملون

ملـيء بالثقـة    ،  ويف الوقت ذاته ناصع واضـح     . يلمح فيه وال يصرح   ،  مهذب وهو رد مؤدب    
وعاقبة الدار مكفولة ملن جاء     ،  فربه أعلم بصدقه وهداه   . والطمأنينة إىل عاقبة املواجهة بني احلق والباطل      

وإن بدت ظواهر األمور أحيانا يف غـري  . سنة اهللا اليت ال تتبدل. والظاملون يف النهاية ال يفلحون،  باهلدى
 . سنة اهللا يواجه ا موسى قومه ويواجه ا كل نيب قومه. هذا اإلجتاه

 : وكما وسخرية، ولعبا ومداورة،  وكان رد فرعون على هذا األدب وهذه الثقة ادعاء وتطاوال
مان علـى الطـني     فأوقد يل يا ها   . يا أيها املأل ما علمت لكم من إله غريي        : وقال فرعون  " 

  . .  " وإين ألظنه من الكاذبني، فاجعل يل صرحا لعلي أطلع إىل إله موسى
. يتلقاها املأل باإلقرار والتسليم   ،  كلمة فاجرة كافرة   . .  يا أيها املأل ما علمت لكم من إله غريي        

، على القهـر  مث  . ويعتمد فيها فرعون على األساطري اليت كانت سائدة يف مصر من نسب امللوك لآلهلة             
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ولكنه يقول هلم   ،  وهم يرونه بشرا مثلهم حييا وميوت     . وال للسان أن يعرب   ،  الذي ال يدع لرأس أن يفكر     
 ! هذه الكلمة فيسمعوا دون اعتراض وال تعقيب

فأوقد يل يـا    :  " وهو يلهو ويسخر  ،  والبحث عن إله موسى   ،   مث يتظاهر باجلد يف معرفة احلقيقة     
وبلهجـة  ! يف السماء كما يقول    . .  " يل صرحا لعلي أطلع إىل إله موسى      هامان على الطني فاجعل     

:  ولكنه مع هذا الشك يبحث وينقب ليصل إىل احلقيقة        ،  التهكم ذاا يتظاهر بأنه شاك يف صدق موسى       
 !  " وإين ألظنه من الكاذبني" 

 : نهايةوهي حمذوفة هنا للتعجيل بال. ويف هذا املوضع كانت حلقة املباراة مع السحرة
  . .  " وظنوا أم إلينا ال يرجعون، واستكرب هو وجنوده يف األرض بغري احلق " 

الـيت  [  وكذبوا باآليات والنذر  ،   فلما تومهوا عدم الرجعة إىل اهللا استكربوا يف األرض بغري احلق          
 . ]ووردت بالتفصيل يف سور أخرى ، جاء ذكرها يف مطلع هذه احللقة

 .  " بذناهم يف اليمفأخذناه وجنوده فن " 
نبذ كما حتذف احلصـاة أو كمـا يرمـى          . أخذ شديد ونبذ يف اليم    .  هكذا يف اختصار حاسم   

وهو ذاته الذي ينبـذ فيـه       . فكان مأمنا وملجأ  ،  اليم الذي ألقي يف مثله موسى الطفل الرضيع       . باحلجر
واملخافة إمنا تكـون يف     ،  هللافاألمن إمنا يكون يف جناب ا     . فرعون اجلبار وجنوده فإذا هو خمافة ومهلكة      

 . البعد عن ذلك اجلناب
  . .  " فانظر كيف كان عاقبة الظاملني " 

وفيها يد القدرة   . ونذير للمكذبني ،  وفيها عربة للمعتربين  .  فهي عاقبة مشهودة معروضة للعاملني    
 ! ويف أقل من نصف سطر، تعصف بالطغاة واملتجربين يف مثل ملح البصر

يـدعون إىل    . . ويقف بفرعون وجنوده يف مشهد عجيـب      ؛  جيتاز احلياة الدنيا   ويف حملة أخرى    
 : ويقودون إليها األتباع واألنصار، النار

  . .  " وجعلناهم أئمة يدعون إىل النار " 
 ! ويا بئساها إمامة!  فيا بئساها دعوة

  . .  " ويوم القيامة ال ينصرون " 
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، وليست اهلزمية وحـدها   . جزاء البغي واالستطالة  ،   اآلخرة وهي اهلزمية يف  ،   فهي اهلزمية يف الدنيا   
 : والتقبيح يف يوم القيامة، إمنا هي اللعنة يف هذه األرض

 .  " ويوم القيامة هم من املقبوحني، وأتبعناهم يف هذه الدنيا لعنة " 
. ئـزاز وجو التقـزز واالمش   ،  ترسم بذاا صورة القبح والفضيحة والتشنيع      " املقبوحني "  ولفظة

والتطاول على اهللا وعلـى     ،  وفتنة الناس باملظهر واجلاه   ،  ذلك يف مقابل االستعالء واالستكبار يف األرض      
 . عباد اهللا

|     |     | 
ليعجـل  ، وما حدث خالهلا من أحداث، ويعرب السياق هنا مرحلة اخلروج ببين إسرائيل من مصر       

 : بعرض نصيب موسى بعد عرض نصيب فرعون
، وهدى ورمحـة ، بصائر للناس، نا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون األوىل  ولقد آتي  " 

  . .  " لعلهم يتذكرون
كتاب مـن    . . وهي عاقبة كرمية  . وهذه عاقبة موسى  . وهو نصيب عظيم  .  هذا نصيب موسى  

 . .  " لعلـهم يتـذكرون    . .  "  " وهدى ورمحة " ،    اهللا يبصر الناس كأنه بصائرهم اليت ا يهتدون       
وختـتم  ، فتختم للطغاة بـاهلالك والتـدمري  ، يتذكرون كيف تتدخل يد القدرة بني الطغاة واملستضعفني  

 . للمظلومني باخلري والتمكني
|     |     | 

شاهدة بأن األمن ال يكـون إال يف جانـب   . وهكذا تنتهي قصة موسى وفرعون يف هذه السورة   
ذلك إىل تدخل يد القدرة سـافرة متحديـة للطغيـان           .  اهللا وأن املخافة ال تكون إال يف البعد عن       . اهللا

وهي املعاين اليت كانت اجلماعة املسلمة الصغرية       . حني تصبح القوة فتنة يعجز عن صدها اهلداة       ،  والطغاة
. وكان املشركون املستكربون يف حاجـة إىل تـدبرها  . املستضعفة يف مكة يف حاجة إىل االطمئنان إليها   

 . وحيثما كان طغيان يقف يف وجه اهلدى، دة الدائمة حيثما كانت دعوة إىل اهلدىوهي املعاين املتجد
لعلـهم   " وتقرير حلقائق وسنن يف الوجود    ،   وهكذا جييء القصص يف القرآن مادة تربية للنفوس       

  . .  " يتذكرون
|     |     | 
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 ولَِكنـا   44أَمر وما كُنت ِمن الشاِهِدين      وما كُنت ِبجاِنِب الْغرِبي ِإذْ قَضينا ِإلَى موسى الْ        + 
                 ِسِلنيرا ما كُنلَِكنا واِتنآي ِهملَيلُو عتت نيدِل ما ِفي أَهثَاِوي ا كُنتمو رمالْع ِهملَيلَ عطَاوا فَتونا قُرأْنأَنش

45       ا ونياداِنِب الطُّوِر ِإذْ نِبج ا كُنتمو             ِلكن قَبِذيٍر من نم ماها أَتا ممقَو نِذرِلت كبن رةً ممحلَِكن ر
 ولَولَا أَن تِصيبهم مِصيبةٌ ِبما قَدمت أَيِديِهم فَيقُولُوا ربنا لَولَا أَرسلْت ِإلَينا رسولًا              46لَعلَّهم يتذَكَّرونَ   

  ِبعتفَن     ِمِننيؤالْم كُونَ ِمننو اِتك47آي              ـا أُوِتـيِمثْلَ م لَا أُوِتيا قَالُوا لَوِعنِدن ِمن قالْح ماءها جفَلَم 
  قُـلْ  48موسى أَولَم يكْفُروا ِبما أُوِتي موسى ِمن قَبلُ قَالُوا ِسحراِن تظَاهرا وقَالُوا ِإنا ِبكُلٍّ كَاِفرونَ                

             اِدِقنيص مِإن كُنت هِبعا أَتمهى ِمندأَه وِعنِد اللَِّه ه ناٍب موا ِبِكت49فَأْت       لَمفَـاع وا لَكِجيبتسي فَِإن لَّم 
ه لَا يهِدي الْقَوم الظَّـاِلِمني      أَنما يتِبعونَ أَهواءهم ومن أَضلُّ ِممِن اتبع هواه ِبغيِر هدى من اللَِّه ِإنَّ اللَّ             

  51 ولَقَد وصلْنا لَهم الْقَولَ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ 50
 وِإذَا يتلَى علَيِهم قَالُوا آمنا ِبِه ِإنه الْحق ِمن          52الَِّذين آتيناهم الِْكتاب ِمن قَبِلِه هم ِبِه يؤِمنونَ         

بر       ِلِمنيسِلِه ما ِمن قَبا كُنا ِإنئَةَ          53نيِة السنسونَ ِبالْحؤرديوا وربا صِن ِبميترم مهرنَ أَجوتؤي لَِئكأُو 
نا ولَكُم أَعمالُكُم سـلَام      وِإذَا سِمعوا اللَّغو أَعرضوا عنه وقَالُوا لَنا أَعمالُ        54وِمما رزقْناهم ينِفقُونَ    

 اِهِلنيِغي الْجتبلَا ن كُملَي55ع  
 ِدينتهِبالْم لَمأَع وهاء وشن يِدي مهي اللَّه لَِكنو تببأَح نِدي مهلَا ت ك56ِإن  

أَولَم نمكِّن لَّهم حرما آِمنا يجبى ِإلَيِه ثَمرات        وقَالُوا ِإن نتِبِع الْهدى معك نتخطَّف ِمن أَرِضنا         
 وكَم أَهلَكْنا ِمن قَريٍة بِطرت مِعيشتها فَِتلْـك         57كُلِّ شيٍء ِرزقًا ِمن لَّدنا ولَِكن أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ          

 وما كَانَ ربك مهِلك الْقُرى حتـى        58ا قَِليلًا وكُنا نحن الْواِرِثني      مساِكنهم لَم تسكَن من بعِدِهم ِإلَّ     
 وما أُوِتيتم من    59يبعثَ ِفي أُمها رسولًا يتلُو علَيِهم آياِتنا وما كُنا مهِلِكي الْقُرى ِإلَّا وأَهلُها ظَاِلمونَ               

  الْح اعتٍء فَميِقلُونَ           شعقَى أَفَلَا تأَبو رياللَِّه خ ا ِعندما وهتِزينا ويناِة الدا     60ينسا حدعو اهندعن وأَفَم 
 ِرينضحالْم ِة ِمنامالِْقي موي وه ا ثُميناِة الديالْح اعتم اهنعتن ملَاِقيِه كَم و61فَه  

مويونَ         ومعزت مكُنت الَِّذين كَاِئيرش نقُولُ أَيفَي اِديِهمنا       62 ينبلُ رالْقَو ِهملَيع قح قَالَ الَِّذين 
 ادعوا شركَاءكُم  وِقيل63َهؤلَاء الَِّذين أَغْوينا أَغْويناهم كَما غَوينا تبرأْنا ِإلَيك ما كَانوا ِإيانا يعبدونَ           

  64فَدعوهم فَلَم يستِجيبوا لَهم ورأَوا الْعذَاب لَو أَنهم كَانوا يهتدونَ 
       ِلنيسرالْم متباذَا أَجقُولُ مفَي اِديِهمني مويـاءلُ        65وستلَا ي مِئٍذ فَهمواء يالْأَنب ِهملَيع تِميونَ  فَع

66 فِْلِحنيالْم كُونَ ِمنى أَن يسا فَعاِلحِملَ صعو نآمو ابن تا م67 فَأَم  
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 68وربك يخلُق ما يشاء ويختار ما كَانَ لَهم الِْخيرةُ سبحانَ اللَِّه وتعالَى عمـا يشـِركُونَ                 
    وردص ِكنا تم لَمعي كبرونَ    وِلنعا يمو مِة             69هالْـآِخرِفي الْأُولَى و دمالْح لَه وِإلَّا ه لَا ِإلَه اللَّه وهو 
  70ولَه الْحكْم وِإلَيِه ترجعونَ 

            ِإلَه نِة مامِم الِْقيوا ِإلَى يدمرلَ ساللَّي كُملَيع لَ اللَّهعِإن ج متأَياء أَفَلَا      قُلْ أَرأِْتيكُم ِبِضياللَِّه ي رغَي 
 قُلْ أَرأَيتم ِإن جعلَ اللَّه علَيكُم النهار سرمدا ِإلَى يوِم الِْقيامِة من ِإلَه غَير اللَِّه يـأِْتيكُم                  71تسمعونَ  

ِه جعلَ لَكُم اللَّيلَ والنهار ِلتسكُنوا ِفيِه وِلتبتغوا ِمـن           وِمن رحمتِ  72ِبلَيٍل تسكُنونَ ِفيِه أَفَلَا تبِصرونَ      
  73فَضِلِه ولَعلَّكُم تشكُرونَ 

 ونزعنا ِمن كُلِّ أُمٍة شِهيدا فَقُلْنـا        74ويوم يناِديِهم فَيقُولُ أَين شركَاِئي الَِّذين كُنتم تزعمونَ         
اتونَ هرفْتوا يا كَانم مهنلَّ عضِللَِّه و قوا أَنَّ الْحِلمفَع كُمانهر75وا ب_  

|     |     | 
فأمـا يف هـذا     . بدالالا اليت وضحت يف الدرس املاضي      - عليه السالم  - مضت قصة موسى  

يبني أيـن يكـون     ،  ة األصيل مث ميضي السياق يف طريقه على حمور السور       ؛  الدرس فتبدأ التعقيبات عليها   
وجيول مع املشركني الذين يواجهون دعوة اإلسـالم بالشـرك واإلنكـار            ؛  األمن وأين تكون املخافة   

بعد ؛  وفيما هم فيه من األمر    ،  ويف مشاهد احلشر  ،  جيول معهم جوالت شىت يف مشاهد الكون      . واملعاذير
تلقاه فريق من أهل الكتاب باإلميان      وكيف ي  ع أن يعرض عليهم دالئل الصدق فيما جاءهم به رسوهلم        

 . لو أم كانوا يتذكرون، وهو رمحة هلم من العذاب. واليقني بينما هم يتلقونه بالكفران واجلحود
|     |     | 

يتلـو   ع فرسول اهللا . والتعقيب األول على القصة يدور حول داللتها على صدق دعوى الوحي          
ولكنه الوحي يقصـها    ،  وما كان حاضر أحداثها   ؛  العيانعليهم تفصيالت األحداث كما يقصها شاهد       

ربنـا لـوال    : فيقولوا " رمحة بقومه أن يصيبهم العذاب مبا هم فيه من الشرك         ،  عليه من لدن عليم خبري    
  . .  " أرسلت إلينا رسوال فنتبع آياتك ونكون من املؤمنني

ولكنا أنشأنا  . الشاهدينوما كنت من    ،  وما كنت جبانب الغريب إذ قضينا إىل موسى اإلمر         " 
وما . ولكنا كنا مرسلني  ؛  وما كنت ثاويا يف أهل مدين تتلو عليهم آياتنا        . قرونا فتطاول عليهم العمر   

ولكن رمحة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلـك لعلـهم               ؛  كنت جبانب الطور إذ نادينا    
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ربنا لوال أرسلت إلينا رسوال فنتبـع       : افيقولو،  ولوال أن تصيبهم مصيبة مبا قدمت أيديهم      . يتذكرون
أو مل  ! لوال أويت مثلمـا أويت موسـى      : فلما جاءهم احلق من عندنا قالوا     . آياتك ونكون من املؤمنني   

فأتوا بكتاب  : قل. إنا بكل كافرون  : وقالوا. تظاهرا: سحران: قالوا؟  يكفروا مبا أويت موسى من قبل     
فإن مل يستجيبوا لـك فـاعلم أمنـا يتبعـون     . تم صادقنيإن كن. من عند اهللا هو أهدى منهما أتبعه      

ولقد وصـلنا   . إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني     ؟  ومن أضل ممن اتبع هواه بغري هدى من اهللا        . أهواءهم
  . .  " هلم القول لعلهم يتذكرون

ـ   - عليه السالم  -  والغريب هو اجلانب الغريب للطور الذي جعله اهللا ميقاتا مع موسى           ل بعد أج
ويف هـذا    ]على ما ذكر يف سورة األعـراف        [  فكانت أربعني ليلة  . أمتها بعشر ،  ثالثني ليلة  . . حمدد

شـاهدا   ع وما كان رسول اهللا   . لتكون شريعته يف بين إسرائيل    ،  امليقات قضي األمر ملوسى يف األلواح     
بني هذا احلادث لقرونا مـن  وإن بينه و  . كما ورد يف القرآن الكرمي    ،  حىت يعلم نبأه املفصل   ،  هلذا امليقات 

فتلك داللة على أن الذي     .  " ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر     :  " أي أجياال متطاولة   - الناس
 . الذي يوحي إليه بالقرآن الكرمي، نبأه به هو العليم اخلبري

  اهللا ا وتالها رسـول    - عليه السالم  - ومقام موسى ،   ولقد حتدث القرآن كذلك بأنباء مدين     
:  " يتلقى عنهم أخبار هذه الفترة مبثل ذلك التفصيل الذي جاءت فيه          ،  وما كان مقيما يف أهل مدين      ع

 . ذا القرآن وما فيه من أنباء السابقني " ولكنا كنا مرسلني
وما كنت جبانب   :  "  كذلك صور القرآن موقف املناداة واملناجاة من جانب الطور بدقة وعمق          

ولكنها رمحة اهللا بقومه    . وما سجل يف وقتها تفصيالته    ،  النداء ع وما مسع رسول اهللا   "  الطور إذ نادينا  
لينذر هؤالء القوم الـذين مل      ،  فيما يدعوهم إليه   ع أن قص عليه تلك األنباء الدالة على صدقه       ،  هؤالء

 منذ أمد   ومل يرسل إليهم رسول   ،  فقد كانت الرساالت يف بين إسرائيل من حوهلم        - يأم نذير من قبله   
 .  " لعلهم يتذكرون:  " منذ أبيهم إمساعيل، طويل

وأم ،  كي ال يعتذروا بأم أخذوا على غرة      ،  وهي حجته كذلك عليهم   .  فهي رمحة اهللا بالقوم   
فأراد اهللا   - وما هم فيه من جاهلية وشرك ومعصية يستوجب العذاب         - مل ينذروا قبل أخذهم بالعذاب    

 : وأن يقفهم أمام أنفسهم جمردين من كل عائق يعوقهم عن اإلميان، ليهموأن يعذر إ، أن يقطع حجتهم
فنتبـع  ،  ربنا لوال أرسلت إلينا رسوال    : فيقولوا،  ولوال أن تصيبهم مصيبة مبا قدمت أيديهم       " 

  "  . . ! ونكون من املؤمنني، آياتك
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يات مـا يلـزم     ولو مل يكن مع هذا الرسول من اآل       .  كذلك كانوا سيقولون لو مل يأم رسول      
 : ومعه احلق الذي ال مرية فيه مل يتبعوه، ولكنهم حني جاءهم الرسول. احلجة

أو مل يكفروا مبا أويت موسى      ! لوال أويت مثلما أويت موسى    : فلما جاءهم احلق من عندنا قالوا      " 
  . .  " إن بكل كافرون: وقالوا، سحران تظاهرا: قالوا؟ من قبل

 " لوال أويت مثلما أويت موسى    : قالوا:  " تمسكوا بالتعالت الباطلة  واس،  وهكذا مل يذعنوا للحق   
 . وفيها التوراة كاملة، وإما من األلواح اليت نزلت عليه مجلة، إما من اخلوارق املادية

أو مل يكفـروا مبـا أويت       :  " وال خملصني يف اعتراضهم   ،   ولكنهم مل يكونوا صادقني يف حجتهم     
ومل يصدقوا  ،  فلم يؤمن هلم العرب   ،  وكان معهم التوراة  ،   اجلزيرة يهود  ولقد كان يف   " ؟  موسى من قبل  

واستفتوا بعض أهل الكتاب    ،  مكتوبة يف التوراة   ع ولقد علموا أن صفة حممد    . مبا بني أيديهم من التوراة    
، لـه فلم يذعنوا هلذا ك؛ وأنه مطابق ملا بني أيديهم من الكتاب، فيما جاءهم به فأفتوهم مبا يفيد أنه احلق   

 : ويصدق أحدمها اآلخر، وأما من أجل هذا يتطابقان، وأن القرآن سحر، وادعوا أن التوراة سحر
 !  " إنا بكل كافرون: وقالوا. سحران تظاهرا: قالوا " 

 . وال ضعف الدليل، ال طلب احلق وال نقصان الرباهني،  فهو املراء إذن واللجاجة
إن مل يكن يعجـبكم     : يقول هلم . إلفحام واإلحراج  ومع هذا فهو يسري معهم خطوة أخرى يف ا        

فإن كان عندكم من كتب اهللا ما هو أهدى من التوراة والقرآن فأتوا             ؛  ومل تكن تعجبكم التوراة   ،  القرآن
 : به أتبعه

 !  " إن كنتم صادقني. فأتوا بكتاب من عند اهللا هو أهدى منهما أتبعه: قل " 
فمن مل جينح إىل احلق بعد هذا فهـو ذو اهلـوى            ،   باحلجة وغاية املطاولة ،   وهذه اية اإلنصاف  

 : الذي ال يستند إىل دليل، املكابر
ومن أضل ممن اتبع هواه بغري هدى مـن         . فاعلم أمنا يتبعون أهواءهم   ،  فإن مل يستجيبوا لك    " 

  . .  " إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني؟ اهللا
فما يتخلف عنه أحد يعلمـه إال أن  ، لدين لواضحةوإن حجة هذا ا؛  إن احلق يف هذا القرآن لبني     

، إما إخالص للحق وخلوص مـن اهلـوى       : وإما لطريقان ال ثالث هلما    . يكون اهلوى هو الذي يصده    
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وال حجة  . وإما مماراة يف احلق واتباع للهوى فهو التكذيب والشقاق        . وعندئذ ال بد من اإلميان والتسليم     
 . كما يدعي أصحاب اهلوى املغرضون. أو نقص يف الدليل، حلجةأو ضعف يف ا، من غموض يف العقيدة

  . .  " فإن مل يستجيبوا لك فاعلم أمنا يتبعون أهواءهم " 
إن الذين ال يستجيبون هلـذا       . . كلمة من اهللا ال راد هلا وال معقب عليها        .  وهكذا جزما وقطعا  

معرضون عـن احلـق     ،  بعون للهوى مت،  متجنون ال حجة هلم والمعذرة    . الدين مغرضون غري معذورين   
 : الواضح

  "  . . ؟ ومن أضل ممن اتبع هواه بغري هدى من اهللا " 
 :  وهم يف هذا ظاملون باغون

  . .  " إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني " 
ومل حييطوا علما ذا    ،  إن هذا النص ليقطع الطريق على املعتذرين بأم مل يفهموا عن هذا القرآن            

. وتسقط املعـذرة  ،  وينقطع اجلدل ،  حىت تقوم احلجة  ،  ويعرض عليهم ،  ما هو إال أن يصل إليهم     ف. الدين
، وال يكذب به إال متجن يظلـم نفسـه        ،  ال حييد عنه إال ذو هوى يتبع هواه       ،  فهو بذاته واضح واضح   

 .  " إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني.  " ويظلم احلق البني وال يستحق هدى اهللا
  . . فلم يعد هلم من حجة وال دليل، وعرضه عليهم،  عذرهم بوصول احلق إليهم ولقد انقطع

  . .  " ولقد وصلنا هلم القول لعلهم يتذكرون " 
|     |     | 

يأخذ معهم يف جولة أخـرى تعـرض        ،  فيتبني منها التواؤهم ومراؤهم   ،  وحني تنتهي هذه اجلولة   
لى هذه الصورة يف فريق من الذين أوتوا الكتاب من          تتج. عليهم صورة من استقامة الطبع وخلوص النية      

 : وطريقة استقباهلم للقرآن املصدق ملا بني أيديهم، قبلهم
إنه احلق من   ،  آمنا به : وإذا يتلى عليهم قالوا   ؛  الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون        " 

ومما ،  ويدرأون باحلسنة السيئة   ،أؤلئك يؤتون أجرهم مرتني مبا صربوا     . إنا كنا من قبله مسلمني    ،  ربنا
، سالم عليكم ،  ولكم أعمالكم ،  لنا أعمالنا : وقالوا،  وإذا مسعوا اللغو أعرضوا عنه    ؛  رزقناهم ينفقون 
  . .  " ال نبتغي اجلاهلني
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 فلما قدموا على النيب   ،  نزلت يف سبعني من القسيسني بعثهم النجاشي       ا  قال سعيد بن جبري   
ونزلت فيهم هذه اآلية    ؛  فجعلوا يبكون وأسلموا  ،  حىت ختمها  "  احلكيم يس والقرآن :  " قرأ عليهم  ع

  . . .  " إخل . . . الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون:  " األخرى
وهو مبكة عشرون رجـال أو       ع مث قدم على رسول اهللا    :  "  وروى حممد بن إسحاق يف السرية     

، فجلسوا إليه وكلموه  ،  فوجدوه يف املسجد  ،   من احلبشة  حني بلغهم خربه  ،  قريبا من ذلك من النصارى    
عما أرادوا دعاهم    ع فلما فرغوا من مساءلة النيب    ،  ورجال من قريش يف أنديتهم حول الكعبة      ،  وسألوه

مث استجابوا هللا وآمنوا به     ،  فلما مسعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع      . وتال عليهم القرآن  ،  إىل اهللا تعاىل  
فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهـل بـن         . منه ما كان يوصف هلم يف كتام من أمره        وصدقوه وعرفوا   

بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون       ! خيبكم اهللا من ركب   : فقالوا هلم ،  يف نفر من قريش   ،  هشام
ما نعلـم   ؟  فلم تطمئن جمالسكم عنده حىت فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال         ،  هلم لتأتوهم خبرب الرجل   

مل نـأل   ،  لنا ما حنن عليه ولكم ما أنتم عليـه        ،  سالم عليكم ال جناهلكم   : فقالوا هلم ! با أمحق منكم  رك
  " . أنفسنا خريا
: ويقال واهللا أعلم  : قال. فاهللا أعلم أي ذلك كان    . إن النفر النصارى من أهل جنران     : ويقال:  قال

 .  " إخل . . . م به يؤمنونالذين آتيناهم الكتاب من قبله ه:  " إن فيهم نزلت هذه اآليات
ما زلت أمسع من علمائنا أن نزلن يف        : قال؟  وسألت الزهري عن هذه اآليات فيمن نزلت      :  قال

 . . . ذلك بأن منهم قسيسني ورهبانـا     :  " واآليات الاليت يف سورة املائدة     ا النجاشي وأصحابه 
 .  " فاكتبنا مع الشاهدين - إىل قوله

، فالقرآن يرد املشـركني إىل حـادث وقـع        ،  لت يف أمرهم هذه اآليات     وأيا من كان الذين نز    
، كي يقفهم وجها لوجه أمام منوذج من النفوس اخلالصة كيف تتلقى هذا القرآن            . يعلمونه وال ينكرونه  

وال يصدها عنه صاد من هوى      . وتعلم مطابقته ملا بني أيديها من الكتاب      ،  وترى فيه احلق  ،  وتطمئن إليه 
وتصـرب  ،  وحتتمل يف سبيل احلق الذي آمنت به ما يصيبها من أذى وتطاول من اجلهالء             ؛  وال من كربياء  

 . على احلق يف وجه األهواء ووجه اإليذاء
  . .  " الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون " 

ومن أويت أوله عرف    ،  فهو متطابق ،  فالكتاب كله من عند اهللا    ،   وهذه إحدى اآليات على صحته    
 . وعلم أنه من عند اهللا الذي نزل الكتاب كله، وآمن به، فاطمأن له،  يف آخرهاحلق
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  . . .  " إنا كنا من قبله مسلمني. إنه احلق من ربنا. آمنا به: وإذا يتلى عليهم قالوا " 
 فهو من الوضوح حبيث ال حيتاج إىل أكثر من تالوته فيعرف الذين عرفوا احلق من قبل أنه مـن                   

إنا كنا   . .  "  " إنه احلق من ربنا   .  " وأنه صادر من ذلك املصدر الواحد الذي ال يكذب        ،  ذلك املعني 
 . واإلسالم هللا هو دين املؤمنني بكل دين.  " من قبله مسلمني

 : مث صدقوا بالقرآن مبجرد مساعه،  هؤالء الذين أسلموا هللا من قبل
  . .  " أؤلئك يؤتون أجرهم مرتني مبا صربوا " 

واالستقامة علـى   . ومغالبة اهلوى والشهوة  . إسالم القلب والوجه  . على اإلسالم اخلالص   الصرب  
، وهو عسري على النفوس   ،  جزاء على ذلك الصرب   ،  أولئك يؤتون أجرهم مرتني   . الدين يف األوىل واآلخرة   

وا وصـرب ،  وهؤالء صربوا عليها مجيعا   . وأعسر الصرب ما كان على اهلوى والشهوة وااللتواء واالحنراف        
وكما يقع دائما للمستقيمني علـى دينـهم يف اتمعـات     ،  على السخرية واإليذاء كما سبقت الرواية     

 : املنحرفة الضالة اجلاهلة يف كل زمان ومكان
  . .  " ويدرأون باحلسنة السيئة " 

إنه االسـتعالء   . وهو أشد مؤنة من جمرد الصرب على اإليذاء والسخرية        .  وهذا هو الصرب كذلك   
مث ! والـربد باالنتقـام   ،  والشفاء من الغيظ  ،  ورد األذى ،  ورغبتها يف دفع السخرية   ،   كربياء النفس  على

اليت ترد القبيح باجلميل وتقابل اجلاهل السـاخر        . درجة السماحة الراضية  . درجة أخرى بعد ذلك كله    
 الـذين يعـاملون اهللا      وهو أفق من العظمة ال يبلغه إال املؤمنون       ؛  بالطمأنينة واهلدوء وبالرمحة واإلحسان   

 . فيلقون ما يلقون من الناس راضني مطمئنني، فريضاهم ويرضونه
  . .  " ومما رزقناهم ينفقون " 

فهما من  . عقب ذكره لسماحة نفوسهم باإلحسان    ،   وكأمنا أراد أن يذكر مساحة نفوسهم باملال      
، األوىل يف النفس  . من قيم األرض  واالعتزاز مبا هو أكرب     ،  منبع االستعالء على شهوة النفس    : منبع واحد 

 . وكثريا ما يردان متالزمني يف القرآن. والثانية يف املال
 :  وصفة أخرى من صفة النفوس املؤمنة الصابرة على اإلسالم اخلالصة للعقيدة

سالم عليكم النبتغـي    . لنا أعمالنا ولكم أعمالكم   : وقالوا،  وإذا مسعوا اللغو أعرضوا عنه     " 
  .  . " اجلاهلني
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وهو اهلذر الذي يقتل الوقت دون      . وال حاصل وراءه  ،  الذي ال طائل حتته   ،   واللغو فارغ احلديث  
وهو البذيء من القول الذي يفسد احلس       . وال معرفة مفيدة  ،  أن يضيف إىل القلب أو العقل زادا جديدا       

 . أوجه إىل خماطب أم حكي عن غائب: سواء، واللسان
فهـي  . وال تعىن ـذا البـذاء     ،  وال تستمع إىل ذاك اهلذر    ،   اللغو  والقلوب املؤمنة ال تلغو ذلك    

 : متطهرة بنوره، مرتفعة بأشواقه، مشغولة بتكاليف اإلميان
  . .  " وإذا مسعوا اللغو أعرضوا عنه " 

وال يدخلون معهم   ،  ولكنهم ال يهتاجون وال يغتاظون وال جيارون أهل اللغو فريدون عليهم مبثله           
 . إمنا يتركوم يف موادعة وسالم؛  اجلدل مع أهل اللغو لغوألن، يف جدل حوله

  . .  " سالم عليكم. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم: وقالوا " 
 : مع عدم الرغبة يف املشاركة . . ويف رغبة يف اهلداية، ويف دعاء باخلري،  هكذا يف أدب

  . .  " ال نبتغي اجلاهلني " 
 ! . وال أن جناريهم يف لغوهم أو نسمع إليه صامتني، ثمني وال نريد أن ننفق معهم وقتنا ال

كمـا تفـيض    . تفيض بالترفع عن اللغـو    .  إا صورة وضيئة للنفس املؤمنة املطمئنة إىل إمياا       
، فال مشاركة للجهال  . وترسم ملن يريد أن يتأدب بأدب اهللا طريقه واضحا ال لبس فيه           . بالسماحة والود 
إمنا هو الترفع والسماحة وحب اخلري حىت للجـارم         . وال ضيق م  ،  ة عليهم وال موجد ،  وال خماصمة هلم  

 . املسيء
|     |     | 

يف جهاده معهم لإلميان على أن يتلو عليهم         ع هؤالء الذين آمنوا من أهل الكتاب مل يزد الرسول        
لم يقدر اهللا   ف. ومن أحب بكل نفسه أن يهديه لإلسالم      ؛  ووراءه من قومه من جهد جهده ليؤمن      . القرآن

إمنا يهدي اهللا من يعلم من نفسه مـا         . ليهدي من حيب   ع وما كان النيب  . له ذلك ألمر يعلمه من نفسه     
  . . يستحق به اهلدى ومن هو مستعد لإلميان

  . .  " وهو أعلم باملهتدين. ولكن اهللا يهدي من يشاء، إنك ال دي من أحببت " 
ويقف دونـه  ، وقد كان حيوطه وينصره ع الب عم النيب   ورد يف الصحيحني أا نزلت يف أيب ط       

وحيتمل يف سبيل ذلك مقاطعة قـريش لـه ولـبين هاشـم             ،  وحيميه حىت يبلغ دعوته   ،  يف وجه قريش  
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فلمـا حضـرته    . ومحية وإباء وخنوة  ،  ولكنه إمنا يفعل ذلك كله حبا البن أخيه       . وحصارهم يف الشعب  
ملا يعلمه سبحانه من    ،  فلم يكتب اهللا له هذا    ،  ول يف اإلسالم  إىل اإلميان والدخ   ع الوفاة دعاه رسول اهللا   

  . . أمره
ملا : قال ا حدثين سعيد بن املسيب عن أبيه وهو املسيب بن حزن املخزومي          :  قال الزهري 

فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبداهللا بـن أميـة ابـن             ع حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول اهللا      
فقال أبو جهـل     " ال إله إال اهللا كلمة أحاج لك ا عند اهللا         : يا عم قل  :  " ع فقال رسول اهللا  . املغرية

يعرضـها عليـه     ع فلم يزل رسـول اهللا    ؟  يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد املطلب       : وعبداهللا بن أمية  
. ال إلـه إال اهللا    : وأىب أن يقـول   . على ملة عبد املطلب   : ويعودان له بتلك املقالة حىت كان آخر ما قال        

ما كان للنيب والـذين   :  " فأنزل اهللا تعاىل   " واهللا ألستغفرن لك ما مل أنه عنك      :  " ع قال رسول اهللا  ف
إنك ال ـدي مـن      :  " وأنزل يف أيب طالب   .  " آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو كانوا أويل قرىب       

 . ]أخرجاه يف الصحيحني من حديث الزهري [  . .  " أحببت ولكن اهللا يهدي من يشاء
  ورواه مسلم يف صحيحه والترمذي من حديث يزيد بن كيسان عن أيب حازم عن أيب هريرة قال                

ال إله إال اهللا أشهد لك ـا        : قل. يا عماه :  " فقال ع ملا حضرت وفاة أيب طالب أتاه رسول اهللا       " : 
. ت ألقررت ا عينك   ما محله عليها إال جزع املو     : لوال أن تعريين ا قريش يقولون     : فقال " يوم القيامة 

إنك ال دي من أحببت ولكن اهللا يهدي مـن  :  " ونزل قول اهللا تعاىل    " . ال أقوهلا إال ألقر ا عينك     
 .  " يشاء وهو أعلم باملهتدين

وكان آخر مـا    . وروى عن ابن عباس وابن عمر وجماهد والشعيب وقتادة أا نزلت يف أيب طالب             
 . هو على ملة عبد املطلب: قاله

 ع فهذا عم رسول اهللا   .  وإن اإلنسان ليقف أمام هذا اخلرب مأخوذا بصرامة هذا الدين واستقامته          
وشدة حب رسول    ع على شدة حبه لرسول اهللا    ،  ال يكتب اهللا له اإلميان    ،  وكافله وحاميه والذائد عنه   

وقد علم اهللا   . لعقيدةومل يقصد إىل ا   ،  ذلك أنه إمنا قصد إىل عصبية القرابة وحب األبوة        . اهللا له أن يؤمن   
مـن   - أمر اهلدايـة   - فأخرج هذا األمر  . ويرجوه ع فلم يقدر له ما كان حيبه له رسول اهللا        ،  هذا منه 

ومـا علـى    . وما على الرسول إال البالغ    . وجعله خاصا بإرادته سبحانه وتقديره     ع حصة رسول اهللا  
واهلدى والضالل وفق ما يعلمه مـن       ،  والقلوب بعد ذلك بني أصابع الرمحن     . الداعني بعده إال النصيحة   

 . قلوب العباد واستعدادهم للهدى أو للضالل
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|     |     | 
معتذرين عن اتباعـه خمافـة أن يفقـدوا          ع واآلن جييء السياق إىل قولتهم اليت قالوها للرسول       

ـ ،  وتعظم أصـنامها  ،  وتدين لسدنتها ،  اليت تعظم الكعبة  ،  سلطام على قبائل العرب ااورة     تخطفهم فت
فيبني هلم أين   . أو يتخطفهم أعداؤهم من وراء شبه اجلزيرة دون أن تساندهم هذه القبائل           ،  تلك القبائل 

بعدما أبان هلم يف    ،  ومن حاضرهم الذي يشهدونه   ،  يكون األمن وأين يكون اخلوف من واقعهم التارخيي       
غابرين تكشـف هلـم     وجيول معهم جولة يف مصارع ال     . هذه السورة عن ذلك يف قصة موسى وفرعون       

. كذلك عن أسباب اهلالك احلقيقية ممثلة يف البطر وقلة الشكر والتكذيب بالرسل واإلعراض عن اآليات              
مث جولة أخرى أبعد تكشف عن حقيقة القيم وتبدو فيها ضآلة احلياة الدنيا كلها ومتاعها إىل جوار مـا                   

 . عند اهللا
أو مل منكن هلم حرما آمنا جيىب إليه مثرات          .إن نتبع اهلدى معك نتخطف من أرضنا      : وقالوا " 

فتلـك  ، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشـتها    . ولكن أكثرهم ال يعلمون   ؟  كل شيء رزقا من لدنا    
وما كان ربك مهلك القرى حىت يبعث       . وكنا حنن الوارثني  ،  مساكنهم مل تسكن من بعدهم إال قليال      

وما أوتيتم مـن شـيء      . ي القرى إال وأهلها ظاملون    وما كنا مهلك  ،  يف أمها رسوال يتلو عليهم آياتنا     
أفمن وعدناه وعدا حسـنا فهـو       ؟  وما عند اهللا خري وأبقى أفال تعقلون      ،  فمتاع احلياة الدنيا وزينتها   

  "  . . ؟ القيه كمن متعناه متاع احلياة الدنيا مث هو يوم القيامة من احملضرين
هو الذي أوحى لقريش وهـو الـذي        ،   احملدود والتصور األرضي ،   إا النظرة السطحية القريبة   

ويعود ،  ويفقدهم العون والنصري  ،  ويغري م األعداء  ،  يوحي للناس أن اتباع هدى اهللا يعرضهم للمخافة       
 : عليهم بالفقر والبوار

  . .  " إن نتبع اهلدى معك نتخطف من أرضنا: وقالوا " 
وينسون أنـه   ،  وهم ينسون اهللا  .  الناس ولكنهم خيافون أن يتخطفهم   ،   فهم ال ينكرون أنه اهلدى    

وأن ؛  وأن قوى األرض كلها ال متلك أن تتخطفهم وهم يف محى اهللا           ؛  وأنه وحده احلامي  ،  وحده احلافظ 
ولو خالطهـا   ،  ذلك أن اإلميان مل خيالط قلوم     . قوى األرض كلها ال متلك أن تنصرهم إذا خذهلم اهللا         

وأن ،  ولعلموا أن األمن ال يكون إال يف جـوار اهللا         ،  موروالختلف تقديرهم لأل  ،  لتبدلت نظرم للقوى  
وأن هذا لـيس    ؛  وأن هذا اهلدى موصول بالقوة موصول بالعزة      . اخلوف ال يكون إال يف البعد عن هداه       
إمنا هو حقيقة عميقة منشؤها أن اتباع هدى اهللا معناه االصطالح           . ومها وليس قوال يقال لطمأنة القلوب     
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فاهللا خالق هذا الكـون ومـدبره وفـق         . واالستعانة ا وتسخريها يف احلياة    ،  همع ناموس الكون وقوا   
ويأوي ،  والذي يتبع هدى اهللا يستمد مما يف هذا الكون من قوى غري حمدودة            . الناموس الذي ارتضاه له   

 . يف واقع احلياة، إىل ركن شديد
ق هذا املنهج تكون له     وحني يتحق . حياة واقعة يف هذه األرض    . إن هدى اهللا منهج حياة صحيحة     

؛ السيادة األرضية إىل جانب السعادة األخروية وميزته أنه ال انفصال فيه بني طريق الدنيا وطريق اآلخرة               
إمنا هو يربطهما معا بربـاط   . وال يقتضي إلغاء هذه احلياة الدنيا أو تعطيلها ليحقق أهداف احلياة اآلخرة           

. ومن مث يكون الطريق إىل األخرة     . ياة يف هذه األرض   صالح القلب وصالح اتمع وصالح احل     : واحد
. وعمارة جنة هذه األرض وسيادا وسيلة إىل عمارة جنة اآلخرة واخللود فيهـا            ،  فالدنيا مزرعة اآلخرة  
 . والتوجه إليه بالعمل والتطلع إىل رضاه. بشرط اتباع هدى اهللا

اهللا إال منحها القـوة واملنعـة        وما حدث قط يف تاريخ البشرية أن استقامت مجاعة على هدى            
 . أمانة اخلالفة يف األرض وتصريف احلياة. بعد إعدادها حلمل هذه األمانة؛ والسيادة يف اية املطاف

يشفقون من عـداوة أعـداء اهللا   .  وإن الكثريين ليشفقون من اتباع شريعة اهللا والسري على هداه       
! من املضايقات االقتصادية وغري االقتصـادية     ويشفقون  ،  ويشفقون من تألب اخلصوم عليهم    ،  ومكرهم

 إن نتبع اهلدى معك نتخطف من أرضنا      :  " ع وإن هي إال أوهام كأوهام قريش يوم قالت لرسول اهللا         
 . فلما اتبعت هدى اهللا سيطرت على مشارق األرض ومغارا يف ربع قرن أو أقل من الزمان. " 

ومن الذي  ؟  فمن الذي وهبهم األمن   . لعذر املوهوم  وقد رد اهللا عليهم يف وقتها مبا يكذب هذا ا         
تتجمـع يف  ؟ ومن الذي جعل القلوب وى إليهم حتمل من مثرات األرض مجيعا؟ جعل هلم البيت احلرام  

 : وقد تفرقت يف مواطنها وموامسها الكثرية، احلرم من كل أرض
  "  . . ؟ أو مل منكن هلم حرما آمنا جيىب إليه مثرات كل شيء رزقا من لدنا " 

واهللا هو الذي مكن هلم هـذا احلـرم         ،   فما باهلم خيافون أن يتخطفهم الناس لو اتبعوا هدى اهللا         
 ! ؟ يدع الناس يتخطفوم وهم تقاة، أفمن أمنهم وهم عصاة؟ اآلمن منذ أيام أبيهم إبراهيم

  . .  " ولكن أكثرهم ال يعلمون " 
 . وال يعلمون أن مرد األمر كله هللا.  ال يعلمون أين يكون األمن وأين تكون املخافة
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فها هـي ذي علـة اهلـالك        ،  وأن يأمنوا التخطف حقا   ،   فأما إن أرادوا أن يتقوا املهالك حقا      
 : فليتقوها

وكنا ،  وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم مل تسكن من بعدهم إال قليال              " 
  . .  " حنن الوارثني

وقد أوتوا من نعمة اهللا ذلك احلرم       . هو سبب هالك القرى   ،  ر عليها وعدم الشك ،   إن بطر النعمة  
، فيحل م اهلالك كما حل بالقرى اليت يروا ويعرفوا        ،  وأال يشكروا ،  فليحذروا إذن أن يبطروا   ؛  اآلمن

وبقيت شاخصـة   .  " مل تسكن من بعدهم إال قليال      "  . . ويرون مساكن أهلها الداثرين خاوية خالية     
ومل يرثها بعدهم   ،  وقد فىن أهلها فلم يعقبوا أحدا     ؛  وتروي قصة البطر بالنعمة   ،  صارع أهلها حتدث عن م  

 .  " وكنا حنن الوارثني " أحد
فتلك هي سـنته الـيت      .  على أن اهللا مل يهلك تلك القرى املتبطرة إال وقد أرسل يف أمها رسوال             

 : كتبها على نفسه رمحة بعباده
وما كنا مهلكـي  ،  يبعث يف أمها رسوال يتلو عليهم آياتناوما كان ربك مهلك القرى حىت      " 

  . .  " القرى إال وأهلها ظاملون
أن تكون مركزا تبلـغ منـه        - أي كرباها أو عاصمتها    -  وحكمة إرسال الرسول يف أم القرى     

. يةيف مكة أم القرى العرب     ع وقد أرسل النيب  . الرسالة إىل األطراف فال تبقى حجة وال عذر فيها ألحد         
  " وما كنا مهلكي القرى إال وأهلها ظاملون      :  " فهو ينذرهم عاقبة املكذبني قبلهم بعد ما جاءهم النذير        

 ! يكذبون باآليات عن معرفة وعن يقني. . 
، وما مكنهم اهللا فيه مـن األرض      ،  وعرض احلياة الدنيا مجيعه   ،   على أن متاع احلياة الدنيا بكامله     

إذا ،  إن هو إال شيء ضئيل زهيد     ،  وما يتسىن للبشر كلهم طوال هذه احلياة       ،وما وهبهم إياه من الثمرات    
 : قيس مبا عند اهللا

 " ؟  أفال تعقلون . وما عند اهللا خري وأبقى    . وما أوتيتم من شيء فمتاع احلياة الدنيا وزينتها        " 
 . 

ملا مين بـه اهللا     وال  ؛   وهذا هو التقومي األخري ال ملا خيشون فوته من األمن واألرض واملتاع وحده            
إمنا هو  . وال ملا وهبه اهللا للقرى مث أهلكها بالتبطر فيه وحده         ؛  عليهم من التمكني والثمار واألمان وحده     
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فلم يعقبه اهلالك   ،  وحىت لو دام  ،  التقومي األخري لكل ما يف هذه احلياة الدنيا حىت لو ساغ وحىت لو كمل             
خري يف طبيعته وأبقى     " وما عند اهللا خري وأبقى     . .  "  " امتاع احلياة الدنيا وزينته    " إنه كله . والدمار
 . يف مدته

  "  . . ؟ أفال تعقلون " 
ومن مث جييء التعقيب يف هـذه       .  واملفاضلة بني هذا وذاك حتتاج إىل عقل يدرك طبيعة هذا وذاك          

 ! الصيغة للتنبيه إلعمال العقل يف االختيار
 : وملن شاء أن خيتار، يت الدنيا واآلخرة ويف اية هذه اجلولة يعرض عليهم صفح

أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو القيه كمن متعناه متاع احلياة الدنيا مث هو يوم القيامة مـن                  " 
  "  . . ؟ احملضرين

وهذه صـفحة   .  فهذه صفحة من وعده اهللا وعدا حسنا فوجده يف اآلخرة حقا وهو ال بد القيه              
والتعـبري  . مث ها هو ذا يف اآلخرة حمضر إحضارا للحسـاب         ،   الزهيد من نال متاع احلياة الدنيا القصري     

ملـا  ،  الذين جياء م مكرهني خائفني يودون أن مل يكونوا حمضـرين           " من احملضرين  " يوحي باإلكراه 
 ! ينتظرهم من وراء احلساب على ذلك املتاع القصري الزهيد

فحـىت   " اهلدى معك نتخطف من أرضنا    إن نتبع   :  "  وتلك اية املطاف يف الرد على مقالتهم      
فكيف واتباع هـدى اهللا معـه       ! لو كان ذلك كذلك فهو خري من أن يكونوا يف اآلخرة من احملضرين            

أال إنه ال يترك هدى اهللا إذن إال الغـافلون          ؟  ومعه العطاء يف اآلخرة واألمان    ،  األمن يف الدنيا والتمكني   
وإال . وال يعرفون أين تكون املخافة وأين يكون األمـن        . الذين ال يدركون حقيقة القوى يف هذا الكون       

 . اخلاسرون الذين ال حيسنون االختيار ألنفسهم وال يتقون البوار
|     |     | 

يصور ،  وعندما يصل م إىل الشاطىء اآلخر جيول م جولة أخرى يف مشهد من مشاهد القيامة              
 : مغبة ما هم فيه من الشرك والغواية

ربنا : قال الذين حق عليهم القول    ؟  أين شركائي الذين كنتم تزعمون    : ديهم فيقول ويوم ينا  " 
. ادعوا شركاءكم : وقيل. تربأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون     ،  هؤالء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا     

 .  " ورأوا العذاب لو أم كانوا يهتدون، فدعوهم فلم يستجيبوا هلم
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. فعميت عليهم األنباء يومئذ فهم ال يتساءلون      ؟  اذا أجبتم املرسلني  م: ويوم يناديهم فيقول   " 
  . .  " فعسى أن يكون من املفلحني، فأما من تاب وآمن وعمل صاحلا

 :  والسؤال األول للتوبيخ والتأنيب
  "  . . ؟ أين شركائي الذين كنتم تزعمون " 

وال يستطيعون  ،  م ال يعلمون عنهم شيئا    وأن أتباعه ،   واهللا يعلم أن ال وجود اليوم هلؤالء الشركاء       
 . ولكنه اخلزي والفضيحة على رؤوس األشهاد. إليهم سبيال

إمنا حياولون أن يتـربأوا     ! فليس املقصود به هو اجلواب    ،   ومن مث ال جييب املسؤولون عن السؤال      
، س خلفهم كما كان يفعل كرباء قريش مع النا      ،  وصدهم عن هدى اهللا   ،  من جريرة إغوائهم ملن وراءهم    

 : فيقولون
 !  " تربأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون؛ ربنا هؤالء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا " 

إمنا هم وقعوا يف الغواية عن رضى       ؛  فما كان لنا من سلطان على قلوم      ،   ربنا إننا مل نغوهم قسرا    
ما كـانوا   " . من جرمية إغوائهم " إليكتربأنا  " . كما وقعنا حنن يف الغواية دون إجبار   ،  منهم واختيار 
ومل ،  ومل جنعل أنفسـنا هلـم آهلـة       ،  إمنا كانوا يعبدون أصناما وأوثانا وخلقا من خلقك        " إيانا يعبدون 

 ! يتوجهوا إلينا حنن بالعبادة
خمزاة الشركاء الذين اختـذوهم مـن دون   .  عندئذ يعود م إىل املخزاة اليت حولوا احلديث عنها 

 : اهللا
  . .  " ادعوا شركاءكم: وقيل " 

 ! ادعوهم فهذا يومهم وهذه فائدم! ادعوهم ليلبوكم وينقذوكم!  ادعوهم وال ربوا من سريم
 : ولكنهم يطيعون األمر مقهورين،  والبائسون يعرفون أن ال جدوى من دعائهم

  . .  " فدعوهم فلم يستجيبوا هلم " 
 ! الل واإلعناتولكنه اإلذ،  ومل يكن منتظرا غري ذاك

  . .  " ورأوا العذاب " 
 . فليس وراء هذا املوقف إال العذاب. ورأوه ماثال وراءه.  رأوه يف هذا احلوار
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وهو أمنية  ،   وهنا يف اللحظة اليت يصل فيها املشهد إىل ذروته يعرض عليهم اهلدى الذي يرفضونه             
 :  لو أم إليه يسارعونوهو بني أيديهم يف الدنيا: املتمين يف ذلك املوقف املكروب

  . .  " لو أم كانوا يهتدون " 
 :  مث يعود م إىل ذلك املشهد املكروب

  "  . . ؟ ماذا أجبتم املرسلني، ويوم يناديهم فيقول " 
وإـم ليواجهـون    . ولكنه كذلك سؤال التأنيب والترذيل    .  وإن اهللا ليعلم ماذا أجابوا املرسلني     

 : ذهول املكروب وصمت الذي ال جيد ما يقولالسؤال بالذهول والصمت 
 .  " فعميت عليهم األنباء يومئذ فهم ال يتساءلون " 

وهـم ال   ،  وكأمنا األنباء عمياء ال تصل إلـيهم      .  والتعبري يلقي ظل العمى على املشهد واحلركة      
 ! وهم يف ذهوهلم صامتون ساكتون. وال ميلكون سؤاال وال جوابا! يعلمون شيئا عن أي شيء

  . .  " فأما من تاب وآمن وعمل صاحلا فعسى أن يكون من املفلحني " 
يتحدث عمن تاب   ،  ففي الوقت الذي يبلغ الكرب ذروته باملشركني      .  وهذه هي الصفحة املقابلة   

 ! ويف الوقت فسحة لالختيار. وملن شاء أن خيتار. وما ينتظره من الرجاء يف الفالح، وآمن وعمل صاحلا
|     |     | 

، ويعلم كل شيء ،  فهو الذي خيلق كل شيء    ،  مث يرد أمرهم وأمر كل شيء إىل إرادة اهللا واختياره         
وله احلمد يف األوىل واآلخرة وله احلكم يف الدنيا وله الرجعـة            ،  وإليه مرد األمر كله يف األوىل واآلخرة      

 : تارفاهللا خيلق ما يشاء وخي، وما ميلكون أن خيتاروا ألنفسهم وال لغريهم. واملآب
وربـك  . سبحان اهللا وتعاىل عما يشركون    ،  ما كان هلم اخلرية   ،  وربك خيلق ما يشاء وخيتار     " 

وله احلكـم   ،  وهو اهللا ال إله إال هو له احلمد يف األوىل واآلخرة          . يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون     
  . .  " وإليه ترجعون

وبعـد   " عك نتخطف من أرضـنا    إن نتبع اهلدى م   :  "  وهذا التعقيب جييء بعد حكاية قوهلم     
جييء لتقرير أم ال ميلكون االختيار ألنفسهم        . . استعراض موقفهم يوم احلساب على الشرك والغواية      

 . ولتقرير وحدانية اهللا ورد األمر كله إليه يف النهاية! فيختاروا األمن أو املخافة
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  . .  " ما كان هلم اخلرية. وربك خيلق ما يشاء وخيتار " 
ال ميلك  ؛  إن اهللا خيلق ما يشاء    . أو ينسون بعض جوانبها   ،  ا احلقيقة اليت كثريا ما ينساها الناس       إ

. وال أن يعدل أو يبدل يف خلقـه شـيئا     ،  أحد أن يقترح عليه شيئا وال أن يزيد أو ينقص يف خلقه شيئا            
؛ التكاليف واملقامات وإنه هو الذي خيتار من خلقه ما يشاء ومن يشاء ملا يريد من الوظائف واألعمال و               

 ما كان هلم اخلرية    "  . . وال ميلك أحد أن يقترح عليه شخصا وال حادثا وال حركة وال قوال وال فعال              
  . . ومرد األمر كله إىل اهللا يف الصغري والكبري، ال يف شأن أنفسهم وال يف شأن غريهم" 

وال اسـتخفهم   ،  يئا حيل ـم    هذه احلقيقة لو استقرت يف األخالد والضمائر ملا سخط الناس ش          
إمنا اهللا هـو    ،  فليسوا هم الذين خيتارون   . وال أحزم شيء يفوم أو يفلت منهم      ،  شيء ينالونه بأيديهم  

 . الذي خيتار
بعـد أن    - ولكن معناه أن يتقبلوا ما يقع     .  وليس معىن هذا أن يلغوا عقوهلم وإرادم ونشاطهم       

فإن علـيهم مـا يف      . بالرضى والتسليم والقبول   - ري واالختيار يبذلوا ما يف وسعهم من التفكري والتدب      
 . وسعهم واألمر بعد ذلك هللا

واهللا وحده هو اخلالق املختار ال شريك له يف         ؛   ولقد كان املشركون يشركون مع اهللا آهلة مدعاة       
  . . خلقه وال يف اختياره

  . .  " سبحان اهللا وتعاىل عما يشركون " 
  . .  "  صدورهم وما يعلنونوربك يعلم ما تكن " 

 . من هدى أو ضالل، خمتار هلم ما هم له أهل،  فهو جمازيهم مبا يعلم من أمرهم
 . فال شريك له يف خلق وال اختيار . .  " وهو اهللا ال إله إال هو " 
، وعلى حكمتـه وتـدبريه    ،  وعلى نعمائه ،  على اختياره  . .  " له احلمد يف األوىل واآلخرة     " 
 . وهو وحده املختص باحلمد والثناء، ه ورمحتهوعلى عدل
 . ال راد له وال مبدل حلكمه، يقضي يف عباده بقضائه . .  " وله احلكم " 
  . . فيقضي بينكنم قضاءه األخري . .  " وإليه ترجعون " 
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 وهكذا يطوقهم بالشعور بقدرة اهللا وتفرد إرادته يف هذا الوجود واطالعه على سرهم وعالنيتهم              
فكيف يشركون باهللا بعد هذا وهـم       . وإليه مرجعهم فال تشرد منهم شاردة     ؛   ختفى عليه منهم خافية    فال

 ؟ يف قبضته ال يفلتون
|     |     | 

واختياره حليام  ،  مث جيول م جولة يف مشاهد الكون الذي يعيشون فيه غافلني عن تدبري اهللا هلم              
وما وراءمها من أسرار    ،  ظاهريت الليل والنهار  . متنيفيوقظ مشاعرهم لظاهرتني كونيتني عظي    ؛  ومعاشهم

 : االختيار والشهادة بوحدانية اخلالق املختار
؟ أرأيتم إن جعل اهللا عليكم الليل سرمدا إىل يوم القيامة من إله غري اهللا يأتيكم بضياء               : قل " 

 إله غري اهللا يـأتيكم      أرأيتم إن جعل اهللا عليكم النهار سرمدا إىل يوم القيامة من          : قل؟  أفال تسمعون 
ومن رمحته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغـوا مـن            ؟  أفال تبصرون ؟  بليل تسكنون فيه  

  . .  " ولعلكم تشكرون، فضله
وال يـروعهم  .  والناس لطول ما اعتادوا من كر اجلديدين ينسون جدما املتكررة اليت ال تبلـى  

وال يتدبرون مـا يف     .  يهزهم طلوع النهار وإقبال الليل إال نادرا       وال. مطلع الشمس وال مغيبها إال قليال     
 . أو امللل واهلمود، أو التعطل والبوار، تواليهما من رمحة م وإنقاذ من البلى والدمار

ويلفتهم إىل متلي الكون من حوهلم ومشـاهده     ،   والقرآن الكرمي يوقظهم من مهود اإللف والعادة      
. وحني خييفهم من عواقب هذا وذاك     ،  ليهم استمرار الليل أبدا أو النهار أبدا      وذلك حني خييل إ   ؛  العظيمة

 . وما يشعر اإلنسان بقيمة الشيء إال حني يفقده أو خياف عليه الفقدان
ومن إلـه غـري اهللا يـأتيكم        . أرأيتم إن جعل اهللا عليكم الليل سرمدا إىل يوم القيامة         : قل " 

  . .  " أفال تسمعون؟ بضياء
وحينون إىل ضياء الشمس    ،   يشتاقون إىل الصبح حني يطول م الليل قليال يف أيام الشتاء            والناس

ولو دام عليهم الليل سرمدا إىل يوم       . فكيف م لو فقدوا الضياء    ! حني تتوارى عنهم فترة وراء السحاب     
 يطلـع عليهـا     لو مل ،  وإن احلياة كلها ملعرضة للتلف والبوار     . ذلك على فرض أم ظلوا أحياء     ؟  القيامة
 ! النهار
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من إله غري اهللا يأتيكم بليـل       . أرأيتم إن جعل اهللا عليكم النهار سرمدا إىل يوم القيامة         : قل " 
  . . )1( " ؟ أفال تبصرون؟ تسكنون فيه

وحينون إىل الليل حـني  .  والناس يستروحون الظالل حني يطول عليهم اهلجري ساعات من النهار  
واحلياة كلـها   . وجيدون يف ظالم الليل وسكونه امللجأ والقرار      .  الصيف يطول النهار بعض ساعات يف    

فكيف بالناس لو ظل النهار سرمدا إىل       . حتتاج إىل فترة الليل لتجدد ما تنفقه من الطاقة يف نشاط النهار           
 ! وإن احلياة كلها ملعرضة للتلف والبوار إن دام عليها النهار. يوم القيامة على فرض أم ظلوا أحياء

 : وكل شيء عنده مبقدار. وكل صغرية وكبرية يف هذا الكون بتدبري.  أال إن كل شيء بقدر
 .  " ومن رمحته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون             " 

 . 
إال فما يعطي الناس شـيئا  . واملتجه فيه إىل فضل اهللا، والنهار نشاط وعمل ،   فالليل سكينة وقرار  

وما دبره لكم واختاره من توايل      ،  ما يسره اهللا لكم من نعمة ومن رمحة        " ولعلكم تشكرون  " من فضله 
ولكن اختارها اهللا عن رمحة وعن علم وعن حكمة         ،  ومن كل سنن احلياة اليت مل ختتاروها      ،  الليل والنهار 

 . تغفلون عنها لطول اإللف والتكرار
|     |     | 

شهد سريع من مشاهد القيامة يسأهلم فيه سؤال استنكار عما زعموا مـن             وخيتم هذه اجلوالت مب   
حيث تتـذاوب وتتـهاوى يف موقـف السـؤال          ،  ويقفهم وجها لوجه أمام أباطيلهم املدعاة     . شركاء

 : واحلساب
: ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا     ؟  أين شركائي الذين كنتم تزعمون    : ويوم يناديهم فيقول   " 

  . .  " وضل عنهم ما كانوا يفترون، موا أن احلق هللافعل. هاتوا برهانكم
فهو يعـاد هنـا     . قد سبق يف جولة ماضية    ،  وما فيه من سؤال عن الشركاء     ،   وتصوير يوم النداء  

وهو نبيها الذي   . مشهد نزع شهيد من كل أمة     . لتوكيده وتثبيته مبناسبة املشهد اجلديد الذي يعرض هنا       
واملقصود إقامته وإبرازه وإفراده مـن      ،  والرتع حركة شديدة  .  رسالته يشهد مبا أجابته وما استقبلت به     

                                                 
أفال تبصرون؟  :  " ني ذكر النهار لو كان سرمداً قالوح" أفال تسمعون؟  :  "  حني ذكر الليل لو كان سرمداً قال    )1(

 . ذلك أن السمع هو حاسة الليل والبصر هو حاسة النهار وذلك من التناسق الفين يف األداء" 
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ويف مواجهة هذا الشاهد يطلب منهم برهام على مـا          . بينهم ليشهده قومه مجيعا وليشهد قومه مجيعا      
 : وال سبيل هلم يومئذ إىل املكابرة؛ وليس لديهم برهان. اعتقدوا وما فعلوا

 . ق كله خالصا ال شبهة فيه وال ريبةاحل . .  " فعلموا أن احلق هللا " 
فما هو بواجـدهم ومـا هـم        ،  من شرك ومن شركاء    . .  " وضل عنهم ما كانوا يفترون     " 
 ! يف وقت حاجتهم إليه يف موقف اجلدل والربهان! بواجديه

|     |     | 
ـ      .  ذا تنتهي التعقيبات على قصة موسى وفرعون       اق وقد طوفت بالنفوس والقلوب يف تلك اآلف

وطوقـت ـا يف     . ومن اآلخرة إىل الـدنيا    ،  والعوامل واألحداث واملشاهد وردا من الدنيا إىل اآلخرة       
متناسقة كلها مع حمور    . ويف سنن الكون واحلياة   ،  ويف مصارع الغابرين  ،  جنبات الكون ويف أغوار النفس    

وقد مضـت  . صة قارونوق. قصة موسى وفرعون  : ومع القصتني الرئيسيتني يف السورة    . السورة األصيل 
 . فلنستعرض الثانية بعد تلك التعقيبات وهذه اجلوالت. األوىل

|     |     | 
ِإنَّ قَارونَ كَانَ ِمن قَوِم موسى فَبغى علَيِهم وآتيناه ِمن الْكُنوِز ما ِإنَّ مفَاِتحه لَتنوُء ِبالْعصبِة                + 

 وابتِغ ِفيما آتاك اللَّه الدار الْآِخرةَ       76ه قَومه لَا تفْرح ِإنَّ اللَّه لَا يِحب الْفَِرِحني          أُوِلي الْقُوِة ِإذْ قَالَ لَ    
                 لَا ي ِض ِإنَّ اللَّهِفي الْأَر ادِغ الْفَسبلَا تو كِإلَي اللَّه نسا أَحِسن كَمأَحا وينالد ِمن كِصيبن نسلَا تو ِحب

  فِْسِدين77الْم                  نوِن مالقُر ِلِه ِمنِمن قَب لَكأَه قَد أَنَّ اللَّه لَمعي لَملَى ِعلٍْم ِعنِدي أَوع ها أُوِتيتمقَالَ ِإن 
  78هو أَشد ِمنه قُوةً وأَكْثَر جمعا ولَا يسأَلُ عن ذُنوِبِهم الْمجِرمونَ 

  جرفَخ                 هونُ ِإنقَار ا أُوِتيا ِمثْلَ ملَن تا لَيا ينياةَ الديونَ الْحِريدي ِتِه قَالَ الَِّذينِمِه ِفي ِزينلَى قَوع
لَـا   وقَالَ الَِّذين أُوتوا الِْعلْم ويلَكُم ثَواب اللَِّه خير لِّمن آمن وعِملَ صـاِلحا و              79لَذُو حظٍّ عِظيٍم    

  80يلَقَّاها ِإلَّا الصاِبرونَ 
                  ِصـِريناملُنت ا كَانَ ِمنموِن اللَِّه وِمن د هونرنصِمن ِفئٍَة ي ا كَانَ لَهفَم ضاِرِه الْأَرِبدا ِبِه وفْنسفَخ

ه يبسطُ الرزق ِلمن يشاء ِمن ِعباِدِه ويقِْدر         وأَصبح الَِّذين تمنوا مكَانه ِبالْأَمِس يقُولُونَ ويكَأَنَّ اللَّ        81
  82لَولَا أَن من اللَّه علَينا لَخسف ِبنا ويكَأَنه لَا يفِْلح الْكَاِفرونَ 
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           لَا فَسِض وا ِفي الْأَرلُوونَ عِريدلَا ي ا ِللَِّذينلُهعجةُ نالْآِخر ارالد ِتلْك     ِقنيـتةُ ِللْماِقبالْعا و83اد 
من جاء ِبالْحسنِة فَلَه خير منها ومن جاء ِبالسيئَِة فَلَا يجزى الَِّذين عِملُوا السيئَاِت ِإلَّـا مـا كَـانوا              

  _84يعملُونَ 
|     |     | 

وكيـف  ،   قوة السلطان واحلكم   وقد عرضت فيها  ،  مضت مطالع السورة بقصة موسى وفرعون     
واآلن جتيء قصـة قـارون لتعـرض        . والبعد عن هداه  ،  والكفران باهللا ،  باءت بالبوار مع البغي والظلم    

واالستكبار على اخللـق وجحـود نعمـة    ، وكيف ينتهي بالبوار مع البغي والبطر   ،  سلطان املال والعلم  
مـع  ؛  ة إىل جانب قيمة اإلميـان والصـالح       فترخص من قيمة املال والزين    ،  وتقرر حقيقة القيم  . اخلالق

 . االعتدال والتوازن يف االستمتاع بطيبات احلياة دون علو يف األرض وال فساد
إمنا يكتفي بأن قارون كان من قـوم موسـى فبغـى     ؛   وال حيدد القرآن زمان القصة وال مكاا      

م وقعت بعد اخلـروج يف      أ؟  فهل وقعت هذه القصة وبنو إسرائيل وموسى يف مصر قبل اخلروج          . عليهم
 - إنه كان ابن عم ملوسى    : هناك روايات تقول  ؟  أم وقعت يف بين إسرائيل من بعد موسى       ؟  حياة موسى 
ودبر له  ،  ويزيد بعضها فيذكر أن قارون آذى موسى      . وأن احلادث وقع يف زمان موسى      - عليه السالم 

، فربأ اهللا موسى وأذن له يف قارون      ،  ملالمكيدة ليلصق به مة الفاحشة بامرأة معينة يف مقابل رشوة من ا           
  . . فخسفت به األرض

فالقصة كمـا وردت يف     . وال إىل حتديد الزمان واملكان    ،   ولسنا يف حاجة إىل كل هذه الروايات      
ولو كان  . ولتقرير القيم والقواعد اليت جاءت لتقريرها     ،  القرآن كافية ألداء الغرض منها يف سياق السورة       

فلنستعرضـها إذن يف صـورا      . كاا ومالبساا يزيد يف داللتها شيئا ما ترك حتديدها        حتديد زماا وم  
  . . بعيدة عن تلك الروايات اليت ال طائل وراءها، القرآنية

|     |     | 
وآتيناه من الكنوز ما إن مفاحته لتنوء بالعصبة        ؛  إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم        " 
وابتغ فيما آتاك اهللا الدار اآلخرة وال       . ال تفرح إن اهللا ال حيب الفرحني      :  قومه إذ قال له  . أويل القوة 

إن اهللا ال حيـب     ،  وال تبغ الفساد يف األرض    ،  تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن اهللا إليك        
  . .  " إمنا أوتيته على علم عندي: قال. املفسدين
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وتقرر مسلكه مـع     " قوم موسى  " دد قومه وحت " قارون "  هكذا تبدأ القصة فتعني اسم بطلها     
 : وتشري إىل سبب هذا البغي وهو الثراء " فبغى عليهم " وهو مسلك البغي، قومه

  . .  " وآتيناه من الكنوز ما إن مفاحته لتنوء بالعصبة أويل القوة " 
لقـد  .  مث متضي بعد ذلك يف استعراض األحداث واألقوال واالنفعاالت اليت صاحبتها يف النفوس         

والكرت هو املخبوء املـدخر      - يصور كثرته بأنه كنوز   ،  فأتاه اهللا ماال كثريا   ،  كان قارون من قوم موسى    
 . وبأن مفاتح هذه الكنوز تعيي اموعة من أقوياء الرجال         - من املال الفائض عن االستعمال والتداول     

فرمبا . ه جمهال يشمل شىت الصور    ليدع،  وال يذكر فيم كان البغي    . من أجل هذا بغى قارون على قومه      . 
ورمبـا   - كما يصنع طغاة املال يف كثري من األحيان        - بغى عليهم بظلمهم وغصبهم أرضهم وأشياءهم     

كي ال يكون دولة بني األغنياء      ،  حق الفقراء يف أموال األغنياء    . بغى عليهم حبرمام حقهم يف ذلك املال      
ورمبا بغـى علـيهم ـذه       . وتفسد احلياة ،   القلوب فتفسد،  وحدهم ومن حوهلم حماويج إىل شيء منه      

 . وبغريها من األسباب
الذي ،  ورجعه إىل النهج القومي   ،   وعلى أية حال فقد وجد من قومه من حياول رده عن هذا البغي            

وال حيرمهم املتاع املعتدل مبا وهبهم      ؛  وهو ج ال حيرم األثرياء ثراءهم     ؛  يرضاه اهللا يف التصرف ذا الثراء     
وقبل ذلك يفرض عليهم مراقبة اهللا الـذي أنعـم          ؛  ولكنه يفرض عليهم القصد واالعتدال    ؛   من مال  اهللا

 : ومراعاة اآلخرة وما فيها من حساب، عليهم
وال ،  وابتغ فيما آتاك اهللا الدار اآلخـرة      . ال تفرح إن اهللا ال حيب الفرحني      : إذ قال له قومه    " 

إن اهللا الحيـب    . وال تبغ الفسـاد يف األرض     ،   إليك تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن اهللا       
 .  " املفسدين

 .  ويف هذا القول مجاع ما يف املنهج اإلهلي القومي من قيم وخصائص تفرده بني سائر مناهج احلياة
، والتعلق بـالكنوز  ،  واالحتفال بالثراء ،  فرح الزهو املنبعث من االعتزاز باملال      . .  " ال تفرح  " 

وما جيب  ،  وينسي نعمته ؛  ال تفرح فرح البطر الذي ينسي املنعم باملال        . . مللك واالستحواذ واالبتهاج با 
ويتطاول بـه   ،  ويطري له لبه  ،  فيشغل به قلبه  ،  ال تفرح فرح الذي يستخفه املال     . هلا من احلمد والشكران   

  . . على العباد
ي ال حيب الفرحني املـأخوذين      الذ،  فهم يردونه بذلك إىل اهللا     . .  " إن اهللا ال حيب الفرحني     " 

 . املتطاولني بسلطانه على الناس، املتباهني، باملال
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ويف هذا يتمثل اعتدال     . .  " وال تنس نصيبك من الدنيا    ،  وابتغ فيما آتاك اهللا الدار اآلخرة      " 
املتاع يف  وال حيرمه أن يأخذ بقسط من       . املنهج الذي يعلق قلب واجد املال باآلخرة      . املنهج اإلهلي القومي  

 . كي ال يتزهد الزهد الذي يهمل احلياة ويضعفها، بل حيضه على هذا ويكلفه إياه تكليفا. هذه احلياة
فتنمـو  ،  وليعملوا يف األرض لتوفريها وحتصـيلها     ؛  لقد خلق اهللا طيبات احلياة ليستمتع ا الناس       

 وجهتهم يف هذا املتاع هي      ذلك على أن تكون   . وتتحقق خالفة اإلنسان يف هذه األرض     ،  احلياة وتتجدد 
واملتاع يف هذه احلالة لـون مـن        . وال يشغلون باملتاع عن تكاليفها    ،  فال ينحرفون عن طريقها   ،  اآلخرة

 . فهو طاعة من الطاعات جيزي عليها اهللا باحلسىن. وانتفاع ا، وتقبل لعطاياه، ألوان الشكر للمنعم
وميكنه من االرتقاء الروحي الـدائم      ،  اة اإلنسان  وهكذا حيقق هذا املنهج التعادل والتناسق يف حي       

 . وال إهدار ملقومات احلياة الفطرية البسيطة، اليت ال حرمان فيها، من خالل حياته الطبيعية املتعادلة
. فليقابل باإلحسان فيه  . فهذا املال هبة من اهللا وإحسان      . .  " وأحسن كما أحسن اهللا إليك     " 

وإحسـان  ،  وإحسـان الشـعور بالنعمـة     ،  واإلحسان به إىل اخللق   ،  إحسان التقبل وإحسان التصرف   
 . الشكران

والفساد باملتاع املطلق من مراقبة اهللا      . الفساد بالبغي والظلم   . .  " وال تبغ الفساد يف األرض     " 
والفساد مبلء صدور الناس باحلرج واحلسد والبغضاء والفساد بإنفاق املال يف غري وجه             . ومراعاة اآلخرة 

 .  إمساكه عن وجهه على كل حالأو
 . كما أنه ال حيب الفرحني . .  " إن اهللا ال حيب املفسدين " 

 : حتمل شىت معاين الفساد واإلفساد، فكان رده مجلة واحدة: كذلك قال له قومه
 !  " إمنا أوتيته على علم عندي: قال " 

فما لكم متلون علـي     . حتصيله إمنا أوتيت هذا املال استحقاقا على علمي الذي طوع يل مجعه و           
وأنا إمنا حصلت هـذا املـال جبهـدي         ،  وتتحكمون يف ملكييت اخلاصة   ،  طريقة خاصة يف التصرف فيه    

 ؟ واستحققته بعلمي اخلاص، اخلاص
 . ويفتنه املال ويعميه الثراء،  إا قولة املغرور املطموس الذي ينسى مصدر النعمة وحكمتها
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ومن . فكم من الناس يظن أن علمه وكده مها وحدمها سبب غناه          .  وهو منوذج مكرر يف البشرية    
غري حاسـب هللا  ، غري حماسب على ما يفسد باملال وما يصلح   ،  مث فهو غري مسؤول عما ينفق وما ميسك       

 ! وال ناظر إىل غضبه ورضاه، حسابا
 احلالل  ويقدر اجلهد الفردي الذي بذل يف حتصيلها من وجوه        ،   واإلسالم يعترف بامللكية الفردية   

ولكنه يف الوقت ذاته يفرض منـهجا معينـا         . وال يهون من شأن اجلهد الفردي أو يلغيه       ؛  اليت يشرعها 
ال ،  وهو منهج متوازن متعـادل     - كما يفرض منهجا لتحصيلها وتنميتها     - للتصرف يف امللكية الفردية   

ويفرض ؛  مساكه حىت التقتري  وال يطلق يده يف االستمتاع به حىت الترف وال يف إ          ،  حيرم الفرد مثرة جهده   
. وطرق إنفاقه واالستمتاع به   . وطرق تنميته ،  ورقابتها على طرق حتصيله   ،  للجماعة حقوقها يف هذا املال    

 . وهو منهج خاص واضح املالمح متميز السمات
وأعرض عن  . ومل خيضع ملنهجه القومي   ،  ومل يشعر بنعمة ربه   ،   ولكن قارون مل يستمع لنداء قومه     

 .  استكبار لئيم ويف بطر ذميمهذا كله يف
 : ردا على قولته الفاجرة املغرورة،  ومن مث جاءه التهديد قبل متام اآلية

وال يسأل  ؟  أو مل يعلم أن اهللا قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر مجعا                  " 
 .  " عن ذنوم ارمون

وكـان  . أجياال كانت أشد منه قوة وأكثر ماال      فقد أهلك اهللا من قبله      ،  فإن كان ذا قوة وذا مال     
وليعلم أنه هو وأمثاله من ارمني أهون على اهللا حىت          . فليعلم. فهذا هو العلم املنجي   . عليه أن يعلم هذا   

 ! فليسوا هم احلكم وال األشهاد. من أن يسأهلم عن ذنوم
 !  " وال يسأل عن ذنوم ارمون " 

|     |     | 
، واإلعراض عن النصـح   ،  يتجلى فيه البغي والتطاول   ،  شهد األول من مشاهد القصة    ذلك كان امل  
 . والبطر الذي يقعد بالنفس عن الشكران، واالغترار باملال، واإلصرار على الفساد، والتعايل على العظة

وتتهاوى ،  فتطري هلا قلوب فريق منهم    ،   مث جييء املشهد الثاين حني خيرج قارون بزينته على قومه         
. وحيسون أنه أويت حظا عظيما يتشهاه احملرومـون       ،  ويتمنون ألنفسهم مثل ما أويت قارون     ،  هلا نفوسهم 
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ويذكرون ،  ذلك على حني يستيقظ اإلميان يف قلوب فريق منهم فيعتزون به على فتنة املال وزينة قارون               
 : يف ثقة ويف يقني، إخوام املبهورين املأخوذين

. يا ليت لنا مثلما أويت قـارون      : قال الذين يريدون احلياة الدنيا    فخرج على قومه يف زينته       " 
وال ،  ثواب اهللا خري ملن آمن وعمـل صـاحلا        ! ويلكم: وقال الذين أوتوا العلم   . إنه لذو حظ عظيم   
 .  " يلقاها إال الصابرون

ووقفت ،  وهكذا وقفت طائفة منهم أمام فتنة احلياة الدنيا وقفة املأخوذ املبهور املتهاوي املتهافت            
والتقت . واالعتزاز بثواب اهللا  ،  والرجاء فيما عند اهللا   ،  طائفة أخرى تستعلي على هذا كله بقيمة اإلميان       

 : قيمة املال وقيمة اإلميان يف امليزان
  . .  " إنه لذو حظ عظيم. ياليت لنا مثل ما أويت قارون: قال الذين يريدون احلياة الدنيا " 

، وتبهر الذين يريدون احلياة الـدنيا     ،   زينة األرض بعض القلوب     ويف كل زمان ومكان تستهوي    
وال بـأي   ؟  فال يسألون بأي مثن اشترى صاحب الزينة زينته       ؛  وال يتطلعون إىل ما هو أعلى وأكرم مها       

، ومن مث تتهافت نفوسهم وتتـهاوى     . من مال أو منصب أو جاه     ؟  الوسائل نال ما نال من عرض احلياة      
غـري  ،  ويسيل لعام على ما يف أيدي احملظوظني من متاع        !  احللوى ويتهاوى  كما يتهافت الذباب على   

وال إىل الوسيلة اخلسيسـة     ،  وال إىل الطريق الدنس الذي خاضوه     ،  ناظرين إىل الثمن الباهظ الذي أدوه     
 . اليت اختذوها

ل والزينـة   ويف نفوسهم قيم أخرى غري قيم املا      ،   فأما املتصلون باهللا فلهم ميزان آخر يقيم احلياة       
وهلـم مـن    . وأكرب قلبا من أن يتهاووا ويتصاغروا أمام قيم األرض مجيعـا          ،  وهم أعلى نفسا  . واملتاع

العلم الصحيح  .  " الذين أوتوا العلم   " وهؤالء هم . استعالئهم باهللا عاصم من التخاذل أمام جاه العباد       
 : الذي يقومون به احلياة حق التقومي

وال يلقاهـا إال    ،  ويلكم ثواب اهللا خري ملن آمن وعمـل صـاحلا          :وقال الذين أوتوا العلم    " 
 .  " الصابرون

والشعور على هذا النحو درجة     . وما عند اهللا خري مما عند قارون      ،  ثواب اهللا خري من هذه الزينة      
الصابرون على فتنة احليـاة     . الصابرون على معايري الناس ومقاييسهم     . . رفيعة ال يلقاها إىل الصابرون    

وعندما يعلم اهللا منهم الصرب كذلك يرفعهم إىل        . الصابرون على احلرمان مما يتشهاه الكثريون     . غرائهاوإ
 . والتطلع إىل ثواب اهللا يف رضى وثقة واطمئنان، درجة االستعالء على كل ما يف األرض. تلك الدرجة
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|     |     | 
تتدخل يد القدرة لتضع حـدا      ،  تهاوىوتتهافت أمامها النفوس وت   ،  وعندما تبلغ فتنة الزينة ذروا    

وجييء املشهد الثالث حامسا    . وحتطم الغرور والكربياء حتطما   ،  وترحم الناس الضعاف من إغرائها    ،  للفتنة
 : فاصال

ومـا كـان مـن      ،  فما كان له من فئة ينصرونه من دون اهللا        ،  فخسفنا به وبداره األرض    " 
  . .  " املنتصرين

، فابتلعته وابتعلت داره   " فخسفنا به وبداره األرض   :  " ة خاطفة ويف حمل ،   هكذا يف مجلة قصرية   
، ال ينصره أحد  ،  وذهب ضعيفا عاجزا  . وهوى يف بطن األرض اليت عال فيها واستطال فوقها جزاء وفاقا          

 . وال ينتصر جباه أو مال
شـفت  وك؛  وردم الضربة القاضية إىل اهللا    ؛   وهوت معه الفتنة الطاغية اليت جرفت بعض الناس       

 : وكان هذا املشهد األخري. عن قلوم قناع الغفلة والضالل
كأن اهللا يبسط الرزق ملن يشاء من عباده        ! وي: وأصبح الذين متنوا مكانه باألمس يقولون      " 

  . .  " كأنه ال يفلح الكافرون! وي. لوال أن من اهللا علينا خلسف بنا. ويقدر
وهـم يـرون    . ومل يؤم ما آتى قارون    ،  نوه باألمس  وقفوا حيمدون اهللا أن مل يستجب هلم ما مت        

فهو يوسـع  . وصحوا إىل أن الثراء ليس آية على رضى اهللا. املصري البائس الذي انتهى إليه بني يوم وليلة      
ولو كان دليل رضاه مـا      . الرزق على من يشاء من عباده ويضيقه ألسباب أخرى غري الرضى والغضب           

وعلموا أن الكـافرين ال     . إمنا هو االبتالء الذي قد يعقبه البالء      . عنيفأخذ قارون هذا األخذ الشديد ال     
ونسبته إىل ما عنده من العلـم جعلـهم         ،  وقارون مل جيهر بكلمة الكفر ولكن اغتراره باملال       . يفلحون

 . ويرون يف نوع هالكه أنه هالك للكافرين، يسلكونه يف عداد الكافرين
|     |     | 

وقـد  ،  وقد انتصرت القلوب املؤمنة بتدخل القدرة السـافرة       . ا املشهد  ويسدل الستار على هذ   
 : مث يأخذ يف التعقيب يف أنسب أوان . . رجحت قيمة اإلميان يف كفة امليزان

  " والعاقبة للمـتقني . تلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال يريدون علوا يف األرض وال فسادا         " 
 . . 
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. العلم احلق الذي يقوم األشياء قيمتها احلقيقيـة       . ين أوتوا العلم   تلك اآلخرة اليت حتدث عنها الذ     
جنعلها للذين ال يريـدون علـوا يف    " تلك الدار اآلخرة. تلك الدار اآلخرة العالية الرتبة البعيدة اآلفاق      

وال يهجـس يف    ؛  فال يقوم يف نفوسهم خاطر االستعالء بأنفسهم ألنفسـهم         . .  " األرض وال فسادا  
إمنا يتوارى شعورهم بأنفسـهم ليمألهـا       . عتزاز بذوام واالعتزاز بأشخاصهم وما يتعلق ا      قلوم اال 

أولئك الذين ال يقيمون هلذه األرض وأشـيائها وأعراضـها وقيمهـا            . ومنهجه يف احلياة  ،  الشعور باهللا 
تلك الدار  . ةأولئك هم الذين جعل اهللا هلم الدار اآلخر       . وال يبغون فيها كذلك فسادا    . وموازينها حسابا 

 . العالية السامية
 . الذين خيشون اهللا ويراقبونه ويتحرجون من غضبه ويبتغون رضاه " والعاقبة للمتقني " 

. احلسنة بأضعافها ومبا هو خري منها     .  ويف تلك الدار اآلخرة يقع اجلزاء كما كتب اهللا على نفسه          
 : والسيئة مبثلها رمحة بضعف اخللق وتيسريا

ومن جاء بالسيئة فال جيزى الذين عملوا السيئات إال مـا           . سنة فله خري منها   من جاء باحل   " 
  . .  " كانوا يعملون

|     |     | 
ِإنَّ الَِّذي فَرض علَيك الْقُرآنَ لَرادك ِإلَى معاٍد قُل ربي أَعلَم من جاء ِبالْهدى ومن هو ِفـي                 + 

 كُنت ترجو أَن يلْقَى ِإلَيك الِْكتاب ِإلَّا رحمةً من ربـك فَلَـا تكُـونن ظَِهـريا        وما 85ضلَاٍل مِبٍني   
  86لِّلْكَاِفِرين                   ِمـن نكُـونلَـا تو كبِإلَى ر عادو كِإلَي ِإذْ أُنِزلَت دعاِت اللَِّه بآي نع كندصلَا يو 

  ِرِكنيش87الْم ـِه                    وِإلَيو كْمالْح لَه ههجِإلَّا و اِلكٍء هيكُلُّ ش وِإلَّا ه لَا ِإلَه را آخاللَِّه ِإلَه عم عدلَا ت
  _88ترجعونَ 

|     |     | 
اآلن يتوجه اخلطـاب    . وانتهت التعقيبات املباشرة على ذلك القصص     ،  واآلن وقد انتهى القصص   

 ع يتوجه اخلطاب إىل رسـول اهللا     .  خلفه القلة املسلمة اليت كانت يومها مبكة       ومن ع إىل رسول اهللا  
فقد كان باجلحفة قريبـا   ،  وهو يف طريقه إىل املدينة مل يبلغها بعد       ،  مطارد من قومه  ،  وهو خمرج من بلده   

وته أعز  لوال أن دع  ،  والذي يعز عليه فراقه   ،  يتعلق قلبه وبصره ببلده الذي حيبه     ،  قريبا من اخلطر  ،  من مكة 
 وهـو يف    ع يتوجه اخلطاب إىل رسـول اهللا     . ومقر أهله ،  ومهد ذكرياته ،  عليه من بلده وموطن صباه    

 : موقفه ذاك
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  . .  " إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إىل معاد " 
مـا هـو بتاركـك      . وقد فرض عليك القرآن وكلفك الـدعوة      ،   فما هو بتاركك للمشركني   
. ويفتنون املؤمنني من حولك   ،  ويستبدون بك وبدعوتك  ،  بيب إليك للمشركني خيرجونك من بلدك احل    

وإنك اليوم ملخـرج    ؛  ويف الوقت الذي فرضه   ،  إنا فرض عليك القرآن لينصرك به يف املوعد الذي قدره         
 . ولكنك غدا منصور إليه عائد، منه مطارد

، كـروب  وهكذا شاءت حكمة اهللا أن يرتل على عبده هذا الوعد األكيد يف ذلك الظـرف امل               
 . وال يستريب حلظة فيه، مطمئنا إىل وعد اهللا الذي يعلم صدقه، يف طريقه آمنا واثقا ع ليمضي

فيصـرب  ، وإنه ما من أحد يـؤذى يف سـبيل اهللا     ؛   وإن وعد اهللا لقائم لكل السالكني يف الطريق       
وخيلـي  ،  يف وسـعه وتوىل عنه املعركة حني يبذل ما،  ويستيقن إال نصره اهللا يف وجه الطغيان يف النهاية        

 . ويؤدي واجبه، عاتقه
ولقد رد موسى من قبل إىل األرض الـيت         .  " إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إىل معاد        " 

وكانت العاقبـة   ،  ودمر به فرعون ومأله   ،  رده فأنقذ به املستضعفني من قومه     . خرج منها هاربا مطاردا   
يما بينك وبني قومك هللا الذي فـرض عليـك          ودع أمر احلكم ف   ،  فامض إذن يف طريقك    . . للمهتدين

 : القرآن
  . .  " ومن هو يف ضالل مبني، ريب أعلم من جاء باهلدى: قل " 

 .  ودع األمر هللا جيازي املهتدين والضالني
وما كان جيول يف خاطرك أن تكون أنت املختار         ؛   وما كان فرض القرآن عليك إال نعمة ورمحة       

 : ام عظيم ما كنت تتطلع إليه قبل أن توهبهوإنه ملق. لتلقي هذه األمانة
  . .  " وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إال رمحة من ربك " 

واهللا خيلق ما يشـاء     . إمنا هو اختيار اهللا   ؛  إىل الرسالة  ع  وهو تقرير قاطع عن عدم تطلع الرسول      
وهو رمحة مـن اهللا     . ويؤهله لريقاه فذلك األفق أعلى من أن يفكر فيه بشر قبل أن خيتاره اهللا له              ،  وخيتار

ولقد كان مـن    . رمحة توهب للمختارين ال للمتطلعني    . بنبيه وبالبشرية اليت اختاره هلدايتها ذه الرسالة      
وهو  - ولكن اهللا . حوله كثريون يف العرب ويف بين إسرائيل يتطلعون إىل الرسالة املنتظرة يف آخر الزمان             
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مـن دون أولئـك الطـامعني       ،  ار هلا من مل يتطلع إليها ومل يرجها       وقد اخت  - أعلم حيث جيعل رسالته   
 . حينما علم منه االستعداد لتلقي ذلك الفيض العظيم، املتطلعني

وحيذره أن يصدوه   ؛  أال يكون ظهريا للكافرين    - مبا أنعم عليه ذا الكتاب     -  ومن مث يأمره ربه   
 . الشرك واملشركنيعن آيات اهللا وميحض له عقيدة التوحيد خالصة يف وجه 

وادع إىل  ؛  وال يصدنك عن آيات اهللا بعد إذ أنزلـت إليـك          ؛  فال تكونن ظهريا للكافرين    " 
كـل شـيء هالـك إال       . ال إله إال هو   ،  وال تدع مع اهللا إهلا آخر     . وال تكونن من املشركني   ،  ربك
  . .  " له احلكم وإليه ترجعون. وجهه

وطريقه وما بني الكفـر والشـرك        ع ا بني رسول اهللا   يفصل م ،   إنه اإليقاع األخري يف السورة    
يف  ع اإليقاع األخـري ورسـول اهللا      . . طريقهم إىل يوم القيامة    ع ويبني ألتباع رسول اهللا   . وطريقه

 . طريق هجرته الفاصلة بني عهدين متميزين من عهود التاريخ
و تعاون بـني املـؤمنني      فما ميكن أن يكون هناك تناصر أ       . .  " فال تكونن ظهريا للكافرين    " 
فعـالم  . وهؤالء حزب الشيطان  ،  أولئك حزب اهللا  . ومنهجامها خمتلفان ،  وطريقامها خمتلفان . والكافرين
 ؟ وفيم يتعاونان؟ يتعاونان

فطريق الكفـار دائمـا أن يصـدوا         . .  " وال يصدنك عن آيات اهللا بعد إذ أنزلت إليك         " 
وطريق املؤمنني أن ميضوا يف طريقهم ال يلـويهم         . ائلأصحاب الدعوة عن دعوم بشىت الطرق والوس      

 . وهم عليها مؤمتنون، وبني أيديهم آيات اهللا. وال يصدهم عنها أعداؤهم، عنها املعوقون
دعوة إىل اهللا ال لقومية     . دعوة خالصة واضحة ال لبس فيها وال غموض        . .  " وادع إىل ربك   " 

ومـن  . وال لتحقيق شهوة  ،  وال لتمليق هوى  ،  لحة وال ملغنم  وال ملص . وال ألرض وال لراية   ،  وال لعصبية 
 . ومن أراد غريها معها فليس هذا هو الطريق، شاء أن يتبع هذه الدعوة على جتردها فليتبعها

يؤكد هذه القاعدة مرتني بالنهي عـن        " وال تدع مع اهللا إهلا آخر     . وال تكونن من املشركني    " 
. ذلك أا مفرق الطريق يف العقيدة بني النصـاعة والغمـوض          . اهللالشرك والنهي عن اختاذ إله آخر مع        

وهـي  . وآداا وأخالقها وتكاليفها وتشريعاا مجيعـا ، وعلى هذه القاعدة يقوم بناء هذه العقيدة كلها     
 . ومن مث هي تذكر قبل كل توجيه وقبل كل تشريع. احملور الذي يلتف عليه كل توجيه وكل تشريع

 : يد والتقرير مث ميضي يف التوك
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وإليـه   . .  "  " لـه احلكـم    . .  "  " كل شيء هالك إال وجهه     . .  "  " ال إله إال هو    " 
  . .  " ترجعون

وال مـالذ إال    ،  وال قوة إال قوته   ،  إال له  - وال عبودية ،  فال إسالم إال هللا    . .  " ال إله إال هو    " 
 . محاه

. املـال واجلـاه   . وكل شـيء ذاهـب    . لفكل شيء زائ   . .  " كل شيء هالك إال وجهه     " 
وهذا . وتلك السماوات وما فيها ومن فيها     . وهذه األرض ومن عليها   . واحلياة واملتاع . والسلطان والقوة 

 . متفردا بالبقاء. هالك فال يبقى إال وجه اهللا الباقي. كله. كله . . الكون كله ما نعلمه منه وما جنهله
وال يرد قضاءه   ،  ال يشركه يف حكمه أحد    ،   وحيكم كما يشاء   يقضي مبا يشاء   . .  " له احلكم  " 

 . وما يشاؤه فهو الكائن دون سواه. وال يقف ألمره أمر، أحد
 . وال ملجأ دونه وال مهرب، وال مفر من قضائه، فال مناص من حكمه . .  " وإليه ترجعون " 

|     |     | 
وتـدمر  ،  حترس الدعوة إىل اهللا وحتميهـا     ،  وهكذا ختتم السورة اليت تتجلى فيها يد القدرة سافرة        

وحدانية اهللا سبحانه وتفـرده باأللوهيـة       : ختتم بتقرير قاعدة الدعوة   . القوى الطاغية والباغية ومتحوها   
، وعلى طمأنينة ،  وعلى ثقة ،  ليمضي أصحاب الدعوات يف طريقهم على هدى      . والبقاء واحلكم والقضاء  

  . . ويف يقني
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله     اهلجرة إىل اهللادعوة اىل |

 .بتجريد املتابعة له

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

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

ت، بنبذ تقليد األحبار    من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء احلكوما       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،         |
 _ لَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيهِذِه سِبيِلي أَدعو ِإقُلْ  +

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

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