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 ... إهـداء
 ..تونس ومصر وليبيا واليمن وسوراي فلسطني و شهداء  إىل

 ..فرفعوا رؤوسنا وأعطوان حريتنا ؛ال الباطلبطوإ ،من ضحوا ألجل إظهار احلق إىل

 .. روح صديقي حممد صابر سعد إىل

 أساتذيت الذين تربيت على أيديهم، أو استفدت من حماضراهتم، أو قرأت كتبهم إىل
.. 

 من شغلت عنهم أثناء إعدادي للكتاب.. إىل
 خالد" وصديقي احلبيب خالد الدهام.." و ""عمر أيب وأمي وزوجيت وولدي  
 ؤالء مجيعاً أهدى هذا الكتاب ..هل

 
 

 
 

 



  
3 

 

  احملالوي أمحد الشيخ اجلليل ملالعا بقلم تقدمي
 ابألسكندرية براهيمإ القائد مسجد خطيبو  إمام

 
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 ممددددن امللدددد  ويندددد ع يشددددا ، مددددن امللدددد  يدددد ي ، امللدددد  مالدددد  هلل احلمددددد

 حممدد سديدا بيدا األن وإمدام اخللدق سديد علد  والسالم والصالة يشا ،

 بعد: أما ،والتابعني وصحبه آله وعل 
 جدل هللا وعيدد فيهم حتقق هللا، سبيل يف اجلهاد املسلمون ترك فعندما 

 لكدن أقواهتم، وسرق واستبدهم االحنالل، فيهم فنشر بالدهم، الغاشم االستعمار فاحتل عاله، يف

 شديطانية، حيلدة هلدم فدابتكر دحدة،الفا اخلسدائر بده وتند ل جندده، وتقتدل تكافحه، شرعت الشعوب

 جنددا   الدبالد أهدل من املستعمر فاختار به؛ تن ل اليت اخلسائر ويتجنب البالد، احتالل هبا يستبق 

 وثقددافتهم، لدددينهم ويتنكددرون شددعوهبم، حيتقددرون بثقافتده مفتددونني وجعلهددم ،(1)عيندده علدد  رابهددم لده،

 يالت.دو  إىل البالد وم ق
 ِإن  ﴿تعدداىل: بقولدده فرعددون قصددة يف الكددرمي القددرآن إليدده أشددار تسددد" فددرق" معددروف املسددتعمر ومبدددأ 

 4القصص: ﴾ ِشيَـًعا َأْهَلَها َوَجَعلَ  اأْلَْرضِ  ِف  َعاَل  ِفْرَعْونَ 
 وللددبالد قسددوة، أشددد شددعوهبم علدد  فكددانوا العمددال ، هدد ال  مددن فريقددا   دويلددة كددل رأس علدد  فجعددل

 وفسادا . واستغالال هنبا   أكثر
 ينددد ر ذاتددده الوقدددت وىف شدددريعته، لغدددر واالحتكدددام هللا، لغدددر اخلضدددوع عدددن املسدددلم ينهددد  تعددداىل وهللا

 املصدددرين هبدد ين واقتدددا    املعددا ؛ هدد ه يف طويددل سددب  والسددنة لكتددابول املنقلددب، بسددو  الظدداملني

 ألهندددا أتثدددرا   أقدددو  فهددد  الكدددرمي( القدددرآن يف )القصدددة هددد ه بدددني ومدددن واملصدددنفات امل لفدددات جدددا ت

                                                           
 ف تتهللا تستتتق    ي تت  ي لتت   ي تت ت  تتت  قتت  ل  ستتفل  التتلل  ستتح   فقتتي قتتالد ق تتي قتتالي  ي للتت ي اتتر ي اتت    ي     تت    – فظتتهللا    –قلتت ص قتتيخ اتتلمحال ي   تت     (1)

  . ي  يال لر بال    ي يس يئلليإل ي يفالع ج شي        ي ا   



  
4 

 علدددد  البشددددرية الدددنف  لدددد  تكشدددد  النبويدددة، السددددنة أو الكددددرمي القدددرأن يف فالقصددددة وقددددائعو  حقدددائق

 .إليها الشيطان ومداخل والتوا اهتا، مسارهبا ل  وتوض  حقيقتها
 يصدب كتداب وهدو سليمان، جناي حممد لألستاذ/ ( عصر كل موس  ) كتاب القارئ يدي وبني

 كمدددا ،بددده النفدددع دوام ولكتابددده التوفيدددق، دوام ىلتعدددا هللا مدددن للم لددد  ألرجدددو وإ  ،اإلطدددار هددد ا يف

 وعدد يتحقدق حدى للباطدل دافعدا   احلدق، جدوار إىل فيهدا يق  ممتازة حبصيلة خيرج أن يقرؤه ملن أرجو

ق ِ  نـَْقِذف   َبلْ ﴿ :هللا َيْدَمغ ه   اْلَباِطلِ  َعَلى ِِبحلَْ  .18األنبيا : ﴾زَاِهق   ه وَ  َفِإَذا فـَ
 حممددد سديدا علد  هللا وصددل   الكدافرين، القدوم مدن برمحتدد  اوجنند الظداملني، للقددوم فتندة جتعلندا ال ربندا

 .العاملني رب هلل واحلمد والتابعني وصحبه وآله
 احملالوي أمحد
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 أبوزيد عاشور وصف  د/ اإلسالم  والباحث الكاتب بقلم تقدمي
 املسلمني لعلما  العامل  حتاداال عضو

 
 يمبسم هللا الرمحن الرح

احلمد هلل، والصالة والسالم عل  رسول هللا، وآله وصحبه ومن 
 وبعد:وااله، 

فددددلن الواقددددع الدددد ي حتيدددداه األمددددة العربيددددة واإلسددددالمية والعددددامل كلدددده، 
درع  وخباصة بعد الربيع العريب ومآالته ومقتضياته حيدتم عليندا أن نْدهع
ذا  إىل القرآن الكرمي وسنة رسولنا الكرمي صدل  هللا عليده وسدلم، وإ

يف كددل وقددت فهددو يف وقتنددا  كددان اسددتلهامهما واسددتهداؤبا واجبددا  
أوجب وألد م، فدال حيداة لألمدة املسدلمة بدل اإلنسدانية وعدا  بددون الداذ هد ا القدرآن والسدنة أنيسدني 

 ومسرين عل  مر األايم والليايل.
َنا﴿فه ا القرآن العظيم هو الروح ال ي به حياة كل خملوق:   ﴾ِإلَْيَك ر وًحا ِمْن َأْمِرانَ  وََكَذِلَك َأْوَحيـْ

، فال حياة لألمة بال قرآن، كما ال حياة للجسد بال روح؛ فالقرآن الكرمي هو الكتاب 52الشور :
اخلالددد هلدد ه األمددة، ودسددتورها الشددامل، وحاديهددا اهلددادي، وقائدددها األمددني، كمددا أندده الكتدداب اخلالددد 

، ولده أبيدة كبدرة يف حيداة الفدرد واألسدرة وا تمدع للدعوة اإلسالمية، ودليلهدا يف احلركدة يف كدل حدني
والدولة واألمة؛ فهو يعاجل بنا  ه ا اإلنسان نفسه، بنا  شخصيته وضمره وعقله وتفكدره، ويشدرع 
مدددن التشدددريعات مدددا حيفددد؛ كيدددان األسدددرة؛ تظللهدددا السدددكينة وحتفهدددا املدددودة والرمحدددة، كمدددا يعددداجل بندددا  

اإلنسدددان حين حيسدددن اسدددتخدام الطاقدددات الكامندددة يف ا تمدددع،  ا تمدددع اإلنسدددا  الددد ي يسدددم  هلددد ا
 وي س  للدولة القوية املهيبة املستقلة، وينشد األمة القوية املتماسكة الشاهدة عل  العاملني.

ويف ه ا السياق أيي ه ا الكتاب ال ي أقدمه للقرا ؛ حيدث يتحددع عدن قصدة مدن أهدم قصدص  
وكدل قصدص القدرآن مناسدب  –ون؛ فهد  مناسدبة لعصدرا القرآن الكرمي، وهد  قصدة موسد  مدع فرعد
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حيدث تبدني القصدة طبيعدة االسدتبداد وتصدرفاته ومنطقده وعاقبتده، وهد  عاقبدة  –ومعج  وحنتداج إليده 
مطردة مل تتخل  يف التاريخ عن طاغية أو ظامل أو مستبد، ولي  ما وقدع لدبعح حكدام العدرب مندا 

 ببعيد.
لواعدددين الدد ين اهتمددوا ابلدددعوة، وبواقددع األمددة، ومعاجلددة وم لدد  هدد ا الكتدداب مددن شددباب الدددعاة ا

مشدددكالهتا، هدددو األا األسدددتاذ حممدددد جنددداي سدددليمان الددد ي أراد أن يسدددتلهم مدددن القدددرآن العظددديم مدددا 
 يكون نرباسا لألمة ووميضا يربق للعاملني مبا يتناسب مع أحداع العصر وحاجات املرحلة.

قصة، ويف ترتيب أحداثها من خدالل القدرآن الكدرمي، بدل وقد ب ل جهدا طيبا افعا يف كتابة ه ه ال
تنددداول األحدددداع الددديت وقعدددت قبدددل مددديالد موسددد  عليددده السدددالم،   قدددام  مدددع ا ايت القرآنيدددة الددديت 
أوردت القصة ورتبها ترتيب ا زمنيًّا؛ ابتدا  من: والدتده وإرضداعه عليده السدالم، ومدرورا ب بيتده يف قصدر 

مصر، وتلق  الرسالة  إىلواهلروب إيل مدين، وقصة زواجه، والعودة فرعون، وقتل موس  للمصري، 
من هللا، ولقا  موس  بفرعون، ومناظرته مع فرعون، وادعا  فرعون األلوهية، ومعجد ة العصدا واليدد، 

إسرائيل، والتدبر الغتيدال موسد ، وإند ارات هللا لفرعدون، حدى  بينفرعون يف الكفر وإي ا   ومتادي
وقدد  ؛ إسرائيل من مصر وغرق فرعون وملئه، واستنشاق الشعب نسيم احلرية بينج ختم القصة خبرو 

 كان موفقا غاية التوفيق يف ه ا ال تيب والتبويب.
ومما حيمد للكتاب أنه ال  القرآن الكرمي مصدرا رئيسا للتناول، وهد ا يعطد  للكتداب قيمدة خاصدة 

توضدي  مدا ينقلده مدن آايت كرودة، وكد ل  وصبغة خاصة، واستعان حيقوال املفسرين والعلما  حدول 
 عناوينه الشائقة اليت كتبت بلغة معاصرة تتناسب مع ثقافة العصر ومصطلحاته وألفاظه.

إنين أدعو السياسيني واحلكام أن يتأملوا ه ه القصة ليأخ وا منها العرب والعظات ويتدبروا عواقبها، 
ن الكددددرمي يف صددددياغة القصددددة، ويف رسدددداليتها وأدعددددوا األداب  والقاصددددني أن يفيدددددوا مددددن مددددنه  القددددرآ

وا معانيهددا حددى تكددون هلددم زادا لتوعيددة الندداس نبطوإفادهتددا للمجتمددع واألمددة، وأدعددو الدددعاة أن يسددت
وتبصدرهم بطبدائع االسدتبداد ومصددارع الطغداة، وأن يتدأملوا يف الكليددات القرآنيدة والقواعدد الرابنيددة يف 

والسدنن اإلهليدة الديت ال تتخلد  وال تتبددل وال تتغدر .. داعيدا األمم والشعوب والظاملني واملفسدين، 
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هللا تعاىل ابلتوفيق ألخينا الشاب النابه حممد جناي سليمان، وأن جيعدل عملده حمدال للقبدول األعلد ، 
 وجيري به النفع للدعاة ولألمة، واحلمد هلل رب العاملني.

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هللا عفو إىل الفقر
 زيد أبو عاشور وصفي
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 بده ونسدتغفره ، ونعدوذ ابهلل تعداىل مدن شدرور أنفسدنا وسديئات أعمالندا حنمده ونستعني ؛إن احلمد هلل

إندده مددن يهددده هللا فددال مضددل لددده ، ومددن يضددلل فددال هددادي لددده ، وأشددهد أن ال إلدده إال هللا وحددده ال 
 شري  لده ، وأشهد أن حممدا  عبده ورسوله ، أما بعد :

الق، فهددد  قصدددة متنوعدددة إن قصدددة صدددراع احلدددق مدددع الباطدددل؛ هددد  مدددن أطدددول القصدددص علددد  اإلطددد
أول مشدهد فيهدا هدو مشدهد و الفصول، متجددة األحداع، أبطاهلا كثر سوا  يف اخلر أم يف الشر، 

، ليقعدوا بعدد هد ا األمدر الدراب  سدجودا   دم إال إبلدي  أ   تلق  املالئكة األمر ابلسدجود  دم
صددراع وبدددأت امللحمددة، أن يكددون مددع السدداجدين حبجددة أندده خددر وأفضددل مندده، ومددن يومهددا نشددب ال

َوقـ ْلَنا اْهِبط وا بـَْعض ك ْم لِبَـْعٍض َعد وٌّ  ﴿ ح ابن ال اثلَث هلما؛ ح ْب هللا، وح ْب الشديطان وأتس 
 .36﴾ سورة البقرة : َوَلك ْم ِف اأْلَْرِض م ْستَـَقرٌّ َوَمَتاع  ِإىَل ِحنيٍ 

 احلياة حزِبن على ساحة
 حزب هللا -1

 هداف ووسائل:له غاية ومنه  وأوهو ح ب 
فغايته رضوان هللا واجلنة، ومنهاجه شدرائع هللا اهلاديدة وختامهدا القدرآن الكدرمي دسدتور األمدة، وأهدافده 
حتقيق السعادة للبشرية يف الدنيا وا خدرة، ووسدائله تتعددد ولتلد  حبسدب ال مدان واملكدان، فشدريعة 

فددروع، فتتناسددب مددع ال مددان واملكددان القددرآن متتدداز ابلثبددات يف األصددول، واملرونددة يف املسددتجدات وال
 واألشخاص.

 حزب الشيطان -2
 خر:غاية ومنه  وأهداف ووسائل هو ا  لهوهو ح ب 

َوال ــــِذيَن َكَفــــر وا فغايتدددده اهلددددو  وحتقيددددق كددددل مددددا تشددددتهيه الددددنف ، والتمتددددع الكامددددل ابلشددددهوات، ﴿ 
 12حممد:سورة ﴾  ر  َمثْـًوى هَل مْ يـََتَمتـ ع وَن َوَيَْك ل وَن َكَما ََتْك ل  اأْلَنـَْعام  َوالن ا
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ومنهاجه البعد عن طريدق هللا املسدتقيم، وأهدافده التمتدع ب يندة احليداة الددنيا، وإشدباع شدهوات الدنف  
ورغباهتا، ووسائله متعددة وغر شريفة فالغاية عنده تدربر الوسديلة، فدال حددود وال قيدود، املهدم تد يني 

 الباطل، وت يي  احلقائق.
وكددوادره وم سسدداته  حب بدده وكددوادره وم سسدداته، والشدديطان حب بددهعليدده السددالم  هددا آدملينطلددق مددن يوم

 حنو البشرية يتصارعان عليها، لتبدأ قصة لن تنته  إىل يوم القيامة وه  قصة صراع احلق والباطل.
 الكتاب قصة

أ م  ونفسد  تتدوق إىل أن أبدد 2012 -هددد1433خرجدْت مدن رمضدان  هب ه املعدا  وهبد ا التصدور
مدع فرعدون بوصدفها قصدة مدن أبدرز  عليده السدالم سلسلة من اخلطب املنربية عن قصة سديدا موسد 

فددلن كددان  ددوذج فرعددون يَتكددرار عددرب ال مددان قصددص صددراع احلددق مددع الباطددل وربطهددا بواقعنددا املعاصددر؛ 
يف صدددورة مصدددلحني  -عليددده السدددالم  -واملكدددان، فدددلنا السددداحة اإلنسدددانية ال تعددددم  دددوذج موسددد  

ياسدديني وْعَلمددا  د ييددن يواجهددون كددل فرعددون يف كددل وس
 العصور.

ذهبت فبدأت ابلبحث عما ْكتب يف ه ا املوضوع، و 
جمموعددة مددن الكتددب الدديت كتبددت  لشددرا إىل املكتبددات 

عن ه ه القصة العظيمة، ولكين ولألس  الشدديد مل 
أعثر عل  كتاب للقصة يف ه ا التوقيت، بل وجددهتا 

ا  ككل، فسا   أن تكون يف القرآن قصة هب ا احلجم وال يفرد هلا  ضمن كتب حتك  قصص األنبي
كتاب كامدل يتنداول بعضدا  مدن أبعادهدا ال بويدة واحلركيدة، إىل جاندب أهندا يف ذاهتدا قصدة مدن أحسدن 

 القصص.
الآللددو والدددرر املتندداثرة يف بطددون   جيمددعبدددأ يف كتابددة كتدداب جديددد فأشددار علدد  بعددح املقددربني أن أ

حماضددرات الدددعاة والعلمددا  املقدداالت ال بويددة والسياسددية و و  ،وكتددب قصددص األنبيددا  ،كتددب التفاسددر
تتعدرف فا لألمة اإلسدالمية يف كتداب واحدد ألوعه؛ فرعون مععليه السالم  موس عن قصة سيدا 
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أبيدة يف حيداة املد منني بصدفة عامدة، كبدر فلدو كدان هلد ه القصدة  ، ه ا النيب العظديمقصة كفاح عل  
 يف زماننا بصفة خاصة؛ لقلة الوع  وانتشار اجلهل بني املسلمني.تتضاع  فأبيتها 

الطغاة من  قرنني وأكثدر، حكم هبا من  للصواالغرب بدوقراطية فيه شعوب نعم تالوقت ال ي يف و 
دول املسدددلمني الددديت تددد عم أهندددا بعدددح ن لفددد ،وبينمدددا يتهيدددأ العدددامل الثالدددث السدددتقبال رايح الدوقراطيدددة

حكدددم الطغددداة الددد ين جلبدددوا هلدددا العدددار والفقدددر وطدددأة تدددئن حتدددت  شدددعوهبا آن، ال تددد التتمسددد  ابلقدددر 
الددد ي  البعدددد عدددن مدددنه  القدددرآن الرشددديدبسدددبب ، وا بدددني فرعدددون قدددائم وفرعدددون قدددادموالتخلددد ، وابتددد

 .يدعوهم إىل متل  حريتهم والتمس  هبا، واألخ  عل  يد الظاملني والفاسدين والكافرين
كددون سددببا  يف    فتحددا  عظيمددا  يف هدد ا الكتدداب، ليأن يفددت  علددهللا  ورجددوت مددنفتحمسددت للفكددرة 

 .جيل النصر ال ي سيقود األمة لتحرير املسجد األقص  من قبضة اليهودتربية ووع  
 مرحلة مجع القصة

 :يلوبدأت يف مرحلة البحث عن القصة يف القرآن الكرمي ووجدهتا ذكرت عل  النحو التا
يف القدرآن مائددةس وسدتس وثالثددني السددالم عليده ذكدر هللا نبيده موسدد  

النصدديب سددورة األعددراف ل كددانقددد  يف أربددع وثالثددني سددورة؛ و  مددرة
  األكددرب مددن هدد ا العدددد، فقددد ذكددر كلدديم هللا موسدد  فيهددا إحددد

وعشرين مرة،   تلتها سورة القصص بثما  عشرة مدرة،   سدورة 
سدور  طه بسبعي عشرة مرة،   سورة البقدرة بدثالعي عشدرة مدرة،   

يون  والشعرا  بثما  مدراتس لكدلس منهمدا،   سدورة غدافر خبمد ي 
 مرات.

هددو ثددالع و وتشدد ك سددور النسددا  واملائدددة واألنعددام وإبددراهيم والنمددل وهددود واإلسددرا  بنصدديب واحددد 
مددرات لكددل منهددا، ومددر ن يف كددل مددن سددور الكهدد  وامل منددون واألحدد اب والصددافات واألحقدداف، 

ن سدددور آل عمدددران ومدددرمي واألنبيدددا  واحلددد  والفرقدددان والعنكبدددوت والسدددجدة ومدددرةس واحددددةس يف كدددلس مددد
 وفصلت والشور  وال خرف وال ارايت والنجم والص  والنازعات واألعل .
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وسدددتني آيدددة، مدددوزعني علددد  سدددبعس  سدددبعس يف وسدددبعني مددرة،  أمددا فرعدددون فقدددد ورد ذكدددره يف القدددرآن أربدددع  
ت  األعراف وغافر، حيث ذْكيَر يف كل منهما تيسع وعشرين سورة؛ وكانت أكثر السور ذكر ا له سور 

مرات،   تلتهما سورة القصص بثما  مرات،   سورة يون  والشعرا  بست مرات يف كل منهما، 
  سورة طه خبم  مرات،   سور  األنفال وهود بثالع مرات يف كل منهما، وتش ك سور البقدرة 

ل بدد كره مددرتني يف كددل منهددا، بينمددا ذكددر مددرة واحدددة يف  واإلسددرا  وال خددرف والدددخان والتحددرمي وامل مدد
كدددل مدددن سدددور آل عمدددران وإبدددراهيم وامل مندددون والنمدددل والعنكبدددوت و"ص" و"ق"والددد ارايت والقمدددر 

 واحلاقة والنازعات والربوج والفجر.
 مرحلة مجع التفاسري

، (1) تقريبدا   كتدب التفاسدر    اطلعت عل  تفسر ه ا الكم اهلائدل مدن آايت هد ه القصدة يف معظدم
عبـد الكـري يـونس ، واملفكدر الراحدل الشـهيد سـيد قطـبولقد استفدت من طريقة تناول العالمة 

ابلددنص أو  –يف ثنددااي الكتدداب عددن القصددة  كتبدداهتقريبددا  كددل مددا  رمحهمددا هللا تعدداىل فنقلددت  ،اخلطيــب
 .فاقتض  التنويه -ابملعىن 

أت بعدددح مدددا كتبددده الكت ددداب الكبدددار مدددن كمدددا اسدددتمعت إيل حماضدددرات عددددد كبدددر مدددن الددددعاة، وقدددر 
املقددداالت تفسدددر و المقددداالت عدددن قصدددة موسددد  وجدددربوت فرعدددون،   وعدددت هددد ا الكدددم  اهلائدددل مدددن 

، قصدددة روائيدددة متواليدددة األحدددداع حيسدددلوب مثدددر ومشدددوقعلددد  هيئدددة  ونظمتددده ونسدددقته ،اضدددراتواحمل
هددد ا بدددني دفددديت  دمها لكدددمألقددد ،مدددع ربدددىس حركددد س واسدددقاعس علددد  الواقدددع ،جانبدددا  تربدددواي   اأضدددفت هلدددو 
 .كتابال

 .. وختاماً 
إذا وجدت خطدأ   -من ابب إثرا  ه ا العمل ومشاركيت يف الثواب  -أرجو من  أيها القارئ الع ي 

، أن تنصددحين مبحددوه أو تعديلدده، بعددد انتهائدد  مددن القددرا ة ئددهأو عيبددا ، أو إسددهااب  ال طائددل مددن ورا
                                                           

،  قتي قاتالححي   حتال ل ي  كتبت  ي اتال ل  الت  ا ت   قال حت  تفستل    ت    ت   تر  ي يست كتتال  تفستل  قتي      القت  ق حتالا ياتييي   لت   ي 50( يطل   الت  ق يبت  1)
ي اتك   www.mosshaf.com ،  كت      قتك www.shamela.ws  ت ي ققتي   لقتالئ لر الت    قتك ي  كتبت  ي اتال ل   ال  ي قق    ال قاطالحي   يا في ي طت ،، 

  تال    از  ج ،  ت سل  يالط ع ال  تفسل    التهللا. مي     ر  ال قي    

http://www.shamela.ws/
http://www.mosshaf.com/
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فالنقدد مند   ،اح اما  ملمحاة نقدك بقلم رصاصمكتوبة الطبعة األوىل من ه ا الكتاب  ولتعترب أن
ألنبيائه  -فقى  -شهادة اطقة عل  أن الكمال هلل وحده، وأن العصمة  ، واخلطأ مناواليهدم يبين

رقددددددددددم  اتف  علدددددددددد ولدددددددددديكن بيننددددددددددا تعددددددددددارف، وتواصددددددددددل مسددددددددددتمر عددددددددددرب التواصددددددددددل اهلدددددددددد ورسددددددددددله،
 (1)جتماع أو عرب صفحات التواصل اال ،(002)01091500080

وأسأل هللا جل وعال أن جيعل ه ا العمل خالصا لوجهه، وأن يفت  به قلواب  غفلت عن آايته، وأن 
 يبصر به أعينا  عميت عن أنواره، وهللا ويل التوفيق ..

 2012سبتمرب  22املوافق السبت  1433ذو القعدة  6: ف كتابة هذا العمل  وِبسم هللا نبدأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 https://www.facebook.com/NagatiOfficial  لت يق  ا   ف س    ص  https://twitter.com/AlDa3eeyaaص  لت يق  ا   ت يت ( 1)

 حممد جنايت سليمان
 دمنهور –البحرية  –مصر 

 

https://twitter.com/AlDa3eeyaa
https://www.facebook.com/NagatiOfficial
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 قصة البداية ...
ثالثدددددة آالف عدددددام مدددددن املددددديالد قامدددددت  قبدددددل

الدولدددة املصدددرية القدودددة بتوحيدددد القطدددرين،   
،   اهنددارت، فدد ة مددن ال مددان ازدهددرت و ددت

ومل حيددددددع وقدددددت اهنيارهدددددا أن اسدددددتوىل علددددد  
 ذلدددددددد  مصددددددددر أي عدددددددددو خددددددددارج ، ألن يف

 قددددددوة جتددددددرؤ علدددددد  كددددددنالوقددددددت السددددددحيق مل ت
 استغالل الضع  الداخل  يف مصر. 

ن عادت مرة أخر  لالحتاد وما لبثت مصر أ
يف  ، إال أن االهنيدار حلقهدا جمدددا  ولكدن)عصر الرخدا  اإلقتصدادي( والقوة يف عصر الدولة الوسط 

علد  السدلطة مدن احيدة املسدتمر  التندازعضدع  احلكدام مدن احيدة، و بسبب  ه ه املرة طال اهنيارها
جيدة اسدتغلت ذلد  الضدع  وا حت هيبتها، وحينئ  ظهرت قدو  خار  ة الدولة؛ فضعفت قو أخر 

 .. الدلتامنطقة يف  فسيطرت عل  مصر خصوصا  
 ؟ وما سر قوهتمفمن يكون ه ال   -
ها ملكهم فكانت سببا  خلروج يوس  من السجن وتربأتده كاية تل  الرؤاي العجيبة اليت رآما حو  -

 من التهم امللفقة ضده ؟
 ملاذا أحب املصريون يوس  وكرهوا إخوته بعد موته ؟و  -
 بنا هم واستح  نسا هم ؟وما اسم ه ا الفرعون ال ي قت ل أ -
 وملاذا استسلم بنو إسرائيل أمام ه ا العدوان الغاشم عليهم ؟ -
 ؟ فرعون أن يفعل ذل  كله، ومن هم أبرز معاونيهوكي  جترأ  -

 من ه ا الكتاب.الفصل األول كل ه ا وأكثر سنعرفه مبشيئة هللا من خالل أحداع 
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 سوس ؟من هم اهلك
بدايددة عصددر ازدادت ضددعفا  مددع و ، الدولددة الوسددط  الدولددة املصددرية يف آواخددر أعددوام حكددم تضددعف

سدددديطرت علدددد  مصددددر و رت قددددو  خارجيددددة اسددددتغلت ذلدددد  الضددددع  ظهددددف، (1)االضددددمحالل الثددددا 
 الرعاة اهلكسوس هم تل  القوة الوافدة من الشرق الحتالل مصر.، وكان الدلتامنطقة  خصوصا  

بدل هدم جمموعدة  ،"مدانيتون" ال ينتمدون إىل جدن  واحدد املصدري راق عليهم املد  اهلكسوس كما أطل
وقددد أطلدق علدديهم  ،جتمعدات عشددوائية غدر منتظمدةيف  حتركدت مددن آسديا آسديويةوشددعوب مدن قبائدل 

وعرفددوا يف مصددر ابسددم "حقددا خاسددوت" الددى ْحريفددت  ،بعددح املدد رخني اسددم )ا ريددني أو اهلندددوآريني(
كراهية هلم، إذ يقدال: إن معدىن الكلمدة يف اللغدة « اهلكسوس»هم املصريون وقد مساإىل اهلكسوس، 
 عصدر األسدرة الثالثدة عشدريف  وقدد تددفقوا إىل مصدر« رعاة اخلندازير»أو « اخلنازير»املصرية القدوة: 

ودخلوا مصر كهجدرات شدعوبية يف دفعدات متتابعدة  ،ظل الضع  السياس  وعدم مراقبة احلدوديف 
 دود الشرقية للبالد.واستقروا عل  احل

ولقـــــــد ســـــــاعد تفـــــــو  اهلكســـــــوس العســـــــكرى " 
واســــــت دامهم لــــــبعض األســــــلحة الــــــ    يعرفهــــــا 

 ،والفـؤوس اخلارقـة ،األقـواس املركبـةثل املصريون م
والعـــرِبت احلربيـــة الـــ   رهـــا  ،والســـيوف املنحنيـــة

املعــارم مــن ف  احلصــان والــ    تكــن اســت دمت
 (2)."وىلمن اجلولة األقبل ف حسم املعركة لصاحلهم 

                                                           
- 7)يألست ي   فتت   فتي الست  ال ب يي ت فتي ي ف ضت  فالحتات    ستتقل ، ققتال    ي ت  ي تب ي قست   يح ضت ال،،  لت   ي  ت ش   تي ي ستالب   يألس   الي ق يم  في (1)

بستق   بقال تال ي ي  ت  ي  ستط   (  . خ 1570 –  . خ 1778( ) 17 – 13 يألست ي ) (     يق   قت  التي يالضت   د ي  تالحي  .خ2050_خ.  2280( )10
 .يالجت الا  / ي قف يأل د يإلاييي ، ق    س ا    كل لي الحلالئ اًل  غز  ي لكس س   ق . يحظ  كتال  ي ي يسال  

 . 143 حق د  تق ،  ر كتال  تال يخ   ضال    ق  ي قي   ، ي. س ل  قيل ،  كتب  يإلسكحي ي  ص  (2)
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خالهلددا املدددن، وْدمددرت املعابددد، وْسددبيت  وبعددد حددرب طاحنددة مل يسددتطع املصددريون مقاومتهددا ْحر قددت
الدى تقدع "أورايد " منطقدة يف  ؛ استقر اهلكسدوس يف الددلتاوفرضت الضرائب األطفال النسا  وقتل

 .(1)هلم ، وجعلوها عاصمة (بني ال قازيق وقناة السوييف منطقة شرق الدلتا )
حالة وجود أ  خطر يف  ليكونوا قريبني من فلسطني ليفروا إليها، ه ا املكاناهلكسوس  وقد اختار

طيبددة وبددالد يف جنددوب مصددر( ين فددروا مددنهم إىل مصددر العليددا )ملصددريني الدد املقدداتلني ا لددو عددادهم علددي
 .) األقصر وأسوان حاليا (النوبة

مددن األسددرة الثالثددة  مهددا يف مصددر لعشددرات السددننيمتددد حكاو ن اهلكسددوس مددنهم ْأسددرا  حاكمددة؛ كددو 
، كمددا حدداولوا خددالل هدد ه الفدد ة أن يتقربددوا مددن املصددريني ويتعايشددوا عشددر إىل األسددرة السددابعة عشددر

 .حى متصروا بلغتهم وحتدثوا ،مالبسهم ولبسوا وا حيلقاهبم،تلقبفتسموا حيمسا هم و معهم 
 إىل مصرعليه السالم دخول يوسف 

ليخلو  –خوته يف البئر إإىل مصر، بعدما ألقاه   ة من ال مان، دخل سيدا يوس وخالل ه ه الف
وعثددرت عليدده إحددد  القوافددل التجاريددة أثنددا  مرورهددا يف الصددحرا ، وابعددوه عبدددا   –هلددم وجدده أبدديهم 

لع ي  مصر، فدرابه وأكدرم مثدواه حدى أصدب  شدااب  قدواي  فتيدا ، فراودتده زوجتده عدن نفسده، فدأ  يوسد  
 صم ابهلل، فلما يئست منه رمته يف السجن، ولبث فيه بضع سنني.واستع

 رؤاي امللك
ــَراٍت ِ َــاٍن ﴿  ،رأ  حدداكم مصددر رؤاي عجيبددة يف ليلددة مددن الليددايل ــْبَع بـََق ــاَل اْلَمِلــك  ِإأ ِ َأَرى َس َوَق

ب اَلٍت خ ْضـٍر َوأ َخـَر اَيِبَسـاٍت اَي أَيـ   َهـا املـأ َأفْـت ــوِأ ِف ر ْؤاَيَي ِإْن َيَْك ل ه ـن  َسـْبع  ِعَاـاف  َوَسـْبَع س ـنـْ
ت ْم ِللر ْؤاَي تـَْعبـ ر ونَ   43 :يوس سورة  ﴾.ك نـْ

 ة، فعجددد وا عددددن أتويلهدددا لدددده واكتفدددوا بقددددوهلميددددإذ وثلددددون السدددلطة الدين ،فعرضدددها علددد  كهنددددة املعابدددد
 44يوس  سورة ﴾. َأْضَغاث  َأْحاَلٍم َوَما ََنْن  بَِتْأِويِل اأْلَْحاَلِم بَِعاِلِمنيَ ﴿

                                                           
 .ي لل ي    ت  ي ق الب ،  ت  بسط ،  ت  ي  سم ط ،  ت  ، ل  سقي ق ال ر  تف ق       ي ي تال ا خ    ال  تل  ي    ل  ال زي   بالق   ب  (1)
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له من ا ليأخ  منه تعبر الرؤاي، مل "يوس  الصديق"وملا خاب أمل املل  يف ملئيهي؛ رش  له الساق  
ليسدأله  أتويل دقيق يف جمال الرؤ  واألحالم ملسه منه عندما صاحبه يف السجن؛ فأرسله امللْ  إليه

درك امللدد  أن تعبددر رؤايه علدد  امللدد ؛ فددأ عددن أتويددل الددرؤاي،   عدداد السدداق  بتفسددر الددرؤاي وعرضددها
كدامال ، وتدوفرا  مدن إنتداج   لي  جمرد كالم يقال، بدل هدو خطدة متكاملدة للمسدتقبل تسدتل م اسدتعدادا  

احملاصيل يف سبع سنوات من الرخا  ليستعني هبا املصريون ومدن حدوهلم يف سدبع سدنوات أخدر  مدن 
 ا اعة.

رسدل رسددوال يف هد ه السدنوات وأعليده السددالم يوسد   "اخلبددر االقتصداديد "فقدرر امللد  االسدتعانة بد
يف السدددجن ليخرجددده ويبلغددده مبنصدددبه القيدددادي اجلديدددد، وذلددد  تكدددرمي خددداص  خاصدددا  مدددن لدنددده إليددده

خيرج  الأصر أ غرها؛ ولكن يوس يف  ال حيلم به سجني يف تل  العصور وال عليه السالم ليوس 
ألصدقت بده ظلمدا وزورا ، وطالدب امللد  وصفحته نقية من تل  التهمة الكاذبة اليت إال من السجن 

 إبعادة التحقيق يف قضيته.
 إعادة التحقيق ف قضية يوسف

وأد  ذل  املوق  من يوس  إىل تصعيد جديد أاثر اهتمام املل  وإعجابه بيوس  أكثر وأكثر، 
وال ريددب أن السدداق  قددد حددد ع امللدد  عددن قصددة يوسدد  وظلددم امددرأة الع يدد  لدده، فقددام امللدد  بنفسدده 

النسددوة ليحقددق معهددن   عليدده سددنوات؛ واسددتدع  ق يف مالبسددات هدد ا احلددادع الدد ي مضددحقيددابلت
بنفسدده؛ واع فددت امددرأة الع يدد  أمددام امللدد ي وملئدده أهنددا امل نبددة وأن يوسدد  بددري  مددن التهمددة املنسددوبة 
إليه؛ فعلم يوس  بنتائ  التحقيدق الد ي كدان سدببا  يف أتكيدد برا تده، فقبدل اخلدروج مدن السدجن إىل 

َوقَــاَل ر امللدد ، ودار بينهمددا احلددديث الدد ي كددان امللدد  يتددوق إليدده وهددو القائددل عددن يوسدد : ﴿ قصدد
 54 :يوس ﴾. اْلَمِلك  ائْـت وِأ بِِه َأْسَتْ ِلْصه  لِنَـْفِسي

وبعدددد ذلدددد  احلددددديث ازداد امللدددد  قناعددددة  بيوسدددد  وإعجددددااب  بشخصدددديته، فأحلدددده املقددددام السددددام  يف 
ن يكدون مشدرفا علد  خد ائن اململكدة املصدرية ألن لديده اخلدربة بالطه، وحينئ  طلب يوس  بنفسده أ

 اليت متكنه من اإلشراف عليها خالل السنوات احلامسة القادمة.االقتصادية 
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  دخول بين إسرائيل إىل مصر
حددثت ا اعدة الديت  وبعدما أصب  يوس  ع ي  مصر

تنبددددأ هبددددا، وجدددددا  إخوتدددده إىل مصدددددر يطلبددددون الغدددددوع، 
فأغدددددددداثهم يوسدددددددد  ؛ ائال  وكانددددددددت مصددددددددر ال تددددددددرد سدددددددد

وضددعهم يف فلسددطني واستضددافهم عنددده وحدددثوه عددن 
فطلب مدنهم أن أيتدوا املدرة القادمدة ومعهدم أخدوهم حبجدة أن يتأكدد مدن صددق   - وهم ال يعرفونه -

 .كالمهم
 أخ وه معهم يف زايرهتم الثانية ملصر. عليه السالم وبعد نقاش طويل بينهم وبني أبيهم يعقوب

فسده إلخوتده وعفدا عدن جدرمهم يف حقده، طلدب مدنهم أن يد هبوا وأيتدوا بكدل وحني عر ف يوسد  ن
 بين إسرائيل ليعيشوا مع يوس  يف مصر.

وجددا وا حيهلهددم أوعددني، وملددا اقدد ب موعددد وصددوهلم عنددد  ،خوتدده إىل فلسددطني مددرة أخددر أوذهددب 
 ر آمندنيبنفسده، ودخلدوا معده إىل مصد عليده السدالم حدود مصر الشرقية، خرج يف استقباهلم يوس 

َ   َآِمنِـنيَ ﴿   :يوسد  ﴾فـََلم ا َدَخل وا َعَلى ي وس َف َآَوى إليه أَبـََويْـِه َوقَـاَل اْدخ ل ـوا ِمْصـَر ِإْن َشـاَء ا
99 

، وكدانوا وقتهدا قرابدة (1)وكانت ه ه بداية اسدتقرار بدين إسدرائيل مبصدر يف منطقدة امسهدا أرن جاسدان
ثنددا عشددر وصدداروا الا تناسددل أبنددا  يعقددوبو يف مصددر  املائددة بددني رجددل وامددرأة وشدديخ وطفددل، وعاشددوا

وحظوا بعنايدة ورعايدة منقطعدة النظدر، ومارسدوا ديدنهم كمدا حيلدوا هلدم يف ظدل حريدة   عشر قبيلة؛ يتثنا
 .كفلها اهلكسوس هلم

؛  من مقاومة أو انتفاضات شعبية للْ اليت مل، و ويف ظل ه ه الف ة اليت حكم اهلكسوس فيها مصر
ال ين كانوا قد انسحبوا إىل مناطق متعددة جتميع قواهم مرة أخر  واهلجوم عل  ون ستطاع املصريا

اهلكسددوس وطددردهم مددن مصددر إىل بددالد الشددام، علدد  يددد القائددد العسددكري الشدداب "أمحدد " الدد ي 

                                                           
 .ي ا ق     الفظ  في  ي  ح  قفط   ر بال ق    ق  ي تال ا خ  في يأل ض  ه    ي ت  ير سف ي ت  ي    في   ي  ال ب س  ه ي (1)
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وأخيدده "سددقنن رع" ، ليواصددل نضددال أبيدده تددوىل قيددادة اجلدديي املصددري وهددو دون العشددرين مددن عمددره
 .واليت استمرت لسنوات ضد اهلكسوسمعاركهم  الل ين قتال يف"كام " 
 اهلكسوس خارج مصر إجالء

ـــــحة وجيـــــزة ســـــحق الشـــــاب اســـــتطاع " أمحـــــس ف ف
اهلكســـــوس حـــــ  جعلهـــــم يفـــــرون خـــــارج مصـــــر،   
الحقهــــــم وحاصــــــرهم ف "شــــــاروحني" آخــــــر قــــــالع 
اهلكســـوس احلصـــينة ف فلســـطني ومـــن بعـــدها   تقـــم 

 .(2)"للهكسوس قائمة
واسدتقبله مدن املعتددين، بعدد أن حدرره  إىل وطندهبطدل عمليدة التحريدر مصدر و  قائد جدييعاد أمح  

عصدر جديدد يف مصدر، وهدو إيد اا  مبديالد احلاسدم كان ه ا النصدر شعب مصر استقباال  حافال ، إذ  
 اليت سعت وبكل قوة إىل توسيع حدودها وبسى نفوذها يف املنطقة كلها.عصر الدولة احلديثة 

مدن "األاضدول" فامتدد سدلطاهنا  –آن اك  -إمرباطورية يف العامل وأقو   أول وأكربفأصبحت مصر 
 ومن "الصحرا  الليبية" غراب  إىل "الفرات" شرقا .  ،جنواب   مشاال  إىل"القرن األفريق "

وعصـــر اامواطوريـــة الــيت ال تغيـــب عنهـــا  ، ــي عصـــر الدولـــة احلديثــة بعصـــر ا ـــد احلــريبو  "
ويفـد  ،دفق عليهـا خـريات أفريقيـا وآسـيا وجـزر البحـر املتوسـ الشمس، فقد كانت "طيبة" تتـ

 .(1)"إليها كل عام رسل من مجيع البالد اليت حتت سلطاهنا
 19َتسيس األسرة الـ 

وال ي كان قائدا  للجيي يف عصر "حورحمدب"  19دداحلكم "رمسي  األول" م س  األسرة ال توىل
العمددر وقدت اعتالئده العددرش؛ وبعدد وفاتدده وقدد حكدم مصددر أقدل مددن عدامني وذلد  بسددبب تقدمده يف 

                                                           
 .149ي جزا ي  يبك قف    –سل    سر  – حق د  تق ،  ر كتال    س ا   ق  ي قي     (2)

 يي  يزخ ج يلي. حق د  ر ب ث ب ح ير   ر ه  ف ا ر   س      ي ا  (1)
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 صورة رمسيس وهو طفل صغير

 توىل ابنده "سدييت األول" حكدم الدبالد وكدان رجدال  يف منتصد  العمدر، متيد  عهدده ابحلمدالت احلربيدة
 عاما .عشرين يف مشال مصر، وقد حكمها ملدة 

فأشدركه وفور تويل "سييت األول" ْحكم مصر عمدل علد  توريدث ابنده "رمسدي  الثدا " ْحكدم الدبالد 
، وإدارة (1)بنددا  العاصددمة اجلديدددة "بررعمسددي "الشددراف علدد  وكلفدده اب، إدارة شددئون الددبالد معدده يف

 رغم صغر سنه !شئون الدولة الداخلية 
لضدددع   بينمدددا تفدددر  "سدددييت األول" حلروبددده اخلارجيدددة ابلشدددام السدددتعادة ممالددد  مصدددر الضدددائعة نظدددرا  

 مال .وعدم اهتمامهم بتل  امل 18د حكام مصر يف أواخر األسرة ال
يف احلكددم   تددوىف "سددييت االول" وخلفدده ابندده "رمسددي  الثددا " 

 التددداريخيف عددددة عوامدددل علددد  أن تفدددرن شدددهرته سددداعدته وقدددد 
 :منها 

 والده يف احلكم فاكتسب خربة سياسية وحربية.لمشاركته  -1
 احلكم شااب  ول ه احلماس وحتدوه آمال واسعة. ويل -2
 عاما . 67لغت اليت باملنفرده طول مدة حكمه  -3
 ورع عن أبيه دولة قوية ذات ثرا  عريح. -4
 وجد من رجاله املدنيني والعسكريني أتييدا  لكل أعماله. -5
 أضخم قوة عسكرية يف عصره.يف معركة قادش رغم أهنم  "ثينييللح"تصديه  -6
صور واملسالت كان شغوفا  بتخليد ذكراه ومتجيد نفسه، ول ل  بىن عددا  كبرا  من املعابد والق  -7

 والتماثيل أكثر من أي حاكم آخر سبقه.
                                                           

 ق ت  20 ي تت 19ي تت يألست تلر  كت  طت يد   قت  االقت    يستت    ،( ي ات ق     الفظت  فتالق س   كتز - قحتلت )  بق يت  يآلر  تت    جت ي  ي  يلحت  ه   قحقالض (1)
 ب ضتلال اتر تب تي ال  كللتال ،22ي تت يألست   يالت فتي  بستطال تت      21ي ت يألس   الي فيي تالبك    الفظ  ي ا ق  (  –)  كز ي  سلح     ي  ج  قالر  ي   تحتق  قر

  ط تك ي ت   آل تال  تحقلت   حطقت   تر ي  لتي  ت   ت  فقتي  لتال،  ستت     زيال ي  ي لل ي  ر ك ل  بالهت ال  ت ظ  قحتل  ق ي  زي     ال قللل ،  ت ي  كلل  بض   س ى 
 ال تهللا قطلت   لت ي   ست  ستليحال ف تهللا ٌق قت  ي    ي    ه  فالق س  ب   س  ،ي  ال هللا   س  سليحال  لي هي قحتل  ق ي  قر ُت    ا يهي م  ج اق   ق  في  للل ي

 ق ض يحلتال يست يئل  احلتال  قال ت  بال  حطقت  ي ت ست  ي ت  ي للت ي يفتك  تال قحتلت ، ب حطق  ف ا ر  قق   ج ي تؤكي ق  ي  ا يهي ال  ي      ار فض  ،    س ب   
 ب  الفظتت  ي حلتت    يلحتت  فتتي ي   جتت ي   قتتل   ق تت     تتي   اتتبهللا للتت ي    تتزي   ت  يللتتال الللتتال  يئل يستت ستت ط    تتر ي ق يتت  هتت   قهتتال ي  تتر  متتال ،  هحتتال  قجتتيييحال
 .ي ب ل  
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أي دار أو )برعمسددي ( يف عهدده تكونددت ملصددر عاصدمة جديدددة مسيددت ابمسده )بروعمسسددو(  -8
 رمسي  وأصبحت واحدة من أهم العواصم يف الشرق األدىن القدمي.

 إسرائيل والتغيري السياسي بنو 
عصددر يف  اطوريددة املصددرية الدديت بلغددت اوج قوهتددامرب اإل أقدداموااملصددريون علدد  حكددم اهلكسددوس و  قضدد 

يف كلهدا   هسدلطاتتتجمدع والد ي ركد   املعسدكر  الكدم احلنظدام  إىلال ين حولدوا مصدر  "سةالرعام"
القائدددد و ،  -الشدددرطة -للجندددد  والقائدددد األعلددد  ،القائدددد األعلددد  للعسدددكرليكدددون هدددو يدددد الفرعدددون 

 . لفرعون املتألهفتأسست عبادة ا؛ مصريف    ولكل ش ،لقضاةاألعل  ل
ة الفرعددون لكددوهنم ذريددة أن بددين اسددرائيل مل تتأصددل فدديهم عبدداد -الفراعنددة احلكددام –ان يدد رق قددد كددو 

الد ين توارثدوا الوصدية حينده ال الده اال  -علديهم السدالم -سحاق ويعقوب ويوسد  األنبيا  إبراهيم وإ
َراِهيم  بَِنيـِه َويـَْعق ـوب  اَي بَـيِن  هللا ﴿  يَن فَـاَل َتـ وت ن  َإال  َوأَنـت م َوَوص ى ِِبَا ِإبـْ َ َ اْصـطََفى َلك ـم  الـدِ   ِإن  ا

م ْسِلم وَن َأْم ك نـت ْم ش ـَهَداء ِإْذ َحَضـَر يـَْعق ـوَب اْلَمـْوت  ِإْذ قَـاَل لَِبِنيـِه َمـا تـَْعب ـد وَن ِمـن بـَْعـِدي قَـال وْا 
ــَراِهيَم َوإِ  ـــَه آَِبئِــَك ِإبـْ ـــَهَك َوِإَل ـــًها َواِحــًدا َوََنْــن  َلــه  م ْســِلم ونَ نـَْعب ــد  ِإَل ﴾ سددورة  ْ َاِعيــَل َوِإْســَحَق ِإَل

 . 132البقرة: 
إال التمدرد علد  النظدام، والثدورة علد  كدل  – لفراعندة كدل عصدرابلنسدبة  –لوصية اليت ال تعدين ه ه ا

أول مدا  -تعدين فرعون حيكم هبواه؛ فلن ربوبية هللا للعاملني اليت ه  رسالة النبيني ومشروع املصلحني
إبطددال شددرعية كددل حكددم يدد اول السددلطان علدد  الندداس بغددر شددريعة هللا وأمددره، وإعددالن حتريددر  -تعددين

تعين حتريدر اإلنسدان مدن شدرع البشدر، كما اإلنسان من اخلضوع والطاعة والتبعية والعبودية لغر هللا؛  
 .(1) وحدهومن هو  البشر، ومن تقاليد البشر، ومن حكم البشر للبشر؛ إىل حكم هللا

                                                           
 ال قر اتلالي  ي ت  ي حتالس لتيا   ستل  ال تهللا   قتل     ست د ست ك  تلر - ستل قتهللا بفط تتهللا -ا  تي  جت  يستتقالهال يآلر؛  جت  التحتال اتر ي غالئب  ي  فاله   تل  (1)
 .«والعجم العرب تحاربك إذن»ص ي      ر  م   ج   هللا  قالد    ؛«!الملوك تكرهه أمر هذا»ص فقالد    س د   ييً    قر   يال ي هللا
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ن فدلوسلطانه القدائم علد  ثقافدة العبيدد؛ ، عل  التسليم املطلق له وألن سلطة الفرعون تعتمد أساسا  
، ل ا كان ي رقه عليهالتمرد  ظهوربين ر  –إهلا  له حق التشريع حول أنه لي   –أ  ش  ديىن فيه 

 قلوب ال تقدس غر هللا جل وعال. مملكتهيف  أن توجد
 بعد موت يوس  - ال ي ت ايد سرائيلإ بينل استغل حكام مصر كره املصرينيقد إضافة إىل ه ا ف

بين إسرائيل مل يقفوا عل  األقل موق  احلياد من احتالل اهلكسوس ملصر كما فعدل جددهم  ألن -
وتعاون بعضهم مدع اهلكسدوس علد   حلفا  للهكسوس أعدا  الفراعنةبعد موته صاروا يوس ؛ بل 
 .(1)ظلم املصريني

مواجهدة يف هدم مع العسدكري التعداون مل يسدتطيعوا –كاهلكسوس  –مل يكونوا مقاتلني حم فني م هنوأل
فددروا أخددر  في كمددا مل تكددن هلددم داير يف بددالد،  والثددورات التحرريددة ضدددهماملصددرية الشددعبية ات قاومددامل

تظدرون فبقوا يف مصر ينأصحاب أرن يف مصر فيثبتوا، أيضا  ومل يكونوا ، إليها كما فعل اهلكسوس
 مصرهم مع احلكم الفرعو  اجلديد.

ومبا أن اهلكسوس هربوا دون أن يدتمكن الفراعندة مدن اسدتعبادهم واالنتقدام مدنهم والتنكيدل هبدم علد  
فنكلدوا هبدم علد  بدين إسدرائيل  ملصدر؛ صدب الفراعندة جدام غضدبهم حكمهدم طدوال فد ةهبدم ما فعلدوه 

ملظلددوم مددع الظددامل، واجلددا  مددع ا ددىن عليدده دون واسددتعبدوهم وأذاقددوهم سددو  العدد اب، فْأخدد  مددنهم ا
حبجددة تعدداوهنم مددع اهلكسددوس وإن كددان هدد ا لددي  هددو السددبب الرئيسدد  كمددا بينددا،  ،حتقيددق أو توثيددق

 .49﴾ البقرة:َوِف َذِلك ْم َباَلء  ِمْن رَبِ ك ْم َعِظيم  ﴿
 – علدددددد  مدددددددار سددددددنوات متتاليددددددة - إسددددددرائيل وظددددددل بنددددددو

غدددر سدددبب، حدددى حكدددم تجرعدددون كدددأس الظلدددم بسدددبب وبي
 ،علددديهم الدددبالاي واحملدددن مصدددر فرعدددون موسددد ، فتضددداعفت

  ولسان حاهلم يقول له: م األرن مبا رحبتيهوضاقت عل
 على صار واليوم     مهمالً  اً كم    كان  قبلك الظلم

                                                           
 ق قت   حتي   ك   ب ض ي ي يسال  ي تال يم   قحل   تال   ي ي  ت     يا تال   ي ف ضت   يالضتط ي  ق حتالا  طتال ي  ق  تس  فلت د ي لكست س متال ج ي تب ي  يحظت  كتتال   (1)

 .8ص –االيد  سلر  –ق  يس يئل  في  
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 !! منظماً  يديك
 من هو فرعون موسى ؟

بداية جيب التأكيد عل  أن املنه  القرآ  املعتاد يف القصص، 
وذلددد  للتأكيدددد علددد   ؛دم حتديدددد األشدددخاص حيمسدددائهمهدددو عددد

جانب العربة والعظة، فتتحول احلادثة التارخيية احملددة ابألمسدا  
صدرس يف كدل موال مان واملكان إىل قضية عامة قابلة لالستشهاد 

، وبدد ل  يتحددول الشددخص يف القصددة القرآنيددة مددن اسددم وعصددر
ركا  يف الغددددد   ؛ فاملسدددددتبد ين والط غددددداة عدددددرب الت ددددداريخ شدددددإىل رمددددد 

والفساد، إال  أن  ما يفر قهم هو ال  مان واملكان، والت فاوت يف استعمال معاول البطي والتهدمي، ومدا 
 فرعون ال ي ذكره القرآن الكرمي إال  رم   من رموزهم، ولون  من ألواهنم، ووث ل حال كثرس منهم.

معددىن خدداصي يعدد  اجلميددع مدلولدده ومددا وأصدب  هلددا  وقدد توارثَددت األجيددال عددرب التدداريخ كلمددة فرعددون،
ْنطقيهددا مددن صددفات العلددو ي والكددرب والعظمددة والددبطي وتقدددي  وعبددادة  حَتتويدده هدد ه الكلمددة مبجددراد

اإلبعدداد  وإذالل الندداس، والقضددا  علدد  املخددالفني واملصددلحني؛ إمددا ابلقتددل أو السددجن او الدد ات،
رة عندددما يْدد كر هدد ا االسددم البغدديح: كددل هدد ه الصددفات املظلمددة َترتسددم يف الدد هن مباشدد والتشددريد
 .""فرعون

 –يطلق سياسيا  عل  كل من حكم مصر  لي  امسا  إلنسان بعينه، وإ ا لقبوفرعون قصة موس  
، ومددن قبدل لقددب مددن أبندا  شدعبها، كمددا يطلدق ا ن علد  حاكمهددا لقدب "رئدي " -يف ذلد  ال مدان

ملَدد  الْفددرس: كسددر ، بددرغم أن مددن  علدد  كددل ي َمددنيف سددابق العصددر وال مددان طلددق أوكمددا ، "ملدد "
فارسدد   تسددم  بدد ل  هددو ملدد  مددن ملددوكهم،   جددرت العددادة بعددد ذلدد  علدد  تسددمية كددل ملدد س 

 بكسر ، وكما تسم  ملوك الروم بقيصر، وملوك احلبشة ابلنجاش ، وهك ا ..
وال  املفسددرين واملدد رخني معددا ، تقددد حددر  عليدده السددالمواإلجابددة علدد  سدد ال مددن هددو فرعددون موسدد  

مددن األحبدداع والكتددب واملقدداالت علدد  مددر العصددور قددد تناولددت هدد ه  املئدداتنبددالإ إذا قلنددا أن هندداك 
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القضددية وقددد تعددددت إشددارات االهتددام ألكثددر مددن فرعددون، غددر أن أكثددر األصددابع كانددت تتجدده حنددو 
"رمسي  الثا " لتتهمه حينه فرعون موس  ال ي ذب   ال كور واستحيا النسا  واستضع  الشعب، 

 اقهم الويالت.وأذ
 قصة تشريح مومياء رمسيس الثاأ

اب اثر والدد اعو وعندددما تسدددلم الددرئي  الفرنسددد   اشددتهر عددن فرنسدددا أهنددا مددن أكثدددر الدددول اهتمامدددا  
طلبددت فرنسددا مددن دولددة م 1981 االشدد اك  الراحددل )فرانسددوا ميدد ان( زمددام احلكددم يف الددبالد عددام

)رمسدددددي  الثدددددا ( إىل فرنسدددددا إلجدددددرا  اختبدددددارات )مصدددددر( يف هنايدددددة الثمانيندددددات استضدددددافة موميدددددا  
 وفحوصات أثرية ومعاجلة ..

علدد  الطلدددب، و  نقددل موميددا  رمسدددي  الثددا  إىل فرنسدددا.. وهندداك وعلددد   )املصدددري(وافددق الددرئي  
أرن املطددددار اصددددط  الددددرئي  الفرنسدددد  منحنيددددا  هددددو ووزراؤه وكبددددار املسدددد ولني عنددددد سددددلم الطددددائرة 

  ال امللوك وكأنه مازال حيا..!ليستقبلوا فرعون مصر استقب
مبوكدب  هؤ وميداملدت محْ  ستقبال امللكد  لفرعدون مصدر علد  أرن فرنسدا ..عندما انتهت مراسم االو 

ال يقدل حفداوة عددن اسدتقباله و  نقلده إىل جندداح خداص يف مركد  ا اثر الفرنسدد و ليبددأ بعددها أكددرب 
 .  املوميا  واكتشاف أسرارهاعلما  ا اثر يف فرنسا وأطبا  اجلراحة والتشري  دراسة تل

مددوري  )كددان رئددي  اجلددراحني واملسدد ول األول عددن دراسددة هدد ه املوميددا  الفرعونيددة هددو الربوفيسددور و 
 ؛ وما أدراك من هو موري  بوكاي ؟!(بوكاي

 إنه شامة فرنسا ورم ها الوضا ..
وملا أهن  تعليمه الثدانوي فلقد ولد من أبوين فرنسينيو وترعرع كما ترعرع أهله يف الداينة النصرانيةو 

يف كلية الطب يف جامعة فرنساو فكان من األوائل حى ال شهادة الطبو وارتقد  بده  اخنرع طالبا  
احلال حدى أصدب  أشدهر وأمهدر جدراح عرفتده فرنسدا احلديثدة، لد ا ْعدني رئيسدا  للمجموعدة الديت عاجلدة 

 موميا  رمسي  الثا .
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 ه اليسرىصورة تظهر ارتفاع يد

فقددد  للغايددةو  مددوري  بوكدداي( خمتلفددا  ) وميددا و بينمددا كددان اهتمددامكددان املعدداجلون مهتمددني يف تددرميم امل
فجثدة رمسدي  الثدا  مل تكدن كبداق  جثدث  رمسدي  الثدا  ؟!كان حياول أن يكتشد  كيد  مدات 

الفراعني اليت   حتنيطها من قبدل، فوضدعية 
املددددوت عنددددده غريبددددة جدددددا، فلقددددد فددددوج   
املكتشدددددددفون عنددددددددما قددددددداموا بفددددددد  أربطدددددددة 

 يسر  تقف  فجأة لألمام! التحنيى بيده ال
أي أن مدددددن قددددداموا بتحنيطددددده أجدددددربوا يديددددده 
علدددد  االنضددددمام لصدددددره كبدددداق  الفددددراعني 
 الدد ين مدداتوا مددن قبددل!! فأخدد  الربوفوسددور
حيلل اجلثة لعله جيد حال  ل ل  اللغ ، ويف 

  ساعة متدأخرة مدن الليدل ظهدرت النتدائ  النهائيدة للربوفيسدور مدوري : لقدد كاندت هنداك بقدااي للملد
معلقددة  يف جسددد الفرعددون، وتبددني أيضددا مددع صددورة حيشددعة إكدد  أن عظددام فرعددون قددد انكسددرت مددن 

 دون أن يتم ق اجللد احمليى هبا!
فاستنت  الربوفسور الفرنس  من ذلد  أن الفرعدون قدد مدات غرق دا، وأن سدبب انكسدار عظامده دون 

قة، ولكدددن يححدددر السدددلبمتددد ق اللحدددم كدددان بسدددبب الضدددغى الرهيدددب الددد ي سدددببته امليددداه يف أعمددداق ا
الغريددب أن جثددة فرعددون رغددم سددقوطها يف قدداع البحددر العميددق يبدددو عليهددا أهنددا طفددت بشددكل غريددب 
عل  سط  البحر بسرعة ليتم حتنيطها فور ا قبل حتلدل اجلثدة! واسدتطاع بوكداي أيض دا تفسدر الوضدعية 

ه أو السدي  بيدده الغريبة ليد رمسي  اليسر ، فلقد وض  بوكداي أن فرعدون كدان وسد  جلدام فرسد
أعصدددابه بشدددكل  تشدددن الغدددرق رأ  شددديئ ا غريب دددا أد  لاليمدددىن، ودرعددده ابليدددد اليسدددر ، وأنددده يف وقدددت 

فظيددع سدداعة املددوت، ونتيجددة لشدددة املفاجددأة وبلددو  حاالتدده العصددبية لدد روهتا ودفعدده املددا  بدرعدده فقددد 
اهنددا! وهدد ه تشددنجت يددده اليسددر  وتيبسددت علدد  هدد ا الوضددع، فاسددتحالت عودهتددا بعددد ذلدد  ملك

، ولكدن سد اال   احلالة تشبه متام ا حالة تيب  يد الضحية وإمساكها بش   من القاتل كمالبسه مثال 
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 مومياء رمسيس الثاني

أخر ا بق  حير الربوفسور موري  بوكاي، وهو: كي  بقيت ه ه اجلثة أكثر سالمة من غرها رغدم 
 ثة؟!!أهنا اسْتخرجت من البحر ال ي من املفرون أن يعمل أكثر عل  سرعة حتلل اجل

فأعد الربوفيسور الفرنس  موري  بوكاي تقرير ا هنائيدا لكد  يعلدن للعدامل مدا كدان يعتقدد أنده اكتشداف 
 جديد، وقرر أن يعقد م متر ا صحفيا  له .. 

فدلن املسدلمني يتحددثون عدن غدرق مسديو بوكداي ال تتعجدل  :يف أذنده قدائال   د معاونيدهحى ب  أحد
ي مندددون بددده يدددروي قصدددة عدددن غرقددده وعدددن سدددالمة جثتددده بعدددد  قدددرآهنم الددد يف!ابلفعدددل  هددد ه املوميدددا 

إال يف  كيدد  يكددون هدد ا وهدد ه املوميددا  مل تكتشدد  أصددال    وأخدد  يتسددا ل.. فددازداد ذهددوال   !..الغددرق
ئدة اعدام تقريبدا و بينمدا قدرآهنم موجدود قبدل أكثدر مدن ألد  وأربعم ةمائدميالديدة أي قبدل  1898عام 
 عام؟!

 يكوندوا يعلمدون شديئا عدن مل -ولدي  العدرب فقدى  -شرية وعدا  وكي  يستقيم يف العقل ه او والب
 ؟ قبل عقود قليلة من ال مان فقىقيام قدما  املصريني بتحنيى جثث فراعنتهم إال

 ثمان فرعون و يفكر إبمعان عما ب  به صاحبه له من أن  جل  )موري  بوكاي( ليلته حمدقا  
لغرق .. بينما كتاهبم املقدس )إجنيل مى ولوقا( قرآن املسلمني يتحدع عن جناة ه ه اجلثة بعد ا

يتحدع عن غرق فرعون أثنا  مطاردته لسيدا موس  عليه السالم دون أن يتعرن ملصر جثمانه 
  البتة .. وأخ  يقول يف نفسه :

 هل يعقل أن يكون ه ا احملنى أمام  هو فرعون مصر ال ي كان يطارد موس ؟!
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 قبل أكثر من أل  عام وأا للتو أعرفه ؟!ن يعرف حممدهم ه ا أوهل يعقل 
مل يستطع )موري ( أن ينام و وطلب أن أيتدوا لده ابلتدوراةو فأخد  يقدرأ يف )سدفر اخلدروج( مدن التدوراة 

"فرجع املا  وغط  مركبات وفرسان ويع جيي فرعون ال ي دخل ورا هدم يف البحدر، ومل يبدق  قوله
 منهم أحد! ".

ا قدد سدرق وبق  موري  بوكاي حائر ا، فحى  الكتاب املقدس ال ي يد عم علمدا  النصدار  أن حممدد 
مندده قصددص األنبيددا  السددابقني مل يتحدددع عددن قريددب أو بعيددد عددن جندداة هدد ه اجلثددة وبقائهددا سددليمة! 

حى اإلجنيدل مل يتحددع فمن أين أت  ه ا البدوي هب ه احلقيقة العلمية وهو يف أعمداق الصدحرا ؟!
 !! يمة بعد أن متت معاجلة جثمان فرعون وترميمهعن جناة ه ه اجلثة وبقائها سل

 يهندأ لده مل أعادت فرنسا ملصر املوميا  بتابوت زجاج  فاخر يليق مبقدام فرعدون! ولكدن ..)مدوري (
 قرار ومل يهدأ له ابلو من  أن ه ه اخلرب ال ي يتناقله املسلمون عن سالمة ه ه اجلثة!

ودية حلضددور مدد متر طدديب يتواجددد فيدده وددع مددن علمددا  فحدد م أمتعتدده وقددرر أن يسددافر إىل اململكددة السددع
 التشري  املسلمني..

وهناك كان أول حديث حتدثه معهم فيه عما اكتشدفه مدن جنداة جثدة فرعدون، فابتسدم لده عدامل مسدلم 
يـَك بِبَــَدِنَك ﴿ سدور: يوأعطداه كتداب ال ودة االجنلي يدة للقدرآن وقدال لده اقدرأ هد ا اي بروف فَـاْليَـْوَم نـ َناِ 

ــاِفل ونَ لِتَ  ــا َلَغ ــْن آاَيتَِن ــَن الن ــاِس َع ــريًا ِم ــًة َوِإن  َكِث ــَك آَي ــْن َخْلَف ــوَن ِلَم فمددا إن قددرأ  92يددون :  ﴾ ك 
بوكاي ه ه الكلمات القليلة حى كاد أن يسقى من علد  قدميده، فصدرا ابحلاضدرين: "لقدد آمندت 

منددددت هبدددد ا بددددرب هدددد ا الكتدددداب، لقددددد آمنددددت ابلرسددددول الدددد ي جددددا  بدددده! لقددددد دخلددددت اإلسددددالم وآ
 .(1)القرآن"

                                                           
 ي  ل  تت  ي  قتتالئ  تطتتال    تتيى ي يستت  ستت ى   اتتغلهللا اتتغ   ي تتهللا  تت س ستتح ي  ااتت   كتتث  هحتتال  بتتهللا،  هتت  ي تت   ي  جتتهللا بغلتت  ف حستتال ي تت     كتتال   تت  يس   جتتك (1)

 ي قتت ر  كتتت  قاظتت   تتري  قتتيس  ي  لت (  هتت  )ي قتت  ر  ي  تتتال   كتتتال   تتت  لف مت ج قر، قضتتالهال ي تتتي ي ستتح ي  هتت     تت   فكالحت  ي  تت ي ، ي قتت  ر  تتك  تتيل ال  ي  كتاتف 
 ب تي يآلال، ب ئتال  طبالاتتهللا قالتي   ت ! ق   بتال فتي ي  كتبتال  ج  تك  تر حفتي  تهللا طب ت  ق د   تر،    ال في ي  ح س  ق سال  في كال ز زيد  قك ي  تال  يل ف ي  ا ير،

 م  تهللا  تر   لتيم   ي غت  ، ي ات خ   كتبتال  كت  فتي ب تيهال  لحتات   يأل  الح ت ،    ي ت ك  يإلحي ح س    يإلحكللزي  ي       ي  ( ي ف حس  ) يألقل    غتهللا  ر ت ج  قر
 ي  قت   ج  تك فتي  ي  ستل لر يإلست     تال    ترك ال ج للال ا ت     يآلال،، يس   في س ًبال   التهللا ب ي فسب الر  ر ج   ج   ف ا ر  يإلس  ، في ي حالس  ال،

 (.254ص /1ج – ي ت  الحي جلالي –ي تال يخ  ج ى  غل  ي يإلس   ق   اظ الا  ر  الئ  كتال   يجك! ) يألز ح 
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 القرآن يشري إىل اسم فرعون موسى
آيدة يف حدني أن هنداك شدبه  67مدرة يف  74سبق وأن أشرا إىل أن لفظدة فرعدون ذكدرت يف القدرآن 

أن مددة حكدم رمسدي  الثدا  منفدردا  كاندت ؛ ، وعلمدا  املصدرايت وعلمدا  ا اثرإواع بني امل رخني
علدد  مصددر طددوال  رخيهدداو حيددث جنددد أن امللدد  "بيدديب  سددنة وهدد  اث  أطددول مدددة حكددم مللدد  67

مدع مالحظدة أن امللدوك يف ، سدنة 84قد حكم مصر ملدة  -أحد ملوك األسرة السادسة  - الثا "
مل  "عابر "لقب فرعون  ، ألن( مل يكن يطلق عليها لف؛ )فرعون(تل  الف ة )أقصد األسرة السادسة

للواثئددددق  طبق ددددا 18إال يف منتصدددد  األسددددرة الددددد يتددددداول 
وهدو األمدر املتعدارف عليده بدني ويدع  ،املتدواترة الفرعونيدة

 .القدوة يف اخلارج والداخل علما  احلضارة املصرية
آيدددة ابلقدددرآن  67هلددد ا جندددد أن ذكدددر لفددد؛ )فرعدددون( يف 

الكددرمي ولددي  أي رقددم آخددر يعددد إشددارة علدد  أن فرعددون 
وهلددد ه اإلشدددارات وغرهدددا  ؛ موسددد  هدددو رمسدددي  الثدددا 

أن الفرعدون الد ي  -الد ي حيتمدل اخلطدأ  –  كان رأيد
 .(1)مطاردته ملوس  وهارون وبين إسرائيل كعقاب أخر من هللا هو رمسي  الثا  مات غريقا  بعد

 مسرح األحداث
يف األمداكن تدور أوىل حلقات ه ه القصة يف مصر اليت كانت متثل احلضارة والرق  مقارندة  راهندا 

َوَجاَء ﴿ عندما قال إلخوته: القرآن عل  لسان يوس  ا أشار إليهوه ا م األخر  عل  اخلريطة؛
عدن مصدر كاندت ال تعددو عدن   ا  فحيداة النداس يف أي مكدان بعيدد 100:﴾ يوسد ِبك ـْم ِمـَن اْلبَـْدوِ 

 .أزه  عصور احلضارة والرايدةيف كانت تعيي كوهنا حياة بدوية قاحلة، يف حني أن مصر  

                                                           
   ست ا    قتك الت  ي  تهللا ي  جت ع   كح  ج يلي، ي  يزخ  ا ي    ي /ي  لحيس  لبال ث؟ ،    س  ف ا ر  ه   ر  ب ح ير فق د 6  ر  ك ر   يئك ب ث ل جي (1)

ر ، ر يألي   يالستزيي  ق ي  ي ي  ي سح  ي ق  ر في ي  ل ي يإلاجالز  غلت  قه  ت ، ك لت    ت  فتي   ت س ي يال ت  بقط  ت    ست  ،ظح ت   يالئت  ياتال ي  الكللت كالح   يا
 .يالهت ال   ر بايا احلال غال    ال تتطلَّك ي حفس قر
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تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس 

 الثاني

بقدع أخددر  يهدديم البشدر فيهددا علدد  وجهددوهم  الكهدوف وىف يفففد  الوقددت الدد ي كدان العددامل يعدديي 
و احلديثددة ليددد وأسدد  الدولددة املدنيددةاالدولددة املرك يددة بددنظم وتق عددراايو كددان املصددريون القدددما  يقيمددون

ليظهددر مددد   ؛هئددأسددرار بنا ور  رائددع مدددهي مددازال حددى ا ن خيبددمعمددا ويبنددون األهرامددات كبنددا 
خيددام مددن شددعر يف  يعيشددون وقدت كددان اجلددران ه املصددريونفيدداش الدد ي عدداملعمددار  اهلندسدد   التقددم
اجلبددال يف  واالدد ع ونقبدد واالسدددود والقندداطر وشددق ل راعددة وبنددواالصددناعة واأهلهددا يف  بلددد بددرع؛ اإلبددل

 ولرج هلم كل خراهتا! األرن بسرهاهلم حى تبوح  ،وحتت األرنواملناجم 
بسددر التحندديى  تتكللددبراعددة ميدددان الطددب والصدديدلة يف  برعددوا

كمددا تقدددموا العددامل حددى ا ن للوصددول لسددره ..   الدد   مل يفلدد 
يظهدروا أن أ ح هلدم  علم الفل  والرايضدياتيف  تقدما مدهشا  

تعامدددد أشدددعة الشدددم   تفدددوقهم ونبدددوغهم عنددددما حققدددوا توافدددق
  !!(1)يوم عيد ميالده وجه رمسي  لتأت  يفعل  

 
اسدددتخدم امسهددا ليدددلل علددد  و دم واحلضددارة والرقدد ؛ علدد  عدددرش التقدد هلدد ا كلدده تربعددت مصدددر  دددارة

اْهِبطـ وا ِمْصـًرا فَـِإن  َلك ـْم َمــا  ﴿:لد ا جتدد سديدا موسد  عليده السدالم يقدول لقومده املكدان املتحضدر،
فكلمة"مصدر" هندا ال تددل عل "مصدر" الدوطن وإ دا تعدين املديندة املتحضدرة يف  61البقدرة: ﴾َسـأَْلت مْ 

ر األمصار" أي "أنشأ من قوهلم عن عمر بن اخلطاب أنه ال ي "مص  ونفهم ذل  أيضا  ؛ أي مكان
ذات  ليجعلهدددا مددددا   -أي الدددوالايت-األمصدددار" أو أنددده بعدددث العمدددال أو الدددوالة علددد  "األمصدددار" 

؛ فالعرب حدني عرفدوا النطدق ابللغدة العربيدة اسدتعاروا كلمدة "مصدر" لتددل علد  املديندة كمصر  حضارة
صدافية مرسدوم فيهدا احلضدارة املصدرية القدودة، بتقددمها ورقيهدا الد ي   لنخرج بصورة ذهنية؛ واحلضارة
  ه ا التوقيت.عم فيه أهل مصر يفكان ين

                                                           
 قاتت   تتستتل  قر  ب جتت ي ف  يلتت ، 22 فتتي  ل تتالً  تت يجتتهللا  يتت   ق تتت   ، 22    تتي  لتت   ه تتال  تتال ي  فتتي   تتتالر ي  تتالحي   ستت س ت  تتالد  جتتهللا التت  ي اتت س تت ال تتي (1)
 قال ت   لتث،   1874 اتال  فتي ي تاتف  ي ظتاله    هت    تتً ي؛ ستتلر ب ت ي ي ست    ق ت      تي ي  ئ ستي ي  تيم  اتر لب تي ي ت   ي   لت  ي  كتالر ه ي  ضالا  ا سي

 . 1899 اال  ي  حا  (.ي حل  ف خ   ل  ق ف) كتال لال في  تسجلللال ي ظاله   ه     قي  لال ي   يف   ي ف ي  «يي ي   ي لل ال» ي  ست اف 
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 اْلَمِلـــك  َوقَـــاَل ﴿ كاندددت مصدددر آنددد اك إحدددد  ْكدددربايت املمالددد  القدودددةو بداللدددة قولددده تعددداىل: وقدددد  
ــْم ﴿ فرعددون:  و وعلدد  لسددان مدد من آل54يوسدد : ﴾ ائْـت ــوِأ بِــِه َأْسَتْ ِلْصــه  لِنَـْفِســي ــْوِم َلك  اَي قـَ

ــاِهرِيَن ِف اأْلَْرضِ  اْلم ْلــك   ــْوَم َظ ــْيَس ِ  ﴿ وقددول فرعددون و و 29غددافر: ﴾اْليَـ ــْوِم أََل ِمْصــَر  م ْلــك  اَي قـَ
احلكدم فيهدا  وهد ه إشدارات أن نظدام  51ال خدرف:﴾ َوَهِذِه اأْلَنـَْهار  ََتِْري ِمْن حَتْيِت َأَفاَل تـ ْبِصـر وَن 

 ".وراث ملك  كان "
 أساليب فرعون ف إدارة مصر

 ورع احلكدددم مدددن بعدددد وفددداة أبيددده "سدددييت األول" وقدددد ،نشدددأ رمسدددي  الثدددا  يف أسدددرة حاكمدددة ملصدددر
ه  أسداس عمدل كدل داخليا  وخارجيا  وعمل عل  توطيد حكمه وتثبيته خبطة مخاسية  وحكم مصر

ه ْم ِإن  ِفْرَعْوَن َعاَل ِف اأْلَْرِض َوجَ قال عنها القرآن:﴿ مستبد  َعَل َأْهَلَها ِشَيعاً َيْسَتْضِعف  طَائَِفًة مِ ـنـْ
َناءه ْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساءه ْم ِإن ه  َكاَن ِمَن املفسدين   .]4القصص : [﴾ ي َذبِ ح  أَبـْ

 حكومة الفرد -1
صددفه رب العدد ة ابجلندددي لدد ا و صددفته العسددكرية، ني احلكددام املسددتبدين ببدديدد  يتمفرعددون موسدد  كددان 
بقدوة  –نفسه نصب ، وقد 18الربوج: ﴾ ( ِفْرَعْوَن َوََث ودَ 17ْل َأََتَم َحِديث  اجْل ن وِد )هَ  ﴿فقال: 
امدره فوق كل سلطة مدن سدلطات الدولدة فهدو أيمدر وينهد  والكدل حولده خددم ينفد ون أو  -سالحه 

 يديدده ففدد  يددده؛ة كددل الصددالحيات والسددلطات يف قبضددبدد ل    عجمددف؛ الدديت ال يشددوهبا اخلطددأ أبدددا  
 الدرئي  هدو فدالفرعون الدينيدة، السدلطة إىل ابإلضدافة والقضائية والتشريعية التنفي ية السلطات ت ك 

 . قوانينهاعْ ر ي شَ مْ قاض  قضاهتا، وكاهنها األعظم، وقائد جيوشها، و و  للدولة األعل 
 أشــد  مــن ، الــوارث للعــرل، القائــد للاــي ، احلــائز علــى ســلطة دينيــةوحكومــة الفــرد املطلــق "

فرعدددون يف حدددواره ال يطيدددق املعارضدددة أبددددا  وال  لددد ا جتدددد، (1)"هـــا منســـتبداد الـــيت ي تعـــو ذ مراتـــب اال
ــْم ِإال  َمــا َأَرى َوَمــا َأْهــِديك ْم ِإال  َســِبيَل ﴿ يتصددور وجودهددا يف دائددرة حكمدده،  َقــاَل ِفْرَعــْون  َمــا أ رِيك 

                                                           
 .19ص –عبدالرحمن الكواكبي  – طبائع االستبداد ومصارع االستعبادبتصرف يسير من كتاب ( 1)
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ــه فهددو "، 29 :غددافر ﴾ الر َشــادِ  ــو يريــد جــًوا يســوده الصــمت الرهيــب؛ ألن يــدري أن األفــواه ل
نطقت فستفضح خبـأه، وتكشـف سـره، وهنـا الطامـة الكـوى لـذلك مـن خصـائد االسـتبداد 

وهددو إن كددان قددال  (2)"السياســي ف كــل زمــان ومكــان كرهــه الشــديد حلريــة النقــد والتوجيــه ...
د  َأْن ُي ْرَِجك ْم ِمْن َأْرِضـك ْم ( ي رِي34قَاَل ِلْلَمََلِ َحْوَله  ِإن  َهَذا َلَساِحر  َعِليم  )﴿  للمأل مرة واحددة

 34 :﴾ الشعرا ِبِسْحرِِه َفَماَذا ََتْم ر ونَ 
أنه حيكم ابلدوقراطية ويقبل االختالف يف الدرأي، بدل قاهلدا  فال يعين ذل  أنه يقبل مبدأ املشورة أو

هد  نفد  ليعطيهم الفرصة لك  يقولوا له ما يريد أن يسمعه مدنهم، ولد ل  فدلن آرا هدم يف النهايدة 
آرائه، فالظلمة يستعينون دوم ا ببطانة تصفق وال حتقق، ت يد وال تندد، قال هللا حكاية عدن حاشدية 

ـْوِم ِفْرَعـْوَن أَتَـَذر  م وَسـى َوقـَْوَمـه  لِيـ ْفِسـد وا ِف اأْلَْرِض َويَـَذَرَم َوَآهِلَتَـَك  فرعون: ﴿ َوقَاَل املأ ِمْن قـَ
َناَءه ْم وَ   127﴾ األعراف: َنْسَتْحِيي ِنَساَءه ْم َوِإان  فـَْوقـَه ْم قَاِهر ونَ قَاَل َسنـ َقتِ ل  أَبـْ

وقددد حدددع ذلدد  ؛ مدا يعددود إىل طبيعتدده الدكتاتوريددةه فلندده سددرعان ئددأمدا إذا اشددتم رائحددة معارضددة  را
اَي فعنددما قدال الرجدل:﴿  ،حينما قام واحد من املأل حياور فرعون حماوال  إثنا ه عن قرار قتدل موسد 

ــْوِم  ــاَءانَ قـَ َِ  ِإْن َج َِْْس ا ــْن  ــْن يـَْنص ــر اَن ِم ــاِهرِيَن ِف اأْلَْرِض َفَم ــوم َظ ــك  الي ــم  اْلم ْل  28غددافر: ﴾َلك 
ــْم ِإال  َمــا قاطعدده فرعددون لينهدد  كالمدده الدد ي ال يتوافددق مددع رأيدده وهددو يصددرا فدديهم ويقددول: ﴿ َمــا أ رِيك 

  29غافر:﴾  َأَرى َوَما َأْهِديك ْم ِإال  َسِبيَل الر َشادِ 
مددن خددالفين فهددو و فأفصدد  عمددا يف نفسدده مددن غطرسددة، ولسددان حالدده: مددن لددي  معنددا فهددو عدددوا، 

  عل  ابطل.
 اخلبيثواتتها الظروف أنبتت نبتها  ه ه موجودة يف كل نف ، فلنواالستعال  وب رة التفرعن 

ْنَساَن لََيْطَغى )  ﴿  . 7:لقسورة الع ﴾ ( َأْن رَآه  اْستَـْغَن 6َكال  ِإن  اْاِ
 
 

                                                           
 .146ص  –محمد الغزالي  –( اإلسالم واالستبداد السياسي 2)
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 )أسياد وعبيد(. فر  تس دسياسة  -2
مت يدق نسدي  الشدعب فعمدل علد  كانت سياسة "فرق َتْسد" من أبدرز سياسدات فرعدون يف حكمده، 

﴾ َوَجَعـَل َأْهَلَهـا ِشـيَـًعا﴿، وأحد ااب   شديعا   الشعب قس مف ؛والعبث بوحدتهوأتجي  صراعاته، وتفريقه 
 .حدةأمة واحدة، من طينة وا، رغم أهنم 4القصص:

وسداعده يف ذلد   ؛استعان ببعضهم علد  الدبعح ا خدرو  رتبهم طبقاتالناس أصنافا  و  صن كما 
وجدددددود طبقدددددات مدددددن األغنيدددددا  وطبقدددددات مدددددن الفقدددددرا ، 
فاسدددتمال األغنيدددا  وجعلهدددم أصدددحاب احلظدددوة واملكاندددة 

ــــــــر ِبنيَ واملناصددددددددب الرفيعددددددددة ﴿  ــــــــْم َلِمــــــــَن اْلم َق ﴾  َوِإن ك 
عبيدددا  خيدددمون لشددعب ابقيددة وجعددل ، 114األعددراف: 

ومثددن تلدد  اإلمتيددازات م يددد م يددد مددن ؛ هدد ال  األسددياد
التملُّق والنفاق أو االنبطاح والسكوت عدن الظلدم حدى 
 .ال ت ول عنهم امتيازاهتم ويضمون إىل قوافل املستضعفني

مدا فيولقد كانت نكبة بين إسرائيل وما حل هبم مدن ال لدة والصدغار، بسدبب احندالل الدروابى القلبيدة 
وتفكدد  عددر  الوحدددة الدينيددة، وتشددتت كلمددتهم، فقددد كددان كددل واحددد يعمددل لنفسدده ولنفسدده بيددنهم 

 وشيعته.كان طعامه بلحم أخيه، يبتغ  به الرضا والوجاهة واملن لة عند الطاغية فرعون   فقى، وإن
التامددة والكاملددة هدد  أسدداس  أن املسدداواةيف  وهنددا درس جيددب أن نفهمدده مددن شددريعة القددرآن العظدديم

بني أبنا  الوطن الواحد ضد واحد، وأن التفرقة  وطنيف  املواطنة، وأن املواطنة تتحقق مبجرد العيي
ه مْ ِشـيَـًعا  َوَجَعـَل َأْهَلَهـا ﴿ ذم فرعدون ألنده مد ق الشدعبالد ي  شدريعة هللا ﴾  َيْسَتْضـِعف  طَائَِفـًة مِ ـنـْ
إىل قدددموا الدد ين هم إن كددان أجدددادالطائفددة املستضددعفة هددم مددن أهددل مصددر، و  فهدد ه 4القصددص :

 –للقدرآن الكدرمي  طبقدا –عليده فدلن اجلنسدية املصدرية ولدوا عل  غدر أرضدها؛ و  -من  زمن  -مصر 
ابجلن  أو العرق أو الدين أو   نتم  إليهااأرن مصر سوا   جيب أن تكون حقا  لكل من عاش يف
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رحبدددا  بددده مدددن ويكدددون مْ  ،يعددديي علددد  أرن مصدددر كدددان خمتلفدددا  عدددن معظدددم أهلهدددا، فالفيصدددل هدددو أن
 ليكون مصراي .املصريني 

مصددر مندد  يف  لبشددر الدد ين يعيشددونالكروددة أ  تفرقددة بددني ا تلدد  األيددةيف  وهكدد ا يددرفح رب العدد ة
 .ستبداد السياس  والديىنلالأسست  ألن ه ه التفرقة العنصريةالسالم    أسرة يوس  عليه جم

ي زحدد  ودداهري حاشددد النت اعدده وهبدد ا التفتيددت الطبقدد  العنصددري أمددن فرعددون علدد  كرسدديه مددن أ
وعرفندا أهندا فدخ ينصدبه كدل حداكم  ،من حتته؛ وجنحت سياسدة "فدرق تسدد" الديت ذمهدا القدرآن الكدرمي

مسددددتبد ليحدددداف؛ بدددده علدددد  كرسدددديه، ولكننددددا ولألسدددد  إىل ا ن مل نفهددددم الدددددرس فشددددتتنا العصددددبيات 
علم واحد؛ وكأنه هو ال ي والعائالت واألفكار واألح اب وامل اهب، وعدوا تتجمع والايته حتت 

يًعا َواَل تـََفر ق وان ل فيه قول ربنا:﴿  َِ  مجَِ  103آل عمران:  ﴾ َواْعَتِصم وا ِبَْبِل ا
 هدار احلقو  واحلرايتإ -3

 والتهديددد الددبطي طريددق عددن كرامتدده،  وامددتهن حريتدده فسددلب الشددعب؛ مددن فصدديل فرعددون استضددع 
 َخْلَفه مْ  َمنْ  ِِبِمْ  َفَشرِ دْ " ﴿ مئة تْرعب بواحد ابطي" طريقة عل  حديد، من بيد والضرب والوعيد

 وال ب  والسجن األطراف وتقطيع القتل ذكر فرعون قصة يف كثر  هنا ومن ،57: األنفال سورة﴾ 
ــاَءه مْ  ي ــَذبِ ح  ﴿  لألطفددال حددى َن ــوم وَنك مْ  ﴿ ،4:القصددص سددورة﴾  أَبـْ ــوءَ  َيس  ــَذابِ  س   َوي ــَذِبِ  ونَ  اْلَع
َناءَك   نَـاءَك مْ  يـ َقتِ ل ـونَ ﴿ 141:األعدراف سورة ويف6:إبراهيم سورة﴾  مْ أَبـْ : قومده لده قدال وعنددما﴾  أَبـْ
ْوَمــــه   م وَســــى أَتَــــَذر  ﴿  َنــــاَءه مْ  َســــنـ َقتِ ل   قَــــالَ  َوَآهِلََتــــكَ  َويَــــَذَرمَ  اأْلَْرضِ  ِف  لِيـ ْفِســــد وا َوقـَ  سددددورة﴾ أَبـْ

 قدادر أنده ضدمنية رسدالة يرسدل بد ل  وفهد هلا، سق  ال اخلوف من قاعدة فرسخ ،127:األعراف
 .بغرهم ابل  فما البغيح وتنكيله الباطشة قبضته من ينجوا مل والنسا  األطفالفلن  األسوأ عل 
 خدالفوا الد ي املصدري الشدعب أبندا  طدال بل فحسب إسرائيل بين عل  والتع يب القتل يقتصر ومل

 أَل َقطِ َعــن  ﴿  هلددم قددائال   فرعددون فددم مددن هديدددوالت الوعيددد انطلددق السددحرة، آمددن فعندددما وشددريعته، ديندده
 71:طده سدورة ويف ،124:األعراف سورة﴾  َأمْجَِعنيَ  أَل َصلِ بَـن ك مْ       ِخاَلفٍ  ِمنْ  َوَأْرج َلك مْ  أَْيِدَيك مْ 



  
33 

 َأَشد   أَيـ َنا َولَتَـْعَلم ن   لن ْ لِ ا ج ذ وعِ  ِف  َوأَل َصلِ بَـن ك مْ  ِخاَلفٍ  ِمنْ  َوَأْرج َلك مْ  أَْيِدَيك مْ  َفَأ َقطِ َعن  ﴿  قال
 .والفكر عتقاداال حرية مهدرا  ﴾  َوأَبـَْقى َعَذاِبً 
 السنيمع مصطل  "يستضع " ف لو توقفتمبالغة شديدة؛ ف ابلإ يف استضعاف بين إسرائيل كما
ستضددع " أ  ا" :حددني يقددالف، (1)أول الفعددل املاضدد  أفددادت طلددب الشدد   إذا جددا ت يف والتددا 
 . عافا  من الوسائل ما جيعلهم ضي  ال 
" مددن املعارضددة" الطائفددةتبعهددا فرعددون مددع تلدد  السياسددات  ستضددع " تكثيدد اداخددل كلمددة " ويف

العقوبدة  سياسة كل فرعدون مسدتبد إذ يلجدأ إىل توقيدع أقصد   والقهر والتخوي  وتل  ه اإلرهاب
دد السددحرة بتقطيددع أيددديهم هددلدد ا ، هميددرعب  كددلعلهددا علنيددة يشددهدها اجلميددع جيو مددع املخددالفني لدده 

 لغرهم. ج ور النخل ليجعلهم عربة وأرجلهم من خالف   يعلقهم مصلوبني عل 
ْبـَل َأْن آَذَن َلك ـْم ِإن  َهـَذا َلَمْكـر  َمَكْرت ـ وه  ِف اْلَمِدينَـِة لِت ْ رِج ـوا ِمنْـ  ﴿ ـت ْم بِـِه قـَ َهـا قَاَل ِفْرَعْون  آَمنـْ

﴾  ( أَل َقطِ َعن  أَْيِدَيك ْم َوَأْرج َلك ْم ِمْن ِخاَلٍف     أَل َصـلِ بَـن ك ْم َأمْجَِعـنيَ 123) َأْهَلَها َفَسْوَف تـَْعَلم ونَ 
ْبــَل َأنْ ﴿ ، 71، ويف سددورة طدده:142:األعددراف ــْم ِإن ــه  َلَكِبــري ك م  ال ــِذي  قَــاَل آَمنــت ْم َلــه  قـَ آَذَن َلك 

َوأَل َصلِ بَـن ك ْم ِف ج ذ وِع الن ْ ِل َولَـتَـْعَلم ن   ْم َوَأْرج َلك م مِ ْن ِخاَلفٍ َفَأ َقطِ َعن  أَْيِدَيك   َعل َمك م  السِ ْحرَ 
 .﴾َأَشد  َعَذاًِب َوأَبـَْقى أَيـ َنا

املفرطددة إلحددداع رعددب داخددل النفددوس جيعددل البشددر خيتددارون اإلستسددالم  إذن هددو إسددتخدام القددوة
النديب صدل  هللا عليده وسدلم منده اسدتعاذ الد ي  "الرجدال قهدر "وهدو ابختصدارابلد ل،  اوالرض واخلنوع
 .(2)الرجال" قهروأعوذ بك من  "فقال:
 فأخد هم ابلبأسدا  والضدرا مكاندة،  أضدع  يف إسدرائيل بدين هبدا جعدل مدا الوسدائل مدن دبدر كمدا

 كان يعطيهم أجرا  زهيدا  ال يكفد و حفر ونقل للحجارة، بنا  و استخدمهم يف األعمال الشاقة من و 

                                                           
 . هك ي  هللا  كت  ي قر طل  ق   يست ت     ل   ، طلبال باجالا  قالت  ق   يست ال     لقت ، طلبال باجالا  قالت  ق    يستقت   تق د ي   الد س ل  ال  (1)

)  ق (  ي  جتالد قلت )    حت  ، يي ي ق تي ستحر  ضت لف قت     فتي      تهللا يأل بتالحي ي اتلخ  ضت فهللا ،(1555) يي ي ق ت    ي   تيلث في   ي   قل    فظ  (2)
 ال تتهللا يستتت ال   قتتي ي تتييئح ر، ق  ي ظََّل تت ، جتتالدبال     ي  تت يي ال تتهللا، تستتلطل   اتتي  قلتت ه ص ق    ستتل  ي  متتال      يهتتال ي تتتي يألمتت ى  ي   ي تت  فتتي ك تتال(  ي  جتتالد  غلبتت 
 (.4/281)  يي ي ق ي سحر ا ، في ي     ي ا ر  يحظ  . ي حفس في ي  هر  ر     في   ال ي  جالد؛  غلبهللا قر  ر  ي س   ي ق  
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م، فيجعلهم يددورون يف دوامدة احليداة ال خيرجدون منهدا ولدو  درد التفكدر يف اخلدالص ممدا قوت أبنائه
 هم فيه، والتطلع إىل واقع أفضل.

 من   ميت ف السان قهراً "
 مات ف ص ب الزحام

 الصغار تشردوا بني األزقة ح 
 يبحثون عن الطعام
 من   ميت ِبجلوع منهم
 ".(1)مات ف بؤس الفطام

 املنابعَتفيف  -4
؛ أكثر ما يقلقه البشري لبين إسرائيلأي معارضة ضده، وكان التكتل تكتل كان فرعون خيش  من 

رأ  رؤاي  –وخوفده مدنهم مدن كثدرة تفكدره فديهم  –، حى أنه ذات ليلة فأعدادهم يف ازدايد مستمر
ؤاي ابتدع هنجا بين إسرائيل أتي إىل قصره لتحرقه؛ وبسبب ه ه الر  وأكواا لرج من بيوت فيها ار

شدديطانيا ، وفددرن سياسددة  عجيبددة  ورهيبددة ، تلدد  السياسددْة الدديت ينتهجهددا يف عصددرا وكددالْ  إبلددي  مددن 
، ال ملواجهدددة التطدددرف كمدددا يدددداعون، وال للتصددددي لورهددداب كمدددا يْرو يجدددون، ولكدددن  شدددياطني اإلنددد ي

ا ووأدي نبَتتيهددا؛ َِ   ﴿ حملاصددرة الصددحوة اإلسددالمية والسددع  إىل إمخدداد جدد وهتي ي رِيــد وَن لِي ْطِفو ــوا نـ ـوَر ا
َ   م ِتم  ن ورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفر ونَ  تتفداوت الديت  إهنا سياسْة جتفي  املنابعي ، 8:الص  ﴾ َِْفْـَواِهِهْم َوا

يف القتدددل ويعدددا  وسدددائل الدددبطي مدددن عصدددر إىل عصدددر، ومدددن مسدددتبدس  خدددر، لكدددنهم يشددد كون فيهدددا 
 .مالك واألعرانلسجن واستباحة األوا

ددكنْي األول أمدر فرعددون  زابنيتَده ابلدد بصي لكدل ي ذاتي محددلس مدن بددين إسدرائيل، فددال تضدْع محَلهددا إال والس ي
أمدددام النددداس، مدددن ابب املبالغدددة يف استضدددعافهم  وقدددد كدددان الددد ب  علنيدددا  احلدددادُّ يف اسدددتقبالي ولدددديها، 

 .(2)وتع يبهم نفسيا  
                                                           

  ر ققلي   سلي  ي ف ا ر   لاالا  فال  خ ج يي .  (1)
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 مددا وكددل للكرسدد  إال وال    يعرفددون ال و حددى السددجن سددببه أهنددموجلددو  الطغدداة إىل الدد ب  أو القتددل أ
 وكدل وهددفهم حيداهتم هدواملنصدب الرفيدع ف لده، قيمدة ال -إهددار حلقدوق وحدرايت  -من  ذل  ورا 
 إزالتده مدن بدد فدال هد ا يهددد شد   وكدل، عليده احلفدا  فل  يف يدور احلقيقة يف هو إ ا يفعلونه ما

، ومددا فعلدده كلدده  الشددعبحددى ولددو قتددل  بددل - وهللا ال -، لشددعبا نصدد  تددلقْ  لددو حددى دابددره وقطددع
 .مل  أصحاب األخدود لي  منكم ببعيد

 هتك األعراض -5
عددد  هللا اسددتحيا  النسددا  مددن اجلددرائم الدديت فعلهددا فرعددون أثنددا  فدد ة حكمدده، رغددم أندده مبفهددوم املخالفددة 

َناَءه مْ لقوله ﴿  هم؛ لكدن عنددما يد كر هللا اسدتحيا  أنه كان يسدتح  نسدا  4﴾ القصص: ي َذبِ ح  أَبـْ
 أحيا  لعلل منها:بين إسرائيل نسا  عون كان يتعمد إبقا  فرعون للنسا  فتل  إشارة إىل أن فر 

 إذ كان ال يرع  هلن حرمة، وال يْبق  هلن عل  حيا !.وهت  أعراضهن، اذالهلن، وامتهاهنن، 
النسددا  كفددايتهن مددن األزواج، فيطلدد   جتدددئال كهن أحيددا  بعدددما قت ددل الدد كور لددواضددافة إىل هدد ا تددر 

ما قل الرجال وكثر النسا  عل  ه ه القاعدة، كثر الد ا وشداعت الفاحشدة، لقضا  إرهبن ابل ا، فك
وكلما شاعت الفاحشة واتسعت دائرة ال ا، وفشت الدعوة إليه واملغرايت به، كلمدا ماتدت صدفات 

عدن كدل عمدل جددي صدان، وانددفعت يف الرجولة واحنلدت األخدالق وذل الرجدال، وضدعفت األمدة 
 .وي إلشباع الشهوات احليوانيةتيار الفجور تب ل كل جهدها املادي واملعن

هددا حددني  اهن أو جيرحدده، فتسددتدع  املددرأة حي ه احملدداوالت عر ضددهن ملددا خيدددش حيددافددلن مل تفلدد  هدد 
متعة، ومن كانت غر ذل  تْدَواجه مبا تنكره احلر ة وأتابه العفيفة، فمن كانت ويلة الُّ ت غصبا  لل

  يقل احلق تبـارم وتعـاىل يـذِبون أبنـاءكم ويسـتحيون "بنـاتكم" بـدال مـن ال ت للخدمة؛ لد ا "
قوله يستحيون نساءكم!، فهو يريد أن يلفتنـا إىل أن الفكـرة مـن هـذا هـو إبقـاء عنصـر األنوثـة 

وهنن للمتعـة وذلـك يتمتع به آل فرعـون؛ لـذلك   يقـل بنـات ولكنـه قـال نسـاء، أي أهنـم يريـد
                                                                                                                                                                            

 ا َّت   قتي ،ي   حت   زيتالي     ت  ِّ بتال تمفلف  بال  بال غ   ي   ،4صي ققص﴾  ُلَ ب ِّ ُ ﴿  كل  ؛   ي لغ  قه  ق د  ك ال ي   ح  في  زيالي  تؤي  ي   ح  في زيالي  ك  (2)
 .يس يئل   حي  ر ي  ك  ي     ي  الي ص  ه    جبهللا، جالا كل ال    ، ب ي      تجيي  ي  ب  ه ي  ي ث  فلي ي  ضال ع ألر ي  ضال ع بال ف   ي  ب  ار ي ق  ر
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، وألن (1)"للتنكيل ببين إسرائيل، وال يقتل رجولة الرجل إال أنه يـرى الفاحشـة تصـنع ف نسـائه
 -﴾ واسددع فضدددفان؛ فمددن املمكددن أن يكددون اسددتبقاؤهن  أحيدددا   َوَيْســَتْحِيي ِنَســاءه مْ مفهددوم ﴿ 

املرأة نقطدددة ضدددع  واألبندددا  واألزواج واإلخدددوة مدددن خدددالل النسدددوة، فددد للضدددغى علددد  ا اب  -أيضدددا 
خيش  الناس شيئا  قدر ما خيشون عل  أعراضدهم أن تْنتهد ، لد ا يسدتجيبون ألي أمدر  ألهلها، وما

 مقابل حف؛ أعراضهم.
إهنددا فكددرة شدديطانية ابتدددعها فرعددون األول وصددار عليهددا الفراعنددة مددن بعددده، فسددمعنا ورأينددا مددن ْهددديد 

األمنيددة أو أن يقددر مبددا جددا  يف التحقيقددات  ابغتصدداب بناتدده أو زوجتدده إن مل يسددلم نفسدده للجهددات
 امللفقة أو يع ف يف فيديوهات مبا مل يفعله.

 معاوأ فرعون على تنفيذ سياساتهأبرز 
الحد؛ مل ، 4﴾ القصدص: ِإن ه  كاَن ِمَن اْلم ْفِسِدينَ القرأن الكرمي قائال :﴿  لقد وص  هللا فرعون يف

القرآ  بلف؛ )مفسدد(  التعبرولكن جا   –بال مرا   وهو فاسد –أيت التعبر القرآ  بلف؛ فاسد 
دسددتور  وهدد ا مددن دقددة اللفدد؛ القددرآ ، لقددد اختددار هدد ا الطاغيددة منهجيددة اإلفسدداد يف األرن لتكددون

، حكمددده، فمثدددل هددد ه الشخصدددية املريضدددة بددددا  الفسددداد ال تسدددتطيع أن تعددديي يف جدددو صدددح  أبددددا  
 فالبد من إفساد البالد، وإفساد العباد.

                                                           

 س    ي بق  . 326ص /1  ي   جتفسل  ي ا ( 1)
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التعبر القرآ  املبهر تغوص ب  من بالغدة ال كيدب إىل  إن دقة
﴾ تضدي  لندا ِمـَن اْلم ْفِسـِدينَ بالغة الداللة اللفظية، فجملدة ﴿

معدددىن  جديدددددا  أال وهدددو متكددددن الفسدددداد وجتددد رة يف أعمدددداق هدددد ا 
ومل أجددددد يف كتدددداب هللا فددددردا  واحدددددا  وصددددفه هللا هبدددد ا الطاغيددددة؛ 

رعدددون؛ والفاسدددد إذا اعتلددد  الوصددد ، واهتمددده هبددد ا االهتدددام إال ف
منصدبا  يف دولدة، فددلن الفسداد يتجد ر فيهددا، ألنده سيسدل  مبدددأ 

فاإلصددالح واإلفسدداد، ضدددان كدداحلق والباطددل، ال جيتمعددان حددى  تطهددر امل سسددات مددن املصددلحني!
يتصارعا، وفرعون ال يريد صراعا  مع أحد، فانتق  كل من حوله عل  شاكلته، يفكرون كما يفكر، 

 صدددفاتأمسدددا  و بعددح ا يريددد، فهدددو إمدددامهم وقائدددهم وملهمهدددم، وقدددد رصددد لندددا القدددرآن وينطقددون مبددد
يسدداعدون الطاغيددة  وهدد ال  هددم مْحاتدده، ومثبدديت عرشدده مددن االهتدد از، وهددم دومددا  قلددة ولكددنهم؛ معاونيدده

وجيعلوهندددا رهدددن إشدددارته، هددد ال  القلدددة ينتفدددع يف   مكانددده ويسددديطرون علددد  البلدددد كلهدددايف  علددد  البقدددا 
بضدعة آالف  بدع يوكدل  يتدبعهم ملئات يفسدوهنم مثلمدا أفسددهم الطاغيدة،   هد ال  املئداتكنفهم ا

 إليهم مناصب الدولة؛ وما أطول سلسلة األتباع بعد ذل !
أعدداد ال تعدد   ام  واحلشدرات، وتتوالدد وتتكداثر يففهم متامدا كدالربك واملسدتنقعات، تتدداع  عليهدا اهلدو 

يتقصد  هد ه الشدبكة لوسدعه أن يدر  ال أقدول آالف، وال مئدات وال حتص ، فمدن أراد التسدل  حين 
حببل واحدد يسدوقهم بده حيدث شدا ، وهدم مدن ابتدوا يعرفدون  ربطهم فرعون األالف بل ير  املاليني،

 " ورموزها عل  النحو ا ي:الدولة العميقةا ن بد "
 "املأ" كبار رجال الدولة. -1

يد ة حتديى بفرعدون، وتلعدب دور البطاندة اخلاصدة، تلد  إن من الثابدت لددينا أن هنداك طبقدة كاندت مم
 الطبقة الى عرب عنها القرآن بوص  املأل...

ال ين وصلوا إىل يف العاصمة واألقاليم  -قادة امل سسات الكرب   – "امللكييون"واملأل هم املوظفون 
سدددديادية هددددو قمددددة النظددددام اإلداري والعسددددكري والددددديين واإلعالمدددد ؛ وأهددددم  مددددا ويدددد  هدددد ه الطبقددددة ال
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؛ «مددأل»ه واتبدداعهم لدده، ويقددال هلددم: ه وطدداعتهم ألمددر ئرضدداإإخالصددهم الشددديد لفرعددون وتفددانيهم يف 
ألهنددددم هددددم الدددد ين ولدددد ون العيددددون، أي: ال تددددر  العيددددون غددددرهم لكثددددرة ظهددددورهم علدددد  الفضددددائيات 

 هت الرسالة موجهة إىل فرعون وملئوالصح  وا الت، وترديد كالمهم بني الشعب، ل ا كان
ــا     ﴿  ــنْ  بـََعثْـَن ــِدِهمْ  ِم ــْونَ  ِإىَل  ِِباَيتِنَــا م وَســى بـَْع ــهِ  ِفْرَع ــوا َوَمَلِو ــاْنظ رْ  ِِبَــا َفظََلم  ــفَ   َف ــانَ   َكْي  َعاِقبَــة   َك

 103:االعراف﴾  اْلم ْفِسِدينَ 
 وجد ولو تَعقالع؛: له يقول من فيهم جيد ولن يصنعونه، مأل فرعون ولكل فرعون، كان  ما املأل فلوال

 .عني طرفة مناصبهم يف تركهم ما له يقول نم
 املصددان وأصددحاب املنتفعددني مددن تنتهدد  ال قائمددة - الثددا  الصدد  رجددال –املددأل إمددرة حتددت ويعمددل
 ََنْـن   ك ن ـا  ِإنْ  أَلَْجـًرا لَنَـا ِإن   قَـال وا ِفْرَعـْونَ  الس َحَرة   َوَجاءَ ﴿  فقى منفعتهم عن إال يبحثون ال ال ين
 113:األعراف ﴾ اْلَغالِِبنيَ 
َلَقـْد ﴿  انظر ماذا قالوا لسيدا نوح عليه السالم ،ومكان زمان كل  يف متواجدةالفاسد  املأل وطبقة

ـر ه  ِإأ ِ َأَخـاف  َعلَـْيك   َ َ َما َلك ْم ِمـْن ِإلَـٍه َييـْ ْم َعـَذاَب َأْرَسْلَنا ن وًحا ِإىَل قـَْوِمِه فـََقاَل اَي قـَْوِم اْعب د وا ا
 .60:األعراف ﴾ ( قَاَل اْلَمَأ  ِمْن قـَْوِمِه ِإان  لَنَـَراَم ِف َضاَلٍل م ِبنيٍ 59 )يـَْوٍم َعِظيمٍ 

َوِإىَل َعاٍد َأَخاه ْم ه وًدا قَـاَل اَي ﴿  س اهم يصدون وهم مستكربون السالم عليه هود قومقصة  ويف
ـر ه  َأفَـاَل تـَتـ ق ـ َ َ َما َلك ْم ِمْن ِإلَـٍه َييـْ ( قَـاَل اْلَمـَأ  الـ ِذيَن َكَفـر وا ِمـْن قـَْوِمـِه ِإان  65وَن )قـَْوِم اْعب د وا ا

 .66:األعراف ﴾ لَنَـَراَم ِف َسَفاَهٍة َوِإان  لََنظ ن َك ِمَن اْلَكاِذِبنيَ 
قَــاَل اْلَمــَأ  ال ــِذيَن اْســَتْكبَـر وا ِمــْن قـَْوِمــِه :﴿ السددالم عليدده صددانسدتجدهم حاضددرين بقددوة يف قصددة و 

ــِه ِلل ــِذيَن ا َــا أ ْرِســَل ِب ــال وا ِإان  ِ  ــْن رَبِ ــِه َق ــوَن َأن  َصــاحِلًا م ْرَســل  ِم ه ْم أَتـَْعَلم  ــنـْ ــَن ِم ْست ْضــِعف وا ِلَمــْن آَم
ت ْم بِِه َكاِفر ونَ 75م ْؤِمن وَن )  .76:األعراف﴾  ( قَاَل ال ِذيَن اْسَتْكبَـر وا ِإان  ِِبل ِذي آَمنـْ

 قـَْوِمـهِ  ِمـنْ  َكَفـر وا  الـ ِذينَ  اْلَمـَأ   َوقَـالَ :﴿ السالم عليه شعيب هللاوهاهم ينهون الناس عن اتباع نيب 
ًبا اتـ بَـْعت مْ  لَِونِ   صدل  - حممدد األنبيدا  آخدروما فعلوه مع  ،90:األعراف﴾ خَلَاِسر ونَ  ِإًذا ِإن ك مْ  ش َعيـْ
ه ْم َأِن اْمش ـوا َواْصـِو  : ﴿- وسلم عليه هللا وا َعلَـى آهِلَـِتك ْم ِإن  َهـَذا َلَشـْيء  يـ ـَراد  َواْنطََلَق اْلَمـَأ  ِمـنـْ
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ْعَنا ِِبََذا ِف اْلِمل ِة اْْلِخَرِة ِإْن َهَذا ِإال  اْخِتاَل   )6) ( أَأ ْنِزَل َعَلْيِه الذ ِْكر  ِمْن بـَْيِنَنا بَـْل ه ـْم 7( َما  َِ
 .8:ص﴾ ِف َشكٍ  ِمْن ِذْكِري َبْل َلم ا َيذ وق وا َعَذابِ 

فقد أرسل إليهم موسد    ! مأل كأي  واليسأيضا   مألوه كان  آخر، طاغية كأي  لي  فرعون نكا  ملاو 
( 45) م بِــنيٍ  َوس ــْلطَانٍ  ِِباَيتِنَـا َهــار ونَ  َوَأَخــاه   م وَسـى َأْرَســْلَنا     ﴿ كمدا أرسدل لفرعددون سدوا  بسددوا  

ــهِ  ِفْرَعــْونَ  ِإىَل  ــان وا فَاْســَتْكبَـر وا َوَمَلِو ــا وََك وإمنــا جعــل اارســال إلــيهم ، "46:امل منددون﴾ نيَ َعــالِ  قـَْوًم
دون بقيــة أمــة القــب  ألن دعــوة موســى وأخيــه إمنــا كانــت خطــاِبً لفرعــون وأهــل دولتــه الــذين 

 .(1)"بيدهم تصريف أمور األمة لتحرير بين إسرائيل من استعبادهم إايهم
مدن خلديى واسدع بطاندة ن هم ال ين صنعوا لفرعو ، عرفته البشرية لقد كانوا أسوأ بطانة ألسوأ حاكم

، " لفرعدونهتل دل وت م درصنعوا هد ه البطاندة لدد "سحرة وشعرا ، وأغنيا  وأغبيا  عل  حد س سوا ؛ يضم 
﴿  فنصدب نفسده إهلدا  للنداسوأخد  جندون العظمدة منده مأخد ا ، فيده، حدى غرتده نفسده  ومتدح ومتج د

، كمدا َسدخروا يف سدبيل 38 :﴾ القصدصِمْن ِإلَـٍه يَـرْيِيَوقَاَل ِفْرَعْون  اَي أَيـ َها املأ َما َعِلْمت  َلك ْم 
َوقَـــال وا بِِعـــز ِة ِفْرَعـــْوَن ِإان  لَـــَنْحن  تلميدددع صدددورته األلسدددن واألقدددالم وجعلدددوا ذكدددره علددد  كدددل لسدددان ﴿ 

 .44:الشعرا ﴾اْلَغالِب ونَ 
املعابددد، مم ددن الددد ين وشدديوا  علمددا  - فعددال أو قددوال   -عي نددوا لدده علدد  رأس أولئدد  املدد هل ني لدده كمددا 

نيا قليدل، أو مم دن أعمداهم هدواهم، وأضدل هم عندادهم فبداعوا ديدنهم بددنيا  يبيعون دينهم بعرنس من الدد 
 .(2)غرهم

ـْوِم  ﴿ فاهتموه حينه سداحر وس  عليه السالممبشنع كما كان مأل فرعون أول من  قَاَل اْلَمـَأ  ِمـْن قـَ
ــيم   ــَذا َلَســاِحر  َعِل وأندده جددا  ينفدد  خمطددى األعدددا  ألخددراج أهددل ، 109عددراف:﴾ األ ِفْرَعــْوَن ِإن  َه

 فرعوناستععَدوا عليه ف، 110األعراف: ﴾ ي رِيد  َأْن ُي ْرَِجك ْم ِمْن َأْرِضك مْ  ﴿ مصر من أرضهم
                                                           

  ي  جتت   يآل تتال  ي تتيا   لتتت  ل ي  تت  قحلتت   فلتتي ي ت قلتت  فتتالا ف طتتف﴾ ! َفالْستتَتْ َ ُ  ي﴿  ي ق  حتتي ي لفتت  يقتت   تتتي   ،63 ص ،18 ج  ي تحتت ي  ي ت  يتت  تفستتل  يحظتت  (1)
 .قالغ   ق حال   جتهللا   س    ال    ل  ي    ب لث ايلي  ك  يالا ت    ي ق   لت كلي،  ي تالا فال سلر ي    يالا، في قف ط ي    حل 

ح تتال ألي تتتهللا، ال ي بالطتت  لتبتتك  تتر يآلر  تتت  ل جتتي (2)  – بك بتتهللا  قلتتحل   غتت  – ي ح تت    تتياي  ستتلل   ي  تت   قبالئتت  ب تتض تتبتتك ق تت  ي  تت ؛ قهتت   تتر حفستت      يقتتف  يا
 ملت      ت  كت ي    ي اتلل    قت  تل   قتال  ي      ت   ق للتل   ر ي   ي      سلل  ُ ض   ق لل   ر ي ح ي قر ب ج   سل  ال هللا   قل     ي ي ح ي يتبالع   فض ي

 .ه ي ل  حال  ت  ي بالط  لتج    ي غل  ير ي   الحيلر هؤالا ب    ، !ُ ض  قاليخ  ر
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ــْوِم ِفْرَعــْوَن أَتَــَذر  م وَســى َوقـَْوَمــه  لِيـ ْفِســد وا ِف اأْلَْرِض َويَــَذَرَم َوآهلَِ  ﴿ ﴾  تَــكَ َوقَــاَل اْلَمــَأ  ِمــْن قـَ
قَــال وا َأْرِجــْه َوَأَخــاه  َوَأْرِســْل ِف  ﴿ دعددوة موسد  واجهدةمبكيفيددة أشداروا عليدده وهددم ، 127األعدراف:

،   وصدل هبدم األمدر إىل 112األعدراف:  ﴾ ( َيَْت وَم ِبك لِ  َسـاِحٍر َعِلـيمٍ 111اْلَمَداِئِن َحاِشرِيَن )
ــ حددد اإلقدددام علدد  تصددفية موسدد  جسددداي  !! ﴿ ــاَء رَج  ــاَل اَي َوَج ــِة َيْســَعى َق ــْن َأْقَصــى اْلَمِديَن ل  ِم

 .20القصص:  ﴾ م وَسى ِإن  اْلَمَأَ َيَْتَِر وَن ِبَك لِيَـْقتـ ل وَم فَاْخر ْج ِإأ ِ َلَك ِمَن الن اِصِحنيَ 
ن عداش فمداذا يتوقدع ممد؛ وأخدالق فرعدون مدأل فرعدونأخالق وال تعجب إن رأيت هناك تشاهبا  بني 

ابلطبدددع أصدددابتهم  !﴾؟ ِإن  ِفْرَعـــْوَن َعـــاَل ِف اأْلَْرضِ   الددد ي وصدددفه ربددده بقولددده ﴿مدددع هددد ا املسدددتكرب
ن عاشدوا يف كند  مدن ومداذا يتوقدع ممد، 46:امل مندون ﴾ فَاْسَتْكبَـر وا وََكان وا قـَْوًما َعـاِلنيَ  العددو  ﴿

 َمـا َعِلْمـت  َلك ـْم ِمـْن ِإلَـٍه اَي أَيـ َهـا اْلَمـَأ  ﴿  ومدن قدال 24﴾ النازعدات: َأاَن رَب ك م  اأْلَْعلَـى﴿ :يقدول
أَنـ ـْؤِمن  لَِبَشـَرْيِن ِمْثِلنَـا  فقدالوا: ﴿الكدرب والغدرور ! ابلطبع أصدابتهم العددو  ؟ 38﴾ القصص:َيرْيِي

 .47امل منون: (1)﴾ َعاِبد ونَ َوقـَْوم ه َما لََنا 
فلكدل عصدر ملد ه،  ؛الغدابر عصرا ومدأل سدلفهممأل إن رأيت هناك تشاهبا  بني أيضا  ال تعجب بل 

ومدا أمدر حاشدية السدو  ومأل ه ا العصر أكثدر قدوة، وأوسدع انتشدارا  وتغلغدال ، وأكثدر نفدوذا  وحتكمدا ، 
 د ..يلفراعنة ه ا العصر منا ببع

، والفارق بينهم وبدني املدأل األولهوات ون وات ه ه الفئة، فالدولة كلها مسخرة ألهوا  وأطماع وش
عصدرا وفرعدون ل، ملداانصدب و ههم هدو املرعون نفسده، أمدا اليدوم فدلالههم هو فبقني كان إالأن السا
 و إال وسيلة للتقرب هل ا اإلله !ما ه

حولددون إىل يغرون جلددودهم وأقنعددتهم، ويتسدد ألهنددمه،   العصددر فلددن يهلدد  معدده ملدد فددلذا هلدد  فرعددون
 ! اش املل مات املل .. ع :حينهايهتفون سو أتباعه املخلصني،  وسيكونون أتباع احلاكم اجلديد!

                                                           
  ت  قحلت  ي  جت    ترص      تهللا   سييآل قالد .  هللا اال ييً ص   ل  يير  ر ك  تس ي  ي      ل ،  ييلح ر  أل  ه ،   ت   ر   ت  ل ر،  ط   ر   ل  قحل ص   ح ر  (1)

   ،  تفستل  ،51،ص17جص ي قت  ر    ت  يت  اتر ي   تالر جتال ك تفستل  يحظت   قجلللت   تال ت تال     فقتالتلل  ب جت   إل ل ت  ق  ت ه   ضتي  قتي  با   لح    ل ض ي
 .36ص ،18ج ي   الحي
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نصدب وعبددوا عدن هد ال  الد ين عبددوا امل -صل  هللا عليه وسلم  -قد أخربا رسولنا فب، عجال و 
ْرَهِم َوَعْبــد  اخْلَِميَصــِة ِإْن أ ْعِطــَي َرِضــَي َوِإْن َ ْ يـ ْعــَ  :))ال فَقددالاملدد يَناِر َوَعْبــد  الــدِ  تَِعــَس َعْبــد  الــدِ 

َتَكَس َوِإَذا شِ  تَـَق َ َسِ َ ، تَِعَس َوانـْ  (2)((يَك َفاَل انـْ
 "اارادة السياسية".هامان  -2

ِإن  ِفْرَعـْوَن هامان كانت له سلطة حربية إىل جاندب سدلطته املدنيدة نفهدم ذلد  مدن قولده تعداىل: ﴿ 
َـــا َكــان وا َخـــاِطِونيَ   َ فكمددا كدددان لفرعددون جنددوده، فقدددد كددان هلامدددان  ،8القصددص: ﴾َوَهاَمــاَن َوج ن وَد

ح أكثر فلن فرعون كان هو القائد األعل  للقوات املسلحة، بينما كان هامان جنوده أيضا ؛ وبوضو 
 هو القائد العام هلا.

َوقَـاَل ِفْرَعـْون  اَي َهاَمـان   ﴿ أما عن سلطته املدنية فتتض  من تكلي  فرعون له حين يبدين لده صدرحا  
فََأْوِقـْد ِ  اَي َهاَمـان  َعلَـى الطِ ـنِي ﴿ وقولده أيضدا :  36غدافر: ﴾اْبِن ِ  َصْرًحا َلعلى أَبـْل غ  اأْلَْسـَبابَ 

ــِه م وَســى ــع  ِإىَل ِإَل ــْل ِ  َصــْرًحا َلعلــى َأط ِل ، فرتبتدده العسددكرية ل يددول لدده القيددام 38﴾ القصددص:فَاْجَع
حى ا ن، إذ يقوم فيهدا  العسكرية ، وه ا هو نظام احلكم يف الدولاهلندسية املعمارية ملشروعاتاب

 اليت ه  من األساس خارج مهامه. ،اجليي مبعظم املهام
رمدددد  للحكومددددات  ، كمددددا أنددددهإذا  "هامددددان" هددددو جتسدددديد لددددورادة السياسددددية لفرعددددون، وذراعدددده األوددددن

، وال عالقددة هلددا املسددتبدة الفاسدددة الدديت تسددخر كددل ثددروات الددوطن ومقدراتدده خلدمددة رغبددات الفرعددون
 .(1)آبمال الشعب وتطلعاته

                                                           
 مالي تهللا  ت    فك حتهللا  فظتهللا، الت  ي قتالئ  ج  تهللا الت  ي   يص طال بهللا ق   ي يلحال  ا ي  ق  هللاص  ج   ر ي  الف  قالد ،2887ص ه ي   ق ي ار ي  مال      ي   يلث (2)

  ي ج تك ي  لت   تر ي  ت     ألر ي تيلحال ، جتال ك  ال ي تيلحال   ال ت   قت    ت   اتل يتلال ي تيح ال   بت  فتي بالحغ السهللا  لؤ ر بال  ك  ي   ي مصص قل ص ي طل ي قالد  ا ي ،
  تر  ققتلهللا ي  جت ،  تر ي ات ك  يمت يج  يالحتقتالش لم جلتال،  تر  جتي فت  ا ك  ققال تهللا ي ي ق ص يحتقش ف  ا    يا يص       هللا قالد     ي  الج  قي  ال  ي زيالي 
 (.255-11/254صي بال    فت  ) بهللا  ستم ج ي    ي  حقالش

ْف  في  لال ظل  ي تي ي ق    ي   ي  ي ق  ر في هال الر ق    ُتَمال ِّف(  (1)   ق قتك ،(ي  ت يخ فتي) بال ت    لت  ك ستالاي ظلت   لتث ؛ي قتي   ي  لتي ُكتت  فتي  قستل   سِّ
 ف تر ي  ت ي ؛ ي قت  ر بتهللا جتالا  تال قت َّ  ي ف ا ح ت  يال تاتالفال  ق  تت   قتي!!  ستح    الئت  ق تف ب  ي ي   س  سليحال ب ي ه ي  يث  قي بالإلس يئللللر، ي   ل  ي ض  
ي،   ل َّت   ل  ت  الت  ي ت  ُّ، ت َّ  ي لل  غل ف َّ   ي حق ش ي  تالبال  م د  الت  يست هللا ل جتي  لتث ي قي  ت ؛ ي  قت يَّ  ي  تالبتال  فتي ف ت ً    ي هال تالر يست  قرَّ   هتي جتيا
 Dictionary of Personal names ي جيلتي  يإل   يط  يت  فتي يألاتمالص قست الا   جت ) في ك    يس هللا   ي ك ال بفللحال، ه ،  ت ف في  ال ً ال   ج ي  ج 

of the New Empire   )  ي   القتت   ي  لتت  ي قتت  ر كتتتال  يحظتت . ي  قتت ي   يأل جتتال  يأل تت ي، ج  تتك فتتي ي تت ي ي  ي   ل  تتال  التت  يات تتالًيي كتال تتتهللا ت تت  ي تت 
 .  كال     يس  ل   ف س   91 ،90ص
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 ".طبقة الرأ اليةقارون " -3
مددن رجددال  الرأمساليددة"طبقددة "ان مددن أكددرب معدداو  فرعددون علدد  تنفيدد  سياسددته الظاملددة الفاسدددة، وكدد

 أعمال، ومستثمرين كبار، وكان عل  رأسهم ابلطبع قارون.
القددرآن مرتبطددا  بفرعددون وهامددان، لددنفهم أندده مددن كبددار أتبدداع فرعددون  ورد ذكددر قددارون يف موضددعني مددن

بدل وكدان مدن  ،م أن القدرآن ذاتده قدد ذكدر أنده مدن بدين إسدرائيل، رغدعليه السدالم ال ين ك بوا مبوس 
 !لف ة من الف ات  أتباع موس 

" َكانَ ولكنه " ،76القصص: ﴾ ِإن  قَار وَن َكاَن ِمْن قـَْوِم م وَسى فـَبَـَغى َعَلْيِهمْ فقد قال هللا عنه:﴿ 
ئا  فشديئا  حدى وصدل لنفهم أنه مترد وانتك ، ورم  نفسه يف أحضان نظام فرعون، وتقرب منهم شي

 ه مالصقا  أحياا  إىل اسم هامانجا  امسل ا ة، بل وصار اث  اثنني فيها، إىل طبقة املأل الفاسد
ــْلطَاٍن م ِبــنٍي )﴿  ( ِإىَل ِفْرَعــْوَن َوَهاَمــاَن َوقَــار وَن فـََقــال وا َســاِحر  23َوَلَقــْد َأْرَســْلَنا م وَســى ِِباَيتَِنــا َوس 

ونشددر  ،عددن سددبيل هللا، وعرقلددة دعددوة موسدد  قددد اسددتخدم أموالدده يف الصدددف، 24غددافر: ﴾ َكــذ اب  
 .ابلتفصيل ضمن أحداع الكتاب إن شا  هللا ، وسنتعرن هل ه األحداعالفساد يف ا تمع

إذا  "قددارون" هددو رمدد  لطبقددة نسدديت كافددة األخددالق وبغددت علدد  الندداس حيمواهلددا، وتسددلطت علدديهم 
 .ال ووعتها حيعمال تبدو أهنا شرعيةبقرهبا من مرك  احلكم، فكن ت األمو 

 "الدولة البوليسية". جنود فرعون -4
سددية أن يدد رع اخلددوف ياسددتطاع فرعددون بدولتدده البول
تعجبت كثرا  من تسليى والف ع يف الشعب، ولقد 

القددرآن الضددو  علدد  جنددود فرعددون يف كددل حتركاتدده، 
وبعدددد أتمدددل ومدارسدددة وجددددت أن املدددوىل سددددبحانه 

نظدار إىل إحدد  السدنن احلضدارية يلفت األ وتعاىل
اخلطددددرة الدددديت تدددد ثر يف شخصددددية ا تمعددددات وتبددددين 
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عاملهم الدميم امل دحم إذ لوال اجلنود ملا استطاع الظلمة أن يتجربوا يف األرن، وأن يبنوا  مفاهيمها،
 من كرامة اإلنسان وحيارب الرمحن. ىبكل ما حي

فسياسدددة األنظمدددة الظاملدددة  ؛وتدددبطي ابملعارضدددني مفددداجلنود هدددم األذرع الطدددوىل الددديت تقددديم أركدددان الظلددد
يف توطيددد وترسدديخ دعائمهددا تعتمددد علدد  العسددكر إلرهدداب املددواطنني  -طيلددة العصددور  -الفاسدددة 

والسديطرة علد  الهلم؛ فقد كدان التددخل العسدكري يف حدل كدل مشدكلة مدن مشداكل الدولدة؛ واست 
نظددام فرعددون، ممددا أد  النتفدداش  أيددة معارضددة قددد تنشددأ مددن فصدديل داخددل الشددعب هددو أبددرز مددا يف

 ن سوا  بسوا  فقد قال هللا عنهم:اجلنود واستكبارهم عل  الشعب املسكني كاستكبار فرعو 
 .39﴾ القصص:َواْسَتْكبَـَر ه َو َوج ن ود ه  ِف اأْلَْرِض بَِغرْيِ احْلَقِ  َوظَن وا أَنـ ه ْم إلينا اَل يـ ْرَجع وَن ﴿ 
ِإن  ِفْرَعـــْوَن ان دائمدددا هبددد ه ال سدددانة العسدددكرية لفدددرن اهليبدددة ﴿ كاندددت حتركدددات فرعدددون وهامدددلقدددد  و 

َ َا َكان وا َخاِطِونيَ   8﴾ القصص: َوَهاَماَن َوج ن وَد
فَأَتْـبَـَعه ْم ِفْرَعْون  ِب ن وِدِه فـََغِشيَـه ْم ِمَن اْلَيمِ  ﴿ ة تهناين عسكر فرعون قد صحبوه إىل لول ل  ف

 .79 طه:﴾  ِفْرَعْون  قـَْوَمه  َوَما َهَدى( َوَأَضل  78َما َيِشيَـه ْم )
 ".مؤسسات الدولةآل فرعون " -5

َكــَدْأِب َآِل   " فقددال: ﴿آل فرعــونمسدد  هللا النظددام احلدداكم  ميددع م سسدداته وسددلطاته املتنوعددة بددددد "
وِِبِْم َوَأْيَرقْـَنا َآَل ِفْرَعـْوَن وَك ـلٌّ َكـان وا ِفْرَعْوَن َوال ِذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َكذ ب وا ِبَِاَيِت َرِبِ ِْم فََأْهَلْكَناه ْم ِبذ ن  

 .54سورة األنفال : ﴾ظَاِلِمنيَ 
عنددددما توجددده ابلددددعا ، فلدددم تشدددغله  - عليددده السدددالم -ا لدددد  موسددد  واضدددح  هددد ا النظدددام كدددان لددد ا  

حكمدده وقددادة  ويددع أفددراد نظددام بددل دعدد  عليدده وعلدد  شخصددية فرعددون وحددده بددرغم ماهلددا مددن مرك يددة
َيا رَبـ َنا ﴿ لته م سسات دو  نـْ َوقَاَل م وَسى رَبـ َنا ِإن َك آتـَْيَت ِفْرَعْوَن َوَمَأَه  زِيَنًة َوَأْمَوااًل ِف احْلََياِة الد 

َب ْلَعَذالِي ِضل وا َعْن َسِبيِلَك رَبـ َنا اْطِمْس َعَلى َأْمَواهلِِْم َواْشد ْد َعَلى قـ ل وِِبِْم َفاَل يـ ْؤِمن وا َح   يـََرو ا ا
 .88يون : ﴾ اأْلَلِيمَ 
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ددهي  م سسددات دولتدده ذلدد  أن فرعددون ال يفعددل كددل اجلددرائم بيديدده وإ ددا عددرب ﴿ َوإيذع قَدداَل ْموَسدد  ليَقوعمي
ددنع  َدداْكمع مي ــاءَك ْم اذعْكددْروا نيععَمددَة اعاي َعلَدديعْكمع إيذع َأجنع َن ــَذاِب َوي ــَذِبِ  وَن أَبـْ ــوَء اْلَع ــوم وَنك ْم س  ــْوَن َيس  آِل ِفْرَع

 .6إبراهيم: ﴾ َيْسَتْحي وَن ِنَساءَك مْ وَ 
وم سسددات أي دولددة ظاملددة ْتسددب  حبمددد قائدددها، فدد   أخطدداؤه لطيطددا  ملسددتقبل الشددعب، وعثراتدده 

اجلهة املستبدة تكون مستبدة ف كل فروعها مـن املسـتبد دفعة لألمام، وهم خمتارون بعناية فلن "
ل صـنف إال مــن أسـفل أهــل طبقتـه أخالقــاً؛ األعظـم إىل الفــر ال وكن ـاس الشــوارع، واليكـون كــ
ألن األسـافل اليهمهـم جلـب حمبـة النـاس وإمنـا  ح  يكون أسفلهم طبعاً أعالهم وظيفة وقـرِبً،

( ال ــِذيَن طَغَـْوا ِف اْلــِباَلِد 10﴿َوِفْرَعـْوَن ِذي اأْلَْوََتِد )، (1)"يايـة مسـعاهم اكتســاب ثقـة املســتبد
 11. الفجر:َساَد﴾( فََأْكثـَر وا ِفيَها اْلفَ 11)

أن عليددده مواجهدددة جندددود  - موسددد  كدددل عصدددر –أمدددر الدددبالد والعبددداد  يريدددد إصدددالح إذا فلددديعلم مدددن
فرعددددددون، ودولددددددة هامددددددان، وأمددددددوال قددددددارون، وم سسددددددات الدولددددددة متجدددددد رة الفسدددددداد، فددددددال إصددددددالح 

تغددددرت  إالمبددددواجهتهم والمندددداص مددددن املواجهددددة، ألن العدددددا  بيددددنهم وبددددني املصددددلحني أبدددددي مهمددددا
اخلدر للنداس، سديظلوا هدم أصدل الباطدل  وال، ومهما تبدلت األماكن ومهما ادعوا أهندم يريددوناألح

وال بقدددا  لباطدددل مهمدددا اجتمعدددت لنصدددرته اجليدددوش  ،وأبواقددده، كمدددا عليددده أن يعلدددم أنددده ال بقدددا  لفسددداد
 وساندته الكتب والنشرات.

 وتبدأ امللحمة
هنا فرعون ال ي يدير به إبلي  معركته األزلية  الصراع بني احلق والباطل، ورم  الباطلوتبدأ ملحمة 

 منصبه وقوته ونفوذه؛ وواقع احلال ا ن هو أن فرعون يفعل مخسة أشيا : مع احلق مستخدما  
 ﴾ ويريد أن يستمر يف علوه ومكانته.َعاَل ِف اأْلَْرضِ ﴿  -1
 ﴾ حى ال تقو  شوكتهم.َوَجَعَل َأْهَلَها ِشيَـًعا﴿ -2
ه مْ َيْسَتْضِعف  طَ ﴿ -3  ﴾ وه  بين إسرائيل.ائَِفًة ِمنـْ

                                                           

 .69ص  تق ،  سل   ر كتال  طبالئك يالست ييي   قال ع يالست بالي / ا ي ي    ر ي   ي  ي (1)
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َناَءه مْ ﴿  -4  ﴾ حى ال يولد النيب املنق .ي َذبِ ح  أَبـْ
 ﴾ حى تفسد أخالقهم وينحرفوا.َوَيْسَتْحِيي ِنَساَءه مْ ﴿  -5

فالسلطة التنفي ية هو رأسها، والسلطة الدينية هو رهبا،  ؛وكل سلطات الدولة لدم أهدافه اخلمسة
يدددة أن هددد ا الطاغ، ومل يتخيدددل أحدددد أبددددا  هدددو قائددددها، واملنتفعدددون هدددو وجهدددتهم ة العسدددكريةطلوالسددد

للمناقشددددة ومل يسددددم  بدددده حددددى يف سددددي ول ويهلدددد  كغددددره مددددن الطغدددداة، فهدددد ا األمددددر مل يطددددرح أبدددددا  
 اخليال...

 يف ه ا اجلو الكابوس  اخلانق... وبني ظالمات اليأس...و 
 نفوس من هاوية القنوع...وملا بدأ الوهن يدب يف القلوب... واق بت ال

 أت  نصر هللا ليستنق  الناس من هاوية الكفر...
َح   ِإَذا اْستَـْيَأَس الر س ل  َوظَن ـوا أَنـ ه ـْم قَـْد  ﴿ :إهنا سنة إهلية غفل عنها كثر من الناس، قال تعاىل

ــَنا َْْس  ــَي َمــْن َنَشــاء  َواَل يـ ــَرد   ــِذب وا َجــاَءه ْم َنْصــر اَن فـَن اِ  ، 110﴾ يوسدد : َعــِن اْلَقــْوِم اْلم ْاــرِِمنيَ  ك 
ه م   ﴿ :وقدال تعدداىل ــتـْ ــْبِلك ْم َمس  ــْم َمثَــل  ال ــِذيَن َخلَــْوا ِمــْن قـَ ــا َيَِْتك  ت ْم َأْن تَــْدخ ل وا اجْلَن ـَة َوَلم  َأْم َحِســبـْ

َِ  اْلَبْأَساء  َوالض ـر اء  َوز ْلزِلـ وا َحـ   يـَق ـوَل الر س ـول  َوالـ ِذيَن آَمن ـ َِ  َأاَل ِإن  َنْصـَر ا وا َمَعـه  َمـَ  َنْصـر  ا
سيكون  -الطفل الرضيع –ه ا النصر مل يكن لغر هللا فيه فضل فموس   ،214البقرة:  ﴾ َقرِيب  

هللا يفرن سوينه  به خطته، و  ليقض  به عل  فرعونخصما  يف املعركة اليت سيديرها هللا ع  وجل 
 :فيقول أيضا   اخلماسية به إرادته

 ﴾ ابحلق ال   معهم  َون رِيد  َأْن مَن ن  َعَلى ال ِذيَن اْست ْضِعف وا ِف اأْلَْرضِ ﴿  -1
 ﴾ ابلثبات عل  احلق  َوجَنَْعَله ْم أَِئم ةً ﴿  -2
 ﴾ للعرش واملل   َوجَنَْعَله م  اْلَوارِِثنيَ ﴿  -3
َن هَل ْم ِف اأْلَْرضِ ﴿  -4 َكِ   كل مكان   ﴾ يف َومن 
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ـــَذر ونَ  (1)َون ـــِرَي ِفْرَعـــْونَ ﴿  -5 ـــان وا َ ْ ـــا َك ه ْم َم ـــنـْ َ َـــا ِم ـــاَن َوج ن وَد فتكدددون هندددايتهم علددد   ﴾ َوَهاَم
 أيديهم.

ففرعدون  وال زالت دوائدر التشدابه والتشداب  تتدداخل وتتالقد  يف أحدداع هد ه القصدة قددو ا وحدديث ا 
كدده؛ ففعددل مددا فعددل حددى يخرج مددن بددين إسددرائيل وي يددل ملسددالدد ي الطفددل كددان خيدداف وحيدد ر مددن 

لدي   حدى يومندا هد افرعدون لو نظرت ا ن لوجددت أن كدل و ، غىن عنه ح رهيتجنب ذل ، فما أ
لد ا يكون التغيدر، سداألمدل، وعلد  أكتافهدا   الفئة ه ألن ه هس مقلق سو  الشباب، كابو   عنده

 قرروا أن ي حبوهم .. ولكن بسكني جديد ال يسيل دما  
 .. التضليلالها  إب فاليوم ي حبوهنمابلسكني،  موهن حب يقدوا   فلو كانوا
 طرق اخلر.. موأوصدوا دوهن، لشرلل يكل سب  مفتحوا هل

 وأطلقدددوا السدددفلة وا دددرمني، ينسدددفون كدددل فضددديلة، ويغرسدددون كدددل رذيلدددة.....  كبالدددوا الددددعاة إىل هللا
 ..ن دور ليل هنار، بال كلل وال ملل لتحقيق ه ا الغر آالت اإلفساد واإلهلا  تو 

َ   ِإال  َأْن ي ِتم  ن ورَه  َوَلْو َكرَِه اْلَكافِ ﴿  َِْفْـَواِهِهْم َوَيَََْب ا   َِ ﴾ ر وَن ي رِيد وَن َأْن ي ْطِفو وا ن وَر ا
رغدددم  حينددده سددديحققها، وهكددد ا يعلدددن هللا إرادتدددهف ويتحدددد  فرعدددون وهامدددان وجنودبدددا، 32التوبدددة:
 العدام الد ي رأ  فيدهوإ ا بطفل محلت أمه يف نف   واعية؛ ؛ ال حبرب عسكرية، وال إبابدةأنوفهم

َ   َيالِـب   ﴿ تدل فيده ا الف مدن األطفدال الد كورفرعون الدرؤاي، وسديولد يف نفد  العدام الد ي يق َوا
 21يوس : ﴾ َعَلى َأْمرِِه َوَلِكن  َأْكثـََر الن اِس اَل يـَْعَلم ونَ 

وجهددا لوجدده، قددوة فرعددون املنتفشددة املنتفخددة الدديت تبدددو  وهددا حنددن نددر  القددوتني مصددطفتني أمددام أعيننددا
للندداس قددادرة علدد  فعددل أي شدد  ؛ وقددوة هللا احلقيقيددة اهلائلددة الدديت تتهدداو  دوهنددا القددو  اهل يلددة الدديت 

 ترهب الناس ! 

                                                           

رْنُ ْم َمرا َوراُنوا َرْحرَذُرونَ َوُنرر  ( في ي ف   )ُح  (  ر ق  تهللا ت تال  ص ﴿ 1) )َلت ى(،   تؤيى ي   حلتلر فتي ي قت ياتلر  ﴾ ق ياتتالرص )ُحت  (  َي ف ْرَعرْوَن َوَهاَمراَن َوُجُنوَهُهَمرا م 
  تر  ستالاي  . يحظت  ب تث ب حت ير   طتالئف ق  ح ت  فتي ست    ي ققتص   لتيكت   ي ي، فل  سب الحهللا ل يل  فل  ر، فال ف    ر   ي تييا تقتيل ،   تحل  ت قت    تي ث

 .ي ط ال  حالق   ر سل  الر
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يف عرضدها، لتبقد  والقلدوب معلقدة حيحدداثها القدرآن لقصدة قبدل أن يبددأ رسم هب ا املشدهد مسدرح اوي
واقددع احلددال، ومدددا سددتنته  إليدده مددن وعددود رابنيدددة سددتحدع يف املددآلو وكيدد  ستصدددل وجمرايهتددا مددن 

 .؟ األحداع إىل تل  النهاية اليت أعلنها ربنا قبل البد  يف أحداع القصة
 .. رةعرن ألول مومن   تنبح القصة ابحلياةف وكأهنا تْ 

فددور  -د طفددال  حياتدده أهنددا سددتل ،تددر  رؤايمددن عددوام بددين إسددرائيل بسدديطة مبشددهد أم تبدددأ األحددداع 
 !يف اليم عندما تشعر عليه ابخلوف حمفوفة ابملخاطر واألزمات، وما عليها سو  أن تلقيه -والدته 

  فما ال ي سيحدع ؟
 ؟ ولدها  للمحافظة علالعظيمة  ألمه ه اخ ها وما ه  التدابر األمنية اليت ستت

 ؟ الفدائية صاحبة احل  األمين العايل وما قصة أخته
 هو دور آسية زوجة فرعون يف تل  األحداع ؟وما 

 ؟يف املدينة ومن هم شيعة موس  ال ين كان يلتق  هبم سرا  
 ين دون بقية البلدان للهروب إليها ؟وملاذا اختار موس  مد  

 وملاذا قرر موس  العودة إىل مصر بعد سنوات من الغياب ؟
 .لفصل الثا  من ه ا الكتابحداع ايف ضو  أ -إن شا  هللا  – نتابعه عن قربه ا ما س

 
 
 
 
 
 

 

 عائلة موسى
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يف كوا من أكواا بدين إسدرائيل املبنيدة يف 
مكدان أشدبه مدا يكدون ابملنداطق العشددوائية 
الفقدددرة املوجدددودة يف بدددالدا العربيدددة ا ن،  

، تعددديي أسدددرة نددديب هللا موسددد  كاندددت 
تلمددد  داخدددل هددد ا البيدددت الصدددغر الفقدددر 

طفددددددال  و ، "مددددددرمي" املتواضددددددع وفتدددددداة امسهددددددا
صددغرا  عمددره دون العددامني امسدده"هارون"، 

 ""عمددرانه ، وأب امسد(1)وأم امسهدا يوكابددد
 ."اهث بن الوي بن يعقوب بن إبراهيم عليهم السالمبن ق

 حادث مروع
الدديت مدل احلإرهاصددات ؛ مدن أهندا حامددل يف مولدود جديددد زوجدة عمددران تكدددأت يف ليلدة مددن الليداىلو 

 عدال صدوتشدديدا ، و  فرحدا   فدرحا "عمدران" هبد ا اخلدرب السدعيد، و بشرت زوجهبدأت تظهر عليها، ف
أصددوات صددراا وبكددا  لددرج مددن  مسعددوا إىل أن، ا مددع أوالدبددا يف تلدد  الليلددةوم احهمدد اضددحكاهتم

 أقارهبم من "بين إسرائيل" !! بيت جماور هلم من بيو ت
نددع الندداس مددن االقدد اب جنددود فرعددون تطددوق املكددان ومت فخرجددوا مددن بيددوهتم، فددلذا بقددوات األمددن مددن

الوحشدية، إذا حيم ملقداة علد   مالحمهدموابتعدت أقدامهم، واختفت  منه؛ وبعد أن انتهت مهمتهم،
 احلياة.. دة للوع ، ه  أقرب للموت منها إىلاألرن فاق

هدا يفديح دمده  وار  هنا املرأة اليت ولدت من  ساعات طفال  .. وهاهو الطفل الد ي أجنبتده مد بوحا  إ
 !! الشارع الطاهر يف

                                                           
ح تال  ستل ، ال تهللا   قتل   ست د ستح  ق    كتتال   ه ي يالس     ل ك  في ؛قي    ق    يس   ه ( יוכבדص بال    ي ( )ي  ت كل )  ت ي  لقب  ال     ح  ل كال ي (1)   يا

 ابتتالس ي تتر   ى  فقتتي ، )עמרםبال    يتت ص (  ا تت ير    ستت  يستت هللا  ي تتي يستت  قر التت  لتتيد  تتالفتتي ي ستتح  ي قتت        ي  قتتي ؛)ا تت ي ( ي  تتتال  قهتت  كتتت  فتتي   ي
 تر  تيلث  165 ي  تيلث   ي   ستل   ت ق   ..  عمرران برن موسر  علر  بر  أسرري  ليلر  مررر ص   قتالد قحتهللا  ستل  ال تهللا   قتل     ست د اتر احل ال    ضي

 .ا ي   ر ابالس
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ح هندا، وهد  تتسدا ل  إليهدا مسدرعة لفد  عنهدا آالم فقددها لولددها، وتواسديها يف "يوكابدد"ذهبت 
 .مال ي حدع، وأي جروة فعلتم ؟!

 فلذا ابملفاجأة.. ه ا قرار سيادي بدأ تنفيْ ه من  الليلة عل  كل مولود ذكر سيولد من بين إسرائيل
أعلدم أهدل مصدر  وع من أجلها فرعون يف منامه من رؤاي أف عته هآ، نتيجة ملا ر خالل املرحلة املقبلة

 ..ها له ليفسرو 
هلد ه الدرؤاي حسدموا أمدرهم وقدرروا فصاح والتصري  له ابلتأويدل احلقيقد  وبعد أايم من خوفهم من اإل

 .. خباره هب ه احلقيقة الى قلبت حياته إىل كابوس مف عإ
ويغلبدده علدد  سددلطانه، ويبدددل ديندده إىل  يسددلبه ْملكدده، أن طفددال  سدديولد مددن بددين إسددرائيللقددد أخددربوه 

 ديددن جديددد، وقددد أطددل زماندده؛ لدد ا أرسددل فرعددون جنددوده يف كددل مكددان لقتددل كددل غددالم يولددد لبددين
 إسرائيل..

كالصددواعق، فمددا لبددث فرحهددا حبملهددا اجلديددد أن حتددول إىل هددم   "يوكابددد"ن لددت هدد ه األخبددار علدد  ف
 ست كه لفرعون وجنوده لي حبوه ! وغم، فماذا ستفعل إن ولدت ذكرا ، هل

إىل بيتها ال تفكر يف شد   سدو  يف الطفدل الد ي مل يولدد بعدد؛ ومدرت األسدابيع والشدهور  وعادت
 إسرائيل. تقع حادثة ذب  ملولود جديد من بينوما تكاد ليلة منهما متر حى 
 قرارات جديدة لفرعون

نسدا  بدين إسدرائيل خيفدني مدا يلددن أن بعدح  -عدن طريدق جواسيسدهم  –وصلت إىل الدولة أخبار 
بدددين إسدددرائيل، علددد  أن تقدددوم  (1)صددددار قدددرار حبظدددر عمدددل قوابدددلل ذكدددور؛ فقدددام فرعدددون إبمدددن أطفدددا

الطبيبات املصرايت مبتابعة محل نسا  بين إسرائيل وإبال  اجلنود ابملواليد الد كور لينفد  فديهم حكدم 
فدأة كددل رجدل أو امددرأة تبلدإ عددن أي طفدل ذكددر كمددا أصددر قددرارا  مبكاالد ب  علنددا  وفدورا  أمددام النداس؛  

  ولد ومل ينف  فيه حكم ال ب ، ومعاقبة أسرته وعائلته إذ تس وا عل  طفل هارب من العدالة !
 وعل  الفور قام هامان وجنوده ابلتنفي .

                                                           

 .يالحت ح ( -) يحظ  قال  س ي   الحي ، ق  ي     ف  يآلر بط لب  ي حسالا  ي ت  لي  ُتسالاي ي  ال ِّ  احي ي  الي ي  ق   هيقالبِّ    ق ي ُِّ  ص   ف ي -: قال ِّل ( 1)
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 وأوحينا إىل أم موسى
ن يتابعون نسا  بين السودا ، ورايح الف ع العاتية، وحتركات الشرطة السرية ال ي وحتت غيوم البطي

دا،   إسرائيل الالي أوشدكن علد  الدوالدة، وصدرخات األمهدات وهدن ينددبن أطفداهلن الد ين قْتيلدوا ظلم 
جنينهدا  كان الرعدب يسديطر علد  كيدان زوجدة عمدران، ويسدتوىل اخلدوف علد  قلبهدا، فقدد آن وضدع

الندداس إليهددا  الد ي سددعت وبكددل طاقتهددا خددالل األشددهر املاضددية أن لفدد  خددرب محلهددا بدده عددن أقددرب
اثر آعليهددا  يبدددو الأمددن ابب األخدد  ابألسددباب مددن عائالهتددا وجراهنددا، واحتاطددت قدددر اسددتطاعها 

والغريددب، وقللددت خروجهددا مددن  (1)فضافضددة أمددام القريددبمالبدد  واسددعة  احلمددل اجلديددد، فارتدددت
 بيتها إال للضرورة القصو ؛ لقد فعلت ما يف وسعها .. ولكن ايتر  هل ه ا يكف  ؟!

 تفكدر عميدق، يتندازع أطرافده يقدني اإلودان وهلفدة األم علد  وليددها، ووسوسدة الشديطان تغرقت يفاس
الدد ي يريددد أن ي لدد ل فيهددا ثبددات اإلوددان، ولكنهددا كانددت تلددوذ برهبددا الدد ي إرادتدده فددوق إرادة البشددر، 

 به من تل  الوساوس الشريرة. وتستعي 
إليهددا بعددح الدددرؤ  واخلددواطر واإلهلامدددات فددلذا ابهلل مدد ن  كدددل وحيددد، وصدداحب كدددل فريددد، يرسدددل 

َنا ِإىَل أ مِ  م وَسـى َأْن َأْرِضـِعيِه فَـِإَذا ِخْفـِت فقال: ﴿  ي نسها ويسليها هبا ذكرها هللا يف القرآن َوَأْوَحيـْ
ـــــنَ  ـــــِك َوَجـــــاِعل وه  ِم ـــــَزِأ ِإان  رَاد وه  ِإلَْي َـــــاِف َواَل حَتْ ـــــَيمِ  َواَل َز ـــــِه ِف اْل ـــــِه فَأَْلِقي ـــــِلنيَ َعَلْي ﴾. (2) اْلم ْرَس

 7القصص:
لاف عل  الطفل الد ي يف  الرب عنها القرآن حيهنا "وح " أوخالصة ه ه الرؤ  واإلشارات اليت ع

بطنهددا عندددما تلددده، ومددا عليهددا سددو  األخدد  ابمل يددد مددن األسددباب يف احلفددا  عليدده، فلندده حمفددوف 
 بعناية هللا ورعايته ألنه يوما  ما سيكون نبيا  رسوال .

 أن ه ه الرؤ  واإلشارات كانت أتتيها متقطعة وعل  مراحل فمثال: -وهللا أعلم - دويبو 
                                                           

 .قققي  ر   ال  لال( 1)

ياتت    جتالال  ( ،     ( يات ل  يآل   ال   طالئف  ر تح  ك ي مطال ، ففللال ق  ير )ق ض  هللا، ف  ق هللا(،  فللال حل الر )ال تمتالفي،  ال ت زحتي(،  فللتال باتال تالر ) يي2)
ت  َّت  ي باتال تلر كلتف جالاتتال ير يفتقيت تهللا؛  ت   ي حل الر ال  ي  الضي  ي  ستتق  ، فق  تهللاص )ال تمتالفي( ق  ال تهللا ف  تال  ستتق لهللا  تر قتي ،  ق  تهللا ) ال ت زحتي( الت  فقتي 

يتلر ت  ليًي  ل غاًل، لتحالسبالر  ك   قف تل  يأل  ي  فط    في   تيهال ﴿  وُه إ َلْرر ؤكَّ رَن اْلُمْرَسرل ينَ إ نَّا َراهُّ ُلوُه م  ﴾ فتنر  لت كلتي،   جتيا ) يي  ،  جتالال  ( الت   ك  َوَجراع 
  يس  ي فالا   ياًل  ر ي ف    ت  ر ي ج ل  يس   ، فتيد ال  ي     .
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 أكددواان عيددون فرعددون الدديت تتلصددص علدد  رؤاي مفادهددا أن ترضددع ولدددها فددلذا خافددت عليدده مدد أتتيهددا
 .بين إسرائيل وتبحث عن املواليد اجلدد من ال كور؛ فلتصنع له  بو   وتضعه فيه وت كه يف اليم

يف قصددره  تدر  فيهددا أن وليددها أخد ه جنددود فرعدون ومل يقتلدوه! بددل عداش هنداك أتتيهدا رؤاي أخدر   
  كنفه وصار يلب  مالب  األمرا  !!وتر  يف

  تر  رؤ  أخر  يظهر وليدها فيها نبيا  ورسوال  يدعو الناس لعبادة هللا الواحد األحد عل  خط  
 من سبقوه من أجداده يوس  ويعقوب وإبراهيم.

، وإن كانت ال تعدو عدن كوهندا رؤ  هاامات املتفرقة ابتت تطمئنوكل ه ه الرؤ  واإلشارات واإلهل
ولكنهددددددا أخددددددد ت ابألسددددددباب مسدددددددتعينة هبدددددد ه الدددددددرؤ  واإلشددددددارات يف حدددددددل ، تصدددددد  أو ال تصددددددد 

من الدربدي لكد  يكدون خفيفدا  فيطفدو،   طلتده ابل فدت لكديال  بو   لولدها ، فصنعت (1)مشكلتها
 التدابوت فيدهتخبدأ خلد  بيتهدا لاحلشدائي النابتدة يف الديم البدوص و بني هيأت مكاا    ، ا يدخله امل

، ونسددقت مددع إحددد  قوابددل بددين إسددرائيل ممددن تثددق فدديهن ثقددة كبددرة إن شددعرت علدد  ولدددها ابخلطددر
لك  تساعدها يف حلظات الوالدة خاصة أن ابنتها مرمي ما زالت فتاة صغرة ال تفقه كثرا  من هد ه 

 .قد بلإ من الكرب عتيا  مور، وزوجها عمران األ
 مولد موسى 

يف طلدددب  "مدددرمي"ابنتهدددا فأرسدددلت  ،تشدددعر آبالم الدددوالدة "يوكابدددد"يدددوم الددد ي أراده هللا بددددأت ويف ال
قعدددها ومل يت املددرأة وابلفعددل جددا  والدة هدد ا الطفددل؛حلظددات صددديقتها "الثقددة" لكدد  تسدداعدها يف 

فقامدددت مبهمتهدددا علددد  الوجددده ن تغيدددث مدددن اسدددتغاثت هبدددا، اخلدددوف مدددن هتديددددات فرعدددون وجندددوده أ
 .. ملفوف بلفافة متواضعة بني يديها ملولودوها هو ااألكمل، 

                                                           

ي  ستتقل ؛ ألر ي ظترَّ لتطت خ ي للتال   ك  ج يهتال   ست   تر قي ت  يأل كتال  ي( يإل لالَ   ي  ؤى  ي م يطَ  ق  ٌ   لال  ج ٌي  ال ٌ  في   ال  ي قال  لر  ي قال  ال ،  ه1)
ي  تؤ حلر احتي ي اتييئي، ف تر ابتالي   تر ي قتال   قتالدص  ل ى ست ك تال قحلتال يأل هال  تمتلط  لال ك ل ًي،   ال هي يال   ستئحالس  لال احي اتي    ال ضتتلال  ل تتال   ي ستح ، 

نَرالُ ُم الُبْشرَ  ﴿س  ُ   س َد  ِّ قلَّ  ُ  ال هللاِّ  سلََّ  ار ق  هللاِّ ت ال   ص  ِ  الرهُّ   ي  ي ت  ت     هر  الريررا اللرالحُ  يراهرا المريمُن أو ُتررى لره قتالدص  ﴾ ى ف   الَحَررا
 .2275  ق  في سححهللا 
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﴿ انظددر إليدده .. إندده مخددري اللددون، واسددع العينددني ال يددراه أحددد مددن اخللددق إال ألقدد  هللا حمبتدده يف قلبدده 
إنده ..  قبدل مولدده هأمدالديت رأهتدا النبدو ة األوىل  حتققت ، وهب ا39﴾ طه: َوأَْلَقْيت  َعَلْيَك حَمَب ًة ِمينِ  

حى متلكها اخلوف الشديد من بطي فرعون وجنوده، واستبد هبا القلق علد  ما لبثت ، ل ا "ذكر"
 ؛ فألق  هللا يف قلبها ندا ه ﴿فضمته إليها وعيناها ت رفان دموع اخلوف عل  مصرهابنها الرضيع، 

 .7القصص: ﴾ َواَل َزَاِف َواَل حَتَْزِأ 
 علقددة بولدددها كتعلددق أي أم بولدددها الرضدديع، زايدة أندده الطفددل الدد ي مدداتواألم متباعددا  ومضددت األايم 

مسددتعينة ابألعشدداب ، و أحددد اجلددران يسددمع صددوت بكائدده أحددد أالتددراه حددى حتبدده، وسددعت جاهدددة 
بصدوت ميداه املهدئة، وخيمة حمكمة تسجيه فيها داخل غرفتها اليت تطل عل  فدرع النهدر، مسدتعينة 

 النيل املتدفقة لتطغ  عل  صوت صراخه إن قرصه اجلوع.
عائمددا  فيدده بددني  كدده تحتدداول جاهدددة أن تدددرب نفسددها علدد  وضددع وليدددها يف التددابوت و كمددا كانددت 

، فلندده إن مل يطعهددا يف ذلدد  -كددأم-ولكددن قلبهددا، كمددا خططددت  يف الدديماحلشددائي النابتددة البددوص و 
 .ك التماسي قد ال يسلم من فكو فجن  من الغرق 

وظلت عل  حالتها ه ه، تقض  األايم وه  شاردة ذاهلة، ينقبح صددرها مدع كدل صديحة تصددر 
بددما  املواليدد الفرعدون كتفد  يعسد  أن تتسدمع األخبدار، من أم ْذبد  ولددها، حيددوها األمدل وهد  

دها بسددرعة ايم طيددا  فيكدرب ولدطدو  األ، أو تْ احملندة العصديبةتلدد  تنتهد  بده  عفددوا  الديت سدالت ويصددر 
 فينجو من السكني اليت تنتظره.عام مولده الناس خوته وال يعرف بني إ
 رفع حالة الطوارئ 

بوغت هامان بثدورة سديده الفرعدون الد ي اسدتيق؛ مدن نومده غاضدبا  وأطداح بكدل وىف يوم من األايم 
وسيخرج من بين  ما أمامه من أاثع ومتاثيل وملا رآه صرا فيه قائال  : لقد رأيت ه ه الرؤاي جمددا  !

 إسرائيل من سيسلب ملك  !
فاسددتجمع هامددان بعددح الكلمددات الدديت حدداول إرضددائه هبددا، وانصددرف مددن أمامدده بعدددما أطلعدده أندده 

ويدع متشديى دائدرة االشدتباه لتشدمل سديع تو رفع حالدة الطدوارئ القصدو  و سيعط  تعليماته للجنود ب
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، فلعل الطفدل "املشد وم" ْولدد و  لبئتده يف   اح از إسرائيل بال استثنا  كلجرا بينخرائب وأكواا 
 .مكان ما

 هدأت نف  فرعون املضطربة .. ووافق عل  اق اح هامان، وأمره ابلتنفي .
..  إسرائيل بكل بجية قتحم بيوت بينفوجئت أم موس  بعرابت جنود فرعون تومع مطلع الفجر 
 البحث عشوائ  ه ه املرة !وقد بد  هلا أن 

 كاد عقلها يطيي !! ..   ماذا تفعل يمل تعد تدر و فاجأة من هول امل  هلتف
 ..ولساهنا يله  بكلمة واحدة ايرب..ايرب..ايرب 

 ذا هبم قادمون حنوها ..لأطلت مرة أخر  من شرفة بيتها .. ف
ب  فيه األنفاس وتضطرب معه القلوب وتد هب النفدوس ، حتْ املشهد حدا  ابلغا  من التأزموهنا يبلإ 

ابنهددا لتقدد  ورا  أم موسدد  تسددتحثها وتصددرا فيهددا أن تسددرع إللقددا   تعدديي فيدده، عددن احلاضددر الدد  
 ..اليم يف  التابوب العائميف  الرضيع

 ،(1)  قد فت التدابوت يف الديم ،فأسرعت األم وأخ ت ولدها الرضديع وبسدرعة "ق فتده" يف التدابوت
 ، وندا ات كسر الباب تتعاىل ..وأصوات قرع اجلنود لباب بيتها ت داد

حبثددا  عددن أي مولددود هلددا أو لغرهددا  - دون مراعدداة حلرمتدده -رأسددا  علدد  عقددب  وهوقلبددقتحمددوا بيتهددا ا
"هددارون" ولتبددو طفلهددا الصددغر وقفددت األم وقلبهددا مضددطرب حيتمدد  هبددا  .. متددت لبئتدده يف البيددت

 ! انصرفواو من التفتيي إىل أن انته  اجلنود  ،والف ع يسود املوق "مرمي"، ابنتها خل  ظهرها 
إذ مل يعثددروا  مددن هدد ال  الدد ابحني األم علدد  األرن سدداجدة هلل الدد ي جندد  ولدددها الرضدديع فوقعددت

 .. عل  ولدها ، لتطمئن ثر خطاها املضطربة من هول ما رأتحنو اليم تتع ي؛   قامت جتر عليه
 !!قد نسيت أن تربى التابوت وإذا ابملفاجأة ! ل

 سارا  حبثا  عنه .. فظلت تلتفت وينا  وي

                                                           
 ُيوَح  َما ُأم  كَ  إ َل  َأْوَحْيَنا إ ذْ ص﴿ ي ط   ج   احي    س    ققهللا احي ال ق يي هللا في ي  ا خ  ا ضهللا، في ي س يك   كالتهللا، في ي تلقالئي ي  الي ه ي  حال ُ س   (1)
ف ره   َأن  ( 38) ف ره   التَّاُبو    ف   اْقذ  ل   اْلَرمُّ  َفْلُيْلق ه   اْلَرم    ف   َفاْقذ  اح  ن    َمَحبَّ    َعَلْركَ  َوَأْلَقْي ُ  َلهُ  َوَعُهو   ل   َعُهو   َرْأُخْذهُ  ب السَّ  ف  ، ،38صطهللا﴾ َعْين   َعَل  َول ُتْلَنعَ  م 

 .ز حي فالق  ب   ي ت الق  ي س ا   فلي ي فالا



  
54 

 .. سحبه املوج بعيدا  ذا ابلتابوت قد لف
دا فانفطر ف ادها الد ي امدتأل حبدا  ملوسد  وخوفدا  عليده، يف  وكداد قلبهدا يتوقد ، وهد  تدر  ابنهدا عائم 

أيخ ه املوج ونة ويسرة صعودا  وهبوطا  حنو مصره احملتوم ال   حاولت كثرا   ،صندوق وسى النهر
 أن تبعده عنه!

 وربطنا على قلبها 
 يف كبددرا    فراغددا   تددرك يدددها مددن ابنهددا فضددياع ،10:القصددص﴾  فَاِريًــا م وَســى أ م ِ  فـ ــَؤاد   َأْصــَبحَ وَ ﴿ 

 مدن طفلهدا، األم هبدا تغد   الديت العواطد  كدل  عنهدا ب هابده تعطلدت فقد.. وأحاسيسها مشاعرها،
 .نهوسكو  حركته ويف وصمته، بكائه ويف ويقظته، نومه يف به واشتغال له، ومناغاة عليه، سهر
 قدد بددوره وهد ا تعمل، ال معطلةس  أدواتس  أصبحت قد لطفلها، األم ترصدها اليت كلها  جوارحها إن

 قلدق، مدن السدلبية العواطد  إال متلد ه ال فارغدا ، كيداا    -واملشاعر العواط  مرك  وهو -ف ادها جعل
 .التعبر ه ا يف السر هو وه ا ولوعة وأس ،
 ولديكن – ولددي ضداع.. ولددي ضداع: وتقدول سدرها تفشد و  إسرائيل بين شوارع يف تصرا فكادت

 وسدديطرت وعواطفهددا مشدداعرها يف فتحكمددت قلبهددا علدد  هللا ربددى أن لددوال - يكددون مددا ذلدد  بعددد
 لَتـ ْبـِدي َكـاَدتْ   ِإنْ ﴿  قلبهدا إىل احملبدب ولددها ضداع أم أي مدن تصددر الديت الطبيعية انفعاالهتا عل 
 10:القصص﴾  اْلم ْؤِمِننيَ  ِمنَ  لَِتك ونَ  ِبَهاقـَلْ  َعَلى رََبْطَنا َأنْ  َلْواَل  بِهِ 

 يف فخروجهدددا والرويدددة، احلكمدددة بعدددني مصددديبتها إىل تنظدددر األم بددددأت قلبهدددا علددد  هللا ربدددى وبعددددما
 أن دون الطفل تتعقب أن ابنتها األم فأمرت مشكلتها؛ حيل لن ابنها ضياع وتندب لتصرا الشارع
 .. أحدا   هبا ْتشعير
 أن إال حمالدة؛ ال افد بدرد ولددها إليهدا  هللا وعد وأن حق، والقدر القضا  أن عرفت وإن موس  فأم

 .أيضا   هللا قدر من ابألسباب فاألخ  ابألسباب، األخ  يف وسعها استفرا  عليها
 بدده غدددر أم فيددهموجددودا   الطفددل زال مددا وهددل ذهددب، أيددن إىل وتنظددر التددابوت تتعقددب مددرمي فخرجددت

 ؟ يقا  غر  ومات التابوت فقلب املا 
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 املددا  محددل فقددد!  تفاقمددا   ازدادت قددد األزمددة وجدددت..  التددابوت خلدد  املددا  اجتدداه يف سددارت فلمددا
مددن  (1)السدداحل  فرعددون قصددر أسددوار مددن ابلقددرب وصددل حددى بدده وسددار - هللا مددن حيمددر - التددابوت

 احية املرفأ امللك  !
 !سيحدع ما -أحد يراها أن دون- تتسمعمرمي ابلقرب من هناك  فتوقفت

 موسى ف حفظ هللا ورعايته 
مدددن احيدددة املكدددان الددد ي تسدددب  فيددده بدددبى س التدددابوت  اقدد ب
الالئد  حيطدن اجلدواري آسدية فدأمرت رأتده ف ؛كل صباح  آسية
 .يهاإل حنوه وأحضرنه أسرعنأن أيتوها به، فهبا 

 األمومددة، غريدد ة داعبتهددا وجهدده، عددن وكشددفت فتحتدده فلمددا
 فرحددة وهدد  بدده تطددوف لددتفجع قلبهددا، يف حمبتدده اعا  وألقدد 

 !اإلشفاقي  ومعا ي  الرمحةي  مشاعري  كل ي   مين جتراد َمن امرأةْ  أهنا مع مسرورة،
، إىل أن أيتدوا وهد  تداعبده وتناغيدهودست سبابتها يف فمه   اصطحبته معها إىل جناحها امللك ، 

 .. فرعون إىل وصل حى الرضيع نبأ وانتشر القصر، يف اخلرب ف اعله مبرضعة .. 
 إىل غرفة آسية، لينظر ما حيدع ! –وحوله بعح حرسه  – فرعون فأسرع
يقددول: هدد ا هددو الطفددل الدد ي تبحددث القدددر حددال ولسددان ، غاايهتددا إىل القدددر أحددداع تتحددركوهنددا 
 .عليه احلفا  يف قدرتنا وسنري  ،عل  العبث به قدرت  فأرا إلي ، به جئنا قداي فرعون عنه 

 نظر ل وجته وقال:   ..ابمتعان  إليه.. ونظر  أخ  فرعون الطفل من يد آسية
 أه ا هو الطفل ال ي جلبه املا  إىل مرسَ  القصر ؟

 فقالت له: نعم .. إنه هو
 .. ليقتلوه ال ابحني أمر فرعون حرسه أن يستدعواف

                                                           
 ي زقتالزي   االقت تلال ي ات ق     الفظت  ق يضتي لمتت خ  ، ي حلت حل  ف  ع  ر ف ع ه   (    س ب  )  ال  ط  كالر ق يه  قق ،  ر ق     ق   ف ا ر  كالر (1)

 ب ت ) ير  قلت ، ي  تالحي   ست س    تي   لتال ي ف ياحت  ق تال   قت  االقت  ( ي  جت  قتالر)   تت    ق (، قق  كف ) ي    يتجهللا، (ه   ط كف ) ق يتي ال      
 .  س  سليحال ي   حسب     س ب   س ي        س  ق  ف هللا ق ق  ي    ي    ق  ي حل  ه  (   س
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 :فقالت ولدها وكأنه الطفل حبب امتأل ال ي قلبها أعماق من آسية فصرخت
 وضدمته يدده مدن الطفدل وجد بت ﴾ تـَْقتـ ل ـوه   اَل ﴿  عيدين وقدرة وكبددي ولددي..  ولدي إنه..  ال ال

 .إليها
 ..!!ودهشة عجب يف امرأته إىل فرعون فتطلع
 هبد ا تعلقدت الديت لنفسدها ومس محة ومستعطفة متوددة قالتف القاطع، ابألمر ينطق حى متهله فلم

ــ﴿ : الطفددل ــا َأْو نـَت ِ  َفَعَن ــًدا اَل تـَْقتـ ل ــوه  َعَســى َأْن يـَنـْ ــْم اَل َيْشــع ر ونَ َذه  َوَل ، 10القصددص: ﴾ (1)َوه 
 وال يقدددم ال أرواحهددم؛ توأزهقدد دمددا هم، تقددأر  الدد ين املئددات بددني مددن ،يل دعددهت واحدددا   ولدددا   فددلن
 .بتغيهت ال ي األمر يف ي خر
مثدل آسدية ال يدرد هلدا طلدب ف ه ه الكلمات من قلب فرعون موقعا  ملا هلا من مكانة عنده، تقعفو 

  ، ع به جدوع أمومتهداتشبوترك هلا الطفل  ن ل عل  رأيها؛ ل ا إىل قلبه حب زوجات فرعونفه  أ
 .. تركها وانصرف

مرضددعة إلسددراع يف جلددب أمددرت اب، كمددا (1)وأعلنددت أهنددا ستسددميه موسدد تناغيدده ه و العبددجلسددت تف
دديقة ومدن هد ه ؛له أحاطتده  فلقددعليده السدالم،  يف حيداة موسد  هدامدور   اللحظدة أصدب  هلد ه الص ي

ددا تعددهلَ مشبرعايتهددا و  لدده أمددا  فسددبحان مددن رقددق قلددَب زوجددة فرعددون علدد  موسدد  لتكددون ، بعطفيَهددا وحناهني
لكد  يربيده فيه الطفل ال ي يبحث عنده،  طردا  ساع  بريد حيمل إىل فرعون النهر  وجعل !بعد أمه 
 يف قصره.

 أخت موسى واحلس واألمين 
تلددتقى يف خف ددة ولطدد  حتددوم حددول قصددر فرعددون تسددللت قددد يف هدد ه األثنددا  كانددت أخددت موسدد  

تقرأ احلركددات واإلشددارات، وتتددأول الرمددوز تسدد وال تسددتخربهم عنهددا،خبددار املتندداثرة مددن أفددواه القددوم األ

                                                           

 فت  هت ي تط تلر  تلت  ي حفت س ي  اتفق  الت    يئتهللا، ت كت ي ي   لتي،  يستت ح    تر ي ت ب ،  هت  ال  ات   ر ب تال ست  تلل   تر   ق« َ ُهتْ  ال َ ْاتُ ُ  رَ »( ق  هللا ت ال  ص 1)
  ك ر قحك   بهللا.    تالي ار ب ي  ال ي  س  ي  ض ك  ي ت

  اتال   ي قي  ت ، ي  قت ي  ي لغت  فتي  ل تالا يست ٌ     ت   ؛ اتالص  ت    ه تال كل تلر  ر   ك  يس ٌ  قحلال   س  كل   ياتقالخ في   ي  قي قاج ي، ال  يس    س ( 1)
 . ، فس ي بال ر ي  الا ق  ي  لتقط  ر ي  الا اج  الا  لر ي حل  في  هللاقُ  ق قتهللا  لث  جي ألحهللا يالس   ل ي ُس يَّ  قحهللا  قل  ي اج ، ب  ح 
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، ﴾َعْن ج ن بٍ حى ال يفتض  أمرها وأمر الوليد معها، كل ه ا حيدع ﴿ ح ر يف حيطة و  واأللغاز
َوه ْم ال ﴿  ، كأنه من غر قصد! ا كانت تتلقاها عرضا  لقا  مواجها، وإفه  مل تكن تتلق  أخباره 

 فأي شجاعة كانت متتلكها، وأي عقل راج  كان عقلها ! ،11القصص: ﴾ َيْشع ر ونَ 

كــان مــن املمكــن أن يــرى القــوم أخــت موســى وهــى تــرقبهم فيــتم القــبض عليهــا وينتهــى "وقددد 
تتحــرم والتــرى إال ْمــر هللا  صــار الهلــم أن يروهــا ْبصــارهم، وتلــك األباألمــر، ولكــن كيــف 

 .(2)"؟!! وقدرته
 وحرمنا عليه املراضع !  

، حدددى عكدددر هددددو  القصدددر ، واهنمدددرت عينددداه يف البكدددا  وعدددال صدددراخهاجلدددوع يف معددددة موسددد دب 
خافت آسية أن جين جنون فرعون بسبب ان عاجه من صراا موسد ، فد هبت إىل املرضدعة وهنرهتدا ف

 ه ؟!نملاذا ال ترضعي قائلة:
 نه يرفح الرضاعة رغم أنه جائع !إبتها متعجبة من الطفل وه  تقول: أجاف

مدن روعده، وتسدكن مدن  ئ، وأخ ت موس  منها حماولدة أن هتددامرأة سيئة الل فاهتمتها آسية أهنا 
.. إندده ابددن يف  هلعدده،   أرسددلت جددواري القصددر وخدمدده يلتمسددن لدده املراضددع، صددور وأشددكال شددى 

 خدمته وأجه ة الدولة كلها تعمل لتحقيق سعادته.يف  افرعون.. وإن الدولة كل ه
ــْم ال َيْشــع ر ونَ بعدددما كانددت ترقددب األوضدداع ﴿  وعندئدد  تدددخلت أخددت موسدد  ﴾  َعــْن ج ن ــٍب َوه 

إذ ال حيس مددن أن تعددرن مددا عندددها مددن أفكددار لعلهددا تددروق ألعددني القددوم، ولعلهددا ، 11القصددص:
ــْم َوه ـْم لَـه  اَنِصــح ونَ فـََقالَــْت َهـْل َأد ل  ﴿  حتقدق هلدم مدا يريددون ﴾ ك ـْم َعلَــى َأْهـِل بـَْيـٍت َيْكف ل ونَـه  َلك 

 12القصص:
منها أن أتي  ونطلبي -أم موس  -إىل املرضعة اجلديدة  وأرسلوايف قبول ه ا العرن.. فلم ي ددوا 

كاندت ولكنهدا   ،، فلبت الندا  وانطلقت معهم وقلبها يسدبق قددميها شدوقا  إليده وفرحدا  برؤيتدههل ضع
 أمرها ..يف  ا عندما تراه حى الْيش ت كر نفسها بضرورة ضبى مشاعرها وانفعاالهت

                                                           
 .18حق   ر كتال  ي  اي ي   ، ي.  جي  ي ل  ي ص  (2)
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رضددداعه أم سددديأ  إ .. هدددل سدددتنج  يف وأبصدددارهم ترقبهددداهبدددا اجلميدددع القصدددر رحدددب فلمدددا وصدددلت 
 الرضاعة كما فعل مع السابقات ؟ 

والتقمده بل علد  ثدديها حى أقشعر موس  بدف  أمه، واشتم رائحتها ما إن لكن املفاجأة .. أنه و 
ا ومتيي ه لرائحتهدا مدن بدني كدل معرفته هليف  قد كان للرضعات الى أرضعتها له أمه أثرا  مهما  لفبنهم؛ 

القصدر  وملا شبع من الرضاعة عاد وجهه مشرقا ، وعلت ثغره اللطي  ابتسامة أشدرق هلدااملرضعات، 
 !،   ام يف يسره بصراخه املتواصلئال ي قد عكر صفو هدو 

ا، وذهدددب دددا شدددديد  فاسدددتدعت أم موسددد ، البشدددر إىل امدددرأة فرعدددون،  ففرحدددت اجلدددواري بددد ل  فرح 
 فقد أ  موس  كل ثدي إال ثدي  ؟!! من أنت ؟ :وقالت هلا

  .إال قبلين رضيعب ي ت يلطيبة الري ، طيبة الل ، ال  فقالت أم موس : إ  امرأة
وأمدرت أحدد رجدال املدأل أن  -ال تعدرف أهندا أمده وهد  - كثدرا    فأحسنت آسية إليها، وأعطتها مداال  

ضدافة إىل بنفقاتده إتكفلدت آسدية كمدا   ؛تعديي فيده مدع موسد  ل ضدعه وتربيده هلدااملكان الد ي  ويهي
نظر عملها كمرضعة، عل  أن أتتيها به يوميا  لتطمئن عليده وجتلد  معده "يوكابد" أجر كبر أتخ ه 

 بعح الوقت.
اضددية مرضددية، وعدداش موسدد  مددع أمدده يف محايددة فرعددون وجنددوده، وبدد ل  رجعددت أم موسدد  اببنهددا ر 

وعدد   -عد  وجدل  –إال يدوم وليلدة، فسدبحانه  والفدرج ومل يكدن بدني الشددة حتت رعاية هللا وعنايته،
َ ِ  ه ﴿أوىف بوعددددددو  ،وعدددددد هللا أم موسددددد  حينددددده سدددددرده إليهدددددافدددددأوىف؛  ﴾  َوَمـــــْن َأْوَع بَِعْهـــــِدِه ِمـــــَن ا
 .111التوبة:

ــَرَدْداَنه  ِإىَل   هللا األحددداع هبدد ا الشددكل العجيددب لكدد  يددرده إليهددا كمددا أخدد ه منهددا ﴿ فقددد أجددر  فـَ
َِ  َحقٌّ َوَلِكن  َأْكثـََره ْم اَل يـَْعَلم ونَ  نـ َها َواَل حَتَْزَن َولِتَـْعَلَم َأن  َوْعَد ا  13﴾ القصص:أ مِ ِه َكْي تـََقر  َعيـْ

مشدداهد القصددة كلهددا إال جنددود هلل يتحركددون حيمددره ضددعات و لنيددل وامددرأة فرعددون واملر الصددندوق و ا مدداف
 وينف ون مشيئته سبحانه وتعاىل.
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﴾ ِإان  رَاد وه  إليكِ   يغلق الستار عل  ه ا املشهد بعدما أوىف هللا بوعده األول ألم موس  وهو ﴿ 
﴿  لتبدددأ أحددداع أخددر  جديدددة تدددفع مبوسدد  حنددو صددناعة رابنيددة فريدددة ليتحقددق هلددا الوعددد الثدددا 

 .فيكون من الرسل والنبيني﴾  َوَجاِعل وه  ِمَن اْلم ْرَسِلنيَ 
 تربيتني !موسى بني  

جرعدددات صدددار طفدددال    صدددبيا ؛ وكدددان مدددن ذكدددا  أمددده أهندددا أسدددقته ف القدددوم ظهدددرا  بدددنيموسددد   كدددرب
 ! وما فيه تعلق هبا وابجللوس معها أكثر من تعلقه بقصر فرعونمضاعفة من احلنان ف

 ؛إسدرائيل ال ليلدة املريضدة املهيندةموسد  عليده السدالم عدن بيئدة بدين يبتعد ر هللا أن قد كان من تدبلف
أمده  فقد بلغوا مدن الد ل واخلضدوع حددا أن أيي الشدرط  مدن جندود فرعدون وينتد ع الرضديع مدن يددي

  ة !قاومدون م، عائلتهويقتله ذحبا  أمام 
يقهددره حتكددم أصددحاب أو  ،سددجن مددثلهم يف ل َ يْددف؛ ال ليلددة ينشددأ يف هدد ه البيئددةهللا مل ي كدده  لدد ل 

 الضيم وال ل واخلضوع. احلياة يف ظل الطغيان ضارة ابلنف ، دافعة لقبولف، املل  والسلطان
ددب يف قصددر فرعددون ليدد وق  نشددأ قددوي القلددب شددجاع ا، ليو طعددم العدد ة والكرامددة، وقددد ر هللا لدده أن يشي

 وعلم وشجاعة .. كرباي مما حوله من عظمة ومشوا و ملا يصطبإ به  ،اثبت اجلنان
ه مهابدة امللدوك واألمدرا ، هللا مدن قلبد لْي يدلب موس  يف قصدر فرعدون شي كما كان من تقدير هللا أن ي

، يفدرح وحيد ن البشر،سائر رآه ك -، وال أسطورة، وال شيئا رهيبا  ال إهلا  - فرعون بشرا   بعينيه أراهفقد 
 ! ع ويض ، يقو يتأمل وورن ،يف ع ويغتم
 !!أولئ  األذال  من سطوة وجربوت وسلطان وصوجلان د فيه ما يعتقدهفلم يعتق
فدتعلم كيدد  بدني مظداهر الد ف ومبداه  امللد  والسدلطان كمدا ينشدأ أبندا  امللدوك، موسد  نشدأ كمدا 

 .أيكل كأمر، فهو يدع  األمر موس  بن فرعون ، وكي ووش  كأمر ، وكي يتكلم كأمر
 فلددمعليدده املراضددع هللا ، حددرم ا  طاغيدد ا  مسددتكرب عليدده، فيكددون  لددئال تكددون تلدد  العظمددة هدد  األغلددبو 

وليدددتعلم منهدددا متددده وشدددعبه، الرمحدددة حييقبدددل إال ثددددي أمددده؛ لرضدددع منهدددا العطددد  علددد  بدددين إسدددرائيل و 
البسدداطة والتواضددع وأبيددة الشددعور اب خددرين، ومسدداعدة احملتدداجني واغاثددة امللهددوفني، وعدددم الرضدد  
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مددن بينهددا  سددمعه قصصددا  متدده ورفعدده عمددن وقددع عليدده، ولعلهددا كانددت تْ قاو بكددل قددوة ملابلظلددم والسددع  
الدد ي مددا زال املصددريون حيمدددون صددنيعه هبددم بعدددما أنقدد هم مددن أزمددة الصددديق قصددة يوسدد  الندديب 

 اقتصادية طاحنة، وأن ه ا النيب هو جد أوالدها ..
يه مظداهر الد ف الديت وب ل  جنحت أم موس  إبمكانياهتا املتواضعة أن تربى ابنها هبا، حى ال تله

يف قصدددر فرعدددون عنهدددا؛ كمدددا جنحدددت يف أن تنتقدددل مدددن كوهندددا جمدددرد "مرضدددعة موسددد " إىل حاضدددنته 
وكلما شب موس  غرست فيه أمه قيمة جديددة، ، دما كادت مهمتها تنته  بعد فطامهومربيته، بع

 .. وجعلته يتعلق هبا أكثر وأكثر
 موسى يعرف احلقيقة 

 وس  إبحلاح عن سر تسميته هب ا اإلسم حتديدا  ؟أت  اليوم ال ي تسآل فيه م
 فأجابته آسية مبا تعرفه

تلدد  اإلجابددة الدديت مل تددروي فضددوله الدد ي جعلدده شددارد الدد هن دائمددا يفكددر يف أهلدده الدد ين ال يعددرفهم 
 .حى ا ن، حى قطعت "يوكابد" تفكره بلمسة يدها اليابسة عل  خده، قبل أن حتتضنه

 ما ب  اي موس  ؟ -
 أعرف من أا، ما هو أصل  وفصل ، ملاذا ألقا  أهل  يف املا  وللو عين ؟ أريد أن -

 قالت: وهللا ما ألقوك برضاهم وال للوا عن .
 أتقسمني عل  غيب ال تدركيه ؟ -

 سكت لساهنا عن اجلواب، فضاقت عينا موس  ومال رأسه:
 أنت تعرفني من أا؟ ألي  ك ل  ؟ -

 جتبه .. فأمس  كتفيها برفق قائال :غاصت عيناها الدامعة يف ال اب ومل 
لقد عشت يف هد ا القصدر سدنني قبدل أن أدرك أندين غريدب عدن أهلده، الد ين انتشدلو  مدن املدا   -

لقصر "آسية" وال تين ابنا  هلا عل  غر رغبدة مدن ال ين ألقا  أهل  فيه، وعطفت عل   سيدة ا
 فرعون، فمن أا ؟
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 إزداد بكا  أم موس  قائلة له:
ل  بين، فاألمر مل يكن يوما  بيددي، لد  أن تعدرف اي بدين أند  لسدت لقيطدا  ال أهدل لده، بدساحمين اي

 أنت من أحفاد يوس  عليه السالم، أنت سليل بيت النبوة، جدك خليل هللا إبراهيم.
 تعرق وجه موس ، وتالحقت أنفاسه ..

 فمن هو أيب ؟ -
 هو عمران زوج  .. فقالت: 

وأجلسها  واره لتقص عليه القصدة بتفاصديلها، ضمة حانية، ضم موس  جسدها اهل يل إىل صدره 
 هل أبق  يف قصر فرعون؟ :سأهلاصص .. قَ فلما قصت عليه ال

دوا مدن ذكدور ال  إبخوان  ألن فرعون لو علم ابخلرب سيلحقابق كما أنت، نعم؛  :فأجابته  ين ْذحبي
هللا ب وال الغمة، وجيمدع مشلندا  ، وارفع الظلم ما استطعت عن بين إسرائيل، إىل أن أيذنبين إسرائيل

 ويعا  خارج مصر.
  وامل علميباملر موسى  

رئيسدا  للعمدال مدن ، ْكلد  ابلعمدل سن الرشدد واشدتد عدوده، واسدتو  واكتمدل بنياندهموس  وملا بلإ 
ــاه  ح ْكًمــا َوِعْلًمــا وََكــَذِلَك جَنْــِزي ﴿ ، بددين إسددرائيل َن ــد ه  َواْســتَـَوى آتـَيـْ ــا بـََلــَغ َأش  ﴾  اْلم ْحِســِننيَ َوَلم 
مدن  كغره من أمرا  القصر، وكدان ال جيدرأوا أحددكان حيسن إليهم وال يشق عليهم  ف، 14القصص:
حبدا  شدديدا ، وتطلعدت آمداهلم  لد ا أحبدوه؛ يف حضدوره أو يسدت هلم بين إسدرائيل يستعبدأن املصريني 
 .فيه خرا  

يوسددد  ويعقدددوب دادهم أجدددأنددده اصدددطف  مدددنهم صدددفوة يعلمهدددم ديدددن القادمدددة وتكشددد  األحدددداع 
 -بعدددما أفسددد فطددرهتم فرعددون ونظامدده  - وابددراهيم، ليعددود هبددم إىل املعددني الصددايف لينهلددوا سددواي  مندده

 الوقت املناسب مطالبا  حبريتهم.يف  ن هبم ظهرا  شعبيا  يق  به أمام فرعونو  كَ ويْ 
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غايددة واحدددة حتددت  متناصددرة تسددع  إىلو فددال عدد  لألمددة إال حين تكددون كددل قواهددا جمتمعددة ومتضددافرة 
خددوة يف هللا، وتوجههددا وجهددة العمددل إلعدد از حلددق فيهددا، وت لدد  بددني أفرادهددا ابألقيددادة واحدددة تقدديم ا

 دين هللا، وإعال  كلمة هللا.
مددع أقراندده مددن بددين إسددرائيل   عليدده السددالم موسددالدديت كددان يعقدددها السددرية وبدددأت هدد ه اجللسددات 

علدد  احلريددة الدديت هدد   فقددد ر  موسدد  هدد ه الصددفوة، تدد ي مثارهددا مبسدداعدة شددقيقه األكددرب "هددارون"
كمدا رابهدم   ضدع رقبتده ألحدد سدو  هللا،خيْ ال أاملسدلم والديت تلد م هللا، ال وة احلركية لقوهلم ال إلده إال 

 ..حده جلربوت النمرود ال   تصد  و عليه السالم  فهم أحفاد إبراهيمعل  الوقوف ضد الظلم 
الطاغيددددة فرصددددة  يت ابهلددددوان وغلددددب عليهددددا اخلددددوف؛ أعطددددتفالشددددعوب إذا اسددددتمرأت الظلددددم ورضدددد

إن األمـة الـيت حتسـن صـناعة املـوت، وتعـرف كيـف و" وشجعته عل  االستمرار والد ايدة يف البغد 
 .(1)"توت املوتة الشريفة يهب هللا هلا احلياة العزيزة ف الدنيا والنعيم اخلالد ف اْلخرة

 لددة يف ذلددة، فددلن أحبددوا املددوت يف سددبيل عدد هتم الندداس مددن خددوف املددوت يف مددوت، ومددن خددوف الف
 –وحدددريتهم، وإن ابعدددوا أنفسددددهم وبددد لوها يف سدددبيل احلددددق ومحايدددة الدددداير، وعرضددددوها لكدددل مهانددددة 

، "فأعــــدوا  يف األمددددر ابملعددددروف والنهدددد  عدددن املنكددددر، أحيدددداهم هللا أقددددو  احليدددداة وأع هدددا -يتوبوهندددا
احليـاة، واعلمـوا أن املـوت ال بـد منـه،  أنفسكم ليوم عظيم، واحرصوا على املوت توهب لكـم

ــــواب  ــــدنيا وث ــــح ال ــــك رب ــــإن جعلتموهــــا ف ســــبيل هللا كــــان ذل وال يكــــون إال مــــرة واحــــدة، ف
َ   م وتـ وا ﴿ (2)اْلخرة" َأَ ْ تـََر ِإىَل ال ِذيَن َخَرج وا ِمْن ِداَيرِِهْم َوه ْم أ ل وف  َحـَذَر اْلَمـْوِت فـََقـاَل هَلـ م  ا
َ َ َلذ و َفْضٍل َعَلى الن اِس َوَلِكن  َأْكثـََر الن اِس ال َيْشك ر ونَ     َأْحَياه    .243البقرة: ﴾ ْم ِإن  ا

أن يضددع يددده علدد  موضددع املددرن خددالل هدد ه اجللسددات ال بويددة موسدد  عليدده السددالم اسددتطاع قددد و 
جعددل  تعدداىل فددلن هللاذاهتددا، العالج يبدددأ مددن الددنف ، وألن املددرن هددو يف الددنف  ليعاجلدده فددعندددهم؛ 

 إرادة التغيددر مرتبطددة ابإلنسددان نفسدده، فددلذا أراد الشددعب أن يتحددرر فالبددد مددن أن يقهددر اخلددوف يف
َ َ اَل يـ غَـريِ   َمـا بَِقـْوٍم َحـ   ، وابلتايل أتت  إرادة هللا تعاىل  لية وم كددة إلرادة الشدعب داخله ﴿ ِإن  ا

                                                           

  سر ي  حال. – سال   ي جلالي  –كتال  ي  سالئ  ( 1)

 ي   جك ي سال  .( 2)
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َنـْف ِســــِهمْ  ِْ ــــا  ــــريِ  وْا َم إىل  ؛ه مددددن اخلددددوف واخلنددددوعفالشددددعب إذا قددددام بتغيددددر نفسدددد ،11:﴾ الرعددددد يـ َغ
فتلدد  هدد  وظيفتدده يقهددر احلدداكم وحيولدده إىل خددادم لدده، فلندده البددد أن ، الشددجاعة واملواجهددة والصددرب

 .احلقيقية
ابحلقدددوق، والددديت تشدددجع  ومدددن هندددا حيدددرص احلددداكم املسدددتبد علددد  مطددداردة األفكدددار الددديت تندددت  وعيدددا  

 . يل حياة كروةإىل شجاعة وإقدام واستهانة ابملوت يف سب " اخلنوعالشعب عل  أن "يغر  

اجل  وخدور الع ودة، وفيقددان عاجل موس  عليه السالم خالل ه ه اجللسات ما اع   نفوسهم من 
دددأ ة، وقدددو تنددافر وددع قلدددوهبم املالشددجاعة والشدددهامة،  حيددداة األمددم بقدددوة احليويدددة يف ف الضددعيفة؛ وهتمخ 

ا جيدددري يف مبدددأوطددداهنم، و يف قلدددوهبم مدددن احلماسدددة والغدددرة علددد  ديدددنهم و نفدددوس أفرادهدددا، ومبدددا يتدددأج  
 خوة وشهامة.أدمائهم من 

أن يع يدده اخلطددأ أو يف النفددوس، ولكددن كشددأن أي عمددل سددري يعمددل لنصددرة الدددين وإحيددا  مبادئدده 
لر وقت غفلة فرعون وعيونه  –موس كعادة   -ف ات يوم ؛ خْيتار فيه من ال يستحق ه ا الشرف

إىل املكدان الد ي يلتقد   متخفيدا   ،15﴾ القصدص: َخَل اْلَمِديَنَة َعَلى ِحـنِي َيْفلَـٍة ِمـْن َأْهِلَهـاَودَ ﴿ 
وإذا بده يف الطريدق جيدد  وأنصاره ال ين اختارهم بعناية من بين إسرائيل ليعلمهم ويدربيهم؛ فيه أشياعه

 .﴾ رَج َلنْيِ يـَْقَتِتاَلنِ ﴿ 
﴾ مناصددري فكددره وأخالقدده ومبادئدده؛  ِمــْن ِشــيَعِتهِ يربيهددا ﴿  املفاجددأة أن أحدددبا مددن ا موعددة الدديت

﴾  َوَهــَذا ِمــْن َعــد وِ هِ ﴿ القددوة والسددلطان دولددة فرعددون مددن أصددحاب يتشدداجر مددع أحددد رجددال وكددان 
ظاهر األمر أن املصري كان صاحب حيثية تعطيده احلدق يف دولدة فرعدون العسدكرية أن يضدرب مدن و 

حتد ف  يف حدواري العاصدمة واعدات ن طوائ  املدأل الفرعدو كان ميشا  وأن يقتل من يريد؛ فقد  
االسددتطالة علدد  الندداس، وقددد أعطاهددا الفرعددون تلدد  السددلطات ليفعلددوا مددا يشددا ون خاصددة مددع بددين 

 اسرائيل دون حساب أو معاقبة.
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صداح فلمدا رآه ، ال ي من شديعته فاق ب موس  منهما وسياع الضرب تنهال كالسيل عل  تلمي ه
فَاْسـتَـَغاثَه  الـ ِذي ِمـْن ﴿ مدن املصدري  منده أن ينجيده مدن العد اب الد ي يند ل عليده طالبدا   بده ا  ثمستغي

ِه   . 15القصص: ﴾ِشيَعِتِه َعَلى ال ِذي ِمْن َعد وِ 
 موسى يقتل املصري 

بني الرجلني، ليدفع عن اإلسرائيل  ه ه اليد الديت تسدومه سدو  العد اب، وطبيعد  أن موس  فدخل 
 -مندده ابلتدددخل فيمددا ال يعنيدده، فكددان بددني الددرجلني وسدد ، وأن يعددد  ذلدد  فضددوال  يتصددد  املصددري مل
 ! موس شد  وج ب، بل رمبا مد املصري يده إىل  -موس  واملصري

 يف صدره .. ﴾ بقبضة يده ىفـَوََكَزه  م وسَ ﴿ 
 األرن بال حركة ! تلق  املصري الضربة ف ن  قبل أن يسقى عل  

فداحنىن علد  صددر الرجدل، ووضدع  ضربة مل تكن قوية لدرجة قتلده !اندهي موس  عليه السالم، فال
 فلذا ابلرجل قد مات ! ..  قلبه ونة ويسرةيده عل  أنفه فلم يستشعر األنفاس ! ف
قـــاَل َربِ  ِإأ ِ وجلددد  يسدددتغفر هللا مدددن ذنبددده وخطيئتددده ﴿  ،فهدددرب موسددد  إىل حيدددث ال يدددراه النددداس

، فهدددو علددد  كدددل حدددال «خطدددأ»فلنددده وإن كدددان قتدددل  ،16ص:﴾ القصددد ظََلْمـــت  نـَْفِســـي فَـــاْيِفْر ِ  
 ذندب، وذندب عظدديم يف حدق مدن يْعددد للنبدوة؛ ولكدن مغفددرة هللا فدوق كدل ذنددب وإن عظدم، ملددن  ب

َ َ َيف ـوراً  ﴿وأخلص التوبة وطلب املغفرة  َ َ  َِـِد ا َوَمْن يـَْعَمْل س وءاً َأْو َيْظِلـْم نـَْفَسـه      َيْسـتَـْغِفِر ا
 110النسا : ﴾ماً رَِحي

َعْمــَت  إىل جسددده ويديدده الدديت وجددد منهمددا قددوة مل يكددن يتوقعهددا فقددال: ﴿   نظددر موسدد  َربِ  ِ ــا أَنـْ
 17﴾ القصص: على فـََلْن َأك وَن َظِهرياً ِلْلم ْارِِمنيَ 

لكدد  يرعدد  هدد ه  -نبغدد فهددو هبدد ه النعمددة الدديت أنعددم هللا هبددا عليدده ولدد  قددوة جسدددية خارقددة، وإندده ي
ين، أال يسددتخدمها إال يف اخلددر، وأال يظدداهر هبددا األشددرار املعتددد -حددق شددكرها هلل يويدد د النعمددة،

أن يع م املر  عل  التغير لألفضل،  -فمن كمال شكر هللا عل  نعمه ومن متام التوبة عل  التقصر 
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اة  عالية، وع م  جديد، فيقر ير أن يتبع تل  ا
لتوبدة وجيمدل ذلد  وأن يتقراب إىل مواله بنيةس صاحلة، وبي

 الشكر مبعايل األمور وعظائم الطاعات..
ا راقي ا..  ل ا قطع موس  عل  نفسه عهد 

 فهو لن يكون ظهر ا للمجرمني، ولن يكون عوا  للظاملني، ولن يركن للمفسدين..
 اهتام موسى ِبرمية القتل 

َح ِف اْلَمِديَنــِة خائِفــاً فََأْصــبَ وظددل موسدد  طددوال الليددل بعيدددا  عددن أعددني الندداس حددى أشددرق النهددار ﴿ 
، بددددار الفعلددددة الدددديت فعلهددددافخددددرج يسددددر يف طرقددددات املدينددددة يتحسدددد  أخ، 18﴾ القصددددص:يـَتَـَرق ــــب  

وتل  غري ة ليستوثق أنه غر مطالب مبا حدع؛ وعمن فعلها، وذل   ويتسمع حديث الناس عنها
 عل  البقا  يف املدينة؟ بشرية تدفع مبرتكب اجلروة أن حيوم حوهلا، وإال فماذا كان حيمل موس 

طالبددا  مندده العددون ، 18﴾ القصددص: ال ــِذي اْستَـْنَصــَره  ِِبأْلَْمــِس َيْسَتْصــرِخ ه   ويف أثنددا  سددره وجددد ﴿
وصدرا  والنجدة، فهو يف مشاجرة جديدة مع مصري آخر؛ فنظدر إليده موسد  نظدرة غدي؛ وغضدب،

 .18:﴾ القصص ِإن َك َلَغِويٌّ م ِبني   قائال : ﴿حبدةس فيه 
معهددم أن املعددارك اجلانبيددة ضددد مددن الدديت عقدددها جلسدداته السددرية  فكثددرا  مددا أكددد علدديهم موسدد  يف

وعدن  ،هد ا التوقيدت عداج ون إسدرائيل وهدم عدن الثدورة الكاملدة يف علد  بدينستثر الثائرة  ،مهنيظلمو 
دوا صددفهم ويوحددالتوقيددت إال أن يعمقددوا إودداهنم،  هدد ا علدديهم يف ومددا ؛حركددة التغيددر املثمددرة ضددعفا 

 البالد. ق يفوجيمعوا قوهتم لساعة الصفر الى سيعلو فيها جنم اإلوان ويرفع للعدل علما  خيف
ع قتيل جديدد إىل سبيله، فهو خيش  من وقو   ي كه ووضن يفح ه ا الن اع و تردد موس  يف أل ا 

 .(1)بسبب يديه القويتني
فـََلم ا َأْن َأراَد َأْن يـَْبِطَ  ِِبل ِذي ه َو َعـد وٌّ ﴿  هرافعا  قبضة يد متحف ا  فما لبث إال أن اندفع حنوبا 

خيبددو وجهدده بددني تددرك اإلسددرائيل  املصددري خوفددا  مددن موسدد  واندد و  بعيدددا  ، 19القصددص: ﴾ هَل مــا

                                                           
 ..تيد ال   يى ت يي   قالد  فل ال ق يي    ر  ضك كل    َقْر  هحال  ر   كر قفكالر  ر ي ،﴾ َأراهَ  َأنْ ﴿ َفَلمَّا  ص ظل  ه ي ي ت يي في  قف    هللا قالئ ً  (1)
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؟! ﴾  أَت رِيد  َأْن تـَْقتـ َليِن َكما قـَتَـْلَت نـَْفسـاً ِِبأْلَْمـسِ ﴿  :قال  ظاا  أن موس  قادم لضربه،  ذراعيه
 .19قصص:ال

 ..مكانه، وأحىن هامته، وشحب لونه، ودارت الدنيا به فتوق  موس  
  !أمام ه ا اجلمع من الناس فقد أفش  ه ا الغيب ما كان من أمره ابألم 

أشدد فقدال: ﴿ اإلسدرائيل  الثدراثر ابلديت هد  رمداه األمر ال ي مل يتوق  عندد هد ا احلدد املتدأزم، فقدد 
ــ ــد  ِإال  َأْن َتك  ــَن اْلم ْصــِلِحنيَ ِإْن ت رِي ــوَن ِم ــد  َأْن َتك  ، 19القصددص: ﴾ وَن َجب ــاراً ِف اأْلَْرِض َومــا ت رِي

أفش  السر الثا  وهدو األخطدر؛ سدر جلسداته الديت كدان يعقددها مدع بعدح أقرانده مدن بدين إسدرائيل ف
 !! إنه يريد إصالح أوضاعهم، وأنه واحد منهم يعظهم فيها ويقول:

 اكتشاف حقيقة موسى 
، وأحدداع مبوسدد  اخلطددراخلددرب  تندداقلواف، قددة اإلشددتباك هدد ه األخبددار اخلطددرةتجمهددرون يف منطمسددع امل

نصدددرة  قتدددل املصدددر  ابألمددد  وتعالدددت بهمددداهتم وهدددم حيملقدددون يف موسددد  مندهشدددني ! أأندددت مدددن
 ؟! وحماابة لبين إسرائيل

 تركهم موس  وان و  بعيدا  عن أعينهم املصوبة حنوه ..
الد ي مدا زال يف حالدة حندو قصدر فرعدون األسدرار اخلطدرة  سرع اخلطد  هبد هفقد أالرجل املصري أما 

"أحددد رجددال القصددر" يف ظددروف  وملقتددل، بددن الفرعددونغيدداب موسدد  بسددبب انعقدداد دائددم مندد  أمدد  
 !غامضة

تشداور املدأل مدن رجدال وملا وصل إىل قصر فرعون وأدىل مبا مسعده مدن كدالم اإلسدرائيل  عدن موسد ؛ 
، فالطفددل الدد ي قتلددوا يف طلبدده ا الف هددو موسدد  الدد ي ة الدديت ن لددت علدديهمالقصددر يف هدد ه املصدديب

تددر  بيددنهم، واملصدديبة األكددرب أندده كددان يدد دد علدد  بددين إسددرائيل سددرا  يف بيددوهتم يعظهددم وحيدددثهم يف 
 !!.ضد الفرعون ونظامه ؟لثورة والتغير ليقودهم اإلصالح 

 نصيحة من فاعل خري 
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سيسفر ال حمالة عن تدبر م حبة جديدة لبين إسرائيل عامدة وملوسد  ويف أثنا  ه ا االجتماع ال ي 
﴿ هبد ه األخبدار وشد  مسدرعا   فخدرجعليده السدالم مبدا يددبر ملوسد   ؛ علم أحد جنود فرعونخاصة

ــل  ِمــْن َأْقَصــى اْلَمِديَنــِة َيْســعى لتسددبق خطدداه دون أن يلفددت األنظددار، ، 20القصددص: ﴾ َوجــاَء رَج 
 حم را  موس  مما ْيكاد ضده. ،نودجحافل اجل وحتركات تدابر املأل

يناصدرون احلدق  شدرفا  رجدال وجدود إىل يفتقدروا مل يف كدل العصدور وهندا ينبغد  أن نقدر حين املصدريني
 ،نج  موسد عرن نفسه للخطر ك  يْ ن؛ فه ا البطل املصري الطغيا عصور أحل  يف وأهله حى

 وال حدددى توافدددق يف األفكدددار،سدددالم وال إودددان الرجولدددة ال يشددد ع هلدددا إن إإذ  ؛وهدددو لدددي  علددد  دينددده
 وقددد قدددم هللا صددفة الرجولددة عندددما قددص علينددا قصددته القاسددم املشدد ك بينهمددا أهنمددا يرفضددان الظلددم!ف

 .را  انصرة احلق سجية فيه كررها مر  ألن رجولته يف -ايسنيخبالف م من  –عل  صفة السر 
قَـاَل اَيم وَسـى ِإن  اْلَمـَأَ َيََْتِـر وَن  ﴿تبدأ  فيده إىل املكدان الد   علدم أن موسد  خم"الرجل" فلما وصل 

ــَك لِيَـْقتـ ل ــومَ  ــاْخر جْ  ﴿ ؛بعدددما اكتشددفوا حقيقددة أمددرك ومددا كنددت تسددع  ولطددى لدده، ﴾ ِب ﴾ مددن  َف
 .20القصص: ﴾ ِإأ ِ َلَك ِمَن الن اِصِحنيَ  مصر ﴿

أي بلدد تضدع  فيهدا قبضدة واجتده إىل  ،هيا .. قم بسدرعة .. فالوقدت ودر .. اسدل  طريدق الصدحرا 
 كيال يالحقوك هناك ..لفرعون 

 الشرطة تبحث عن موسى 
 .. مسرعا  ؛ فخرج حنو الصحرا  بنصيحته أخ  موس 

شددوارع بده، ف  دابدة يركبهدا أو زادا  يتقدوت  يسدتطع أن يدودع أمده وإخوتده، ومل يسدتطع حدى أن أيخدمل
إرضدددا  ه ويطلبونددده حيدددا  أو ميتدددا  عنددد ثدددون ندددود فرعدددون الددد ين يبحوأزقدددة بدددين إسدددرائيل عجدددت  املديندددة

 ، بل صار أكرب عدو له.(1)فموس  من اليوم مل يعد ابنا  لفرعون، لفرعون وملئه
                                                           

ح ي قر ي ف ياح  االي   ر كالر (1)  هحتال  قر  تيلً ال ال ظت ي يأل    لت ر  يآل تال  ال تالا قر يال ي   ال تي، جتي ير الت   هتزيئ ل  يحتقتال يتل   ققتص  لت كل  تتال يخ لتي  ِّ
 تلت  يمفتالا  تال   ي ي ف ياحت  قر ق ضتال ال ظت ي يآل تال  ال تالا قر يأل ت  فتي ي غ ي   ت  ي، قحهللا ال هللا ل ي  باك   ف ا ح  ي ي   ال ي ب ض جي ير  ر قزيل  قي حق ًاال

 ي حقت ش كالحت  فلقتي ي ت  يتف، هت ي زيف ال تاال،  ي  اك ي     ر   الستميي   ت  ي  ل الا هؤالا   تل فل  جيلي ، حق ش    نضالف    ال يه  جي ير ال  ي تا يلال 
 فل تال ي  حتالئي، ي ل كت  بق ت   تك  تحالستق  كالحت  ي  حتالا  تالي   ال ي لغ  ح ا    ال ي تال يخ س الخ ف   ل  الر، فالض  باك  بال ز  ي قي    ي حق ش      ل  ي تي  ي جيلي
 ، ي  تالا ي تر  ي قي  ت  بال لل  غل ف ت  حتال    الست    تيي حقتش إلزي ت  ي قتي الا ي ف ياحت  يستتمي لال ي    فت  ي حق ش ه   قر يستحتج ي ي حق ش، س الخ يآل ال  ال الا  يق 
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 على طريق االبتالءات 
، غطدد  وجهدده واحنددرف بعيدددا  عددنهمكلمددا مددر بقافلددة أو ركبددان يف طريقدده فخددرج منهددا خائفددا  ي قددب  

بعدددما أصددب  علدد  رأس قائمددة  الدد ين يبحثددون عنددهمددن أجندداد فرعددون أو حلفدداؤه  خشددية أن يكونددوا
  21﴾ القصص: َربِ  جَنِ يِن ِمَن اْلَقْوِم الظ اِلِمنيَ  ﴿ :، ولسانه يله  ابلدعا  قائال  املطلوبني

صدحرا  مصدر يف  فرعون إىل موت حمتمدلجنود من موت حمقق عل  يد  فارا  خرج موس  من مصر 
، وال بدده ظمددأ مشسددها احملرقددة يملف سددة، وال مددا   كافيددا  يددرو ا اإذ لددي  معدده مايدددفع بدده دواهبدد ،الواسددعة

 ! أني  وال جلي  يستأن  به يف ه ا الطريق املوحي
ال يدددر  إىل أيددن تسددوقه فهدد ه هدد  املددرة األوىل الدديت خيددرج فيهددا مددن مصددر، و إندده يف حددرة مددن أمددره، 

واألمددور  ؛مددن أحددداع ، وال مددا سدديلقاه يف هدد ه الغربددة املوحشددةيف هدد ه الصددحرا  الشاسددعة قدددماه
 ! ولكن ع ا ه الوحيد هو غنيمته ابلبعد عن فرعون وبطشهت داد تعقدا ، 

مدن فدرع  سدده علد  الرمدال ظل جيري وجيري حى ابتعد متاما  عن املدينة اليت خرج منها،   ألقد  
 يف سر ه ا اإلبتال  املفاجو !فكر بعيناه إىل السما  ي صَ ، وشخاإلجهاد

ت ْم َأْن َتْدخ ل وا اجْلَن َة َوَلم ا َيَِْتك ْم َمَثل  ﴿ يق األنبيا  واملرسلني واملصلحني ولكنها طبيعة طر  َأْم َحِسبـْ
ه م  اْلَبْأَساء  َوالض ر اء  َوز ْلزِل وا َح   يـَق ـوَل الر س ـول  َوالـ ِذيَن آ َمن ـوا َمَعـه  ال ِذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبِلك ْم َمس تـْ

َِ  َقرِيب  َمَ  َنْصر   َِ  َأاَل ِإن  َنْصَر ا  .214البقرة: ﴾ا
ا ن بدأ يفكر ويستعيد ب اكرته ما تعلمه يف قصدر فرعدون عدن حددود مصدر اجلغرافيدة، فهدو يريدد   

ألهنا أقرب بلد ملصر من خارج حدودها، ولي  لفرعون وملئده سدلطان علد   ؛أن ي هب إىل مدين
 ؟. طريقها يف ه ه الصحرا  الواسعة يعرف كي  سيهتدي إىلمن فيها، ولكنه يف ذات الوقت ال 

                                                                                                                                                                            

 هت ي ي حلت ،  تالا  تر ي ف ياحت  ي تقطتهللا طفت    الت  قطلِّ  ي    يالس  ه  ي  الا ي ر يس  فكالر ، سي  احيه  ت حي ي ر  كل   ،    ا  ت حي بال لل  غل في   الا  فكل  
 (.ف ا ر  اي    س ) ي   حظ ه  في ت  د ب ي ال ،(ف ا ر   ر   س ) ار قشحُ  قي كالر حقش ك   نزي   ق   ي فال ف ياح  !   س   ي  الا ي ر حفسهللا ه  ي طف 
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وهنددا كددان دعدداؤه إىل ربدده أن يهديدده سددوا  السددبيل، ويقدديم خطددوه علدد  طريددق األمددن، ويدددفع بدده إىل 
ـــِبيلِ شددداطو السدددالمة، ﴿  ـــاَل َعَســـى َريبِ  َأْن يـَْهـــِدَييِن َســـَواَء الس  ـــَه تِْلَقـــاَء َمـــْدَيَن َق ـــا تـََوج   ﴾ َوَلم 

 .فاستجاب هللا دعا ه ورحم كسرة قلبه، وهداه إىل أقرب الطرق إليها، 22القصص:
  موسى يلاأ إىل مدين

بعدددددح سددددداعاهتن نومدددددا  يف موسددددد  قضددددد  ليدددددالس  وبعدددددد مثددددداني 
هدددددد ه يف ابقدددددد  الوقددددددت كددددددل قطددددددع و املغددددددارات والكهددددددوف، 

عل  رمال الصدحرا ، ومشيا   سعيا  وجراي  املسافات الشاسعة 
بدددأت حددى ْعشدب سدددا  جلوعده يقتدات مددن بعدح النبددات وال

 .(1) تلوح له من بعيد "مدين"معامل مدينة 
منهكدا  متعبدا ، قدد أعيداه اجلدوع وْغدربيَ وجهده بد اب الصدحرا ، وتقطدع نعلده  وها هو ا ن وصدل إليهدا

يده أو   لنسدبة لده، ال يعدرف فيهدا أحددا  يمن كثرة املشد ، ليبددأ رحلدة جديددة يف بلدد جمهولدة املعدامل اب
يسدددقيه .. فهدددو كالراكدددب الددد ي قفددد  مدددن سدددفينة غرقدددت، وألقدددت براكبهدددا يف املدددا ، فكدددان يطعمددده و 

 أسعدهم حظا  من وضع رجله عل  اليابسة، ولو كان يف مورد الوحوش!
لدددد ا جتددددده يرقددددب األحددددداع يف هدددد ه البلددددد بتددددأنس شددددديد غددددر معهددددود علدددد  شخصدددديته االنفعاليددددة 

أد  اندفاعدده مددرة إىل أن قتددل، ويف املددرة الثانيددة ظددن  ، فقددد تعلددم مددن أخطائدده السددابقة؛ إذ(1)املندفعددة
 تلمي ه الغيب أنه يريده فأفش  كل األسرار!!

أمددا ا ن فهددو يرقددب األحددداع بتددأنس ورويددةس شددديدةس رغددم مددا يددراه علدد  بئددر مدددين مددن غرائددب وأمددور 
 تنكرها الفطرة السليمة.

 موسى وماء مدين 

                                                           

 ا قي  حل  يأل ير, في ي سف  ي  ط  ال  فلسطلر قبال   ق ي ال,  لث ي  كالر ي  س     يي  ا ل   ال  ال. يلر ( تقك 1)

ضت   ي    ت  تت  لت جت   ج يهتتال ألييا  ل ت  يإلقتت ، فتتي كالحتت    قتتي  ت  التت  ي  كتس  تتر   ت ؛  ستت  ال تهللا ي ستت   قتف  ستتل    ف تتهللا،     ت  ت تتر يحف ال  ت ( 1)
 ك  يالا ف ا ر   قتهللا في حفسهللا. ، ال فسي  ر فط تل   طبالال ،     يجل  بطش ف ا ر  ت  لهللا ال  ي مل ،  للز بق تهللا ي حفس    يحف ال لتهللا   يتهللاق  هللا  ِّ 
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بلهدم وغددنمهم وحيملدون املددا  هدة يتد احم حوهلددا الرعداة إبمتشاد  موسد  حددى وصدل إىل بئدر واسددعة الْفو  
ـا َوَرَد َمـاَء َمـْدَيَن َوَجـَد عليـه أ م ـًة ِمـَن الن ـاِس َيْسـق وَن ﴾ ﴿، إىل خيدامهممنها  ، 23القصدص: َوَلم 

يتدددافعون علدد  البئددر لكدد  غددال  شددداد تفتقددر وجددوههم إىل الرمحددة، وقددد كددانوا قرابددة األربعددني رجددال  
شدداعر كلثــوم   عمــرو بــننهم قبددل أن يعكددر صددفو املددا  األوائددل الدد ين قددال يف مددثلهم يسددق  كددل مدد

 تغلب:
 ونشرب إن وردان املاء صفوا ... ويشرب يريان كدرا وطينا

أنه وجد بعيدا  عن ه ا ال حدام امدرأتني تددفعان وحتوطدان علد  غنمهمدا  موس لكن ما أاثر دهشة و 
فاسدتوقفه ، 23﴾القصدص: ِمْن د وهِنِم  اْمَرأَتـَنْيِ َتذ وَدانِ َوَوَجَد  ﴿ لك  ال يدخال عل  غنم الرجال

 !، رغم ما عليهما من مسات العفة والشرفخروجهن يف مثل ه ا املكان امل دحم ابلرجال
وسددأهلما مسددتغراب : أي حدددع جلددل جعلكمددا لرجددان مددن فتقدددم حنوبددا وشدد  حددى وصددل إليهمددا 
 ﴾. اما َخْطب ك مَ  ﴿بيتكما يف ه ا املكان امل دحم ابلرجال ؟!

إن لدددينا مددن األدب واحليددا  مددا جيعلنددا ال ندد احم الرجددال يف  فقالتددا: فأجابتددا عددن السددبب بكددل أدب
، ﴾   ال َنْسـِقي َحـ   ي ْصـِدَر الرِ عـاء  َوأَبـ وان َشـْيخ  َكبِـري﴿ السقيا، فنصرب حدى ينتهدوا   نسدق  حندن 

 ، ولي  يف بيتنا من يعولنا.فهو شيخ كبروما دفعنا ل ل  إال كرب سن والدا 
اليت  - فلما علم سبب خروجهما وحاجتهما لرجل يقو  عل  م امحة الرجال، اثرت خنوته ومرو ته

فقلددد كددان مددن األجدددَر اباللتفددات هلدداتني املددرأتني ذوو القرابددة والعشددرة مددن  -ماتددت عنددد األخددرين
 ! عرفهما وال تلحقه ب كهما مالمةغريب ال ي

حاجتده ومدن يف  حاجة الناس كدان هللايف  ندب نفسه ليسق  هلما، فمن كان حالولكنه عل  كل 
 .(2)فرج عن أحدهم كربة فرج هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة

 موسى يرفض الصدام 
                                                           

رَر هللُا علرره  . َس هللُا عنه ُورب   من ُورَرب  يروم  القرامر   من ُوَرب  الهنرا ، نفَّ  ُورب    ميمن   عن نفََّس  منه ي  ج    يلث حقتهللا   ( 2) رَر علر  معسرر  ، رس  ومرن رس 
 تر  تيلث ق تي  2699  ي   ستل   ت ق  " العبُه فر  عرون  أخرره مسلم ا ، ستره هللُا ف  الهنرا واآلخرِ  . وهللُا ف  عون  العبه  ما وان ف  الهنرا واآلخرِ  . ومن سترَ 

 . ه ي  
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وجد نفسه قد يقع يف مأزق صدام  جديد يف بلدد ال يعرفده فيهدا أحدد، عليه السالم موس   ولكن  
 -كعادة أي طابور وزحام  –ند البئر جتنبا  ألي شجار قد حيدع معهم ع فهو اليريد م امحة الرجال

 بعدما أيقن أن ضربته قاتله!
 ؟: هل توجد عني ما  أخر  غر ه ه يف ه ا املكانفسأهلما

مددن  فقالتدا: توجدد عددني مدا  يف مكدان كدد ا، ولكدن وقعددت عليهدا صدخرة عظيمددة مدن اجلبدل فلددم يقدو
 .لرجال عل  رفعهايومها ا

، ومتكن بقددرة اليت خارت أثنا  سره يف الصحرا واستجمع قواه  إىل تل  الصخرة، ف هب موس 
 .وسق  هلما (1)عن البئر إزاحتهاهللا من 

ــَوىل  ِإىَل الظِ ــل ِ  ﴿ منهمددا علدد  قوتدده، وال  دون أن ينتظددر مدددحيا  ، 24﴾ القصددص: َفَســقى هَل مــا     تـَ
 .24﴾ القصص: تـََوىل  ِإىَل الظِ ل ِ ﴿ ، بل ال مكافأة بطعام سدا  جلوعهشكرا  عل  صنيعه، و 

يف  -فما كان أحوج موس  ؛ صورة تستحق من الشعرا  والروائيني الوقوف عندها طويال  وايهلا من 
بل من قدارة إىل  - إىل استغالل ه ا املوق  وهو اجلائع املطارد اهلارب من بلد إىل بلد - نظر قومس 

النبيدني أت  املصدلحني ومدن قدبلهم لكدن أخدالق جوعده،  إىل ش   مدن طعدام يسدد - أخر  (2)قارة
وودال  ،ذل  كله وجتن  حيرابهبا مدن هبدر األضدوا  إىل سدكون الظدل وخفائده حيدث روعدة االسدتكانة

َزْلَت ِإَ   ِمْن َخرْيٍ َفِقري  ﴿ ول ة املناجاة  ،السكينة  ﴾. َربِ  ِإأ ِ ِلَما أَنـْ

ت اأسدددددفار وتدددددنقالت وعبدددددادات ودعدددددو  مدددددن يلهاصدددددبحت حيددددداهتم حيدق تفاصدددددأالددددد ين مدددددا أحدددددوج 
  كلدددده يف العددددرا  أصددددب  ذلدددد-وأكلهددددم وشددددرهبم وصددددحوهم ونددددومهم ولقددددا اهتم وزايراهتددددم  ،ودمعددددات

                                                           
 ،  ل ال  سق  فالقتل لال ي حالس،  ر ج الا  يِّال  قتل لال ال قم   الللال ُقم ى   ئ  ي    ه ا    ر ي مطال   ا ي   غل ه ال ير   س  ال هللا ي س   قالد   (1)

 (.283ص /4( ق  )تفسل  ي      ي  جلز =  ر اط   ج380ص /3يحظ  تفسل  )زيي ي  سل  ج

لر( ( 2) ،  لث تقتك اتبهللا جزيت   ستلحالا ق ضالً  ي تييي  سل    ى  ق ي ي ا قي  ر قال   قف يق ال،   يفي ي  كر ي ا ال ق   تقك  لح ال  ،يأل ير في قال    س التقك ) ي 
 .ييم  قال    س ال
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(، ويوشدد  أن تلددد  معهددم كددامراهتم غدددرف تغيدددب عنهددا الشددم ال  إمرباطوريددةوأصددبحت حيدداهتم )
 ! نومهم ودورات خالئهم

ال  محى ذل  القلب ال ي ينبح بداخلك مبكل ما أوتيت وااملعروف وتول واافعلموس  يناديكم .. 
إذا أحسنت ألي شدخص ، الكرمي سبحانه وتعاىل مأن جيازيك مه يتمىن الشكر واجل ا  يكفيكو جتعل

فابتعدد عندده، ال حتددرج ضددعفه، وال تل مده شددكرك ، واصددرف عندده وجهدد  لدئال تددر  حيددا ه عدداراي  أمددام 
 فيه. توىل بكامل ماألنه " من "توىل   "ذهب" بدال  س  عن مو  يقل هللا سبحانه وتعاىل مل ،عيني 

 موسى واحلياة الرِبنية 
َزْلَت ِإَ   ِمْن َخرْيٍ َفِقري   ﴿ :﴾ يدعو ربه ويقول َفَسقى هَل ما     تـََوىل  ِإىَل الظِ ل ِ  ﴿  ﴾َربِ  ِإأ ِ ِلَما أَنـْ

موسد  ربده مرة الرابعة، فلقدد اد  بربه يناديه ويناجيه بطلب جديد لل تعلقوهنا جتد قلب موس  م
﴾ وقدد اسدتجاب هللا دعدا ه  َربِ  ِإأ ِ ظََلْمت  نـَْفِسي فَـاْيِفْر ِ  فقال:﴿  عندما قتل الرجل املصري

 16﴾ القصص: فـََغَفَر َله  ِإن ه  ه َو اْلَغف ور  الر ِحيم  ﴿ 
َربِ  جَنِ ـيِن ون لده فقدال: ﴿   دعاه للمرة الثانية عندما خرج من مصر خائفا  من مالحقة جنود فرعد

 فنجا منهم ومل وس  به أحد منهم.، 21﴾ القصص:ِمَن اْلَقْوِم الظ اِلِمنَي 
  دعد  ربده للمددرة الثالثدة عندددما سدار يف صددحرا  مصدر الواسدعة ال يعددرف كيد  يسددل  منهدا طريقددا  

ــــ﴿  فرفددددع يديدددده مناجيددددا  ربدددده قددددائال : ،سددددهال  إىل مدددددين ــــِبيلِ َعَســــى َريبِ  َأْن يـَْه  ﴾ ِدَييِن َســــَواَء الس 
 فهداه ربه للطريق الصحي  وها هو ا ن داخل مدين آمنا مطمئنا .، 22القصص:

وا ن يريد أي خر من طعام ألنه مل أيكل من  عدة أايم إال ورق الشجر؛ فرفع يديه يسدبقه حسدن 
َربِ  ِإأ ِ  َقدالَ فدَ ظنه بربه ال ي اسدتجاب لده مدا مضد  مدن دعدوات وأند ل عليده كدل هد ه اخلدرات ﴿ 

َزْلَت إىل ِمْن َخرْيٍ َفِقري   فقر إىل ند ول امل يدد مدن خراتد  الديت قسدمتها ، فأا 24﴾ القصص:ِلَما أَنـْ
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َ َا ﴿، يل ايرب؛ فاستجاب هللا دعا ه ى وصدلت إىل ﴾ ح اْسِتْحَياءٍ  (1)َعَلىَتِْشي  َفَااَءْته  ِإْحَدا
 ونفح عن ثيابه ال اب ..، فلما رآها قام حيث جيل  حتت الشجرة

ِإن  َأيب يَـْدع وَم لَِيْازِيَـَك َأْجـَر َمـا َسـَقْيَت ﴿  :خضوعدون تكسر وال فقالت له بكلمات واضحة 
 .25القصص: ﴾ لََنا

أنه  عرف موس  من أمر أبيهاسبق و  وقد ،أو ريبة إهنا رسالة واضحة ال حتمل أي تساؤل أو نقاش
 أن يسددع  إىل موسدد  ملددا بعددث اببنتدده إليدده، وجلددا  إليدده بنفسدده ولددو كددان يف اسددتطاعته« شدديخ كبددر»

 .يدعوه إىل الن ول عنده

أجاب موس  الدعوة وسار مع الفتاة مبحاذاهتا يتقدمهما خبطوة أو خطوتني حى وصال إىل بيدت ف
 أبيها.

 موسى ف ضيافة الشيخ الكبري 
لشددديخ علددد  موسددد  وقدددال لددده أ لضددديافته، فسدددلم ا"فلمدددا دخدددل موسددد  علددد  الشددديخ إذا ابلطعدددام مهيددد

 ، فقال موس : أعوذ ابهلل ! اجل  فتعيا 
 فقال الشيخ: ومل ذاك ! ألست  ائع ؟! 

، وإا مددن أهددل بيددت ال نطلددب  ملددا سددقيتولكددن أخدداف أن يكددون هدد ا عوضددا  فقددال موسدد : بلدد ، 
 خرة عوضا من الدنياعل  عمل من أعمال ا 

 آابئدد ، نقددري الضددي ، ونطعددم الطعددام؛ي وعددادة : ال وهللا اي شدداب، ولكنهددا عددادفقددال لدده الشدديخ
 .(1)"فجل  موس  وأكل

                                                           

 يحظت  ي فتنر   الاهتال الص( كالر  ر ي   كر قر  قف    التلال ب حلال  ت اي ب  الا     ر احي ال  ق د   قحلال كالح  ت اي ال  يست  الا، فك حي    ي  قت د  حت1)
  حلتال قي غ ى  يحلال فتابك بهللا،  غ ى   بستلال فكستل  بتهللا،  غت ى  ستالحلال فحطقت  بتهللا،  ت  فتالض الت  يأل ض  تت   اتل  ال تهللا! يحلتال ال ت ات  الت  يأل ض،   

 ت ا  ال    الا، تت    ف هللا قي الهال،  تقق  بهللا مطالهال،   ضط    هللا ك الحلال!

 .6/202تفسل  ي بغ    (1)
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أفضدد  فدديهن موسدد  مبكنددون سددره وقددص خالهلددا  –كعددادهتم   –ثالثددة أايم ته يف ضدديافموسدد  وظددل 
 .حى وصل إىل ما  مدين   والدتهقصة حياته من

، 25﴾ القصدص: ْلَقـْوِم الظـ اِلِمنيَ فـََلم ا جاَءه  َوَقد  عليـِه اْلَقَصـَد قـاَل ال َزَـْف جَنَـْوَت ِمـَن ا﴿ 
ملدا وصدله عدن  مدن ابب طمأندة موسد  وإ دا مدن ابب اجلد ماملبشدرة وما نطدق الشديخ هبد ه الكلمدات 

قضدداها موسدد  عنددده يتسددمع  كددان الشدديخ خددالل هدد ه األايم الدديتفقددد  متددواترة،  موسدد  مددن أخبددار
 موس  ال ي سدع  لقيدادة بدين منهم خربالشيخ لتجار، وقد علم أخبار مصر وحاكمها من قوافل ا

ولكدددن سدددرعان مدددا انكشددد  أمدددره فهدددرب إىل املسدددتبد، فرعدددون  ةضدددقب يدددر مدددنإسدددرائيل حندددو ثدددورة حتر 
نصددر بددين "  مددن طلددب موسدد  ئرعددون قددد يددالصددحرا  فددراراَ مددن مالحقددة جنددود فرعددون لدده، وأن ف

ن بال دابة يركبها ، إذ ال يعقل أن يعيي إنساشاسعةصحرا  مصر ال ظنا  منه أنه هل  يف "إسرائيل
داخددل الصددحرا  حددى وال زاد يتدد ود بدده، وال سددالح يدددفع بدده دواب الصددحرا  ووحوشددها هدد ه الفدد ة 

 ! خيرج منها
 فتأكد الرجل من صدق ما قصه موس  عليه فساق إليه ه ه البشر  ليطمئن.

 فارس أحالمها 
كدال   ر اإلوان يدتألأل يفنو  ال و وملَ  ،تهمن ل الشيخ الكرمي وسكنت إىل صحب هدأت نف  موس  يف

 .منج ب إليه" "شبيه الش   :ا قالواوفيح اإلخالص يتفجر من كال الرجلني وكم ،القلبني
عرضدت إحدد  بندات اليت سرحل موس  بعدها عدن بيدت الشديخ، وقبل أن تنقض  األايم الثالع 

ومتنيهدا أن  مبوسد ، ثناايه إعجاب ه ه الفتاة يف  الفطن الرجل عل  أبيها عرضا ، يقرأ األب الكي ي 
 فحلم أي فتاة ب وج ال يتخط  موس  حبال من األحوال. يكون زوجا  هلا؛

ه ، ملدا زانده هللا بددر يف نفد  الشديخ وابنتيده عوامدل اإلكبدار واإلعجدابفلقدد كدان موسد  كرودا  فتيدا  أاث
ليدده بقددا  عاة حددب االسددتظهار مبوسدد  وقوتدده واإلنفدد  الفتدد فتحددرك يف ،مددن طبددع قددومي وخلددق كددرمي

كدان بده مدن   الغطا  عن البئر منفردا  مع صعوبة محله عل  ما ل  أقَ  ، أولي  هو ال يلطهارته وأمانته



  
75 

غتدده رسددالة أبيهددا ومل متتددد أطددرق رأسدده حينمددا بل   عفيدد  الطدداهر الدد ي، أولددي  هددو الرهدداق ؟!تعددب وإ
 .طيلة الطريق ؟! عينيه إليها

ال تدعدده وشدد  وي كنددا، بددل اطلددب مندده أن يعمددل عندددا و  ﴾ ﴿ اي أَبَــِت اْســَتْأِجْره  لدد ا قالددت الفتدداة 
حيجددر؛ وهبدد ا األجددر نكددون قددد كفينددا مشددقة سددق  الغددنم كددل يددوم، فلندد  لددن جتددد أبدددا  أفضددل مددن 

َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِوي  اأْلَِمني  موس  أجرا  تستأجره ﴿    26القصص: ﴾ ِإن  َخيـْ

 .رن ال هيبه ا العإىل موس  يعرن عليه  األب رأسه وهو يقلب كالمها،   ذهب فأطرق

 الزواج السعيد 
جلدد  الشدديخ إىل جددوار موسدد  وقددال لدده: اي موسدد  إ  وجدددت  قددواي  علدد  العمددل، أمينددا  عفيفددا  يف 

نَـــيَت  هــاتـَنْيِ تعاملدد  مددع بندداي، وإ  ﴿  ﴾ اللتددني رأيتهمددا عددن قدددرب  أ رِيــد  َأْن أ ْنِكَحــَك ِإْحــَدى ابـْ
ٍَ فَـِإْن َأْتَْمـَت َعْشـراً َفِمـْن ﴿ ، هبمدا وحيائهمداوعلمت مدا كدان مدن أد َعلـى َأْن ََتْج ـَرِأ ََثـاِأَ ِحَاـ

 ، فما قول  ؟ال ي أطلبه إن قبلت زواج إحداهن وه ا هو املهر، ﴾ِعْنِدمَ 

فتبسددم موسدد  وهددو يهدد  رأسدده ابملوافقددة، فمددن ذا الدد ي تعددرن عليدده امددرأة عفيفددة مثددل الدديت جا تدده 
 وسكنا  يف بيت الشيخ الكبر! ،ال واج منها وظيفة مستقرة وزد عل ، ويرفح! متش  عل  استحيا 

 أيُّ فت  ه ا وأيُّ فضل..!

دددن وجندددا، وْزوج عددددة منددد   دددا ي قادددب أيوي إىل الظدددل مفتقدددر ا، ا ن قدددد ْأجدددر وأمي سددداعات كدددان خائف 
 ..جل جالله الفتاحإنه فتْ  ووظ ! 

يفت  حى لو  فريج مهما ضاقت واستحكمت حلقاهتا..ويْ  ،الفتاح ال ي يفت  مهما بلغت املغاليق
ا..  ! لو بلإ االستيئاس مبلغهو حى  ظن كل اخللق أنه ال يفت  أبد 
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أن يكددون املهددر عشددر سددنوات لكن دده طلددب مثانيددة ألندده يعلددم أن بدددا مددن كددالم الشدديخ أندده يددود لقددد و 
اكم مثدددا  يطرة احلدددكاندددت تدددنص أن اجلدددا  الددد ي يهدددرب خدددارج سددد  -آن ذاك  -القدددوانني يف مصدددر 

؛ ومبدا أن حدب الدوطن كبدر، واملدر   (1)بسدبب التقدادم فدلن عداد فهدو حدر   ندهسنوات يسقى احلكم ع
حدددني وكدددن لددده العدددودة إىل وطنددده   جيدددد عائقدددا  يتدددأمل، ويضدددع  عملددده تبعدددا  حلالتددده النفسدددية؛ حدددرص 

والغريدب سدجني يف غربتده الشيخ أن يعود موس  إىل وطنه وأهله يف الوقت املناسب، فالغربة قاتلة، 
 وإن كان حرا .

َــا  فقددال:﴿ النقطددة الفضفاضددة يف اتفدداق زواجدده موسدد  هدد هحسددم لدد ا  َنــَك َأمي  قَــاَل َذلِــَك بـَْيــيِن َوبـَيـْ
ن اسددتطعت إمتددام ة فقددى فددال تلددومين، وإيددناممتمددْت الثفددلن أ ﴾ َعَلــي   اأْلََجَلــنْيِ َقَضــْيت  فَــاَل ع ــْدَوانَ 
َ   َعَلى َما نـَق ول  وَِكيل  هدية مين ﴿  العشر سنوات فه ا سيكون  .28القصص: ﴾ َوا

ال واج وكان هللا خدر شداهد ووكيدل، وهلل در هد ا الشديخ الد ي زوج موسد  ال بنتده رغدم أنده بدال و  
 مال، وال سكن، وال عمل ! 

هدددا فلددددن وديدددن، فلدددو أحبهدددا سددديكرمها، وإن كره لددددقس صددداحب خْ ل وجهدددا يولكنددده اكتفددد  البنتددده أن 
 لمها.يظ

 سنوات ااعداد والتاهيز 
ابنة الرجل الصان ومكث يف مدين يرع  الغنم كعدادة كدل نديب قبدل إرسداله برسدالة  موس  منت وج 

مهنة أخر ،  ةحيي     اشتغل بعد ذل  (2)نيب إال ورع  الغنم هداية البشر وإصالح دنياهم، فما من
الغددنم مددن أكثددر األنعددام شددرودا  ؛ ألن تيب علدد  الصددرب، وتعلددم جلمددع الشددتاألن يف رعدد  الغددنم تدددر 

                                                           

 فت   ت يي  ،ال  قر تحقضي ي يا ى ي جحالئ ت  فتي  ت يي ي جحال تال  ب ضتي اات  ستحلر  تر لت    قت ع ي ج ي ت لحص   ي  ق   قالح ر يإلج ياي  ي جحالئ  الزيد  (1)
 .1950 سح   150(  ر ي قالح ر  ق  15 ف    يي ي  مال فال  ب ضي سح   ال    لحص ي قالح ر ال  م ،    . ي  الي   ق  ) ،ي جح    ث سحلر

ما بعث هللا نبررا  إ  رعر  المرنم، فقراح ألرحابهت وأنر : فقراحت نعرم، ونر  أرعاهرا علر  قررار   د   قل    ال هللا  ستل  ص   ( ار ق ي ه ي  ، قالدص قالد  س  2)
ًي، تح ا   لر يألح  الا ب ي  اتي ي غتح  فح تي   يي يتس ا ت  م الطتاًل،  ح تي   حت ، ا ت  حجتال   ر  يلث ق ي ه ي  ؛  قي  2262  ق     .   ي  ي  مال   ألهل مو 

  ح ي   يي  ي ا    يييًي،  ح لحال    ي ا   تالج ًي قل ي    اللل  قج  لر.
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عن القطيع، وحتتاج إىل قائدس صبورس يسوسدها، كمدا هدو حدال البشدر مدع أنبيدائهم وقدادهتم، حيتداجون 
إىل مدددن يسوسدددهم ويصدددرب علددد  أذاهدددم، فالداعيدددة البدددد أن يتحلددد  بسدددمو السدددما ، وذلدددة األرن، 

 الناس من حوله. وثبات اجلبال، وصرب اإلبل، وإال انفح  

هكد ا ندر  القدددرة اإلهليدة تنقددل موسد  مددن مكدان إىل آخدر، ومددن طبيعدة إىل أخددر ، ومدن عددادات و 
نع الرجددال ليدد داد يف كددل يددوم حنكددة وعلمددا  وحكمددة، فتجددارب احليدداة تصدد ؛قددوم إىل عددادات آخددرين

جتربددة  ؛ فمددنجتددارب سددابت يف تكددوين شخصدديته وصددناعته علدد  عددني هللاموسدد  عدددة قددد خددان و 
إىل جتربددة االندددفاع والتهددور حتددت ضددغى  التدددليل مددن أمدده ومددن آسددية امددرأة فرعددون،الرعايددة واحلددب و 

الغددي؛ احلبددي  ممددا يشدداهده مددن ظلددم لبددين إسددرائيل، إىل جتربددة الندددم والتحددرج واالسددتغفار بعددد قتلدده 
إىل جتربدة الغربدة والوحددة  للمصري، إىل جتربدة اخلدوف واملطداردة والفد ع عنددما الحقده جندود فرعدون،

ع يف صحرا  مصر حى وصل إىل مدين، إىل جتربة اخلدمة ورع  الغنم ملدة عشر سنوات بعد واجلو 
 حياة القصور وال ف ال ي عاشه يف قصر فرعون

ليسدددتطيع قيدددادة بدددين إسدددرائيل ويسدددتطيع مواجهدددة  -دون إرادة منددده  –خدددان كدددل هددد ه التجدددارب 
شددونة العدديي ومشددقة السددفر مل خيددرج موسدد  مددن قصددر فرعددون والقدد  مددا القدداه مددن خ فرعددون، فلددو

 وع اب الغربة، كي  كان سيشعر مبعااة بين إسرائيل؟!

سيتعامل مع  كان  كي اليت ه  من أكثر األنعام شرودا ،   وإن مل يتعلم موس  الصرب من رعيه للغنم
  بكل ه ه احلدة اليت كانت ومازالت رواسبها متعلقة به ؟!هو يسوسهم و و بين إسرائيل 

دون أن يشددعر علدد  خددى طويددل مددن الرعايددة والتوجيدده، ومددن التلقدد  ه السددالم عليددلقددد سددار موسدد  
إذا أرادم هللا ألمـــر هيـــأم لـــه وهيـــأ لـــك وصددددق القائدددل:  والتددددريب، قبدددل النددددا  وقبدددل التكليددد 

حيتداج  ،؛ وتكلي  هللا ملوس  حبمدل الرسدالة تكليد  ضدخم وشداق متعددد اجلواندب والتبعداتأسبابه
جددارب واإلدراك واملعرفددة والتدد وق يف واقددع احليدداة العملدد ، إىل جانددب صدداحبه إىل زاد ضددخم مددن الت

 هبة هللا اللدنية، ووحيه وتوجيهه للقلب والضمر.
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صددل  هللا عليدده  عدددا رسددالة حممددد -ورسددالة موسدد  ابلدد ات قددد تكددون أضددخم تكليدد  تلقدداه بشددر
رشدا ، وأثبدتهم ملكدا ، فهو مرسل إىل فرعون الطاغية املتجرب، أعى ملوك األرن، وأقدمهم ع -وسلم

 وأعرقهم حضارة، وأشدهم است الال  للخلق واستعال  يف األرن.

م اقددده، فمدددردوا عليددده  اسدددتمر وامرسدددل السدددتنقاذ قدددوم قدددد شدددربوا مدددن كددد وس الددد ل حدددى كمدددا أنددده 
 ه التجدارب الديت كان حيتاج لكل ه  استنقاذ قوم كه ال  عمل شاق عسرو واستكانوا دهرا  طويال ، 

 .السالم يف حياته قبل ن ول الرسالة عليه خاضها موس 

  إىل مصر ننياحل 
 مدددن الغربدددة قضددداها موسددد  يف صدددحرا  مددددين الواسدددعة بدددني جباهلدددا ورماهلدددا وخشدددونة عشدددر سدددنوات

يعتين حيسرته الصغرة وماشيته طوال النهار، ويف الليل خيتل  بنفسه ليق  متفكدرا  يف بدديع عيشها، 
 وشريعة جده األكرب إبراهيم عليه السالم.  خلق هللا، متعبدا  له عل  دين

َجد  مَحيدهب ل  وقد قض  العقد الرابع من عمره،  أ  هبن، حبلوها ومرها عشرة أعوامت ا ن مرا   حي
ألخدد  قدرار العددودة مند  فد ة ا ن يفكدر يف االسدتجابة ملشدداعر الشدوق الديت تدفعدده  وهدا هددو، ابلد ايدة

 إىل مصر، بعدما وىف ما عليه.

متناسديا  ولدو وخيون ه ه املخداطرة، املغامرة،  تل يغامر اطر ه ا اخلمثل عله جيكي    َقديرولست أْ 
 ؟!يتآمر مع املأل من قومه ليقتلدوه للحظات النف  اليت قتلها هناك، بل ومتناسيا  فرعون ال ي كان

ه أحدد عشر قادرة عل  تبديل الناس وطم  الوجدوه، وابلتدايل لدن يعرفدتل  السنوات اللعله ظن أن 
، واحلنددني ال ائددد ةر امليددل الفطددري  دداورة األهددل والعشدد ازدايد لعددل وأ، إن عدداد إىل مصددر؟! مددن املددأل

 جعله ال يطيق املقام يف الغربة ؟! -حى وإن كان أهلها ظاملون  -لبلد املنشأ واملولد 

 كل ه ه االحتماالت واردة .. وقد صدق الشاعر إذ يقول:

 بالد ألفناها على كل حالة
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 وقد يؤلف الشيء الذي ليس ِبحلسن

 وتستعذب األرض اليت ال هوى ِبا

 ! وال ماؤها عذب ولكنها وطن

وحلدم العدودة إىل حضدن أسدرته وإخوتده يد داد يومدا  بعدد يدوم، املهم أن احلندني إىل مصدر زاد يف قلبده، 
 .قر فيهاليست ،(1)ب وجته وولدهيف أن يعود ملصر  -والد زوجته-استأذن من صهره فحسم أمره و 

ملسدده مدن موسد  مدن تصددميم وعد م جداد علد  العددودة إىل  ملدا ؛علد  مضدح فدأذن هلدم الشديخ الكبددر
 مصر.

وقدت صدفا  ووضدوح جندوم السدما ،  عنددما حتدني  و  ،وهيأ رحلدهمع زوجته وع موس  أشتات متاعه 
 ..وانصرفوا دعا هلم خبر .... فبارك ترحاهلم و عوا الشيخ ود  

 الطريق إىل مصر 
حدى وصدلوا عندد طدور علد  َهددي النجدوم، حندو اجلندوب  إىل مصدر وقدد سدار حيهلدهذا عائدد  ها هو
واسدت ت جنومهدا خلد  السدحاب تلبدت السدما  ابلغمدام، ، بظالمه ليلفلما حل عليهم ال سينا ،

 الداكن !

بدددأت السددما  متطددر   ، (2)ههبددا يف طريقدد يهتددديكددان طريددق لعدددم رؤيددة النجددوم الدديت  فضددل موسدد  ال
 واشتد الربد القارص !را  شديدا ، مط

                                                           
ا تتيي  هال   تقتت د ي تتت  ي  ير    هتت     ستت    تتيًي ستت ال   ج اتت     هتت  يستت  لتتيد التت    حتت  ي غ  تت  ق  قحتتهللا غ يتت  ي    تتي )يحظتت  ققتتص يألح  تتالا  لتتيكت    (1)

 (.173ي حجال  ص 

ي َوُهرروَ  ﴿  تت ، ي اتت خ  تتر ي غتت  ،  ي اتت الد  تتر ي جحتت  ؛ قتتالد  ص  تتر م  لتتال ُ ، ف تتال  الهتتتييا ي ستتالئ ير  تت  ً ا هتتي   يقتتك ي حجتت    (2)  النُُّجررومَ  َلُكررمُ  َجَعررلَ  الَّررذ 
ررْلَنا َقررهْ  َواْلَبْحررر   اْلَبررر    ُظُلَمررا    ف رر  ب َ ررا ل َتْ َتررُهوا تتال     قمتتص   تتر، 97﴾ يألح تتال ص َرْعَلُمررونَ  ل َقررْوم   اآْلَرررا    َفلَّ   تتر  ستتل  ر فتتي ي قتت  يا  قتتي ياتتتل  للتتتي   لتتال ي ب  

 .ي  ق ي ر ي قي الا    ياتل  في ه ي ي  ل 
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  مبددن معدده ليسدد حيوا وجلددوأاا النددوق  انددب صددخرة بددوادي طددو ، عددن السددر،  فتوقدد  موسدد 
لدد ا  حتددل؛ر فطريقدده  بصددريو شددرق النهددار إىل أن ي يف أمدداكنهم ، أو يبيتددواالسددما  إىل أن تصددفوهندداك 

فظل حياول ملناسب ابلرحيل أو املبيت، يستدفئون هبا إىل أن يتخ  القرار احاول أن يشعل هلم ارا  
 !!فلم تشتعل النار أن يشعل 

ولكدن عنايددة هللا  - كحدال أي إنسددان حدل عليده الظددالم ولدي  معدده مدا يستضد   بدده  –فدأمل بده اهلددم 
 .. أدركته 

 ! من فامل اوف كلهن أمان         إذا العناية الحظتك عيوهناو 

أن ينطلدق إليهدا  ، فقدررر  ارا  مشتعلة  انب جبل الطدورإذا به يأن يشعل النار، فبينما هو حياول 
 10طه: ﴾ فـََقاَل أِلَْهِلِه اْمك ث وا ِإأ ِ آَنْست  اَنرًا﴿ وأن يدع أهله حيث هم، وحده، 

 هو أتكيد هلم حين يظلوا مكاهنم، وأال يتحولوا - (1)«اْمك ث وا» ،«اْمك ث وا»ألهله: ويف قوله املتكرر 
ق؛ إذا  فمدن احلكمدة يدمن يكون عند النار، فلرمبا كانوا ركبا  مسافرا ، أو قط اع طر  ألنه ال يدر عنه، 

ويدددفع هبددم إىل هدد ا املصددر  أن يدد هب وحددده، ويتحسدد  أمددرهم وخددربهم، مددن غددر أن يقحددم أهلدده
 وخيطى له فقال: فيم يفكر ،   أشرك زوجته حيدبه العايلا هول

  7النمل: ﴾ يك ْم ِبِشهاٍب قـََبٍس َلَعل ك ْم َتْصطَل ونَ َسآتِيك ْم ِمْنها ِبََوٍ َأْو آتِ ﴿ 

َها بَِقَبٍس َأْو َأِجد  َعَلى الن اِر ه ًدى﴿   10طه: ﴾ َلَعلِ ي آتِيك ْم ِمنـْ

أيي بقدددب  مشدددتعل مدددن هددد ه الندددار ليسدددتدفئوا بددده إن قدددررا املبيدددت، أو يهتددددوا بددده يف يريدددد أن هدددو ف
 قررا االرحتال ..  طريقهم إن

 وذهب إىل حيث ير  النار ..س  عل  عصاه، اتكأ مو 

                                                           
 .29،  في س    ي ققص يآل    ق 10كل   )ي ك  ي( ت     ال   سالر   س  في س    طهللا يآل    ق  (1)
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، ،مددن الندداس ا  العجيددب أن موسدد  عليدده السددالم عندددما اقدد ب مددن النددار مل جيددد عندددها أحدددولكددن 
 !ت داد اشتعاال  رغم هبوب الرايح ون ول األمطار ووجد النار

 فأبطأ ْخطواته واجته جنوها وهو يدق يق النظر ..

دددع َيسددددر  فلمدددا صدددار قددداب قوسددددني أو أدىن أدرك أن توهجهدددا لدددي  ارا ، بدددل ومدددديح فسدددفوري ْمشي
 بداخل أفرعها سر الدما  يف الشرايني !

ـــا﴿  - ـــا َجاَءَه ـــاَلِمنيَ  ن ـــوِديَ  فـََلم  َِ  َربِ  اْلَع ـــْبَحاَن ا َـــا َوس  ـــْن َحْوهَل ـــْن ِف الن ـــاِر َوَم ﴾  َأْن ب ـــوِرَم َم
 7النمل:

 ، فلم ير  شيئا  ! بة وخشوعا  وتلفات َحوله مضطراب  زادت املكان هيفاستوقفته ه ه الكلمات اليت 

 نداء هللا ملوسى 
ـا مدن مكدان الندار ﴿ أكثدر وأكثدر .. رويددا .. رويددا  حدى اقد ب شدديدبددأ موسد  وشد  بتدأنس ف فـََلم 

 اْلم َبارََكِة ِمَن ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد اأْلَمْيَِن ِف اْلبـ ْقَعةِ  ﴿ نودي ندا  جديدا  .. ابلتحديد﴾  َأََتَها ن وِديَ 
 29القصص: ﴾ الش َاَرةِ 

( َوَأاَن 12)( ِإأ ِ َأاَن رَب ـــَك فَـــاْخَلْع نـَْعَلْيـــَك ِإن ـــَك ِِبْلـــَواِد اْلم َقـــد ِس ط ـــًوى 11اَي م وَســـى ) ..﴿ -
 13﴾ طه:اْختَـْرت َك فَاْسَتِمْع ِلَما ي وَحى 

لدددديت جتلدددد  عليهددددا ربنددددا ذو اجلددددالل وسددددجل ضددددمر الوجددددود ذلدددد  الندددددا  العلددددوي، وبوركددددت البقعددددة ا
  يلقدداه يف أكددرم موقدد عليدده السددالم واإلكددرام، ومتيدد  الددوادي الدد ي ْكددر م هبدد ا التجلدد ، ووقدد  موسدد 

 (... أا ؟ !؟ريب !! اختار  : )إنسان، يردد بني نفسه

مع إىل   قاوم َرعش ته، واعتدل يف وجل، وَسلت نعليه من قدميه وجثدا علد  رْكبتيده حْمنيدا  رأسده يسدت
 قائال : فلذا بندا  اثلث يْعر ف هللا فيه نفسه ملوس الصوت؛ 
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ــيم  ﴿   - ــز  احْلَِك َ   اْلَعزِي َ   َرب  اْلَعــاَلِمنيَ ﴿  9﴾ النمددل:اَي م وَســى ِإن ــه  َأاَن ا ﴾ اَي م وَســى ِإأ ِ َأاَن ا
َ   اَل ِإَلَه ِإال  َأانَ ﴿ ، 30القصص:  14..﴾ طه: ِإن يِن َأاَن ا

عرفه بنفسده علد  نفسده، فهدو الع يد  احلكديم رب فابلتعارف،  عليه السالمهللا لقا ه مع موس   فبدأ
العددداملني الددد ي ال إاله غدددره وال رب سدددواه،   يقدددول لددده بعدددد هددد ا التعدددارف؛ إذا عدددرفتين اي موسددد  

أحبدين عبدد  ابلصدالة فمدن عدرفين أحبدين، ومدن ، 14﴾ طده:فَاْعب ْدِأ َوَأِقِم الص اَلَة ِلذِْكِريحقا ﴿ 
ــاَعَة آتَِيــة     قددال هللا لدده حمدد را  ومنبهددا  ﴿  أم العبددادات، الدديت هدد ــل   َأَكــاد  أ ْخِفيَهــا ِإن  الس  لِت ْاــَزى ك 

َها َمْن اَل يـ ْؤِمن  ِِبَا َواتـ َبَع َهَواه   نـَْفٍس ِ َا َتْسَعى  ﴾.(1)فـَتَـْرَدىَفاَل َيص د ن َك َعنـْ

 معازة العصا 
مددن الدد اب اد موسدد  اضددطرااب  وخضددوعا  وذلددة بددني يدددي هللا عدد  وجددل، واسددتح  أن يرفددع عيندده زدفددا

 .. نسهاالغرن منه أن يالطفه، وي   ه س اال  سألو  موس  فهد أَ هللا من روعإجالال  وهيبة هلل، 

 .17طه: ؟!  ﴾ َوَما تِْلَك بَِيِميِنَك اَي م وَسى :﴿فقال -

لد   لده اخلطداب زاد يف اجلدواب؛ ليسدتمر  اصا  وسكت، وإ ا مل  ، فلم يقل: ه  عاملغ  فهم موس  ف
 (1)احلوار بينه وبني رب الع ة

َها َوَأه    ِِبَا َعَلى َيَنِمي َوِ َ ِفيَها َمآِرب  أ ْخَرى ﴿  فقال: - ﴾ طده: قَاَل ِهَي َعَصاَي أَتـَوَك أ  َعَليـْ
 ه ه التفاصيل.   سكت من ابب التأدب مع هللا، فهو بعلمه غين عن كل، 18

 19﴾ طه:أَْلِقَها اَي م وَسى﴿  :فقال له ربه -

                                                           

 تلل . ص( فت يى1)

 .الكالم في فزاد ربه لخطاب ارتاح ولكن ،عصا   يقول أن يكفيه كان إنما موسى، هللا رحم:  عنهما هللا رضي عباس ابن قال( 1)
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وتتلدو   بددأت تتحدركفمدا إن الَمَسدت األرن حدى اهتد ات،    ،فرم  موس  بعصداه علد  األرن
 !!! وكلما حتركت انتفخت وانتفشت و   حجمها وطوهلا 

َوىل  ﴿ مدن شددة الفد ع مسدرعا  رول جيدري هدو تركها ، 10﴾ النمل : فـََلم ا رَآَها تـَْهتَـز  َكأَنـ َها َجانٌّ ﴿
جمدرد العدودة إليهدا ليتبدني مداذا سديحدع هلدا  يفحدى ومل ينظدر خلفده ومل يفكدر ، ﴾ م ْدِبًرا َوَ ْ يـ َعقِ ـبْ 

  ا االنتفاا واالنتفاش واالهت از.بعد ه

 :فناداه ربه قائال   

  31﴾ القصص:نيَ م وَسى َأْقِبْل َواَل َزَْف ِإن َك ِمَن اْْلِمنِ  ايَ ﴿  -

، 20﴾ طدده: فَـِإَذا ِهـَي َحي ـة  َتْسـَعى فدلذا ابملفاجدأة ﴿ فلد  موسد  النددا  وعداد إليهدا مدرة أخدر  ..
وجدددددها حياددددة  تتلددددو ، لوهنددددا أسددددود تتوسددددى أوداَجهددددا املنفوخددددة دائددددر ن صددددفراوان كدددداألعني، تنفددددث 

 !أخر   فخاف من فظاعة هيئتها وصوت فحيحها وهم ابهلروب منها مرةفحيحا ، 

 :قائال  فطمأنه ربه 

 الفأقبيددل عليهددا وخدد ها و ، 10﴾ النمددل:م وَســى اَل َزَــْف ِإأ ِ اَل َُيَــاف  َلــَدي  اْلم ْرَســل وَن  ايَ  ﴿ -
قَاَل خ ْذَها َواَل َزَْف َسن ِعيد َها ِسـريَتـََها  ﴿؛ لنعيدها ل  كما كانت لن ت ذي  ل  منها فه 

 .21﴾ طه: اأْل وىَل 

ح علدد  ذيلهددا اجتدده موسدد  لَعَصدداه، ووقدد  أمامهددا حلظددات قبددل أن ينحددين حبدد ر ويقددبي بَعددد تددردد .. 
 فلذا هبا تتيب  وتتصلب فتعود كما كانت ! ،ال ي يتلو 

 معازة اليد 
ـــوٍء آيَـــًة أ ْخـــَرى﴿ :   قدددال لددده ربددده - ـــْن َيـــرْيِ س  ﴾  َواْضـــم ْم يَـــَدَم ِإىَل َجَناِحـــَك َزْـــر ْج بـَْيَضـــاَء ِم

 .22طه:
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 .ذراعه األيسرإبى ذراعه األون حتت فضم موس  

أي يف ، 12﴾ النمددل:َوَأْدِخــْل يَــَدَم ِف َجْيِبــكَ ال اي موسدد  أدخلهددا يف جيبدد  ﴿ :فقددال لدده ربدده -
 .من املكان ال ي ترتديه منهفتحة قميص  

 خوفا  من أن خيرج من يديه ش   كال ي خرج من العصا ! فار ب موس  وتردد،

 را  فقال: فأمره ربه أن ينف  األمر فو 

 .﴾ َزْر ْج بـَْيَضاَء ِمْن َيرْيِ س وءٍ  اْسل ْك َيَدَم ِف َجْيِبكَ  ﴿ 28﴾ القصص:اْسل ْك َيَدَم ﴿  -

عندد صددره   أخرجهدا؛ فدلذا ابملفاجدأة الثانيدة، مدن فأطاع موس  األمر، وأدخل يدده يف فتحدة ثوبده 
قد عهدها أدمدا  تضدرب إىل إهنا بيضا  المعة مشعة كالشم  تتألأل من الصفا  من غر مرن، و 

 السمرة.

وسدجد علد  األرن مقاومددا  التلعدثم والرعشدة بسدبب خددوارق ،  وهيبددة املكدانفدارجت  مدن جدالل هللا
وذلد  حين يضدم يدده علد  قلبده،  فأدركته الرعايدة احلانيدة بتوجيده يدرده إىل السدكينة،املوق  املتتابعة، 

 .. لتنخفح سرعة دقاته، وهتدأ خفقاته

 .32﴾ القصص:َواْضم ْم إليَك َجَناَحَك ِمَن الر ْهبِ ﴿ : له ربه فقال -

فضم ذراعيه عل  صددره، ورفدع وجهده برهبدة ونظدر للشدجرة الديت ازدادت خضدرة وْحسدنا ، شدرد فيهدا 
 متأمال ، َفَسحر الوميح املتأللو َعيَنيه حى َسَكن وهدأت روعته، فهم  مناجيا  ربه:

 ما قد يرغب الرب مين عبد َفقر ؟ -

  التكليف ِبلرسالة 
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سددتكون رسددويل ونبيدد  كمددا كددان أجدددادك؛ يوسدد  ومددن قبلدده يعقددوب وإسددحاق  فقددال لدده ربدده: -
 وإبراهيم.

 فقال موس : رسول  ! إىل َمن ؟ -
  أكد هللا عليه ، 32القصص: ﴾ ِإىَل ِفْرَعْوَن َوَمَلِوِه ِإنـ ه ْم َكان وا قـَْوًما فَاِسِقنيَ ﴿ فقال له ربه:  -

( فـَق ْل َهْل َلَك ِإىَل َأْن تـَزَك ى 17اْذَهْب ِإىَل ِفْرَعْوَن ِإن ه  طََغى )ه فقدال:﴿ بوضوح جوهر رسالت
 .18﴾ طه: ( َوَأْهِدَيَك ِإىَل رَبِ َك فـََتْ َشى18)

 قبدل الصدواب جدادة إىل للعدودة ودعوتدهفرعدون  الطاغيدة مواجهدةوه ا هو الشدق األول مدن رسدالته: 
، أمددا الشددق الثددا  مددن العمددران خبددراب مندد ر فددالظلم الكددرب ، رعددةالقا حولدده مددن وابلندداس بدده حتددل أن

ـــاَلِمنَي ﴿  املسدددَتعبدين، قومددده حتريدددر هدددورسدددالته ف ـــْن َربِ  اْلَع ـــول  ِم ـــاَل م وَســـى اَي ِفْرَعـــْون  ِإأ ِ َرس  َوَق
ت ك ْم بِبَـيِ نَ 104) َِ  ِإال  احْلَق  َقْد ِجوـْ ٍة ِمْن رَبِ ك ْم فََأْرِسـْل َمِعـَي بَـيِن ( َحِقيق  َعَلى َأْن اَل َأق وَل َعَلى ا

 لده شدري  ال وحدده هللا ليعبددوا البشدر حتريدر هد  األنبيدا  كدل  فرسدالة،  105﴾ األعراف:ِإْسَرائِيَل 
 واأل ددداع العمدددل خيالفددده ابأللسدددن قدددوال   يكدددون فدددال وحيددداهتم سدددلوكهم علددد  التوحيدددد هددد ا ويدددنعك 

 .السائدة االجتماعية
 عوةعوائق ف طريق الد 

ه تكدون عائقدا  يف طريدق دعوتد إىل هللا بعدح العقبدات الديت قددشرد موس  للحظدات قبدل أن يشدكو 
ب وِن )﴿ فقدددال:  ـــذِ  ـــاف  َأْن ي َك ـــْل ِإىَل 12َربِ  ِإأ ِ َأَخ ـــق  ِلَســـاِأ فََأْرِس ( َوَيِضـــيق  َصـــْدِري َواَل يـَْنطَِل
 14﴾ الشعرا :وِن ( َوهَل ْم على َذْنب  فََأَخاف  َأْن يـَْقتـ ل  13َهار وَن )

سيحرك ه ا بوجه سافر لقد كان شب  القتيل ال ي قتله موس  ما زال يطارده، وإن لقا ه بفرعون 
نسدد  مددن ذاكددرة ا تمددع، وهلدد ا أظهددر موسدد  مددا بنفسدده مددن خددوف، وأن لقددا ه احلدددع الدد ي كدداد يْ 

له هبا عن فعلته قد يقع عند فرعون أنه حيلة يريد أن يشغ عون، وعرن ما يعرن عليه من آايتفر 
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الدديت فعلهددا، وهلدد ا طلددب أن يكددون معدده أخددوه هددارون، الدد ي ال هتمددة لدده عنددد فرعددون، ليكددون بعيدددا  
 .عن ه ا الظن

إنده فرعدون  ربوتده، وعتدوه!!  -موقعا  يثر الرعب والفد ع  وملا كان اسم فرعون يقع من نف  موس 
بال ، وأن يدد هب مددا بدده مددن اضددطراب اس سددل متضددرعا  إىل هللا أن يعيندده علدد  مواجهددة هدد ا الدد –

 وف ع! 

ـــَرْح ِ  َصـــْدِري فقدددال: ﴿ - قبدددوال  قلددديب حدددى يت سدددع المتثدددال أمدددرك، فيتقبلددده ، 25طددده: ﴾َربِ  اْش
ْر ِ  َأْمِري حسنا ، فال يضيق به، وال جيد حرجا  منه؛ ﴿ ﴾ فلن املوق  خطر، واألمر عظيم؛  َوَيسِ 

َواْحل ـْل ع ْقـَدًة ِمـْن ِلَسـاِأ طاقدة يل بده، وال حيلدة يل فيده، ﴿  فلذا مل يكن من  العون والتيسر، فال
 يـَْفَقه وا قـَْوِ  ، فد ﴿ مناظرتهعل  حماج ة فرعون، و العالية والقدرة الفصي  البيان  يكون لدي، ل(1)﴾
ــْن َأْهِلــي ﴿ ويعقلددوه، وال أتخدد هم العدد  ة ابإل ، فددردوه علدد ، ﴾ ــًرا ِم سدديت إن ن ﴾ َواْجَعــْل ِ  َوزِي

فهدو ، 30طده: ﴾ َهـار وَن َأِخـي﴿ : ذكر ، وإن نويت خرا  أعانين وحف  ، وليكن ه ا املعني هدو
 ﴿كمدددا أنددده حبكدددم عاطفدددة األخدددوة حدددريص علددد  سدددالميت، وسددديق  إىل جدددانيب يف سددداعة العسدددرة،  

، 31طه: ﴾َأْمِري اْشد ْد بِِه َأْزِري َوَأْشرِْكه  ِف ﴿  مع  فأرسله، 34القصص:﴾  َأْفَصح  ِمينِ  ِلَساانً 
ــريًا ) ﴿ الدد ي ندددبتين إليدده، وأكددرمتين بدده ــبِ َحَك َكِث ــْي ن َس ــريًا )33َك ــْذك َرَم َكِث ( ِإنـ ـَك 34( َوَن

 .35﴾ طه: ك ْنَت بَِنا َبِصريًا

                                                           

فطلت  قر  كت ر   تهللا هتال  ر  لتت ج   -ك الي  ق  يحسالر  غل  ار  لي  سح ي   – كث   س  في  يلر اا  سحلر تغل  فللال  سالحهللا  حس   لج  ي  ق يلر (1)
  ست  بط قت ،   تك  ا  ياًل ألحتهللا يست يئللي ف  كحتهللا ي تفتاله   تك  ،اًل   مال طتهللا ي  ق يلرقر  سالحهللا  ق ي ص  لزي   حلالاي   هللا   سالاي  ال  ي تفاله ،  كالر  لال  ر 

 .ي  ق يلر ك   
 ياتال ي ٌ  ي  اتلي هت ي فتي فتنر ي   لت   تجت ُّي    ست  ت يضتك   مت ،!،   قي كالر   س  ح  ً  ي   ي  ي ي       لت  ج ف هللا قر   ت ، قر قمتال  قفقتُ   حتهللا  ستالحالً 

  تر! ف بغلت   ق  بتهللا  يألفلتال   ي  قت د ي قلت   ي ت  ي  ستال    لت   فتي  غ تتهللا  قيخ  تفالح هللا ،يأل   ت ال  ال  ي س   ال هللا   س    ص قه لال  ر قر ياتقي  ضلئ 
رر  ﴿ صي  يئتتك  تجت ُّي  قال لتتال  ت ي ي   حتت ؛   يستخ ي   حتت   جلتي ي لفتت   ج لت   ي ت ل تت  ي   تتالر الت   يألقتتي  ي  جتالد هتت ي فتي يأل فتت  لتقتيَّ  قر   تت  هحتال  ُهرروَ  َهرراُرونُ  َوَأخ 

ن    َأْفَلحُ   .[34صي ققص﴾ ]ل َسان ا م 
  تر ي تلت ير  ال ي ق  ت ، تلت   تر ي تقللت  أل تي لحبغتي فت ،   اتر  ي تب   ي تيا   ات ر فتي   ت   قه  ت  ي   تالر  ُ سر ي فقال   ق    ق ًضال ي لال   يإلاال ي    ر

رنْ  َأْرَسرْلَنا َوَمرا﴿   ي ز تالر ي  كتالر ل ي ت  ب تال اقلتهللا   لت   قلبتهللا ت  يت  الت   قتي تلال ي  مالط    الد الس تلال  ح قي يتلال ال   ي   ص تط ي هال لحبغي    ا حلال؛  م 
 .4صي  يه  ﴾  َلُ مْ  ل ُيَبي  نَ  َقْوم ه   ب ل َسان   إ  َّ  َرُسوح  
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 واستايب الطلب
، فكدل 36طده:قَـْد أ وتِيـَت س ـْؤَلَك اَي م وَسـى ﴾ ا يب القريب سبحانه وتعداىل فقدال: ﴿ فأجابه  

أعطيدتهم لد  وال  -من شدرح الصددر، وتيسدر األمدر، وقدوة يف احْلجدة والفصداحة  –لتين إايه ما سأ
 .أابيل

اي موسـى مـن راعـى مصـلحتك وأعطـام مـن قبـل " :كأن هللا ع  وجل يقول ملوسد  عليده السدالم
أن تسأل، أمينـع عنـك خـريه وأنـت تسـأل ؟! اي موسـى مـن صـعد بـك إىل مراتـب املعـا ، و ـا 

 .(1)" ت الرفعة، أ اب عنك ما تؤمله ؟!بك إىل درجا

ــد  كددل مددا سددألتين إايه قددد أجيددب، وأبشددر ﴿ اي موسدد  !   -  ،﴾ هددارون َِِْخيــكَ  (2)َعض ــَدمَ َسَنش 
 ﴾ َوَلَقْد َمنَـن ا َعَلْيَك َمر ًة أ ْخَرى﴿ منن كثرة منا عالوة عل  ما طلبت، وتل  منة جديدة سبقتها 

  ه املنن وتل  احلفاوات فقال:،   عدد عليه ربه بعح ه37طه:

 صددد  مدددن فرعدددون وجربوتددده، أن تضدددع  يفحدددني أهلمندددا أمددد  أن  أفضدددل الطدددرق خلال املنـــة األوىل 
ــا ي ــوَحى )﴿  النهددر   تطددرح هدد ا التددابوت يف -صددندوق - بددوت ــَك َم ــا ِإىَل أ مِ  َن ( َأِن 38ِإْذ َأْوَحيـْ

ْليـ ْلِقِه اْلَيم  ِِبلس اِحِل َيَْخ ْذه  َعد وٌّ ِ  َوَعد وٌّ َله  اْقِذِفيِه ِف الت اب وِت فَاْقِذِفيِه ِف اْلَيم ِ   38﴾ طه: فـَ

﴾ زرعددت حبدد  يف قلددب كددل مددن رآك املنــة الثانيــة  فعندددما تعرضددت  ﴿ َوأَْلَقْيــت  َعَلْيــَك حَمَب ــًة ِمــينِ 
عنددا أو ال تقتلددوه عسدد  أن ينف -الدديت أحبتدد   –خلطددر الدد ب  يف قصددر فرعددون، قالددت زوجددة فرعددون 

 نتخ ه ولدا .

حدى  ﴾َولِت ْصـَنَع َعلَـى َعْيـيِن أن  تربيت وفق إرادي، ونشأت كمدا اقتضدت مشديئيت ﴿ املنة الثالثة 
 أتي وفق ما أحب  وأبغ .

                                                           

  ل ال   ي جلل  ق  ي  قطف  ي   يغي. 107، ص16ج  حق د  تق ،  ر تفسل  س    طهللا (1)

 ي هي  ظل  ي ق   في يإلحسالر.ي لي،   ي ل، قال  ي   يع  ر ي   ف  ي   ي  تف،  ه    كز ي ق   في ( ي  ضي2)
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ــْم َعلَــى َمــْن َيْكف ل ــه ﴾  املنــة الرابعــة  بعدددما حرمنددا عليدد  ﴿ ِإْذ َتِْشــي أ ْخت ــَك فـَتَـق ــول  َهــْل َأد ل ك 
نـ َها َواَل حَتَْزَن ﴾.﴿ فـَرَ املراضع   َجْعَناَم ِإىَل أ مِ َك َكْي تـََقر  َعيـْ

دفاعددا  عددن ﴿ َوقـَتَـْلــَت نـَْفًســا ﴾ عندددما دخلددت املدينددة علدد  حددني غفلددة مددن أهلهددا املنــة اخلامســة 
ــاَم ِمــَن اْلغَــمِ   رجددل مددن قومدد  َن ﴾ الدد ي كددان قددد الدد  بقتلدده خوفددا  مددن عقابنددا، فقبلنددا ﴿ فـََنا يـْ

 ا ل  ذنب ، وجنيناك من جنود فرعون ال ين كانوا ي بصون ب .توبت  وغفر 

اك علدد  حتمددل مددا ابتليندداك بدده مددن مشددقة السددفر، عندددما أعن دد ﴿ َوفـَتَـن ــاَم فـ ت ــواًن ﴾ املنــة السادســة 
لتدتعلم اخلشدونة بعدد حيداة الد ف والرفاهيدة فتشدعر ابحملتداج،  ومرارة الغربة، وخشونة عيي الصدحرا ،

د ة عد ما كان من  من اندفاعوتتعلم الصرب ب  .فتتصدر للدعوة وحي

َلِبْثَت ِسِننَي ِف َأْهِل َمْدَيَن     ِجْوَت َعَلى َقَدٍر اَي م وَسى ﴾﴿  فاصطفيت  عل  النداس برسداالي  فـَ
 .41﴾ طه: َواْصطَنَـْعت َك لِنَـْفِسي ﴿ وبكالم 

كفدداه فخددرا  فقددى أن يسددتمع إىل   ال أدري حيي قلددب اسددتقبل موسدد  مسدداع هدد ه احلفدداوة الرابنيددة بدده،
 ﴾ ! َواْصطَنَـْعت َك لِنَـْفِسيقول ربه: ﴿ 

 وصااي رِبنية 
وبدني  ،بعد أن عر ف هللا موس  عليه السالم حيلوهيتده الواحددةو  ،ويف هناية ه ا اللقا  النورا  الفريد

اإلوددان  هددو عبددادة هللا عدد  وجددل وإقامددة شددرائعه يف األرن، وزرعو األساسدد  مددن دعوتدده لدده اهلدددف 
عددددم ب ووجهددده، أن كدددل إنسدددان سدددوف جيددد   حبسدددب عملدددهوبدددني لددده  ،الغيددديب بقيدددام السددداعة يف قلبددده

حيعدائدده احلقيقيددني ألن يف نسدديان السدداعة هددالك للمدد من، وعرفدده االكدد اع حيقددوال املعرضددني عنهددا 
ىل مشددداكله ، واسدددتمع إاأللوهيدددةد عدددوا ابلبدددد  بددددعوهتم ألهندددم أفسددددوا الدددبالد واوأمدددره  ،وحددد ر ه مدددنهم

 .وحلها له
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اْذَهْب أَْنَت  احلرص عل  ذكر هللا: ﴿كان أوهلا هو   بعدد من الوصااي الرابنيةه ا اللقا  تم ا ن خيْ 
ف كر هللا قوة تدفع بصاحبها حنو حتقيق هدفه، وهدو ، 42﴾ طه: َوَأخ وَم ِِباَييت َواَل تَِنَيا ِف ِذْكِري
ي يف كند  هللا وحصدنه مدن عيداملخداطر؛ فمدن يَ  لد  نفسده مدن ويدعحصن حصني من دخله أمن ع

 .؟! ذا ال ي جيرؤ عل  إي ائه

 .. دررا  فريدة، ووصااي حمف ةه ه  "األوىلالوصية "ويف طيات 

  ولو كنت وحدكرفأنت قائد التغي ؛وجيابيةل وبنا لسلبية لم يحتط﴾  اْذَهبْ ﴿  فف  قوله تعاىل:
 .نفس تستصغر تستقل، أو فلايك أن 

إشارة إىل أبية العمل اجلماع  املنظم، يف مواجهة الظلم والظاملني، فاملر  قليل  ﴾ َوَأخ ومَ  أَنتَ ﴿ 
 .إبخوانهبنفسه كثر 

 .والتخطيى أتكيد عل  أبية العلم﴾ فيها كسر للجهل والعشوائية يف العمل و ِِباَييت ﴿ 

 فيها حت ير من الكسل أو التواكل.﴾  وال تَِنَيا﴿ 

 .لرابنيةيم للمادية وبنا  لحتطفيها ِف ِذْكِري ﴾ ﴿ 

( 43اْذَهَبا ِإىَل ِفْرَعْوَن ِإن ه  طََغى )﴿  ابلرفق ابملدعو حى ولو كان فرعون "الوصية الثانية"  أتي 
ـــْواًل لَيِ نًـــا َلَعل ـــه  يـَتَـــذَك ر  َأْو َُيَْشـــى احلكمدددا  مدددع  بدددا مسدددة فددداللني واللطددد ، 44طددده: ﴾ فـَق ـــواَل لَـــه  قـَ

أمدددا رد السدددفاهة ابلسدددفاهة، واجلهدددل ابجلهدددل، هدددو نفدددخ يف الندددار  واألطبدددا  مدددع املرضددد ؛ اجلهدددال ،
 املوقدة، وإمداد هلا ابلوقود، ال ي ي يدها اشتعاال  وأتججا .

بعدددم اليددأس؛ فبددالرغم أندده قددد سددبق يف علددم هللا أن فرعددون سدديموت علدد   "الوصــية الثالثــة"  أتي 
، ﴾ َلَعل ـه  يـَتَـذَك ر  َأْو َُيَْشــى ﴿ هبدا إليده غددر ايئسدني مدن هدايتدهاذ :الكفدر غارقدا ، ولكنده يقدول هلمدا

 .44طه:
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فالداعية ال ي ييأس من اهتدا  أحد بدعوتده ال يبلغهدا إليده حبدرارة، وهللا يريدد أن يوقدع احلجدة علد  
مبدا وقدع مدنهم يف حيداهتم؛ ولدي  مبدا سدبق يف علمده هدو حدى وإن   -وفرعدون خاصدة  –الناس عامة 

يكدون للنداس علد   حدى ال ؛علمه مبستقبل احلدوادع كعلمده ابحلاضدر واملاضد  يف درجدة سدوا كان 
 .هللا حجة بعد الرسل

 موسى الكليم 
 :وينته  ه ا اللقا  النورا  التارخي  الفاصل هب ه الوصااي الثالثة

 ."اليأس املداومة على ذكر هللا، والرفق ف الدعوة، والتفاؤل وعدم"

 - مباشدرة بغدر واسدطة " فهدو الوحيدد الد ي كلمده هللاكلـيم هللابلقدب " السدالم عليهوحيظ  موس  
ولعل ذل  يعود إىل مشدقة املهمدة املندوع هبدا وصدعوبتها، فهدو سديبدأ أول مدا يبددأ ابجلهدر  -جربيل 

 .(1)غاهم؛ ل ا استحق موس  ه ا الشرفابلدعوة ومن داخل قصر أعى ملوك األرن وأط

اسددتجابته لكددل دعائدده، وعلدد  منندده املتتاليددة، سددجود طددال هدد ه املددرة  سددجد موسدد  هلل شددكرا  علدد 
بعددددما شدددعر بسدددبات ْمدددري ، إىل أن داعبدددت الدددرايح وجهددده فرفدددع رأسددده ونظدددر للشدددجرة الددديت انطفدددأ 

لنظر للقمر يف مسا  َصَفت،   التقى وميضها، و 
ْ
 ين تدركهم الدواجتده حندو "أهلده" قاة  انبه عصاه امل

كددان مددن أمددر النددار والشددجرة،   مددا دار بيندده وبددني رب وحكددا هلددم مددا  دس، املقدد يابلقددرب مددن الددواد
 السماوات واألرن.

هلل،  ورسدول وكلديم  نديبفاقشعر جلدها إجالال  هلل، وبكدت شدوقا  إليده، فكدم شدرفها أن كاندت زوجدة 
 .أول من آمن به من البشر تشرفت حين كانتكما 

 سر االبتالء 
                                                           

  ظتي ي تتي  تر  ق قت  قات ، هتي ب قال لت    تهللا ات فهللا احتهللا،  لغحتال ي ت   ب تض يإللت يا  تر   قي  ك  في بال يا    ي س   ي ق   ال هللا    ي ح لحال جل  احي ال (1)
 . ق    ل   ال   س  ح ي ي للال  ق      كالح  ي    ي    يج يإلس يا   ل  فيصلى هللا عليه وسلم  ي ح ي  ق  فقيعليه السالم،    س   لال



  
91 

ه يف تل  اللحظات اخلوايل، عنددما خدرج منهدا خائفدا  ئابتال يق عودة موس  ملصر ت كر سريف طر و 
الدد ي سددع  بدده خمططدده مل يكشدد  اهلل ي قددب، ا ن فهددم السددر، وعددرف ملدداذا ابتلدد  هدد ا الددبال ، فدد

، وال خلطدددأس يف طريدددق التغيدددر الددد ي أراد أن بغضدددا  فيدددهلقيدددادة ثدددورة إصدددالحية ألوضددداع بدددين إسدددرائيل 
 هدد ا "االبددتال " يف صدداحلهلقددد كددان فخددر فيدده اخلددر لدده وملددن بعددده، آا  ، ولكددن ألن هللا دبددر أمددر يتبندداه
هللا السكندري وصدق بن عطا   ،، وه ا من متام تدبر هللا وحكمتهله يف وقتها غر ذل  بداوإن 

للد ي يددبر األمدور، وللد ي مدن حكمتده أن رمبدا  ، ففون أمدرك(2)"ر ا منعك ليعطيكعندما قال"
 كرب.اخلر األغر ليجلب له ونع اإلنسان من خر ص

بدين إسدرائيل، فوجدد أهلهدا ازدادوا فقدرا  وهتميشدا ، ودخل حنو خرائب وأكواا عاد موس  إىل مصر، 
حَنلددت الوجددوه، وه لددت األجسدداد، وْغل قددت املتدداجر وتندداثر املرابددون والعدداهرات، كثددر الدد ابب وفددداح 

من أوضاعهم اليت تد داد كدل يدومس سدو ا   العرق واملرن والشقا  من كل رْكن، مل يندهي موس  كثرا  
 عل  سو ، فتل  نتيجة السكوت عل  ظلم الظامل وفساده.

 طرق موس  ابب بيت أمه والشوق يسبقه لرؤايها ..

حتدددت  ، الددد ي أخفددد  مالحمدددهأخيدددهوجددده عدددرف علددد  تالبددداب واحتددداج للحظدددات حدددى  هدددارونفدددت  
 ! السفر يف الصحرا   اب، وغربت مالبسه بتناثر الشيب يف حليتهقلنسوة، و 

 غلق الباب.بسرعة وأحكم  ومن معه أدخله  بفرحة حىا بكيا، احتضنه ه و ولكن سرعان ما ت كر 

ال تقددو  علد  النهددون السددتقباله، قدد أعياهددا املددرن وجعلهدا طرحيددة الفدراش، أمدده فلمدا دخددل وجدد 
يتحقددق وعدددد هللا الة، لأكرمدده هللا ابلرسددبعدددما  هددا موسدد يبعينهللا أطددال يف عمرهددا حددى تددر   كددأنو 

 .7القصص: ﴾ َوَجاِعل وه  ِمَن اْلم ْرَسِلنيَ ﴿  عندما بشرها فقال:الثا  

                                                           
 فأعطراك، منعرك وربمرا فمنعرك، أعطراك ربمرا“جزا  ر ي  ك   ي  الي ت   ي   تالح ر  هتي  تر قاتل   كت  ي اتلخ ق  تي  تر اطتالا   ي ستكحي   ي تتي قتالد فللتالص  (2)

، طب ت  33، ص3ي.    تي ست لي ي  ت طي( ج –يحظت  كتتال  )ي  كت  ي  طالئ ت  ات ،  ت للت   ”العطرا  عرينهرو  المنرع عراه المنرع فر  ف رمال براب لك فتح ومت 
  ل   . -يي  ي فك  ي   الق  
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 فضمها إيل صدره ضمة نس  بعدها آالم الغربة والفراق ..

حك  هلم ما كان من أمر سدنواته  ، وار ح من مشقة الطريق،وبعد أن زال عن موس  عنت السفر
الشريفة العفيفة اليت ارتضته زوجا  هلدا رغدم أنده وقتهدا كدان بدال مدال لعشر يف مدين، وعرفهم ب وجته ا

،   قطدع حديثده عندد رحلدة وال سكن وال عمل، إضافة إىل أنه أحد املطلوبني لد  الطاغية فرعدون
 العودة وما حدع عند الشجرة العجيبة، ليسأل هارون عن حال أبيهما "عمران" ؟!

، وأن مدددرمي قدددد ت وجدددت برجدددل صدددان مدددن بدددين مل وهلدددهفدددأخربه هدددارون أنددده قدددد مدددات بعدددد مدددرن  -
 . وارهممعه إسرائيل وتعيي 

 فسأله موس  عن فرعون ..

فأخربه أنه ما زال يعيث يف األرن فسادا ، وال يد ال يد داد ظلمدا  علد  ظلمده وجدربو   علد  جربوتده؛ 
أيخد  سدباب، وال زال لد  جد وع النخدل ألتفده األصدل يب النداس عوتيد األطراف ويْقط يدع الرقداب، ويْ يْ 

، يبدد قواهم كل يوم ساكنا   والشعب ال حيركفتيات بين إسرائيل ليْبعن أو خيدمن أو حي فن البغا ، 
 .يف حفر اخلنادق وبنا  القصور واملعابد، وصناعة الطوب يف موقد ضخم ال لبو اره

رة يف خاصددة مددا حدددع هلددم عنددد الشددجن حددديث طلددب هددارون مددن موسدد  أن يكمددل مددا بدددأه مدد
 صحرا  سينا  ..

دعدا هللا أن يكلفده معده ابلرسدالة، وقدد اسدتجاب هللا دعدا ه أنده موس  حديثه إىل أن أخدربه فأكمل 
وإقامدددة احلجدددة عليددده وعلددد  بتوصددديل الرسدددالة إىل فرعدددون،  -مدددن هللا  –مثلددده متامدددا  أصدددب  مكلفدددا  و 

العبوديدة عدن بدين إسدرائيل وي كدوهم  رفعدواي، حى ي منوا ابهلل الواحد األحدد و قيادات الدولة من املأل
 .من مصر إىل أرن هللا الواسعةخيرجون 
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 يفدددق هدددارون مدددن ، وملفتددددىل  فدددْ  هدددارون وانقطعدددت أنفاسددده وزاغدددت عينددداه شدددرودا  فيمدددا قالددده أخدددوه
صدددمته إال حددني أخددرج موسدد  يددده مددن جيبدده بيضددا  مضدديئة، وألقدد  عصدداه فددلذا هدد  ثعبددان مبددني، 

  اليت أرسلين هبا إىل فرعون وملئه.قائال  له: تل  آايت ريب

دمعددت عينددا هددارون   جثددا علدد  ركبتيدده شدداكرا  هللا علدد  أن اختصدده مددع أخيدده ابلرسددالة، ودعدداه أن 
 يوفقهما يف إقامة احلجة عل  القوم الظاملني.

 االجتماع األول لشيوخ بين إسرائيل 

ددرا  ر وس العددائالت مددن بددين إسددرائيل يف بيددت رجددل مددنهم، تدد مروا مددن االنتظددار  اسددتدع  هددارون سي
حددى دخددل علدديهم موسدد ، كشدد  وجهدده فقطبددوا جبيددنهم يف اندددهاش وتشدداؤم، جلدد  بيددنهم فسدداد 
الصددمت قبددل أن يتسددا لوا عددن سددبب عودتدده، حكدد  هلددم عددن رحلتدده إىل مدددين   عددن الرسددالة الدديت 

 وجل.مْح يل بظهره هبا، عبست الوجوه ومتشا  يف مالحمها االسته ا  واالستنكار وال

مددن دايرا معد  اي ربيدب القصددور، أتريدد أن خنددرج لندا   قدال كبدرهم: كلماتدد  ال حتمدل إال اهلددالك 
 .ال أرن لنا وال زرع ؟ إىل الصحرا  فنعود بدوا  ْرحال   -اليت تربيت بعيدا  عنها  –

 : فرد موس  بلسان احلال

 َيسوَدا أنْ  يـَْوماً  لَعْبد  ا وََيََب  ........ َعْبد   -عالَ  َمْهَما - النـ ْفسِ  وَعْبد  

ب    الق يودا َله   تـَف ك   َأنْ  َوَيْكَره  ................. ِمْعَصَمْيهِ  ي ْدمي الَقْيدَ   ِ 

إن هللا ابتعثددين ألخددرجكم مددن الظلمددات إىل النددور، ومددن املهانددة والعبوديددة إىل السددعادة   قددال هلددم: 
 واحلرية.

 !تكلمون كأنكم تعيشون يف مصر أسياد مكرمون ؟مالكم ت  نظر إليهم مستنكرا  فقال: 

 فقال أحدهم: وهل يصد يق عقل  أن فرعون سي كنا خنرج مصر أحيا  ؟
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 فقال موس : عل ا وأخ  إقناعه، تل  مهم تنا.

 سيْنك يل بنا ويصلبنا يف ج وع النخل.إن طلبت منه ه ا الطلب فقالوا: 

 ألتفه األسباب ! بل جم   موس لكم من ق: وكأن ه ا ال حيدع هارون فرد عليهم

  ، مددن عنددد فرعددون علدد  قيددد احليدداة اإن عدددمتفيمددا تقددوالن  مان يدكسدد :فتأهددب القددوم للقيددام وقددالوا
 ..بال سالم !انصرفوا تركوبا و 

 اخلوف يدب ف قلبيهما ! 
 ، دب اخلددوف يفيطلبددان موعدددا  للقائددهلإىل قصددر فرعددون أن يدد هبا  -موسدد  وهددارون  -ا أرادوملددا 

وحياهتمدددا بعدددد هددد ا اللقدددا  ، حدددى وإن كاندددت مصدددطنعة -لددده هيبدددة  فهمدددا بشدددر واملكدددان –قلبيهمدددا 
 .45طه:﴾  َأْو َأْن َيْطغى رَب نا ِإن نا ََناف  َأْن يـَْفر َط علينا: ﴿ ، فقاالستكون مهددة ابخلطر

 وال تعجب من خوفهما ..

من  -هليبته املصطنعة  –قع يف قلوب الناس لكم كان فرعون ابغيا  متسلطا ، وجبارا  عنيدا ، وكم أو ف
وإال  فما ابل موس ، وقد ، متمكنة فيهم يصعب عالجهاف ع ورعب، حى كاد يكون ذل  طبيعة 

رأ  من آايت رب ه ما رأ ، يف كل مرحلة من مراحل حياته،   أْمد  من السما  هبد ه األسدلحة مدن 
مددا ابلدده ال يدد ال مددع هدد ا كل دده خيشدد  ، وه هددارونيددة،   كددان إىل جانبدده أخدداملعجدد ات القدداهرة املتحد

 ؟ هئوخياف من لقا فرعون، ويرهبه

إن ذل  لي  إال ملا كدان عليده فرعدون مدن جدربوت أوقدع بده يف قلدوب النداس هد ا اخلدوف الرهيدب، 
 !؟ فما ابلكم ابلضعفا  ،صاحب املعج اتالقوي  (1)ال ي اندس  يف كيان موس 

 جندة السماء 
                                                           

لمات   ت  يحكاتف هت     يي ف ات ح ي ققت  فتي  اتالش ،م فتاًل الت    التتهللا  ت اتال    ضت    ظ ف  يف ق هللا تحك    لث ي م ،   ر طف  تهللا يف   س   ضك  قي (1)
 . تقلبالتهللا تق فالتهللا يف  قال بهللا  ي  ( ي م ،) ت  ل  ت   س   قالا  بال  ستض فلر  ر  حي يس يئل  ألجلز  يأل ر ي ف ا ح  ،   ي 
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 ا الوعد الراب  علد  قلبيهمدا فهددئ  ل هن﴾ ف ال َزافا ِإن يِن َمَعك ما َأْ َع  َوَأرى﴿ فقال هللا هلما: 
فمدن فدوت علد  فرعدون فرصدتني سداحنتني لقتدل موسد  إحددابا  ،ن من خوفهمداك  سمن روعهما، و 

 أن حيميهما منه.عل  حني كان فرعون يطلبه وليدا ، واألخر  حني كان يطلبه قاتال ؛ قادر 

 هما هللا ع  وجل وصيتني جديدتنيلقن  

أن هارون مرسدل أيضدا مدن لددن هللا بدنف  ه، آلفرعون و موس  ملن سيلتق  به من األوىل: أن ي كد 
هدو أن فرعدون كدان يف ذلد  التأكيدد ولعدل السدبب ، 47سدورة طده: ِإان  َرس وال رَب ِـَك ﴾ الرسالة ﴿ 

فرعددون: ومددا دخلدد  لدده شددد أزر أخيدده، فقددد يقددول هددارون ليمتعاليددا  مَسعجددا  َرذعل اخلْلْددق، فددلن تكلددم 
 أنت؟

ولكن حني يدخل عليه االثنان، ويعلنان أهنما رسوالن من عندد رب العداملني، ويَددْرد فرعدون هدارون، 
 فكأنه يرد موس  أيضا .

ــوال رَبِ ــَك أمددا الوصددية الثانيددة فهدد  إجيدداز الرسددالة واختصددارها يف العددرن علدد  هدد ا النحددو ﴿  ِإان  َرس 
بـْه ْم َقْد ِجْوناَم ِِبيٍَة ِمْن رَبِ َك َوالس الم  َعلى َمِن اتـ َبَع اهْل دىفَأَ   ﴾ ْرِسْل َمَعنا َبيِن إسرائيل َوال تـ َعذِ 

فددلن فرعددون ال يصددرب علدد  االسددتماع، وإن  أحدددا  ال جيددرؤ علدد  أن جيددري معدده حددديثا أو ، 47طدده:
 -بددل  - فقددىحددد، وإ ددا هددو الدد ي يددتكلم ا  مددن أحددوارا  ممتدددا ؛ فمددا اعتددادت أذندده أن تسددمع كالمدد

 وسرعان ما تتحول كلماته إىل أفعال، وأحالمه إىل أوامر !

بـْه ْم قَـْد ِجْونـاَم ﴿ : ووضوح إذا  فقوال له إبجياز ِإان  َرس وال رَبِ َك فََأْرِسْل َمَعنا بَـيِن إسـرائيل َوال تـ َعـذِ 
 .47طه: ﴾ َع اهْل دىِِبيٍَة ِمْن رَبِ َك َوالس الم  َعلى َمِن اتـ بَ 

 فيا تر  ..

 ؟ ، وقَبيَل ابستقباله يف القصرمصر وله إىلفور علمه بوص ملاذا مل يسع  فرعون لقتل موس  -

 كي  استطاع موس  أن يبهر املأل برباعة أسلوبه، وقوة منطقه ؟  -
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 حرة ؟ما ه  أحداع يوم ال ينة، وملاذا اختار فرعون تل  القتلة الشنيعة إلهنا  حياة الس -

ة لفرعدون أحدداع م حبدة السدحرة، ومدا هدو رد فعدل اجلمداهر الديت كي  تناولت األذرع اإلعالميد  -
 ؟شاهدت امل حبة 

ند وال   بددين موسد  مدن يد منضدد كدل ما ه  القرارات االسدتثنائية اجلديددة الديت أصددرها فرعدون  -
 ؟ عل  رغبة املأل

ابإلضدددافة إىل جولدددة  - مبشددديئة هللا - الثالـــثالفصـــل هددد ا مدددا سنشددداهده عدددن قدددرب يف أحدددداع 
 .املعارضنيكي  كان يع ب   سنشاهد خالهلاحصرية داخل سجون فرعون، 

 هيا بنا نشاهد ..
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 موسى وهارون داخل القصر الفرعوأ
وصدددل الرسدددوالن إىل قصدددر فرعدددون ودخدددال عليددده عنددددما أْذن هلمدددا ابلددددخول، يف مراسدددم كلهدددا هيبدددة 

  الفرعددون اإللدده، وسيخوضددان مواجهددة عنيفددة مددع فرعددون وملئدده هبدد ه وإجددالل فهمددا سدديدخالن علدد
 عقائد اجلاهلية الفاسدة..  -قبله أو بعده -احلقيقة الواحدة، اليت واجه هبا كل نيب

إال التمرد عل  النظام، والثورة عل  فرعدون وملئده؛ فدلن  –ابلنسبة هلما –ه ه املواجهة اليت ال تعين 
إبطال شرعية كل حكدم يد اول السدلطان علد   -أول ما تعين - جا ا هبا تعينربوبية هللا للعاملني اليت

من اخلضوع والطاعة والتبعية والعبودية لغر هللا؛  وإعالن حترير اإلنسان الناس بغر شريعة هللا وأمره،
 البشدددر، ومدددن حكدددم البشدددر لبشدددر، ومدددن تقاليددددتعدددين حتريدددر اإلنسدددان مدددن شدددرع البشدددر، ومدددن هدددو  ا

 حكم هللا وحده.للبشر؛ إىل 

يددعو النداس إىل شددهادة  حدني مسدع رسددول هللا -بفطرتده وسددليقته -مفداهيم اسدتقاها الرجددل العدريب
وقدال لده رجدل آخدر  ؛ بدل«هذا أمر تكرهـه امللـوم!»أن ال إله إال هللا وأن حممدا  رسول هللا فقدال: 

 «.إذن حتاربك العرب والعام»من العرب بفطرته وسليقته: 

عريب وذاك يفهمان مدلوالت لغتهم، كاا يفهمان أن شدهادة أن ال إلده إال هللا تعدين لقد كان ه ا ال
فمددا كددان أحددد مددنهم يفهددم أندده وكددن أن ، شددرع هللا عددراب  كددانوا أم عجمددا   ثددورة علدد  احلدداكمني بغددر

جتتمددع يف قلددب واحددد، وال يف أرن واحدددة، شددهادة أن ال إلدده إال هللا، مددع احلكددم بغددر شددرع هللا! 
ن هناك آهلة مع هللا! ما كان أحد مدنهم يفهدم شدهادة أن ال إلده إال هللا كمدا يفهمهدا اليدوم مدن فيكو 

 ذل  الفهم الباهت التافه اهل يل!« مسلمني»يدعون أنفسهم 

القدددرآن يف مواضدددع كثدددرة اختلفدددت بسدددطا  وإجيدددازا   سدددجلهاوألبيدددة هددد ا اللقدددا  وهددد ه املواجهدددة، قدددد 
فلقدد حداول فرععدون بكدل ي وسديلةس أن خيدرج و  واملضمون واملوضدوع؛ ن حيث احملتولكنها مل لتل  م
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ام رة إىل اهت ي اسدتطاع يف كدل ي مدراة أن يْعيدد  -عليده السدالم  -الشخص، ولكن موس   من حوار الفكع
رة، وأن يتجاوز حماوالت  احلوار  . انتصرحى" الشاخصنة"إىل الفيكع

 .تعالوا بنا نشاهد ما حدع عن قرب ..

 موسى مع فرعون مناظرة 
 –متبادلدة  –دخل موس  وهارون إىل حيث جيل  فرعون وملد ه وحاشديته، وسدى نظدرات احتقدار 

عدة أسئلة لعل أبرزها ما ال ي  وجوه احلضورمن فرعون وملئه ملوس  وهارون، نظرات رمست عل  
هددو يعلددم ، وملدداذا عداد و ؟! ، ومددا الد ي حدددع ملوسدد  طدوال هدد ه الفدد ة مدن الدد من؟! جدا ا يف طلبدده

 ، ومددا هدد ه العصدداموسدد  رديئددة الدديت يلبسددها، ومددا هدد ه املالبد  ال؟! أنندا سددنقتله ابلرجددل الدد ي قتلدده
 اليت وسكها بيده ؟!!

ت نفسددديا  قبدددل أن يبددددأ ابلكدددالم؛ وبعدددد حلظدددا -عليددده السدددالم  -نظدددرات قصددددوا هبدددا ه ودددة موسددد  
معده بدأ ابلكدالم   يق ب،   ، أشار فرعون حيصبعه ملوس  كالصمت املشحون بكل ه ه األسئلة

 ل ي جا  ب  ؟!!ا متجاهال  هارون، وموجها  كالمه ملوس  فقى قائال : ما

هللا مدرا ئتد  أا وأخد  برسدالة مدن السدما  أمل آتيد  وحددي، بدل ج :فقال موس  بكل ثبدات وثقدة
نَـاَم ِِبيَـٍة ِمـْن رَب ِـَك  فََأْرِسْل َمَعَنا َبيِن إسرائيل َواَل  ِإان  َرس واَل رَبِ كَ : ﴿ بتبليغها ل  بـْه ْم قَـْد ِجوـْ تـ َعذِ 

 ﴾ ( ِإان  قَـْد أ وِحـَي إلينـا َأن  اْلَعـَذاَب َعلَـى َمـْن َكـذ َب َوتـَـَوىل  47َوالس اَلم  َعَلى َمِن اتـ َبَع اهْلـ َدى )
تدددع بددين إسددرائيل وشددأهنم، لنمضدد  هبددم إىل حيددث يشددا  هللا، بعيدددا  عددن حمدديى ملكدد  فل، 48طدده:
 سلطان ، والسالم ينتظر كل من اتبع اهلد  ال ي معنا، كما أن الع اب ينتظر كل من يرفضه.و 

ــــى )…   سددددأله موسدددد  فقددددال:﴿   ( َوَأْهــــِدَيَك ِإىَل رَب ِــــَك فـََتْ َشــــى ﴾18َهــــْل لَــــَك ِإىَل َأْن تـَزَك 
 .19النازعات:
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 اجلولة األوىل 
بددل وكأندده ال يددر  هددارون واقفددا  أصددال ،  -ا  وكأندده مل يسددمع شدديئ - ركددا  مضددمون الفكددرة فددرد فرعددون 

 إلينددا اليددوم يف صددورة مبعددوع مسدداوي   إىل موسدد  قددائال : ومددن أنددت حددى جتدد   سددبابة االهتدداممشددرا  ب
ألسدت ربيدب ، 18الشدعرا :﴾ َأَ ْ نـ َربِ َك ِفيَنا َولِيًدا َولَِبْثَت ِفينَـا ِمـْن ع م ـِرَم ِسـِننيَ ﴿  ؟تريد هدايتنا

، وتطلدب إليندا هد ا الطلدب، الد ي نعمتنا، وغ     فضلنا وإحساننا؟ كي  جتو إليندا مدن هد ا العلدو 
 هو من خاصة شئوننا، ومن بعح سلطاننا يف رعيتنا؟

مدن  19الشدعرا :﴾ َوفـََعْلـَت فـَْعَلتَـَك الـ يِت فـََعْلـتَ   كي  تتحدع معد  هبد ه اجلدرأة وقدد سدبق ﴿ 
ــاِفرِينَ راي  ﴿ أحددد رجددال قصددري األبددعلدد  االعتدددا  ابلقتددل العمددد  ــَن اْلَك ــَت ِم  19الشددعرا : ﴾َوأَْن

 علي  !! بنعم  وإحسا 

وظددن فرعددون بعلددو صددوته أن هدد ه الكلمددات ن لددت كاألسددهم ترشددق جنبددات موسدد  لتغتالدده نفسدديا  
ددع ا ن يف مددأزق الفضددل، كمددا  ددابقة، وقددد ْوضي طددا  يف حياتدده السا فموسدد  ابلفعددل ارتَكددَب هدد ه األخع

؛ فلقد لبيث سنني من قبل يف مصر ومل جيهر مبثدل هد ه "األفكدار الدخيلدة"  وضع يف مأزق "البدعة"
، ولكددددن "شخصددددنة املوضددددوع". فرعددددون لددددد كمددددا يسددددميها فرعددددون؛ وقددددد كانددددت هدددد ه أوىل حْمدددداوالت

جعلدت  قصدرة وبليغدة هيهات.. هيهات .. فموس  يق  يف معية هللا ال ي أطلق لسدانه بكلمدات
 لسانه عن فت  ه ا املوضوع مرة أخر . اهتامات فرعون له تنقلب ضده وتشل

إذ كانددت هدد ه الفعلددة ، 20الشددعرا :﴾ قَــاَل فـََعْلتـ َهــا ِإًذا َوَأاَن ِمــَن الض ــالنيَ ﴿  :فقدال موسدد  مع فددا  
اليت تستنكرها وتتحاش  أن ي كرها لسان  أثر من آاثر تربييت يف قصرك وجمتمع  الد ي ال ترعد  

  هدد ا، ومددع ذلدد  أا ملددا قتلتدده خطددأ وبلغددين أنكددم تتددآمرون للدددما  فيدده حرمددة، وأنددت مددن راب  علدد
، مدددا وجددددت بْددددا  مدددن الفدددرار ﴿  ـــا ِخْفـــت ك مْ علددد   َفـــَرْرت  ِمـــْنك ْم َلم  طالبدددا  النجددداة ، 21الشدددعرا :﴾ فـَ

فـََوَهـــــَب ِ  َريبِ  ح ْكًمـــــا َوَجَعَلـــــيِن ِمـــــَن لنفسددددد ، هددددداراب  مدددددن هددددد ا الظلدددددم املمدددددنه  يف دولدددددتكم ﴿ 
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فديكم أبدد الددهر مدا الدين  فرأيدت اهلدد  وأبصدرت الندور الد ي لدو بقيدت، 21الشعرا :﴾ اْلم ْرَسِلنيَ 
 أبدا .

أي ابحلوار إىل موضوع الرسالة اليت ترفح االسدتعباد وتسدع  لكسدب احلريدة فقدال: و موس    عاد 
ــــيِن يف بقددددائ  عندددددك؟ ﴿ متنهددددا علدددد   نعمددددة  ــــى َأْن َعب ــــْدَت َب ــــا عل ــــة  َت نـ َه ــــَك نِْعَم  ﴾إســــرائيلَوتِْل

 نعمة ؟! عندك بعيدا  عن أبوي  هل تربييت ؛ 22الشعرا :

لقد كانت تربييت يف بيت  وليدا  من جرا  استعبادك لبين إسرائيل، وقتل  ألبنائهم، ممدا اضدطر أمد  
 ! بيت أبوي  عن  بعيدا  أن تلقيين يف  بوت سحبه املا  إىل قصرك، ف بيت يف بيت  

 هل عطف  عل  فرد وإذالل  لشدعب كامدل نعمدة مْتدن  ؟!نعمة  متن  ؟!  بعيدا  عن أبوي  فهل تربييت 
 هل ه ا هو فضل  العظيم؟!

كلمات جاب صداها الران كل ركن من أركان قصدر فرعدون، قاهلدا موسد  بطريقدة لبقدة ذات اتد ان 
لددده إىل سدددكني ذبددد  هبدددا  يف الصدددوت، وتناسدددق يف احلركدددات واإلشدددارات، فقلدددب االهتامدددات املوجهدددة

 فأصب  الطالب مطلواب ، واملد ع ي مت هما . -من اجلولة األوىل  -فرعون غرور 

 اجلولة الثانية 
متجدداهال  اضددطيهاده لبددين إسددرائيل، موضددوع فرعددون أن يعددود إىل الفكددرة ولكنادده قفدد  علدد   فاضددطرا 

دا ظدنا أناده اهتامات موس  له، اقدال  احلدوار بعيددا  عدن هد ا ا دال الد ي خسدره،  ْوكدن أن وسدأل عما
َرب  الد ي تصدفه حينده ﴿  ،49﴾ طده :َفَمـْن رَب ك َمـا اَي م وَسـىفقدال منكدرا  ومتهكمدا :﴿  جيادل فيه
 16﴾ الشعرا :اْلَعاَلِمنَي !!

د  هللا مبدا وكدن "تعريد  نظدري" فأعطاه موس  جوااب  واضح ا وعمليًّا، ومل حياول تقدمي ، أو أن يصي
وال  رب هددد ا الكدددون اهلائدددل الددد ي ال يبلدددإ إليددده سدددلطان إنددده  :فقدددال موسددد ؛ فرعدددون أن يداعيددده
ت ْم م وِقِننيَ علم ﴿  نَـه َما ِإْن ك نـْ  .24﴾ الشعرا :َرب  الس َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بـَيـْ
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إن موس  ، 25الشعرا :!!﴾ َأال َتْسَتِمع ونَ فنظر فرعون ملن حوله ساخرا  من كالم موس  وقال:﴿ 
  ضددح  ضددحكات متصدداعدة، وضددح  مددن حولدده لضددحكه سددخرية  طددري  املددا  أصددب  رسددوال  !

َها َيْضَحك ونَ ﴿ عليه السالم من موس    .47﴾ ال خرف:فـََلم ا َجاَءه ْم ِِباَيتَِنا ِإَذا ه ْم ِمنـْ

مل يعبدددأ موسددد  بضدددحكاهتم وسدددخريتهم منددده وواصدددل حديثددده الددد ي قطدددع ضدددحكاهتم وزلددد ل قلدددوب 
ــ بعضدهم فقددال:﴿ ــْم َوَرب  آِبِئك  الدد ي كدان يرعدداكم ويرعدد  آاب كددم ، 26الشددعرا :﴾  م  اأْلَو لِــنيَ رَب ك 

 !؟ كان من قبله إال هللا رب للعاملني  فمن! قبل أن يولد فرعون

فقطدع فرعدون صدمتهم الد ي حتركدت  فمدا طداق عليهدا صدربا ؛ وكانت ه ه الكلمات قاصمة لفرعدون
دام املت"شخصنة" اإىل وعاد ،فيه عقوهلم وقلوهبم مدالكم تسدتمعون إىل كالمده  فقدال: حددعحلوار واهت ي

 .27الشعرا : ﴾ ِإن  َرس وَلك م  ال ِذي أ ْرِسَل إليك ْم َلَمْان ون  ... وكأنه عاقل﴿ 

فتوجهدددوا  ولكدددن يبددددو أن اهتدددام فرعدددون ملوسددد  ابجلندددون مل يدددْرق لبعضدددهم، فمدددا هددد ا بكدددالم ا دددانني؛
 ملوس  حينظارهم كأهنم يقولون له: أكمل.. أكمل!

إن ريب ولْ  فرعون ومدا ملد ،  وهو يتصف  وجوههم ويه  عقوهلم: -عليه السالم  -موس فقال 
ـت ْم فلن لريب ْمل  ما أشرقت عليده الشدم  وغربدت ﴿ نَـه مـا ِإْن ك نـْ َرب  اْلَمْشـِرِ  َواْلَمْغـِرِب َومـا بـَيـْ

ن أن كددداد دبيدددب النملدددة علددد  األر حدددى  خددديم الصدددمت علددد  احلضدددور ف، 28الشدددعرا : ﴾تـَْعِقل ـــونَ 
 !ْيسمع

وأعطد  كدل خملدوق  الد ي أوجدد الوجدود وخلدق اخلالئدق، ريب :يف وص  ربه فقال س سل موس فا
     رَبـ نَـا الـ ِذي َأْعطَـى ك ـل  َشـْيٍء َخْلَقـه  ﴿  خلقه الالئق به، مدن حيدث كدرب اجلسدم وصدغره وتوسدطه

قه له، فتجدون الطفل كل خملوق إىل ما خلبعد أن خلق ربنا املخلوقات هد   ف، 50طه: ﴾َهَدى
فرضددع مدددن أمددده بفضدددل هدايدددة هللا لدده، وجتددددون النحلدددة تطدددوف لتجمدددع  -وهدددو ال علدددم لددده -خيددرج 
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، الرحيددق مددن كددل مكددان   تعددود بدده إىل خليتهددا وال لطئهددا، وجتدددون األسددد اهلصددور رحيمددا  حيوالده
 هد  ه ال  إىل ه ه األعمال؟ هو ال يفهل فرعون 

 نقددل احلددديث إىل موضددوع آخددر، ليقطددع علدد  موسدد   للمددرة الثانيددة، و إنصدداهتم ملوسدد قطددع فرعددونف
ــر وِن اأْل وىَل ترتيددب أفكدداره ويشددتت ذهندده ﴿ ــا َِبل  اْلق  ــاَل َفَم أيددن ذهبددت، ومددا ، 51سددورة طدده:﴾ َق

 قصتها ؟.

أن فرعدددون خببثددده ول مددده يريدددد أن يبعدددده عدددن غايتددده الددديت جدددا  مدددن  -عليددده السدددالم  -ففهدددم موسددد  
 ﴾ال َيِضـل  َريبِ  َوال يـَْنسـى ِف ِكتـابٍ  ِعْلم ها ِعْنـَد َريبِ   قَالَ  ابته خمتصرة جددا  ﴿فكانت إج أجلها،
﴿  :فهددو  إهلددفقددال أمددا  ههلددإب،   توجدده بنظددره مددرة أخددر  للمددأل مددن قددوم فرعددون ليعددرفهم 50طدده:

ــَزَل  ــب اًل َوأَنـْ ــا س  ــْم ِفيَه ــًدا َوَســَلَك َلك  ــم  اأْلَْرَض َمْه ــَل َلك  ــِه ال ــِذي َجَع ــا ِب ــاًء فََأْخَرْجَن ــَماِء َم ــَن الس  ِم
 . 54طه: ﴾( ك ل وا َواْرَعْوا أَنـَْعاَمك ْم ِإن  ِف َذِلَك َْلاَيٍت أِل وِ  النـ َهى53َأْزَواًجا ِمْن نـََباٍت َش   )

حددداول أن  علددد  هدفددده ومل يلتفدددت للفرعيدددات الددديتفصدددمم  ،يريدددده فرعدددون لقدددد فطدددن موسددد  إىل مدددا
 يقحمه فيها.

 ولة الثالثةاجل 
نفددد  صدددرب فرعدددون، وجدددن جنونددده، فقدددد اسدددتطاع موسددد  حيدبددده اجلدددم، وبراعتددده يف العدددرن أن يدددوق؛ 

ظددامل ال خيشدد  شدديئا كمددا خيشدد  مددن يقظددة الشددعوب،  ضددمائرهم وينشددى عقددوهلم، وإن كددل طاغيددة
وصددحوة القلددوب؛ وال يكددره أحدددا  كمددا يكددره الددداعني إىل الددوع  واليقظددة، وال ينددتقم مددن أحددد كمددا 

وينتقيددل مددن قددواة  فقددرر أن ينهدد  احلددوار،ينددتقم مددن هدد ال  الدد ين يهدد ون الضددمائر وي ل لددون القلددوب؛ 
علدد  عرشدده واقفددا  يصددرا يف موسدد  صددرخة مددن فقددام  إىل منطددق القددواة؛ -الدديت فشددل فيهددا  –املنطددق 

َـْذَت ِإهَلًـا يَـرْيِي أَلَْجَعلَ ه ت أركان القصر، قدائال :﴿ هتديد ووعيد   ﴾ ن ـَك ِمـَن اْلَمْسـا وِننيَ لَـِوِن از 
 .29الشعرا :
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ت ـَك ِبَشـْيٍء ﴿  :مسدتخدما  أسدلوب اإلاثرة والتشدويق -عليده السدالم  - فقال موس  قَـاَل َأَولَـْو ِجوـْ
  يدل عل  أنين رسول من عند رب العاملني ؟!، 30الشعرا :﴾  م ِبنيٍ 

وملد  منده فضدوال  زائددا ، ينداظره قبدل أن  -فرعدون -حتس  موس  نقاع الضع  عند خصمه لقد 
طلبددده ابلقبدددول   حظدددواضدددحا  عنددددما عددداد إىل مصدددر وأرسدددل لقصدددر فرعدددون طلبدددا  ملقابلتددده وقدددد  بددددا

جدا  مدن أجلده موسد  فدأخف  موسد  ورقتده  ن يريد بفضوله أن يعدرف السدبب الد يففرعو  !السريع
إذا أتزم احلددوار، فلمددا ، أو ليثددر هبددا فضددول فرعددون إذا أراد أن ينهدد  اللقددا  – العصدداسددر  –األخددرة 
ت َك ِبَشْيٍء م ِبنيٍ تل  اللحظة قال ﴿  جا ت  ﴾. َأَوَلْو ِجوـْ

ِإْن ك ْنـَت ِجْوـَت ِِبيَـٍة فَـْأِت ِِبَـا  ﴿ سال لعاب فرعون شوقا  لرؤية ما خيفيه موس  فقال بلهفة:ل ا  
 .31الشعرا : ﴾ِإْن ك ْنَت ِمَن الص اِدِقنيَ 

علد   العصدافدألق  موسد   -فنظر فرعون سداخرا   -رين إليها ليحشد نظر احلاض هفرفع موس  عصا
تضدخمت، وازداد ا رأس ثعبدان، وكسد  خشدبها  لدد، و وخرج منهد العصابالع القصر، فاضطربت 

حدى بددا لسدانه  افخا  أوداجه، فداغرا  فداه، 32الشعرا :﴾  ﴿ فَِإَذا ِهَي ثـ ْعَبان  م ِبني  طوهلا وعرضها 
  عا  ..مفمصدرا  فحيحا  ، املشقوق

 توق  ال من لدقيقة قبل أن يشرع فرعون ابلرجوع خطوة للورا  ..

فددازداد الثعبددان مندده اقدد ااب  وعلددوا  حددى ابتددت عيندداه املشددقوقتان يف مسددتو  رأس فرعددون،   اهتدد  هدد ة 
 عنيفة لألمام وصاح بفحيحه املف ع مرة أخر  ..

واضدعا  رأسده بدني  ،ليده منكمشدا  خائفدا  فما كان من فرعون إال أنه هرول مسرعا  حندو عرشده جيلد  ع
منده  بددا ا؛ فانفضد  أمدر فرعدون يف نظدر حاشديته ملدرجليه يستنجد مبوس  أن يبعد هد ا الثعبدان عنده

 من خوف وذعر.
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مدن فدرع خشديب  ه كمدا كاندتالثعبدان فدانكمي وعدادت عصداذيدل  –عيه السالم  –موس  فلم  
 ! عتيق

حلضدور قدال موسد : هد ه هد  معجد ي األوىل، أمدا ومع نظرات انبهدار ودهشدة خرجدت مدن أعدني ا
  أدخلهدددا يف فتحدددة  –يرفعهدددا أمدددامهم يسدددتجمع هبدددا نظدددرهم  –الثانيدددة فهددد ه يددددي انظدددروا إليهدددا!! 

ترسددل ضددو ا مشددرقا  كضددو  ، 33الشددعرا : ﴾ فَــِإَذا ِهــَي بـَْيَضــاء  ِللن ــاِظرِينَ  قميصدده،   أخرجهددا ﴿
 نبهار احلضور مبوس  وإعجاهبم به.يف فحمة الليل، فازداد ا الكوكب الدري

فرصدددة واحددددة  -يف اجلدددوالت الثالثدددة  –وهكددد ا ْضدددرب فرعدددون ضدددربة قاضدددية، ومل يددددع لددده موسددد  
مسد  ليلتقى أنفاسه، فأصب  عاج ا  أمام براعة عرن موس  ومعج تيده، ولكنده حفظدا  ملدا  وجهده، 

 فقال: املأزق ال ي وقع فيهينجو من استجمع كلمتني حياول هبما أن العرق املتصبب من جبينه و 

مدا يل أراكددم ال تنطقدون؟ َسددَحرت أفاعيددل هد ا السدداحر أعيدنكم ؟ ربيددب القصددر، ابدن اخلرائددب يريددد 
تَـَنــا لِت ْ رَِجَنــا ِمــْن َأْرِضــَنا ِبِســْحِرَم اَي م وَســى  ﴿أن خيددرجكم مددن أرضددكم بسددحره   قددال:  قَــاَل َأِجوـْ

َلَنْأتِيَـن َك ِبِسْحٍر ِمْثِلهِ 57) َنَك َمْوِعًدا اَل َن ِْلف ه  ََنْن  َواَل أَْنَت َمَكااًن س ـًوى ( فـَ نَـَنا َوبـَيـْ  ﴾فَاْجَعْل بـَيـْ
 .58طه:

َمْوِعـد ك ْم يـَـْوم   ﴿ قدال:،   من حالة فرعون اليت ال يرث  هلاساخرا  تبسم فنظر موس  إىل هارون، و 
 .59طه: ﴾الز ِيَنِة َوَأْن   َْشَر الن اس  ض ًحى

 ، فصرا فيهم فرعون قائال :مما رأوا م ذهول حالة  وهم يف هارونمع  انصرف  تركهم و 

 اعلما، لقد بدأمتا َحراب ، عليكما حتْمل عواقبها، ومن ورائكم كل من ي يدكما من قبيلتكم.

 فلم يك اث لكالمه .. وأكمال سربا ..
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ة وللعصددا برعددب، حددى مددر يف طريددق اخلددروج رافددق احلددرااس األخددوين عددن بعددد، ينظددرون إليهمددا هبيبدد
موس  ابلقرب من مسكنه ال ي تر  فيه، فوقد  يتأملده، جناحدا  ملحقدا  ابسد احة امللكدة "آسدية"، 

 اليت وقفت من  علمت بدخوله القصر تنتظره ك  تطمئن عليه عندما خيرج.

 آاثر النعيم ال ي حتيا فيه مل تغر من مالحمها شيئا  رغم مرور ال من ..

 موس  فقبلها بني عينيها ..احتضنت ولدها 

قالددت لدده: حسددبت أنددين لددن أراك اثنيددة، حددى هرعددت إيلا خددادميت وأخربتددين خبددرب ظهددورك املفدداجو، 
 أنسيت أم  اي موس  ؟

 فقال هلا: عار عل ا أن أنساكي يوما ، وأنتي كل ما بق  يل يف ذل  املكان.

 فرعون ؟ل ي جئت يف طلبه من ا قالت له: أين كنت ه ه السنوات، وما

وهدم   التفدت هلدا وبدئوا يددفعوه لألمدام ليلحدق حيخيده هدارون، نظر موس  للحراس ال ين حاصروه 
 قائال :جيروه للخارج 

ال أظدددن أن احلدددراس سيصدددربون علددد  بقدددائ  داخدددل األسدددوار إىل أن أخدددربك، ولكنددد  سدددتعلمني مدددن 
قدداليت وعدداينوا مددا معدد ، ولنددا اخلدددم واحلشددم كددل مددا دار بيددين وبددني فرعددون قبددل قليددل فقددد اسددتمعوا مل

 موعد ولقا  يوم ال ينة.

 اجتماعات املأ الحتواء األزمة 
جيدددب يف اجتمددداع استشددداري، ليتباحدددث معهدددم مدددا ملدددأل مدددن حاشددديته ورجدددال دولتدده ابفرعدددون  اجتمددع

تغددرا  يف وقددد بدددا فيهددا  لفرعددون -كالعددادة   -كانددت الكلمددة األوىل علدديهم فعلدده جتدداه هدد ه األزمددة؛ و 
ْــرَِجك ْم ِمــْن 34قَــاَل ِلْلمــأ َحْولَــه  ِإن  َهــَذا َلَســاِحر  علــيم  )﴿ إدارتدده لألزمددات  طريقددة ( ي رِيــد  َأْن ُي 

أن األرن أرضدهم وليسدت ملكده كمدا فهدو ْيسدلم ، 35الشدعرا : ﴾َأْرِضك ْم ِبِسْحرِِه َفَمـاَذا ََتْم ـر ونَ 
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فدداألمر إذا  أمدددرهم  هم بسدددحره، ؛ ومبددا أن األرن أرضدددهم، وموسدد  يريددد أن خيدددرجهم مددن أرضدددعي يدد
 !فماذا يرون؟ ومب أيمرون؟

عندئد  يليندون ون أن األرن تت لد ل حتدت أقددامهم، الطغداة حينمدا حيسد دأب ا هدو! فه وال تعجب
ويتظاهرون ابلشور  يف وب وقد كانوا يدوسوهنا ابألقدام، يف القول بعد التجرب، ويلجئون إىل الشع

ذل  إىل أن يتجاوزوا منطقة اخلطر،   إذا هم جبابرة مسدتبدون ، األمر وهم كانوا يستبدون ابهلو 
 . ظاملون!

ــْوِم ِفْرَعــْوَن ِإن  هــذا َلســاِحر  :﴿ ابحلددرفمددا قالدده فرعددون  –بددال وعدد  – فددردد املددأل قــاَل املــأ ِمــْن قـَ
لعلده تعلمهدا خدالل السدنوات الديت قضداها  يقدوم سدحره علد  علدم ومعرفدة، 110األعراف:﴾  عليم  

ــد  َأْن ُي ْــرَِجك ْم ِمــْن َأْرِضــك ْم ِبِســْحرِهِ ن   جددا  ﴿ يف مدددي إذا  فقددد أصددب  ، 110﴾ األعددراف: ي رِي
 .110؟! األعراف:﴾ َفَماَذا ََتْم ر ونَ مصدر خطر عظيم علينا وعل  مكانتنا ﴿

إىل نقطة الصفر مرة أخر ؛ وذل  ألن فرعون مل يعودهم من قبدل علد  الداذ أي قدرار؛ فقدد   فعادوا
﴾ خدروج علد  املدألوف بينده وبيدنهم، فمدا َفَمـاَذا ََتْم ـر ونَ  ﴿ األمر أمدره والنهد  هنيده وقولده هلدم:كان 

ـــْم ِإال  َمـــا َأَرى َوَمـــا َأْهـــِديك ْم ِإال  َســـِبيَل ﴿  اعتدددادوا أن يسدددمعوا منددده غدددر كلمدددة واحددددة: َمـــا أ رِيك 
 حوله.ولكنها الصدمة اليت قلبت حياته وحياة من  ،29غافر: ﴾الر َشادِ 

 توصيات االجتماع 
يتعاط  الناس معهما، ولكدن  فقال أحدهم: أا أر  أال نتصد  هلما، وال نعتدي عليهما حى ال

، اتركهمدا حبريتهمدا 111األعدراف: ﴾ َأْرِجْه َوَأَخـاه  ﴿ أال تقتله و رأي  املتواضع جلناب الفرعون هو
وهبد ا ، 111األعدراف:﴾ َيَْتـ وَم ِبك ـلِ  َسـح اٍر علـيمٍ  نَ َوَأْرِسْل ِف اْلَمَداِئِن َحاِشرِيإىل يوم ال ينة ﴿ 

 نكون أبطلنا سحرا  بسحر مثله .
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ودع أمهدر السدحرة  فه  فرعون رأسه إببدا  املوافقة عل  ه ا الرأي، وكل  فريقا  خمتارا  بعنايدة ملهمدة
، كمدا  79يدون : ﴾ ٍر علـيمٍ َوقَـاَل ِفْرَعـْون  ائْـت ـوِأ ِبك ـلِ  َسـاحِ ﴿  إىل العاصدمةأمرا  وجربا  وحشرهم 

عمل الدعاية الالزمة جلمع أكرب عدد من املصريني حلضور ه ه املباراة بدني بكل  أذرعه اإلعالمية 
 موس  والسحرة.

  ةمجع السحر  
علد  املكدان  حشدودهم تتوافدد وبدأ رجال فرعون عل  الفدور  مدع السدحرة، وبعدد فد ة قليلدة بددأت

ولي  م كورا فيما اطلعت عليه من مصادر ما إذا كدان  ،املصريةاملخصص الستقباهلم يف العاصمة 
الددداع  جلمددع هدد ه احلشددود مددن  املددواطن املصددري اندددهي مددن عدددم التكدداف  العددددي فتسددا ل: مددا

 السحرة املتخصصني ملواجهة رجلنيع فحسب ؟! 

ن رجدال  امسده و علموا أهنم سيواجهقد ، و (1)املهم أن املكان ع  بكثرة السحرة ال ين قدروا اب الف
فالرواية الرمسية اليت تناقلتها وسائل اإلعدالم هد  ظهدور  ا  ومن يده نورا ؛ه ثعباموس  خْيرج من عصا

ساحريعن أاثرا بعح املشكالت ويْتوقاع أهنما قد وثالن خطرا عل  استقرار البالد، ورغبة من فرعون 
بينهمدددا وبدددني  جدددرا  منددداظرة عامدددةفقدددد قدددررت الدولدددة إ ؛الشدددفافية وإهندددا  الوضدددع بصدددورة سدددلمية يف

علدد   إذا كدداا مددامددثلهم، وأهن   ينسدداحر  مدداومددن هنددا وقددع يف أنفسددهم أهناملتخصصددني يف هدد ا ا ددال، 
 .ش   من القوة ابلنسبة هلم، فلن يف وعهم ه ا ما يتغلب عل  كل قوة

نطالددب حيجددر فمددا املددانع أن مبددا أننددا سددنخلص فرعددون مددن هدد ين السدداحرين،  :فددراودهتم فكددرة فقددالوا
يطمدئن فرعدون ابلنصدر املظفدر ويتفداون معده فاجتمعوا عل  هد ا الدرأي؛ وأرسدلوا مدنهم مدن  ؟إضايف

                                                           
ب ضتاًل  تر هت    254، ص1ج ي  يي ت   ي حلال ت كتالبتهللا يمتلف ي  ل الا في ايي ي س    ي ت لر جتالا  لت  ف ات ر   قال لت    ست  ال تهللا ي ست  ، فت ك  ي تر ك لت  فتي  (1)

كتالح ي ي حتي اات  ق فتال،    ى ي تر ق تي  صبض       لر ق فال،  قتالد ك ت  يأل بتال ص كالح ي ي سي  قالد قالد ي قالس   ر ق ي   ي ، ك ال سب لر ق فال كالح ي  صيألقال ي  فقالد
 ققب  ي كالف ير  ق س ي  ؤ حلر .  ر كبال  ي س    كالح ي سب لر  ج ً قحل   الت  ار ي ر ابالس 

الر  تر حتزد ج ك ف ا ر  ال، ي س    ي  لر  ض  ي ج   اًل في سال   ل   ي زيح ،  تقي   ر ه ي ي ج ك ي   ل  ق  ل  ي  لت    تحل   لحتزيد ق تال    ست ،  كتقل ص قي 
ي ب اتالهي  ق لت ه  احتي ال  حل  ح   ي  يي ي     ك    ر ك ل  ار  ر ابالس  ضي   احهللا، ق ال  ر يتب  ي   س  ب ي     س يا كالح ي حالز    في ي ستال   ق  ي تفت  

 غل  ي؛ فل  ايي ك ل  ال   ل هللا يال  .
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فـََلم ا َجاَء الس َحَرة  قَـال وا ِلِفْرَعـْوَن أَئِـن  لَنَـا أَلَْجـًرا ِإْن ﴿ عل  بعح العطااي بعد ه ا النصر املتوقع 
 .41الشعرا : ﴾ ك ن ا ََنْن  اْلَغالِِبنيَ 

هكدد ا ينكشدد  املوقدد  عددن واعددة مددأجورة يسددتعني هبددا فرعددون الطاغيددة تبدد ل مهارهتددا يف مقابددل و 
األجر ال ي تنتظره، وال عالقة هلم بعقيدة، وال صلة هلم بقضية، بل ال يوجد شد   يشدغلهم سدو  

 .لت يي  وع  اجلماهراألجر واملصلحة؛ وه ال  هم ال ين يستخدمهم الطغاة دائما 

يف ه ا املوق  إال أن يستجيب هلم، وي ض د  مشداعرهم، وقدد كدانوا مدن قبدل هد ا  وال ول  فرعون
ــر ِبنيَ  املوقدد  عبيدددا  مسددخ رين رهددن إشددارة مندده يعملددون بددال أجددر﴿ ــَن اْلم َق ــْم َلِم ــْم َوِإن ك  ــاَل نـََع ﴾  ق

ن وأبطلدوا كيدده، ولكد فلي  املال فقى ال ي سيب له هلم إن هم انتصروا علد  موسد ، 42الشعرا :
أن يقر هبم إليه، ويدنيهم منده، وجيعلهدم أعوانده،  هلم إىل جانب ه ا املال الوفر ال ي سيغدقه عليهم

 وأصحاب الكلمة والرأي عنده.

 حشد اجلماهري 
يف يف كدددل مديندددة وقريدددة وشدددارع حيشددددون اجلمددداهر حلضدددور يدددوم ال يندددة  وبددددأت م سسدددات الدولدددة

 ﴾ َلَعل نا نـَت ِبع  الس َحَرَة ِإْن كان وا ه م  اْلغالِِبنيَ ( 39ت ْم ُم َْتِمع وَن )َوِقيَل ِللن اِس َهْل أَنْـ ﴿ (1)العاصمة
غايته، هو شد  أزر ه ال  الس حرة، وإلقا  الرعدب يف قلدب موسد   وه ا احلشد للناس،41الشعرا :

 هب ه احلشود الضخمة اليت ت بص به، وتنتظر اهل وة له، لتسخر منه أو لتفت  به !.

ــع  »ر مددن التعبددر حركددة اإلاثرة والتحمددي  للجمدداهر بقددوهلم: ويظهدد ــا نـَت ِب ــت ْم ُم َْتِمع ــوَن، َلَعل ن ــْل أَنـْ َه
ــَحَرةَ  هددل لكددم يف التجمددع وعدددم التخلدد  عددن املوعددد، لن قددب فددوز السددحرة وغلبددتهم علدد  « ؟الس 

 موس  اإلسرائيل  ال ي ي عم أن له إله غر فرعون ! 

                                                           
لم جت ر ي ت  ي ستال ال    –  تت  يآلر  –ل   ي زيح  ه  ق ي قا الي ي  ق يلر ي قتي الا،  قاتقتي قحتهللا لت   ي تفتال ل  ب لتي ي    تك  ات  ي حست     فقتي كتالر ي  قت ي ر  (1)

  يقلال  زه  هتال،  ت ي ست ي  لت   ي زيحت ،  هت  ق د التي  قت    ت تي ب تي فقت  ي اتتالا ي ت   يمت  ف تهللا   ست  ي مض يا    تفالد  تفت  ي زه    ي تسالا يألاجال  ب 
 ( .31ص -االيد  سلر  -  ق . )  تق ،  سل   ر كتال   ق ق    حي يس يئل  في  ق 
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فكلمددا زاد ، ظامده حشددد عددددا  كبدرا  مددن املصددريني ومدازال احلشددد مسددتمرا  وهكد ا اسددتطاع فرعددون ون
 م موسد  نفسديا  قبدل أن تبددأ فرعون وإرضا  مشدجعيهم، وهد العدد حتم  السحرة ونشطوا إلرضا 

 املباراة؛ فهو وحيد وسى ه ه احلشود الضخمة !

 إللددده ال يهددد م أبددددا ،أن فرعدددون ا –يف حالدددة انتصدددار السدددحرة  -ليضدددمن الدعايدددة الكافيدددة وكددد ل  
ويضمن لنفسه احلكم لعقود جديدة دون أدىن احتمدال  فيحقق السطو الفكري عل  عقول العامة،

 للتمرد أو ظهور موس  جديد !

 .ه ه احلشود من اجلماهرولعل ه ه ه  أهم أسباب حرص فرعون عل  وع 

 التضليل ااعالمي 
ه املبدارايت واحلفدالت وأمثدال هد ه األمدور فقدد ال تشدغلقدد من الشعب املصدري   ا  ومبا أن هناك ج  

حدددرص فرعدددون علددد  اسدددتدعائه بطريقدددة أخدددر ؛ وهددد  إذاعدددة األخبدددار الكاذبدددة وتروجيهدددا، حدددى إذا 
ي رِيَداِن َأْن ..  أن موس  وهارون ﴿ ت أذرع فرعون اإلعالميةمسعوها اثروا وانتفضوا وحتركوا، فأذاع

َا َوَيْذَهَبا ِبَطرِيَقِتك م  اْلم ثْـَلىُي ْرَِجاك ْم ِمْن َأْرِضك ْم ِبِسْحرِ  مدن هد ه  الواض  والغرن؛ 63طه: ﴾ َِ
 .ضد موس  وهارونالشعب حتريح رسالة هو ال

 تبددداعإلأمدددر الشدددعب ابلنددد ول عنددددما والبعدددد عدددن املهنيدددة احليددداد  مبعدددد فددداإلعالم الفرعدددو  مل يكتددد ي 
قدائق ونشدر الشدبهات لتضدليل الدرأي سياسدة قلدب احلالسحرة إن كانوا هم الغالبني وفقدى، بدل اتبدع 

وخدوفهم مدن إعدادة حكدم ، حيرن مصر ونيلهداشعب املصري الارتباع البسطا  من فاستغلوا العام، 
 لالسدددتيال  علددد  األرن والدددوطن فنشدددروا أك وبدددة أن موسددد  يسدددع  -جتربدددة اهلكسدددوس  –الغدددراب  

ه مددن بددين إسددرائيل، بعدددما وعشددرتهددو ويبسددى نفددوذه وسددلطانه هدديمن علدد  مقاليددد األمددور فيهددا، يل
 يقص  املصريني وخيرجهم من أراضيهم !
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تَـَنا لِتَـْلِفتَـَنا َعم ا َوَجـْداَن ﴿  ردد الشعب كالمهدمأن واستمرت ه ه احلملة التحريضية إىل  قَال وا َأِجوـْ
 .78سورة يون : ﴾ ْؤِمِننيَ َعَلْيِه آَِبَءاَن َوَتك وَن َلك َما اْلِكْوِاَيء  ِف اأْلَْرِض َوَما ََنْن  َلك َما ِ   

تَـنَــا ملوسدد  عندددما تندداظرا يف قصددره فقددال لدده: ﴿ املقولددة هدد ه فرعددون  أن قددالو وقددد سددبق  قَــاَل َأِجوـْ
قَـاَل   قاهلدا حلاشديته ووزرائده املقدربني منده ﴿ ، 57طده: ﴾ لِت ْ رَِجَنا ِمـْن َأْرِضـَنا ِبِسـْحِرَم اَي م وَسـى

﴾ ( ي رِيد  َأْن ُي ْرَِجك ْم ِمْن َأْرِضك ْم ِبِسْحرِِه َفَمـاَذا ََتْم ـر ونَ 34ِحر  عليم  )ِلْلمأ َحْوَله  ِإن  َهَذا َلَسا
قَـاَل املـأ ﴿  هتم ونددواهتم ولقدا اهتم اجلماهريدة واإلعالميدةيف اجتماعا   رددها املأل، 35الشعرا :

ْـرَِجك ْم ِمـْن َأْرِضـك ْم َفَمـاَذا ََتْم ـر ونَ  ( ي رِيـد  َأنْ 109ِمْن قـَْوِم ِفْرَعْوَن ِإن  َهَذا َلَساِحر  علـيم  ) ﴾  ُي 
قَـــال وا ِإْن َهـــَذاِن َلَســـاِحَراِن ي رِيـــَداِن َأْن ُي ْرَِجـــاك ْم ِمـــْن   نشدددروها بدددني النددداس ﴿ ، 110األعدددراف:

َا َوَيْذَهَبا ِبَطرِيَقِتك م  اْلم ثْـَلى  .64طه: ﴾َأْرِضك ْم ِبِسْحِرَِ

إىل أن ، صددباحا  ومسددا    اإلعالميددة هذرعددوتلوكهددا أويرددهددا نظامدده،  بددة، ي كدد ب فرعددون الكَ وهكدد ا يَ 
وإ دا دفاعدا   فرعدون املهدددة بددين موسد  اجلديدد؛ إللوهيدةالشعب املسكني وتثار محيته ال  يصدقهم

 عن مصاحلهم االقتصادية املهددة ابالهنيار إذا ْأخرجوا من أرضهم كما يريد موس ! 

بعدددما غددرس فدديهم ليسددوا طرفددا  فيهددا، معادلددة  الشددعب كلدده يفل فاسددتطاع فرعددون إبعالمدده أن يدددخ
ابلددرغم أن موسدد  مل يطلددب سددو   ؛وهددارون"موسدد  ا  واالنتقددام مددن هدد ين السدداحرين "بدد ور العددد

  رفع الظلم عنهم، ولكنها كما قلت سياسة تضليل الرأي العام.ل لإخراج أهله من بين إسرائي

 االستعداد ليوم الزينة 
جهدد ة الدولددة مددن اسددتثارة فضددول اجلمدداهر واسددتنفارهم حلضددور هدد ا اليددوم، واسددتعدا  وا ن انتهددت أ

بعضهم عل  رسالة موس ؛ وا ن بد وا يهيئون الساحة اليت ستتسع لكل ه ه احلشود الغفدرة مدن 
اجلماهر، وإعداد مكان آمن جيل  فيه فرعون وزوجته آسية وكبار رجال الدولة، كما أعدوا مكداا  
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مدددن عصددد   وحبدددال ومكددداا  واسدددعا  ليسدددتطيعوا أن يقفدددوا فيددده ويعرضدددوا  (1)عددددات السدددحرةخمصصدددا  مل
 فقراهتم السحرية بوضوح.

كددل مددا قالدده فرعددون ومددا أشددار بدده املددأل مددن قومدده، ومددا دار بيندده وبددني السددحرة مددن   القددرآنوقددد خلددص 
فتـوىل ِفْرَعـْون  ﴿ يف قولده  تشجيع وحتمي  ووعد ابملكافأة، وما فكدر فيده ومدا دبدر هدو ومستشداروه

 .60طه: ﴾َفَاَمَع َكْيَده      أََتى

 يوم الزينة .. يوم انتصار احلق 
الدنف  عددادة يف يددوم العيددد تكدون مسددرورة مبتهجددة، وابلتددايل يكددون صداحبها أقددرب لقبددول احلددق مددن 
أي وقدت آخدر، وقدد اختدار موسد  وقدت الضددح  لتكدون الرؤيدة أوضد ، واجلمدع أحشدد، والشددهود 

أمدام اخلالئدق، ويتناقدل النداس فضديحته مدن أول اليدوم إىل  تكدون املقاضداة لفرعدون علد  املدألأكثر، ف
 آخره.

وصل الرسوالن إىل السداحة املتفدق عليهدا، فدلذا مبئدات ا الف مدن املصدريني ولئوهندا، وجيدول موسد  
ا ت ببصره يف ه ه الساحة الواسعة ويد هل مدن تلد  احلشدود الضدخمة مدن عدوام املصدريني الديت جد

هــم  فــالعوامهتتد  ابسددم الفرعددون، رغددم مددا جترعددوه مددن مددرارة العديي يف عصددره؛ ولكددن ال عجددب! "
ِبـم يصـول وعلـيهم يطـول! َيسـرهم فيتهللـون لشـوكته؛ ويغصـب أمـواهلم  قوت املستبد  وقوتـه؛

حكمتـــه؛ وي ِهيـــن هم فيثنـــون علـــى رفعتـــه؛ ويغـــري بعضـــهم علـــى بعـــض فيفت ــــرون  فيحمـــدون
 اعتــووه رحيمــاً ِبجلثــث ل مــنهم و  ميثِ ــل ف ف أمــواهلم قــالوا كرميــاً؛ وإذا قت ــبسياســته؛ إذا أســر 

"(2). 

 فعاليات اليوم 

                                                           

 . 120ص يآل   س    يألا ي، -  ا  ي   تفسل  ي يحظ  .سال   ل   ي زيح    بالد حقل  ال  سب لر ب ل ًي ي   ي( قل  قر ه   ي   يي   ر اق1)

 .50قف    ( تق ،  سل   ر كتال  طبالئك يالست ييي   قال ع يالست بالي / ا ي ي    ر ي   ي  ي2)
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 ..خة طويلة وممي ة مما يعين أن أمرا  ما سيحدع فخ يف البوق نفحني أضح  النهار نْ 

 ترقب الناس حى الح موكب فرعون وكبدار رجدال دولتده عدن بعدد، يسدبقه حدراس يفرقدون النداس إىل
 األطراف وأيمروهنم ابلسجود جلاللة املل  اإلله !

 توقفت عربة هامان فن ل منها،   ابق  عرابت املأل،   اق بت العربة امللكية ..

ويف يده سيدة مصر األوىل السيدة  ع ابل هب، وفوق رأسه التاجرصَ ن ل منها فرعون ب ي ي م ركي مْ 
قلبه، نظر فرعون للرؤوس الساجدة، والظهور املنحنية يف آسية بنت م احم زوجته احملببة واملقربة إىل 

 هب.
 
 ذلة وصغار قبل أن يتجه إىل املنصة ليجل  عل  عرشه امل

 ..أشددددددددددار فرعددددددددددون حلامددددددددددل البددددددددددوق أن يددددددددددنفخ فيدددددددددده نفخددددددددددة أخددددددددددر  لرفددددددددددع الندددددددددداس رؤوسددددددددددهم 
 :وهنا اق ب هامان من فرعون وب  يف أذنه

 عيم !املنصة جاه ة لكلمة معالي  اي فخامة ال   -

خفا  بدوزهنم، ومسدتغال  فعاليات اليوم بكلمة يلقيها فرعون أمام هد ه اجلمداهر احلاشددة مسدت تبدأو 
ـــا فَاِســـِقنَي ﴾جلهدددل بعضدددهم ﴿  ْوًم ـــْم َكـــان وا قـَ فمدددا ، 54ال خدددرف: فَاْســـَتَ ف  قـَْوَمـــه  فََأطَـــاع وه  ِإنـ ه 

هدد  اجلمدداهر الغافلددة الدد لولو وتطيهددا ، وإ ددا الطاغيددة إال فددرد ال ولدد  يف احلقيقددة قددوة وال سددلطاا  
فركبها! ومتْْد له أعناقها فيْجرها! واجلماهر تفعل ه ا خمدوعة من جهة، وخائفة مدن جهدة أخدر ، 

 ال وكددددن أن يكددددون أقددددو  مددددن -وهددددو فددددرد  -وهدددد ا اخلددددوف ال ينبعددددث إال مددددن الددددوهم؛ فالطاغيددددة 
 يتها. األلوف، لو أهنا شعرت إبنسانيتها وكرامتها وع هتا وحر 

 كلمة فرعون ف يوم الزينة  
 أيها الناس أان ما علمت لكم إهلاً يريي، وال معبوداً سواي، أيها الناسبقوله: مته كلفرعون  بدأ 

 .23﴾ النازعات: ﴿ َأاَن رَب ك م  اأْلَْعَلى



  
113 

هد ه الكلمدات بوابدل مدن التصدفيق احلداد الد ي اسدتمر عددة  اجلموع الغفرة من الشدعب تستقبلفا
 !!-كف  .. كف   – ، وفرعون يبتسم ويه  رأسه، ويشر بكفيهدقائق

هد ه الكلمدات أبددا  لدو وجدد أمدة واعيدةو تعدرف أنده عبدد ضدعي  ال  وما كان فرعون جيدرؤ أن يقدول
يقدددر علدد  شدد  ! ولكندده ملددا وجددد يف شددعبه مددن الغفلددة ومددن ال لددة ومددن خددوا  القلددب مددن اإلوددانو 

ديكتاتور حيكدم كل ﴾ فما أسعد  ﴿ َأاَن رَب ك م  اأْلَْعَلىجرة: جرؤ عل  قول ه ه الكلمة الكافرة الفا
 يفكر.  شعبا  ال

فلوالبددا    بدددأ فرعددون يبددني هلددم سددر حضددورهم يف هدد ا اجلمددع املهيددب، متغنيددا  ابحلريددة والدوقراطيددة،
أهنمدا رسدوالن  ناعيهدو وأخدوه مددعنددما أ ه   -ابن خرائب بدين إسدرائيل - لكان قتل ربيب قصره

سدمعوا مدن يم لهدإىل هد ه السداحة ووع مهبد ا ، جد، ولكدن مدن أجدل إرسدا  مبددأ احلريدةعندد هللا مدن
 ، هل هو ساحر أم نيب؟!يهكموا علوموس  وحي

 املبارزة الكالمية 
قبددل بددد  املبدداراة  -تقدددم حنددوهم لسددحرة الدد ين يتجهدد ون ملبارزتدده! و لنظددر موسدد  ويف هدد ه األثنددا  

 :قدائال   –جرودة مسداندة الباطدل والددفاع عنده  -أن يرتكبدوا هد ه اجلرودة لْي كرهم ابهلل قبل  –بينهم 
َِ  َكِذًِب فـَي ْسِحَتك ْم بَِعَذاٍب َوَقْد َخاَب َمِن افْـتَـَرى ﴿   .61طه: ﴾َويـَْلك ْم اَل تـَْفتَـر وا َعَلى ا

- قده ملخلصدة تنفد  إىل القلدب فتخفالنصديحة ا -يف قلدوهبم عليه السالم كلمات موس    تغلغلتف
فدب اخلالف بيدنهم؛  ؛فما ه ه بكلمات ساحر أو مشعوذفاستشعروا أهنم ال يعادون ساحر، ؛ -

ازع طدرف آخدر ، وتنقيل لنا، ويبدو أن معه احلققال بعضهم لبعح: ه ا الرجل لي  بساحر كما 
ال بل هو يريد هب ه الكلمات أن يرهبنا فنخسر جولتنا معده وينتصدر هدو، وقداحلديث فقالوا: ال .. 

 بعضهم: إن كان ساحرا  فسنغلبه بقوتنا ووعنا وإن كان عل  حق فسديغلبنا وعنددها عليندا أن نتبعده
نَـه ْم َوَأَسر وا الن ْاَوى﴿   .62﴾ طه:فـَتَـَناَزع وا َأْمَره ْم بـَيـْ
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هددل نسدديتم مددا قالدده فرعددون  فقددال هلددم: لسددري يدددور بيددنهم، حددى قطعدده أحدددهموظددل هدد ا اجلدددل ا
َاِإْن ﴿  وهامددان: ــْن َأْرِضــك ْم ِبِســْحِرَِ َويَــْذَهَبا ِبطَــرِيَقِتك م   هــذان َلَســاِحَراِن ي رِيــَداِن َأن ُي ْرَِجــاك ْم مِ 
فََأمجِْع وا َكْيدَك ْم     ائْـت وا َصـفاا َوقَـْد فتنبهوا هلما وال يغرنكم معسول كالمهما ﴿ ، 63طه:﴾ املثلى

 .64طه: ﴾َأفْـَلَح اليوم َمِن اْستَـْعَلى

 ..كلمات صفوفهم، وشد هبا من ع مهمهب ه ال فوحد

وهدم يتعاهددون أن يبد ل كدل واحدد مدنهم قصدار  جهدده    راحوا ينظمدون طريقدة عدرن سدحرهم،
 يف عمله، وال خيف  شيئا  مما تعلمه من السحر حى تنته  املباراة بعلوهم وانتصارهم.

ــا َأْن تـ ْلِقــَي ﴿  وبعددد أن جتهدد وا ــوَن َأو َل َمــْن أَْلَقــىَقــال وا اَي م وَســى ِإم  ــا َأْن َنك  ، فددرد 65طدده: ﴾َوِإم 
ـت ْم م ْلق ـوَن ﴿  مستهينا  مبا معهم: -بكل ثقة يف نصر ربه  –موس   ﴾قَـاَل هَلـ ْم م وَسـى أَْلق ـوا َمـا أَنـْ
 .80يون :

إهنددم أعطددوه الفرصددة، فردهددا علدديهم، لْيظهددروا كددل مددا عندددهم فيهددا، وكددان ذلدد  عددن حكمددة وتدددبر 
لكدان غدر عدادل  -يف اختيار من أيخد  املبدادرة وقد جعلوا هم األمر إليه -فلو بدأ موس  وتقدير؛

وهل ا فقد رد  إليهم إحساهنم إبحسان، وأعطاهم حق  املبادرة اليت كان  معهم، إذ بد وه ابإلحسان!
 له أن أيخ ها لنفسه.

يف هد ا املوقدد ؛  صدره لدهكدان واثقدا  مدن أتييدد هللا ونعليده السدالم  إن موسد   -مدن جهدة أخدر  - 
بدأ هو اجلولة، وضرب السدحرة ضدربته، وأوقدع هبدم اهل ودة مدن قبدل أن يعطدوا مدا عنددهم ويبد لوا  فلو

جهدددهم، لقددال الندداس: لددو أن السددحرة أظهددروا الس ددحر الدد ي يف أيددديهم أوال، لشددل وا حركددة موسدد ، 
 تكن هلم!!وضربوه الضربة القاضية، ولكنه بدأ قبلهم فكانت الضربة له، ومل 

 حبكمة رابنية. يف مثل تل  احلال، فتفاداه موس  وه ا قول من السهل أن يقال وينتشر بني الناس
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  وتبدأ املعركة 
 ْضربت الطبول هبدير ه ا الصدور، ونفخت الناايت، وأعط  هامان هلم إشارة البد  ..

 .44الشعرا :﴾  ْرَعْوَن ِإان  لََنْحن  اْلَغالِب ونَ فَأَْلَقْوا ِحَباهَل ْم َوِعِصيـ ه ْم َوقَال وا بِِعز ِة فِ ﴿ 
 .. عمن قالوها هب ه الكلمة وه  رأسه فرحا  ورضا  فأعجب فرعون 

رفددع السددحرة أيددديهم للسددما  بقبضددات ْمغلقددة،   ظلددوا يددرددون كلمددات مبهمددة،   فتحددوا كفددوفهم 
يدُّْهم وحبداهلم الديت ألقوهدا علد  األ رن، فداهت ت   متوجدت وتلدوت بدبى   ونثروا منها شيئا  عل  عيصي

َي ـل  إليـه ِمـْن ِسـْحرِِهْم أَنـ َهـا َتْسـَعى﴿  (1)كأهنا ثعابني وحيات تسدع  ﴾  فَـِإَذا ِحبَـاهل  ْم َوِعِصـيـ ه ْم ُي 
ددد  تتحدددول إىل ثعدددابني المعدددة، إذا رفدددع السدددحرة ، 66طددده: ضدددربت الدهشدددة الدددر وس .. حبدددال وعيصي

فـََلم ا أَْلَقْوا ﴿ ا  ألوامدرهم! أيديهم لليمني وللشمال فتتحرك تبع
 .116األعراف:﴾ َسَحر وا َأْعني َ الن اِس َواْستَـْرَهب وه ْم 
، ومددددنهم مددددن صدددداح فرحددددا ، فوقدددد  الندددداس مشدددددوهني منبهددددرين

ومدددنهن مدددن عدددال صدددوهتا ابل غاريدددد، وضدددجت السددداحة بفرحدددة  
 كبرة ليما كان من عرن رائع للسحرة وصفه هللا فقال:

جنحدددت ، فقدددد 116عدددراف:األ ﴾ ْحٍر َعِظـــيمٍ َوَجـــاء وا ِبِســـ ﴿
يف أعني الناس لتبدوا هلدم حي دات وثعدابني  "احلبال والعص "ه ه النخبة من السحرة يف قلب صورة 

 ببعضددهميقددوم بعددح إعالمدد  عصددرا الدد ين بددالا هللا الت ييدد  هدد ه، وعلدد  نفدد  طريقددة ؛ عمالقددة
قوندده يف وسددائل اإلعددالم للدددعاة واملصددلحني إبيهددام الندداس حيمددور ال أسدداس هلددا مددن الصددحة، فمددا يلف

 يبدو كأنه حقيقة للوهلة األوىل، ولكن ما يلبث أن يكتش  الناس زيفه الحقا.
                                                           

 ر ي   بالر.قغ   ال الا ي  ل ير  ف ق ر  لر ي   ال لر  ي   ال   غ  ت  ليه ال قحل ال  ر فقلل   ي ي ، ي   ق   ر ال  س ل  ي   الدص قر ي     ييئ ال ت  ر ق( 1)
 هتت ي  حالستت  ؛ للقتتي ي  قتتال  هتت  فتتي ي ت يي  ي  قتتيس، فت   تت  ي تت    تت  تستت   كل تت  )  َّتت (  تت  تُتت ك  فتتي ي قتت  ر يال  تت    ي تي  احتتي ال ق تت      ستت  قرقلتُ ص   

ق تتال كل تت    تتلر؛  د ي تت    بتتالرقتتغل     تت  تت تت    ستتليحال   ستت  ألر ي  طلتت   قر لتت ى   جتتز ،   تت س ي  طلتت   قر لمتتال،  حلتتال،  تت    ت   تت  ي  قتتال ي تت    تت 
ي  ل ت  هتي ي  حالستب  فتي هت ي  كلتال ي   تلر كتالر ي  تيلث احتي ال ق قت    ست  اقتال  ق تال  ف ات ر،  كالحت  هت   )  بالر( فقي ت     في ي ق  ر كلهللا   تلر فقط،  في

 . ي غ ض كالر يمالف  ف ا ر   ر ي     قضم  ي   قف ألر ي   بالر ق    
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يف خصيصددة اسدد هاب الندداس وسددحر أعيددنهم  يشدد كون مددع سددحرة فرعددونعالميددو عصددرا إوبعددح 
 (1).رأسا عل  عقب وقلب احلقائق

 اللحظة الفاصلة 
 بست اهلمهمات ..واحنبدأت اجلماهر هتدأ، 

 وق  هامان وقفة فخر ومشوا، وابتسم له فرعون ابتسامة املنتصر ..
نظدددر هدددارون ملوسددد  نظدددرة لدددوف مدددن مدددآالت األمدددور بعدددد النجددداح البددداهر الددد ي حققددده السدددحرة، 

، فجا تده 67﴾ طده:فََأْوَجَس ِف نـَْفِسِه ِخيَفـًة م وَسـى فارجت  قلب موس  حتت وطأة الشد ، ﴿ 
 فربطت عل  قلبه، وثبتت قدمه، وذكرته مبقامه  ..جندة السما ، 

اَل َزَــْف ِإنـ ـَك أَنْــَت ﴿  :يقددول لددهمسعدده اسددتمع لددنف  الصددوت الدد ي مسعدده عنددد الشددجرة .. لقددد 
 هارون وشد من أزره. وقرة عينه، وثبتا موس   ت نف فهدأ ،86﴾ طه:اأْلَْعَلى 

 :، وعال صوته قائال  تأشار إىل ما ألقوه من ثعابني وحياىل السحرة و نظر إ  
َ َ اَل ي ْصِلح  َعَمَل اْلم ْفِسِديَن )﴿  َ َ َسيـ ْبِطل ه  ِإن  ا ت ْم بِِه السِ ْحر  ِإن  ا َ   احْلَق  81َما ِجوـْ ق  ا ( َو ِ 

ـــونَ  ـــرَِه اْلم ْارِم  ـــْو َك ـــِه َوَل الكلمدددات الصدددادقة السددداحة كلهدددا،  لتجدددوب هددد ه، 82يدددون :﴾ ِبَكِلَماِت
َ َ َسيـ ْبِطل ه  ، خاصة قوله: ﴿ م ه ا  هته  ذن كل من حضر وشاهد، فيف أ تدخلف  .﴾ ِإن  ا

ندده يف إوخييددل إىل الكثدرين أندده غالدب، و  فدلن الباطددل ليندتفي، ويسددحر العيدون، ويسدد هب القلدوب،
يددنكمي  احلقيقددة حلقددر صددغر! ومددا هددو إال أن يواجدده احلددق اهلددادئ الواثددق حددى ينفثدد   كالفقاعددة، و 

 .معةلقنف ، وينطفو كالشكا

                                                           
 ؛ست    ف ات ر  ” بتالد“ ي تتي هتي قاتبهللا  تال ت ت ر  تت ”ي  تالب  “ هتي ي   ل  ت  ت قتل  فتي ي  ئ ست   يأليي  ي  يلث اق حال في  ك ر  رق  ، تقيل  اجالئ   ر (1)
 قا فتهللا  تال هت ي ،فال قت    ي قت      ت ير ا ت  هت   ي  تب   ي   ت ؛ لتت   ا  هتال  لتال يال( ه يتتف -يحت حت  – قت ف - ييلت  -فضتالئ ال )يا   ت    سلل   ر  الف

 ي قتت  ،  ل تتال   جتتييً  ي  ق  تت  ي حمتت   تتر  جال تتهللا  تتهللا   يتتتهللا، قتتالئ  التت (  قاتتكال هللا قب تتالي  بكتت )  كتت ر يإلاتت   قرق ضتتاًل  ي  فال قتتال    تتر، يألقتت  التت  ي ستتالا    تتت  هتت 
 .ي بق     ل  يا هال ل  ي   يطحلر قالر س   ال   ي فالال  ي فالئق    قي تل يال  ايا ال يألم ى؛ ي حم  ج  ك  لر  ر يألال  يألج   يتلق ر 
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نَـا ِإىَل م وَسـى َأْن أَلْـِق َعَصـاَم  ﴿ حانت اللحظة الفاصلة لبد  اجلولة الثانية بتوقيدت السدما  َوَأْوَحيـْ
فدأغمح موسد  عينيده، وسدحب نفسدا  عميقدا  لصددره قبدل أن يرفدع َعَصداه إىل ، 117:األعراف ﴾

 نهم.بني حيات السحرة وثعابي أرن الساحة أعل  ليلقيها عل 
تددد  هددد ة حلظدددات مدددن السدددكون أيقظدددت اهلمهمدددات جمدددددا  بدددني النددداس، قبدددل أن تضدددطرب العصدددا وهت

 ! أخطر من ال ي رآه فرعون يف قصرهأكرب و أسود الميع هو ثعبان حتولت لعنيفة،   
اضددطرب قلددب فرعددون، وهلددع هامددان واندد و  بعيدددا ، وتيددب  السددحرة وهددم ينظددرون لبعضددهم الددبعح 

 غر مصدقني !
﴿ ه السدحرة علد  األرن حندو مدا رمداثعبان موس  فحيحا  مف عا  وبددأ يتحدرك بسدرعة الدربق  أصدر

ــونَ  ــا َيَِْفك  ــَي تـَْلَقــف  َم ــِإَذا ِه إال التهمتدده يف فمهددا  عصددا  فلددم تدد ك حددبال  وال ، 117األعددراف:﴾  َف
 جندددود فرعدددون الددد ين كدددانوا حييطدددون حيرن السددداحة الداخليدددة مدددن الفددد ع والرعدددب،فدددركح الضدددخم، 

 وصرا الناس تشجيعا  وحتميسا  ..

 السحرة من التحدي إىل االستسالم

فرعدون..  أخ ت احلاضرين يف ذهول ما بعدده ذهدول،رغم أهنا مرت بسرعة الربق، إال أهنا  حلظات
 السحرة.. اجلمهور.. الكل ينظر وال يصدق ما يراه ! 

ـــــا َكـــــان وا يـَْعَمل ـــــوَن ) ﴿ ـــــَع احْلَـــــق  َوَبَطـــــَل َم َوَق َقَلب ـــــوا َصـــــاِيرِيَن ( 118فـَ ـــــَك َوانـْ  ﴾فـَغ ِلب ـــــوا ه َناِل
وبدددأ الكددل يددنك  رأسدده ويرفددع رايددة االستسددالم، فهدد ا هددو احلددق ومددا عددداه هددو ، 119األعددراف:

 ، وخروا ساجدين ..الباطل، وأول من أيقن ب ل  هم السحرة فلم يتمالكوا أنفسهم

ـــَحَرة  َســـاِجِديَن )﴿  ـــأ ْلِقَي الس  ـــال وا آَمن ـــ46َف ـــاَلِمنَي )( َق ـــَربِ  اْلَع ـــار ونَ 47ا ِب  ﴾( َربِ  م وَســـى َوَه
 .46الشعرا :

 !إنه اإلوان مل  القلب فانتفح اجلسم كله فجا  النور وأشرق الظالم 
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لقدد رأ  الس دحرة شديئا مل يكدن مدن واردات الس دحر الدد ي معهدم، واسدتيقنوا أن مدا مدع موسد  لددي  
الس دما ، رب به؛ فهو إذا  عمل من أعمال  أيي ش  ، وأنه لي  يف مقدور بشر أن من السحر يف

، ليكون شاهد صدق عل  أنه رسول من رب  العاملني، فيحدق احلدق أعطاه ملوس من أقداره،  وقدر
ويبطل الباطل؛ وتل  ه  شهادة أهل اخلربة، وأصدحاب الكلمدة يف هد ا األمدر، ولدي  ألحدد قدول 

وعلد  عكد  الكثدرين  -و فهدم النطدق هبداعلد   عصدرا إعالمد مدن شدهادة عجد  كثدر بعد قوهلم، 
هددا مددن آالدديت ر  ورغددم رؤيددتهم للحقيقددة، يددرون احلقيقددة أمددامهم يف الكددوالي  - منددا كمددواطنني عدداديني

وال يظهددرون للندداس احلقيقددة الدديت يروهنددا  ،قبددل سددحرة فرعددونو إال أهنددم ال يقددرون ابحلددق أمددام الندداس
 !أمامهم 

واهتم تتعددداىل هبتافدددات بددددأت أصدددهددد ه القدددوة اخلارقدددة، و  أعلدددن السدددحرة إسدددالمهم واستسدددالمهم أمدددام
( 47آَمن ا ِبَربِ  اْلَعـاَلِمنَي )﴿ ، فهت  بعح السحرة فقالوا: يعلنون فيه انضمامهم إىل دين موس 

 ﴾ ﴿ آَمن ا بِـَربِ  َهـار وَن َوم وَسـى:، وهت  البعح ا خر فقال48الشعرا :﴾ َربِ  م وَسى َوَهار ونَ 
 70طه:

؛ والنديب موسد  (1)الكلمدات اخلالددةاحلدارة وبتلد  خيل الساحة وه  تْدرج هبد ه اهلتافدات فل  أن تت
وعيناه دامعتني من الفدرح والسدرور، قبدل أن يضدمه هدارون إىل صددره ويددور يه  رأسه  عليه السالم

 .. خفاقة ارتفعت راية احلق عاليةبه من شدة الفرح فقد 

 فرعون ينتفض 
فمدن   ه مل يدرد علد  خيالده !اذهول  م مما يرون ! فما دبره دمره؛ وما ير فرعون ومن معه فهم يف  أما

يف ظددل ربوبيتدده،  -كدان يتوقددع أن واعدة مددن رعدااي فرعددون، وعابديدده، الد ين ولدددوا كمدا ولددد آابؤهدم

                                                           

ــاَلِمنيَ قتت  ل  ﴿(  تتر ي لطتتالئف ي ق  ح تت  قر ي ستت    متتالف ي  تتر 1)  قتت   قر  كتت ر   تتاًل  ل تتال  لر  فلتت  قحلتت   ققتتي ر ف اتت ر ي  ستت   قر ُ ي ر ت ضتت  ؛  ﴾آَمن ــا بِــَربِ  اْلَع
 .﴾َربِ  م وَسى َوَهار ونَ ﴿ صلحالس قُ      ققي ر فقال  يف ض  ي  ﴾  َأاَن رَب ك م  اأْلَْعَلى ، ﴿﴾َما َعِلْمت  َلك ْم ِمْن ِإَلٍه َيرْيِي﴿احي ال قالدص 
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موقددد  « اإللددده»يف وجددده هدد ا « العبددداد»أن أيي اليدددوم الدد ي يقددد  فيددده هدد ال   - وسددلطان ألوهيتددده
 فاف والسخرية؟التحد ي، بل واالستخ

 ولكنه ااميان الذي يصنع املعازات، ويقلب األوضاع واملوضوعات!

والطواغيدددت الظلمدددة ال يددددركون كيددد  يتسدددرب الندددور إىل قلدددوب البشدددر، وال كيددد  متازجهدددا بشاشدددة 
اإلوان وحرارة اليقني؛ فهم لطول ما استعبدوا الناس حيسبون أهنم ولكدون تصدري  األرواح وتقليدب 

فدوجو فرعدون هبد ا ومدن   فقدد  -بني أصبعني من أصابع الرمحن يقلبها كي  يشا  وه  -القلوب
الددد ي مل يسدددمع دبيبددده يف القلدددوب، ومل يتدددابع خطددداه يف النفدددوس، ومل يفطدددن إىل مداخلددده يف اإلودددان 

 شعاب الضمائر !

ومدا تفكرهم فيما يقوله السدحرة، أن يستدرك األمر، ويشوش عل  اجلماهر احلاضرة  حاول فرعون
وقد  فيقدودهم إىل مدا انقداد إليده السدحرة؛  يف تفكدر قدد نجعلتهم يسدتغرقو رأوه من معج ة عظيمة 

 :قائال   ، وهو يشر إىل السحرة إبصبع االهتامال عيم يهدر صارخا  بكل قوة

ت ْم َله  قـَْبَل َأْن آَذَن َلك مْ ﴿ ه قبدل أن كي  ؟! كي  تصدقون موس  وت منون إبهلد،  71طه:﴾  آَمنـْ
 املتآمرون .. أتخ وا اإلذن مين؛ لقد ْفض  أمركم أيها اخلونة

ــْحرَ ﴿  وأنددتم تنظيمدده السددري الدد ي يريددد بدده ضددرب  ،71طدده: ﴾ِإنـ ـه  َلَكبِــري ك م  الـ ـِذي َعل َمك ــم  السِ 
ــوا﴿ اسددتقرار مصددر ووحدددة شددعبها،  ــِة لِت ْ رِج  ــَذا َلَمْكــر  َمَكْرت  ــوه  ِف اْلَمِديَن ــا ﴾ ِإن  َه ــا َأْهَلَه َه  ِمنـْ

وإن ، السدتيال  علد  حكمدهل وقد تواطأ  وآتمر  معده سدواي  ضدد مصدلحة الدوطن، 123األعراف:
ــوَن ﴿ ..  بكددل قددوة وحدد م وبدددون أي هتدداونأيهددا املتددآمرون  كددمالدولددة سددتتعامل مع فـََلَســْوَف تـَْعَلم 

 .49الشعرا : ﴾َصلِ بَـن ك ْم َأمْجَِعنيَ أَل َقطِ َعن  أَْيِدَيك ْم َوَأْرج َلك ْم ِمْن ِخاَلٍف َوأَل  

قال له قبل أن يلقيه علد  األرن:   استل خنجره، واق ب من كبر السحرة وأمسكه من تالبيبه و 
 .71طه: ﴾َولَتَـْعَلم ن  أَيـ َنا َأَشد  َعَذاًِب َوأَبـَْقى ﴿ 
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ــر وا »م: مشددرا  إىل مددا هتددددهم بدده موسدد  قبددل أن تبدددأ املعركددة، وذلدد  عندددما قددال هلدد ــْم ال تـَْفتَـ َويـَْلك 
َِ  َكِذِبً  فالعد اب الد ي هتدددهم بده ، 61طده:«. فـَي ْسِحَتك ْم بَِعذاٍب َوَقْد خاَب َمـِن افْــَحى َعَلى ا

أمدددا العددد اب الددد ي سددديأخ هم بددده فرعدددون، فهدددو عددد اب  موسددد ، هدددو عددد اب م جدددل ليدددوم القيامدددة،
 حاضر وسيقع عليهم حاال .

إلودان فيهدا أن هت هدا وعيد ما ي ل ل القلوب، ولكدن أىن  لقلدوب رسدخ احتمل من ال حكامكلمات حي
س إذا اسدددتحكم فيهدددا اإلودددان وتغلغدددل يف عروقهدددا؛ سدددتهون عليهدددا الددددنيا و ، إن النفدددهددد ه األحكدددام

لدن يكدون  -ومدا مل يشدأ  -مبتعها، وستستهني مبا تالقيه من إي ا  يف سبيل رهبا؛ فما شا  هللا كدان 
 أبدا  .

 ارصمود وإصر 
يرجعون معت رين  -بعد ما قاله فرعون  –وها ه  اجلماهر تنتظر رد السحرة عل  فرعون، فلعلهم 

 إليه عما قالوه، لينجوا حينفسهم من ه ا الع اب املنتظر، فلذا ابملفاجأة..

عدددني ول هدددا التحددددي حيالتددد  السدددحرة حدددول كبدددرهم، وأقددداموه مدددن علددد  األرن   نظدددروا لفرعدددون 
َقِلب ـــوَن ) ﴿: قدددائلني واإلصدددرار ـــا م نـْ َر ِإان  ِإىَل رَب َِن ـــيـْ ـــا رَبـ نَـــا 50قَـــال وا اَل َض ـــع  َأْن يـَْغِفـــَر لََن ( ِإان  َنْطَم

دا به، ل ا نعلنها تل  ه  رؤيتنا ملا تتوع، ومبا أن ه ه نيتنا و 51﴾ الشعرا :َخطَااَياَن َأْن ك ن ا َأو َل 
َعَلى َما َجاَءاَن ِمَن اْلبَـيِ َناِت َوالـ ِذي َفطَـَراَن فَـاْقِض َمـا أَنْـَت  قَال وا َلْن نـ ْؤِثَرمَ ﴿ .. ل  بوض  أكثدر

َيا ) نـْ َا تـَْقِضي َهِذِه احْلََياَة الد  ( ِإان  آَمن ا ِبَرب َِنا لِيَـْغِفَر لََنا َخطَااَياَن َوَما َأْكَرْهتَـَنا َعَلْيِه ِمَن 72قَاٍض ِإمن 
ــر  َوأَبْـ  َ   َخيـْ ــْحِر َوا ــىالسِ  مددا رأينددا، ، فددالعمر مضدد ، وقددد رأينددا فيدده مددن إذاللدد  لنددا 73﴾. طدده: َق
 أن ننه  أعمارا بشرف.ما شاهدا، ما شاهدا من آايت ربنا وحقيق علينا ا ن وبعد

ليقيمددوا احلجددة عليدده وعلدد  هدد ه اجلمدداهر العريضددة  –الدد ي أهلمددوه مددن رهبددم  –  توجهددوا ابلكددالم 
 اليت انتظرت ردهم فقالوا:
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( َوَمْن َيَْتِـِه م ْؤِمنًـا قَـْد َعِمـَل 74ِإن ه  َمْن َيَِْت رَب ه  ُم ْرًِما فَِإن  َله  َجَهن َم اَل مَي وت  ِفيَها َواَل َ ََْي )﴿ 
َهــار  َخالِــدِ 75الص ــاحِلَاِت فَأ ولَوِــَك هَل ــم  الــد رََجات  اْلع لَــى ) يَن ( َجن ــات  َعــْدٍن ََتْــِري ِمــْن حَتِْتَهــا اأْلَنـْ

 76﴾.طه:ِفيَها َوَذِلَك َجَزاء  َمْن تـَزَك ى 

 وهنا يقف الطغيان عاجزاً أمام ااميان، وأمام الوعي، وأمام االطمونان..

يقدد  الطغيددان عدداج ا  أمددام القلددوب الدديت خيددل إليدده أندده ولدد  الواليددة عليهددا كمددا ولدد  الواليددة علدد  
 جسام،ولكنه جيدها مستعصية عليه.الرقاب! وول  التصرف فيها كما ول  التصرف يف األ

  عدامااكم احلتنفيذ  
وامنعوا عدنهم فصرا فرعون صرخة امله وم وقال جلنده: اقبضوا عليهم، واربطوهم يف ج وع النخل، 

ملدن  واطعمدوا أمعدا هم للكدالب، ليكوندوااقطعوا أيديهم وأرجلهدم مدن خدالف، ،   الطعام والشراب
 .خلفهم عربة وآية

 ..ر يرقبون احلدث ف صمت خمزٍ فرعون، واحلضو  حركون لتنفيذ ما أمرهم بهوبدأ جنوده يت

وما أقساه من حكم! إهنا قتلة شنعا ، جيد فيها فرعون بعح الشفا ، ملا فجعده بده هد ال  السدحرة، 
لدده، وإودداهنم بربدده؛ وبشدداعة هدد ه القتلددة يف   إبتبدداعهمموسدد ،   فدداجئوه مددن الدد ين خدد لوه يف موقفدده 

عل  الكائن احل  فورا ، بل تظل احلياة فيه   األيدي واألرجل من خالف، ال يقض كون أن تقطيع
وقتددا  أطددول يعدداجل آالم املددوت وسددكراته، حيددث أن احلركددة الدمويددة سددتظل تسددري يف نصدد  نصددفه 
العلوي مع نص  نصفه السفل  املخال  له، ليظل القلب يعمل بشراين واحد من شراي  احليداة؛ 

 ون ه ه القتلة هب ه الكيفية ليطيل ع اهبم قبل موهتم.وقد اختار هلم فرع

مددن  الشددوارع ليعددانوا أهنددم سيصددلبون علدد  جدد وع النخددل يف أيضددا   فقددد كددان مددن بشدداعة هدد ه القتلددة
وودر ذاك يسخر منهم، أمام الناس أثنا  تع يبهم، فيمر ه ا ل أملني، أمل تقطيع أطرافهم، وأمل الوقوف
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 دد ويد فمدن عد اب فيخدار  ما هدم فيده م ابخليانة والعمالة، وه ا ية، وه ا يتهمهفرميهم ابحلجار 
 يكون مصره كمصرهم! لك  ال

 الصمود ابتسامة ااصرار وأنشودة
وقبل غروب مش  ه ا اليوم احل ين يف  ريخ اإلنسانية نْف  فيهم حكم فرعدون، وقْتدل السدحرة أمدام 

ل كيددة علدد  أرن مصددر، ليقيمددوا احلجددة هم اؤ وسددالت دمدداالندداس، وهددم يف قمددة الصددمود والثبددات، 
عل  كل من ير  الظلم ويسكت عليه، وير  الفاسد وحيابيه، ومض  هد ا املشدهد املفد ع يف  ريدخ 
البشرية إعالا  حلرية القلب البشري واستعالئه عل  قيود األرن وسلطان الظلم، طمعدا  يف رضدا هللا 

 واجلنة.

لسنتهم تْتمتم حيدعية تستمطر من السما  م يددا  ناك لرأينا أوهللا لو سافرت أرواحنا عرب ال من إىل ه
دد ــا ل تقطيددع السدديوف أليددديهم وأرجلهددم قددائلني: ﴿ مددن الصددرب لتحمُّ ًرا َوتـََوفـ َن ــا َأْفــرِْل علينــا َصــبـْ رَبـ َن

 لسمعناهم يرددون وهم يع بون أنشودة اإلصرار والصمود:و  ،126﴾ األعراف:م ْسِلِمنيَ 

ـيـن علـى عنقـي ضـع --- ِبلسـوط أضلـعـي أهلـب دالقيـ    يـدي فـي ضـع  السك 

 يـقـيـنــي ونـــــور إيـمــانــي نــــزع أو --- سـاعـةً  فـكـري حـصـار تستطـيـع لـن

 ومـعـيـنـي نــاصــري وربـ ــي --- ربـ ــي يــديْ  فـي وقلبـي قلبـي فـي فالنـور

 ديــنــي لـيـحـيـا مبـتـسـمـاً  ـــوتوأمـ --- عقيـدتـي ِبـبـل معتصـمـاً  سأعـيـ 

 تـمـكـيـن مــــن الـصـبــر بـعــد بـــد ال --- عقيـدتـي و حمنتـي فـي أخي صبـراً 

 سنيـن بضـع السان ف ارتى قد و --- صـبــره فـــي أســـوة بيـوسـف لـنـا و
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 (1)بـالـتـهــويــن تـــهــــون الــصــعــاب إن --- بــــه تـعـبــأ ال األمــــر عـلـيــك هــــون

 ولرأينا عل  وجوههم ابتسامة املنتصرين بعدما فاضت أرواحهم إىل السما  ..

 !!وال حتسبوا أن هللا خ هلم، أو تركهم 

، إال  َكمـا ِ د  الشهيد  مـن َمـسِ  القْتـلِ  مابقوله " صل  هللا عليه وسلم ال وريب ي .. فقد بشرا النيب 
.. ِف َجن ــاٍت َونـََهــٍر ﴿  .. فمددا هدد  إال حلظددات حددى كددانوا، (1)"مــسِ  القْرصــةِ   ــد  أحــد كْم مــن

َمــَع  ﴿ يف صددحبة مددن سددبقوهم إىل هللا، 55﴾ القمددر:( ِف َمْقَعــِد ِصــْدٍ  ِعْنــَد َمِليــٍك م ْقَتــِدرٍ 54)
ــهَ  يِقنَي َوالش  ــدِ  َ   َعَلــْيِهْم ِمــَن الن ِبيِ ــنَي َوالصِ  َعــَم ا ــَن أ ولَِوــَك رَِفيًقــاال ــِذيَن أَنـْ ــاحِلِنَي َوَحس  ﴾  َداِء َوالص 

 . (2)ألن سيد الشهدا  من قام إىل إمام جائر فأمره وهناه، فأْمر بقتله، 69النسا :

ال ولكددان  افهمدد أمددا موسدد  وهددارون فلددم يدد كر القددرآن لنددا أهنمددا تكلمددا بكلمددة يف هدد ه اللحظددات،
الدددعوة دخلددت يف مرحلددة جديدددة، غاليددة يف سددبيل هللا، فشدديئا  يقدددموه هلدد ال  الدد ين بدد لوا حيدداهتم ال

دولــة االســتبداد ف مراحلهــا األخــرية تضــرب املصــلحني فــإن مرحلددة الصددرب الطويددل علدد  الددبال  "
ضرِبت عشوائية، كثور هائَ أو كفيل اثئر ف مصنع ف ار، وحتطم نفسها وأهلها وبلدها قبل 

 ". أن تستسلم للزوال

فعوا يف النهايدددة مثدددن سدددكوهتم الطويدددل علددد  الظلدددم، وقبدددوهلم القهدددر والددد ل وكأ دددا علددد  النددداس أن يدددد
ــوا ِمــنك ْم واالسددتعباد، وعدددم أتملهددم يف معددىن ا يددة الكروددة: ﴿  َنــًة ال ت ِصــيََّ  ال ــِذيَن ظََلم  َواتـ ق ــوا ِفتـْ

َ َ َشِديد  اْلِعَقاِب﴾  .25األنفال: َخاص ًة، َواْعَلم وا َأن  ا

 

                                                           
 اتتتال  ي قتتتاله   فتتتي ي    تتي ي ستتتجر ييمتتت  لتتال ي تتتيكت   ل ستتتف ي ق ضتتال   ق ف  ل  تتت ق  تتال    ل  تتت  يال تتتت ا  ق   ح ح تت  ي ق ضتتتال    ك تتتال  ستت للال ي تتتب ض،  هتتتي  (1)

 .{294}ق  التلال ايي  ت ل ،  1955

 ار ق ي ه ي  . 5813ق    ي جال ك  أل بالحي   ق   (1)

 ار جال    ر ا ي . 3675ق    ي جال ك  أل بالحي   ق   (2)
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 اهريرد فعل اجلم 
عال  سدلبيا  تفدا، اليت شداهدوهاالعظيمة لقد كان تفاعل اجلماهر )الطرف املتلق ( رغم ه ه املعج ة 

إىل حيدددات  انقدددالب صدددورة احلبدددال للغايدددة، فالثابدددت أن مدددن حضدددروا يف يدددوم ال يندددة شددداهدوا بعيدددوهنم
هندم كدانوا حرة وهدم يع فدون أالسدومسعدوا ، هبد ه احليدات ما فعلدت عصدا موسد اهدوا شتسع ، كما 

مدا جيدري يف عن حقائق  هملتضليل -حيمر من فرعون  - مكرهني عل  سحر أعني الناس وخداعهم
، ممددا فعلددوا هللتددوبتهم فيهددا أعلنددوا الدديت  السددحرة كمددا كددادت آذهنددم ْتَصددم مددن هتافددات  ،كددماحلأروقددة 

 لدد  كلدده ملموسد  وهددارون؛ كمدا شدداهدوا حيعيددنهم تنفيد  حكددم اإلعددام فدديهم، ومدع ذ دينإوداهنم بددو 
 ىل احلق !إ نصرفواي

عدن  ، وقليل مدنهم مدن يتحددع بسدا  أعدت ليوم ال ينةاليت درجات املفيمكن  ليل خروجهم من 
اسدددْتخي  فيمدددا بعدددد، واتبدددع حكدددم القدددوي عسدددكراي   -كمدددا ورد-، وأغلدددبهم الددد ي مدددع موسددد  احلدددق

  عيناه ! رأتهصد ق أذرعه اإلعالمية وك ب ما و وماليا ، 

 عالمي ليوم الزينةالتناول اا 
ابلتبعية العميا  إىل أبواق فرعون اإلعالميدة الديت أكددت هلدم أن موسد  كبدر  عقول الشعبانقادت 

علد  أرن مصدر؛  واالسدتيال الفرعدو  ه ال  السحرة الد ين دبدروا هد ه املد امرة لقلدب نظدام احلكدم 
لددد ي أنشدددأته طائفدددة بدددين إذاعدددة أنبدددا  التنظددديم السدددري الفرعدددون علددد  لقدددد عمدددل اجلهددداز اإلعالمددد  ف

موا مددددن الشددددام أايم االحددددتالل اهلكسوسدددد  الدددد ين قدددددي  - عمددددال  اهلكسددددوس السددددابقني - إسددددرائيل
 .عيةلضرب استقرار البالد وإعادهتا إىل قرون التخل  والرج، البغيح

أخددرج اجلهدداز اإلعالمدد  روايددة تفسددرية مفصددلة عددن إعددداد وإخددراج املشددهد الدد ي سدديمثل فيدده كمددا 
وجا وا من كل حدب وصوب ملواجهة موس  عدو  ؛أهنم خملصون للدولة -ابدئ األمر –السحرة 
 للدولة ووالئهم ملوس  وهارون. للحظة املناسبة ْيظهرون خيانتهم  ويف ا ،فرعون
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كيدددددة يف اللحظددددة املناسددددبة هلدددد ه املالدددد عيم امللهددددم، الدددد ي فطددددن الفرعددددون ذكددددا  و   جمدددددوا يف عقددددل 
دبدروه أن يندتقم مدنهم شدر  توعددهم إن مل يرجعدوا عمدامشدوا و ل ثبدات و وقد  بكد، وكي  أنه النكرا 
 .انتقام

فانقدددادوا خلفددده معددده،  اغسدددل موسددد  أدمغدددة السدددحرة بكدددالم معسدددول عدددن جندددة سددديدخلوهنوكيددد  
فرعدون إهلدا   ارتضد الد ي  الشدعب قفدوا ضدد إرادةو و فخالفوا دين الدولة خيه، ألو  هعقوهلم ل وسلموا
 العادل !كم فْنفيَ  فيهم احلْ ، حاكما  

الت ماليدددة حيرقدددام جمدددوهرات وعمدددوجدددود الكشددد  عدددن اإلعدددالم إىل إعدددالن  ت وسدددائلتسدددابقكمدددا 
بعددح مددا وجدددوه مددن إىل جانددب  السددحرة، وقصددور اجلهددات األمنيددة مددن بيددوتها تجاسددتخر ، فلكيددة
 الرهيبة اليت اكتشفها فرعون. للمؤامرةاليت ت كد املخطى الكامل ربدي الأوراق 

 مرةنظرية املؤا 
لو أتملنا من بدايدة القصدة حدى ا ن سدنجد أن كدل تصدرف ال يرغدب فيده الفرعدون ونظامده وهك ا 

لقلب نظام احلكم أو لتقسيم مصر وتفكيد  وحددة من جهات أخر  احلاكم يتم أتويله إىل م امرة 
 اب  ! ونضرب ل ل  أمثلة:اشيعا  وأح   - من األساساملفك   - اشعبه

فرعددون وملئدده إال جمددرد أن يسددمحوا هلددم هبجددرة بددين إسددرائيل مددن مصددر،  * مل تكددن رسددالة موسدد  إىل
ــا  هتدددد سددلطاهنم يف األرن﴿ مــؤامرةفدداعترب نظددام فرعددون ذلدد  الطلددب  ــا َعم  ــا لِتَـْلِفتَـَن تَـَن ــال وْا َأِجوـْ َق

  78﴾ يون : ِ  ْؤِمِننَي  َوَجْداَن َعَلْيِه آَِبَءاَن َوَتك وَن َلك َما اْلِكْوِاَيء ِف اأَلْرِض َوَما ََنْن  َلك َما

* وعندددما أراهدددم موسددد  الددددالئل علددد  نبوتددده ابلعصددا الددديت حتولدددت إىل ثعبدددان، واليدددد الددديت أصدددبحت 
موسددد  هددد ه اهلددددف منهدددا هدددو  مـــؤامرةبيضدددا  للنددداظرين جدددا  الدددرد الفدددوري مدددن فرعدددون للمدددأل أن 

ْــرَِجك م مِ ــْن َأْرِضــك م  قَــاَل ِلْلَمــََلِ َحْولَــه  ِإن  َهــَذا َلَسـاِحر  إخدراجهم مددن أرضدهم ﴿  َعِلــيم  ي رِيــد  َأن ُي 
 34﴾ الشعرا : ِبِسْحرِِه َفَماَذا ََتْم ر ونَ 
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علد  مصدر إلخدراج أهلهدا  مـؤامرة* حى إوان السحرة املفاجو كان رد الفرعون املرعوب عليده أهندا 
ــْم ِإن  َهــَذا لَ منهدا ﴿  ْبــَل َأن آَذَن َلك  ــوْا قَــاَل ِفْرَعــْون  آَمنــت م بِــِه قـَ َمْكــر  م َكْرت  ــوه  ِف اْلَمِدينَــِة لِت ْ رِج 

َها َأْهَلَها َفَسـْوَف تـَْعَلم ـوَن أل َقطِ َعـن  أَيْـِدَيك ْم َوَأْرج َلك ـم ﴾ وحكدم علديهم أفظدع حكدم فقدال: ﴿  ِمنـْ
 123﴾ األعراف: مِ ْن ِخالٍف     أل َصلِ بَـن ك ْم َأمْجَِعنَي 

قمعدددده ، أو يف إدارة الدولددددة كددددل حدددداكم يعلددددق عليهددددا فشددددله الدددد ريع  لدددد ا فنظريددددة املدددد امرة هدددد  مشاعددددة
 قبضته األمنية الغر مربرة.للحرايت أو 

 تداعيات يوم الزينة 
بوزرائه ومستشاريه اجتماعا  طارائ  لبحدث تدداعيات يدوم ال يندة ومناقشدة آخدر التطدورات فرعون عقد 

الددد ي يقدددوده موسددد  وهدددارون،  ، وكيفيدددة وقددد  ال حددد  اإلسدددالم علددد  السددداحة بسدددببه املسدددتجدة
هددد ا وتبدددادل احلضدددور أطدددراف احلدددديث، حمرضدددني فرعدددون علددد  الددداذ أي قدددرارات اسدددتثنائية، لوقددد  

ـْوِم ِفْرَعـْوَن أَتَـَذر  م وَسـى َوقـَْوَمـه  لِيـ ْفِسـد وا ِف ﴿  ال ح  الد ي يهددد مصداحلهم َوقَـاَل اْلَمـَأ  ِمـْن قـَ
 .127األعراف: ﴾(1)..  اأْلَْرِض َوَيَذَرَم َوآهِلََتكَ 

فالقت ه ه الفكرة راودهتم فكرة قتل موس  والتخلص منه، فهو م ج  الفتنة ورأس ه ا التنظيم، ف
 رفضا  وممانعة من البعح لعدة أسباب لعل من بينها:

                                                           

حفلت    حت  فتي غال ت  ي مطت     هت  قر ف ات ر  ت   كتر لتياي يأل  ه ت  ب  حت  قحتهللا هت  متال   هت ي ي  ت ر   تي   ؛ يح تال كتالر «  َويَـَذَرَم َوآهِلَتَـكَ  »ص  ت (  ر ه   يآل1)
قحتهللا هت   تال   هت ي ي ات   بات ي تهللا  ق يحلحتهللا  قحتهللا  ن ييتتهللا  ق ت   ت ضتي ي اتئ ر  تقضت  يأل ت  ،  هت ي  تال ليا تهللا كت   لياي يأل  ه   الت  ات بهللا ي  ستت د! ب  حت 

فقتتي  -فال  قت ي ر  ت     تي ي ف اتت ر ب  حت  قحلت  كتالح ي  قتتي  ر ي ات الئ  ي ت  ي ت   تهللا - هتت   هتي ي      ت  ب  حالهتال ي لغتت    ي ت يق ي - تال     كت  بات ي تهللا  قالح حتهللا 
ح تال كتالح ي    ي حتهللا  -﴾ َوَ رَذَرَك َولل َ َتركَ ك ال فل حال  ر قت  ل  ﴿-  لتل   كالر  ف ا ر   لتهللا ي تي    يهال كالح   ل       قت ر  تهللا ق ت ًي،  ال فت، بال مضت ع   تال ل يتي  يا

 .لحقض ر  هللا ا االً 
  ق  تهللا ت تتال   اتتر ي ا تي  ،    تت  هت  تفستتل   ستت د  ف   تال حتتالس تلقتت ي ي تات يك  تتر بات   قطتتالا   فقتت؛  هت ي هتت  ي   حت  ي لغتت    ي تت يق ي  يالقتط  ي  ل بتتالي 

َّّ  »ي للتت ي  ي حقتتال ىص  ررْن ُهون   فقتتالدص  تتال  ستت د    تتال  - كتتالر حقتت يح اًل جتتالا   ستتل  -احتتي ال ستت  لال  حتتهللا اتتي   تتر  تتالت «  اتََّخررُذوا َأْحبرراَرُهْم َوُرْهبرراَنُ ْم َأْربابررا  م 
 )قم جهللا ي ت    (.« ل م الحرام وحرموا علي م الحالح فاتبعوهم، فذلك عباهت م إراهم بل  إن م أحلوا ص»ا ي ه . فقالد  هللا  س د  
ْن إ له  َغْير ي »  ال ققي ف ا ر بق  هللاص   ي ت   لتب ت ر كل تتهللا بت    تال ض!  ي  ال   ت  الت   ،يال قحهللا ه  ي  ال   ي  س ط  ي     سل ه  ك تال  اتالا« ما َعل ْمُ  َلُكْم م 
 .ي ي  ي  د ي لغ  ! فالإل هللا ه  ي     ا ع  لحالس  يحف   ك هللا فلل ! س يا قال لال ق      قللاله ي ي ح   ق  ه   ك ال  فل
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ن قتددددل موسدددد  ال ينهدددد  اإلشددددكال، فموسدددد  لددددي  وحددددده بددددل معدددده هددددارون، وقددددد يددددوح  قتلهمددددا أ
 جا ا به. الشهدا ، فت اد احلماسة هلما وللدين ال ي للجماهر بتقديسهما واعتباربا من

 -قد يكون بعح مستشاري فرعدون أحد  يف نفسده رهبدة أن يندتقم إلده موسد  لده، لدو قتلدوه  اثنيا 
يوقنون أن ملوسد   فقد كان املصريون يعتقدون بتعدد ا هلة، وكان فرعون ومل ه -ولي  ه ا ببعيد 

أهندددم علددد  ابطدددل وضدددالل، وقدددد وصددد  هللا هددد ا الشدددعور إلددده، وأن مدددا أتددد  بددده موسددد  هدددو احلدددق، و 
( َوَجَحـد وا ِِبَـا 13فـََلم ا َجاَءتْـه ْم آاَيتـ َنا م ْبِصَرًة قَال وا َهَذا ِسْحر  م بِـني  )الداخل  عندهم فقال:﴿ 

َها أَنـْف س ه ْم ظ ْلًما َوع ل واا فَاْنظ ْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبة  اْلم ْفِسِدينَ  َقنَـتـْ  .14النمل: ﴾َواْستَـيـْ

 ه داخل ضمائرهم !نغر ما يعتقدو  ، وما يلقنوه ألذرعهم اإلعالميةفما يقولونه أمام الناس

فلما كان قدرار قتدل موسد  مل يلدق إواعدا ، ومل يدرق لفرعدون الد ي أيمدل أن يدراود موسد  عدن أفكداره 
انون العقدددوابت إبعدددادة العمدددل بقددد أصددددر فرعدددون قدددرارا  ويغريددده مبنصدددب أو مدددال ليضدددمه إىل أنصددداره؛ 

ــــاِهر وَن  "الدددد ب " مددددرة أخددددر  ــــْوقـَه ْم َق ــــاَءه ْم َوِإان  فـَ ــــَتْحِيي ِنَس ــــاَءه ْم َوَنْس َن ــــنـ َقتِ ل  أَبـْ ــــاَل َس  ﴾﴿ َق
 127األعراف:

فـََلم ا َجاَءه ْم ﴿  وعمم ه ا القانون عل  كل من ي من مبوس  سوا  كان مصراي  أو من بين إسرائيل
َناَء ال ِذيَن آَمن وا َمَعه  َواْسَتْحي وا ِنَساَءه ْم َوَما َكْيد  اْلَكاِفرِيَن ِإال  ِف ِِبحْلَقِ  ِمْن ِعْنِداَن قَ  ال وا اقْـتـ ل وا أَبـْ

غدني، وكدل هد ا ، كما طالت ه ه امل حبة أبنا  امل منني سدوا  كدانوا صدغارا  أو ابل25غافر: ﴾َضاَللٍ 
 موس . تباعإإلرهاب ا تمع من 

 قانون االستوصال 
القانون االستئصايل" اجلائر ف ة من ال من، حني ظدن فرعدون أن موسد  قدد د توق  العمل هب ا "لق

مات يف الصحرا  عنددما فدر هداراب ، وابلتدايل فقدد أمدن علد  عرشده منده، فقدد كدان هدو الطفدل الد ي 
عداد معده اخلدوف علد    كور؛ ولكن ملا عاد موس  مدن جديدد؛ال آالفيبحث عنه، وقتل يف طلبه 
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ملكه، والرؤاي اليت رآها يف منامه من  ما ي يد عن أربعدني عامدا ، ابتدت تتحقدق أمامده يومدا  بعدد زوال 
يوم، فأعاد العمل هب ا القانون اجلائر عل  بين إسرائيل واملصريني معا ، خاصة بعدما توسعت دعدوة 

َفَمـا ﴿  جيدل الشدبابمدن وخاصدة  -وإن كانوا قلة  –موس  وأصب  هلا أنصار من املصريني أيضا  
َلَعـاٍل ِف  آَمَن ِلم وَسى ِإال  ذ ر ِي ة  ِمْن قـَْوِمِه َعَلى َخْوٍف ِمْن ِفْرَعْوَن َوَمَلِوِهْم َأْن يـَْفِتنَـه ْم َوِإن  ِفْرَعْونَ 

 83يون :(2)﴾اأْلَْرِض َوِإن ه  َلِمَن اْلم ْسرِِفنيَ 

 الشباب أمل املصلحني 
جيبوا جلديددد يْدددعوَن قددل  أن يسددتالشدديوا ألن لشددباب، ْجددل اهتمامدده ل عليدده السددالمأعطدد  موسدد  

دد ،عقددوهلم ته مددن عددادات وتقاليددد ومعتقدددات مددألطددول إلفهددم ملددا ورثددو لإليدده،  ا فأصددب  هتر حددى أسي
يف  -إىل حددد مددا  -يتمتعددون بطاقددة مددن النقددا ، ويعيشددون فهددم اب الشددب، أمددا عسددرا  وشدداقا   تغي رهددا

وا إىل مرتبددة السدديادة الدديت حْيعددَرْص عليهددا؛ والتدداريخ ي كددد لنددا أن مل يصددلْخلْددو س مددن املشدداكل، كمددا أهنددم 
واألخددد  بددده، وهددد ا يعدددىن أن حتركدددات األمدددم حندددو  أقدددرب مدددن غدددرهم إىل تقب دددل اجلديدددد دومدددا   الشدددباب
 هدددمو  ومسدددتقبلها، حاضدددرها وهدددم مدددة،األ مدددلأ هدددم الشدددبابفيدددد الشدددباب،  علددد تكون سدددالتجديدددد 

 وتعليده، البندا  ترفدع الديت القويدة السدواعد هندمكما أ  ا تمع، بنية يف الراسخة والقواعد املتينة، س األ
 وصدددفها، وكدددن ال هائلدددة طاقدددات ولكدددون هدددمف، املشدددرق للغدددد وتعمدددل وتفكدددر لطدددى الددديت والعقدددول
 ااميــان يقــو  إذا الفكـرة تــناح إمنـاو  "، (2)هشددا   والبندا  ،بطيئددا   االنطدالق يكونسدد عنهدا وابلسدهو

 علــى  مــل يالــذ االســتعداد دِجــوو  , هلــا احلمــاس وازدادت, ســبيلها ف ااخــال  وتــوفر, ِبــا
, وااخــــال , ااميــــان  األربعــــة األركــــان هــــذه تكــــون وتكــــاد, لتحقيقهــــا والعمــــل التضــــحية

                                                           

ْن َقْوم ه  »( يمتلف في ي  الئي ال هللا ي ض ل  في ق  هللا ت ال   2)  َوَملَـِوِهمْ  »ه     ي الت  قت     ست ؟ ق  قت   ف ات ر؟ ك تال يمتلتف فتي ي  الئتي ال تهللا ي ضت ل  فتي « م 
الت  قت   ف ات ر   لئتهللا، ألر  حتي يست يئل  كتالح ي فتي يآل ت    ت ي ي ضت ل   ج   ر ك ل  فتي تفستل   قر  ، ق  ي  أل  ر ق   ف ا ر؟  قيقه  ي  أل  ر ق     س « 

،  ال  تتالحك ق ضتتال قر  كتت ر  قتتي قتتالد  لتت ي ي قتت د ا تتي    تتر ابتتالس  حقلتتهللا   ج تتهللا  تتر ك لتت  فتتي ي تفستتل   غلتت  « يألستتبال »التت  يلتتر قجتتيييه   تتر ق حتتالا   قتت   
 . ض  ف ا ر ف ا ر  ر لتا ل ر ب لئهللا   سال ا ر فلل  ما   قر تقل ل  ييئ   يحتقال  ف ا ر فكالي ي ضي يم يحل   ر  حي يس يئل    ا ي  ب ضل  ي تغالا   

 ف يتي  كت  ت ً   يإلست  ي ي فقتهللا  ق كال ففي؛     ال  االهي ي فقل     يأل كال ي ح    ،   ي سل  ي ق  ح  ،   ي حق ص  ف يي ، ك ل   بق    بال ابال  يإلس   يهت  (1)
تت يَّ  قر  هتت  ي  تتال  ، فتتي  تتهللا   لتت  ال   ي ت للتتف ي ستتر اتت   يستتقال   تتك ي بتتال غلر، ي  قتتللر ي ال تت   تتهللا لجتت ز ي قتت   فقتتهللا التت  احتتي  ي تت   ي قتت  ر  تتالف  ي   لتتز ي قَّ

 .ي   ي  ي ق  ر ال    ا ر   فً البال طبك    ، ر ي ابال   يألئ    ي   َّيي ي قالي  ياييي أله         احهللا؛  ي  ل  
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ــــذك القلــــب ااميــــان أســــاس ألن  ؛ الشــــباب خصــــائد مــــن والعمــــل, واحلمــــاس  وأســــاس, يال
  وهــذه, الفـيت العـزم العمـل وأسـاس ,يالقـو  الشــعور احلمـاس وأسـاس, يالنقـ الفـؤاد ااخـال 

 هنضـتها، ِعَمـاد   أ م ـةٍ  كـل  ف وحديثًا قدميًا الشباب كان  هنا ومن، الشباب ف إال تكون ال كلها
َية   ِإنـ ه مْ ﴿   رَايتها َحاِمل   فكرة كل  وف قـ و هتا، ِسر   هنضةٍ  كل  وف مْ  آَمن وا ِفتـْ  ه ـدىً  َوِزْداَنه ـمْ  بِـَرِبِِ 
 .(1)"13: الكه  ﴾

 التعذيب املمنهَ 
﴾ فلدو (3)َعلَـى َخـْوٍف ِمـْن ِفْرَعـْوَن َوَملَـِوِهْم َأْن يـَْفتِـنَـه مْ ﴿  مدن الشدباب وقد كان إودان هد ه ال ريدة

يف أن يفتنددددوهم عددددن ديددددنهم  -كالعددددادة   -علددددم نظددددام فرعددددون إبودددداهنم سدددديب لون قصددددار  جهدددددهم 
  ابالضطهاد، والسجن والتع يب حى ي كوه.

أشدد مدن القتدل والد ب  !! وهد ا مدا يلفدت النظدر يف قولده جدل وعدال ة التعد يب هد ه وقد كانت فتن
َنة  َأَشد  ﴿عندما وص  الفتنة يف الدين فقال : نَـة  َأْكبَــر   ﴿، 191 :البقدرة ﴾ِمـَن اْلَقْتـلِ  َواْلِفتـْ َواْلِفتـْ

ــلِ  ــَن اْلَقْت هدداب وال ويددع أمددا اإلر ؛ وذلدد  ألن القتددل أو الدد ب  هددو قتددل للجسددد، 217 :البقددرة ﴾ِم
 البشرية إن مل تصمد وتستعن ابهلل جل وعال. والتخوي  فهو قتل معنوي يقتل أول ما يف النف 

بشددرية تدد وق أمل  ، إمددا مددو   عدداداي  وإمددا قددتال ، لكددن لددي  كددل نفدد فكددل نفدد  بشددرية ذائقددة املددوت
حدة ابملدوت، وهد ا مدا الرا ، إىل درجة تتمدىن فيهداأو الفكري القهر والتع يب بسبب اختيارها الديين

 ،االضددطهاد أو الفتنددة معدددااة مسددتمرة ابخلددوف والرعددب والقلدددق؛ فيشددعر بدده كددل مقهدددور ومسددجون
 وتوقع الش ر عند أي  لفتة أو بسة أو دق عل  الباب .. ،املصائب وانتظار

                                                           
 . 188ص – ج  ع  سالئ  يإل ال  ي اللي  سر ي  حال  – سال   ي   ي ابال   (2)

 ي ت تت ل    ال ستت ر   تت  احتتيه ،  اتتل   ي  تتؤ حلر   تت   ي  تت   ج ي تتهللا ف اتت ر  ز الح تت  قر  تتحفل  ؛  فتح ه   قتت    تت ﴾  َرْفت ررَنُ مْ  ص﴿قتتالد   قر ي ق  ح تت  ي لطتتالئف   تتر (3)
 .﴾اْلُمْسر ف ينَ  َلم نَ  َوا  نَّهُ  اأْلَْرض   ف   َلَعاح   ف ْرَعْونَ  َوا  نَّ ﴿  فقط ق ي    تحفل  بال   ر  ف ا ر،ي احي  ال  
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، فكلمدددا زاد ظلمددده وذعدددره خوفدددهبدددني و للمصدددلحني وهنددداك عالقدددة طرديدددة بدددني ظلدددم احلددداكم املسدددتبد 
أد  اخلدوف بفرعدون  مدن هندا، هلدم زاد ظلمدهمن الشعب وكلما زاد خوفه  منهم؛ خوفه زاد للشعب

فاإلسددراف هددو املصددطل  القددرآ  ملددا نسددميه يف ثقافتنددا املعاصددرة خصددومه؛ اضددطهاد  إىل تطددرف يف
 يف معاملدددة اخلصدددوم إىل تعددد يبهم تعددد يبا  مهيندددا وممنهجدددا  إلرهددداهبمابلتطدددرف، وصدددل هددد ا التطدددرف 

 ممن ورا ه وإرهاب كل

 َفللسِ ياِط رَِنني  يـ ْنِسي احلَِليَم الِفْكرا

 لَيل  ي نِسي الز ماَن الَفْارا انزِينَوللز  

وجدددا  وصددد  فرعدددون ابلعلدددو واإلسدددراف يف نفددد  سدددياق تطرفددده يف تعددد يب بدددين إسدددرائيل يف قولددده 
َنا َبيِن ِإْسَرائِيَل ِمَن اْلَعَذاِب الْ  سبحانه وتعاىل ﴿ ( ِمـْن ِفْرَعـْوَن ِإنـ ه  َكـاَن َعالِيًـا 30م ِهنِي )َوَلَقْد جَن يـْ
 31﴾ الدخان:ِمَن اْلم ْسرِِفنَي 

 جولة داخل ساون فرعون
﴾ َوِفْرَعــْوَن ِذي اأْلَْوََتدِ ﴿  والتعدد يب يف سددجون فرعددون كددان ممنهجددا ، حددى ْوصدد  بدده يف القددرآن

، وإذا أردت أن تفهددددم (1)وهدددد ه األو د كانددددت أداة مددددن أدوات التعدددد يب يف سددددجونه، 10الفجددددر:
 ..وتتخيل معىن ه ه ا ية جيدا  تعاىل مع  نقوم  ولة داخل سجون الفراعنة 

 ! وهم يفعلون فيه أمرا ما  ،رجل يصرا حولظر .. هناك مخسة رجال يلتفون ان

 وإبمكان  ا ن أن تر  مع  ما يفعلون ..  ها قد ابتعدوا عنه قليال  

وقددام يف اليسددر ،  وحددبال  يف اليسددر  واثلثددا  يف قدمدده اليمددىن ورابعددا  لقددد ربطددوا حددبال  يف يددده اليمددىن 
 أضخم اثنني منهم بتثبيته وتراجع الثالثة .. هل تر  ؟ 

                                                           
 َ َتْي، ج كص  يأل تالي ،(3/154ي ب  ير  ج ك) ،(8/397 ك ل   ر) ،( 4/439  لجزيئ    ي تفالسل  ق س ) ،(7/74 ي بغ    تفسل =  ي تحزي    ال  ) يحظ  (1)

  . ال هللا ال  ت كهللا    ق تالي ب        جل هللا لي هللا   تي ما  ال  ق  يأل ض ال  بسطهللا  ج ً  ا   ي ي كالر ف ا ر  ير قل  ي  س ال ، ه   ي َ َتيُ 
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إهنددم يربطددون أطددراف احلبددال يف جيدداد والرجددل يصددرا مسددتنجدا  ..   إهنددم وجهددوا رؤوس اجليدداد إىل 
ملتباعدددة،   إهنددم وخدد وا اجليدداد فتحركددت االجتاهددات األربعددة الدديت تشددر إليهددا أطددراف يديدده ورجليدده ا

 بددددددبى  لرتفددددددع الرجددددددل عددددددن األرن صددددددارخا ، وظلددددددت اجليدددددداد تتحددددددرك  رة والرجددددددل يتمدددددد ق ابكيددددددا  
  إهنددم ضددربوا اجليدداد ابلسددياع فثددارت وحتركددت بعندد  سددريع، لتتمدد ق أطددراف الرجددل األربعددة وجتددري  

 كل منها مع جوادها !!

وأيي رجدل  ،العضالت ويرغمانه علد  الركدوع وهدو يصدرا وها هو رجل آخر وسكه رجالن مفتوال
وحيداول الرجدل أن يفلدت  ،طدويال  مسدننا  ويطعنده بده يف دبدره طعنده ال تقتدل آخر ماسكا وتدا  خشبيا  

ه بطريقة معينة إىل الوتد،   يتعاون الثالثة رجال عل  رفع الوتد يه ورجلي  يقيدون يد ،بال جدو 
، وها هو الرجل يف أعل  الوتد وكأنه جال  عليه وي ك عل  ه ه احلال وتثبيته يف فتحة يف األرن

 حى ووت !

بددل املشددكلة أن هدد ا الوتددد ينغددرز بددبى  شددديد يف  ،ليسددت املشددكلة يف املددوت مددن اجلددوع والعطددي
أحشا  الرجل وال يقتله، فقى يع به من األمل   ووت الرجدل ملدا خي قده الوتدد وخيدرج مدن جسدده أو 

 .. من األمل أو من انفجار األحشا  ملا ووت

ه ا الوتد ال ي رأيته ا ن هو ما اصطل  عل  تسميته يف عصرا ابخلازوق؛ وقد كان جنود فرعون 
يتفننون يف التع يب ابألو د تفننا  عجيبا  .. فمرة يغرزون الوتدد يف فدم املعد ب ويعلقونده علد  الوتدد 

 ال ابنية يف تع يب املسلمني. يتفنن ه ال  مقلواب ، ومرة يف بطنه، وهك ا

 امللعون فنه ف وزصصوا لأذى أعدوا زِبنية فيه"

 حنني ذات للشر وأكفهم ْكفهم عقوهلم متبلدون

 مأفون يدي ف أداة كل  سياطهم وبني بينهمو فر  ال

 َثني لديك كنزٍ   على عثروا كأهنم  القادمني يتلقفون
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 دونِ  سٍ سيخ أسلوبٍ  وبكل ِبلعصا ِبليد ِبلكرِبج ِبلرجل

 وأفالطون قراطس   قلعَ  ف أنه ولو مفكراً  قدروني   ال

 هارون تقى أو عيسى زهد ف أنه ولو بصالٍ  يعبوون ال

 كالعرجون  تراه منه والظهر حمطم   وهو الشيخ يرمحون ال

 (1)"وجنون بقسوةٍ  أذاه زادوا وطاملا املريض على يشفقون ال

ن مستلقيا  بني أربعدة أو د يف األرن تشدد رجليده ويديده حون املسجو بي وقد روي أيضا أهنم كانوا يش  
يسددقطون فوقدده كمددا روي أيضددا  أهنددم ويرسددل عليدده العقددارب واحليددات،   ،و دورأسدده علدد  األرن ابأل

وقائمددة أخددر  مددن أدوات التعدد يب وأشددكاله، ، (2)صددخرة عظيمددة ترفددع ابلبكددرات فتشدددخه فيمددوت
 وليلها. أدع للقارئ اللبيب ا ال واسعا  لتصورها

 ؟ البالون هيوة ف ي رى ح  بطنه ي نفخ ِبانسان أرأيت"

 ؟ جلنون ينتهي ح  ِبلطو  رأس ه ي ضغ  ِبانسان أ عت

 ؟ ِبلفزلني صبغوه وقد انراً  جسم ه ي شعل ِبانسان أ عت

 (3)"قتلوأ إهنم..  عدلك رِبه الدجى زح  ِبْلهات أ عت

أي  ،هد هالقتدل التعد يب و طدول الفد ة الديت اسدتغرقتها محلدة  ال يوجد م شر صدري  يف القدرآن حدول
فيمدددا إذا توقفدددت يف  ريدددخ معدددني أم اسدددتمر ت حدددى خدددروج بدددين إسدددرائيل مدددن مصدددر، فدددالكالم هندددا 

)اإلند ارات سيكون فرضية جدالية، ولكن ملا كانت تل  احلملة قد أْطليقت قبدل أن تبددأ الكدوارع 
                                                           

 جزا  ر ققلي  ) ل    يال ت ا(  ليكت   ل سف ي ق ضال  . (1)

ي ي غضت  الت  ق تي  تي   ستتلق ال  تلر ق   ت  ق تتالي،  اتي كت  لتي   جت  ق تتالي   ت   ي حتالس الللتال،  كتالر  ف ا ر ص كالح    ر   الر  قالت  جالهي   قالد ي  ل ي    (2)
)تفستل    قتالد ي ستي ص كتالر   تي ي  جت    اتي  بالأل تتالي  ي ست  ال تهللا ي  قتال    ي   تال ،  حهللا ي   سال ي ،  يت كهللا ك    في ي ل يا  لر ي ست الا  يأل ض  تت    ت  

 (.7/74ي بغ  ص 

 ل سف ي ق ضال  . جزا  ر ققلي  ) ل    يال ت ا(  ليكت   (3)
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املعقدول القدول حين فرعدون أوقد  محلدة االضدطهاد الددموي بضرب قوم فرعون، سديبدو مدن السبعة( 
 الكوارع. تل  يف أن ي دي ذل  إىل إيقاف  أمال   ،يف وقت ما الحقا  ه ه 

 بث األمل 
مب يد مدن النشداع واهلمدة يف  - ب ب  كل من آمن –استقبل موس  وهارون ه ه القرارات اجلديدة 

مددددن املصددددريني وبددددين  –ا  هدددد ه الفئددددة املسددددلمة تبليدددإ دعددددوة هللا للندددداس، ولكنهمددددا حرصددددا علدددد  التقددد
وكددان اهلدددف مددن هدد ه الدد ايرات  سددرا  بعيدددا  عددن أعددني فرعددون الدديت زرعهددا يف كددل مكددان؛ –إسددرائيل

 .هو التعبئة الروحية واإلوانية، وبث روح األمل والتفاؤل يف قلوهبم واالجتماعات

جدد  سدبيلها، وازدادت احلماسدة هلدا، ووْ فل ا تنج  الفكرة إذا قوي اإلودان هبدا، وتدوفر اإلخدالص يف
ــت ْم ﴿  االسدتعداد الدد ي حيمدل علدد  التضدحية والعمددل لتحقيقهددا ــت ْم آَمنـْ ــْوِم ِإْن ك نـْ َوقَـاَل م وَســى اَي قـَ

ت ْم م ْسِلِمنَي  َِ  َفعليِه تـَوَك ل وا ِإْن ك نـْ  84يون : ﴾ِِب

"اللهدم  :فقدالواطغداة ومكدر املداكرين سدائلني هللا أن ينجديهم مدن بطدي ال ،استجاب قومه لنصيحتهف
ال تسدددل ى عليندددا الظددداملني فيعددد بوا حدددى يفتندددوا عدددن دينندددا، وال جتعلندددا فتندددة هلدددم يفتندددون بندددا غدددرا؛ 

 .(1)فيقولون هلم: لو كان ه ال  عل  حق ملا ْسل طنا عليهم وع بناهم"

ْلَنــا رَبـ َنــا اَل ََتَْعْلَنــا ﴿  َِ  تـَوَك  َنــًة ِلْلَقــْوِم الظ ــاِلِمنَي )فـََقــال وا َعَلــى ا ( َوجَنِ َنــا ِبَرمْحَِتــَك ِمــَن اْلَقــْوِم 85ِفتـْ
 86يون : ﴾اْلَكاِفرِيَن 

 فهم الطريق 

                                                           
 466 /2 ي ا كالحي، تفسل  (1)
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إىل جاندب مدا كدان مدن  ،وعد بوا وشدردوا ،سياع العد اب تنهدال علديهم، فسدجنوا وضدربوا وملا ن لت
َِ  قَـــاَل م  واسدددتباحة ألعراضدددهن ﴿  هننسدددائلواسدددت الل  هن كور تدد بي  لددد وَســـى ِلَقْوِمـــِه اْســـَتِعين وا ِِب

 128األعراف: َواْصِو وا ِإن  اأْلَْرَض َِِ  ي ورِثـ َها َمْن َيَشاء  ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبة  ِلْلم ت ِقنَي﴾

َقــال وا ﴿  :فقددال لدده قومدده متعجبددني مددن مددآالت األمددور، غددر مدددركني لطبيعددة الطريددق الدد ي سددلكوه
تَـَناأ وِذيَنا ِمنْ   .129األعراف: ﴾؟!! قـَْبِل َأْن ََتْتِيَـَنا َوِمْن بـَْعِد َما ِجوـْ

؛ لد ا  هرافقدا  لد، وأن اخلدالص مدن بطدي فرعدون جدا  ممبجد   موسد  لقد ظنوا أن الظلدم لدن يطدول
  حيدع لنا كل ه ا؟!ب  آمنا و  ما جئتناإىل مى سيظل الظلم والقهر مرافقني لنا، أبعد قالوا: 

 أن طريددددق اإلوددددان مفددددروش ابلددددورود والددددرايحني، ومل يدددددركوا أن الطريددددق حمفددددوف لقددددد ظددددن املسدددداكني
بتحمدل الفتندة، والصدرب علد  البليدة، واالسدتعانة نيب هللا موسد  ابملخاطر مل   ابألشواك، فأوصاهم 
َفك ْم ِف اأْلَْرِض ﴿ قَاَل َعَسى رَب ك ْم َأْن يـ ْهِلَك َعد و ك ْم َوَيْسَتْ لِ ابهلل عليها؛ وانتظار الفرج القريب 

 129األعراف:فـَيَـْنظ َر َكْيَف تـَْعَمل وَن ﴾ 
فددامل من ينبغدد  أال يقطددع حسددن ظندده ابهلل، وأن يتحلدد  ابألمددل ويتخلدد  عددن اليددأس والقنددوع مهمددا 

بصدره، ومدا زال يدردد  ا خدر،   فقددَ  ه   فقددَ فقد فقَد يعقوب أحدد أبنائد ؛اشتد عليه البال  وتراكم
َِ  ِإال  اْلَقْوم  اْلَكاِفر ونَ َواَل تـَْيأَ ﴿  َِ  ِإن ه  اَل يـَْيَأس  ِمْن َرْوِح ا  .87﴾ يوس : س وا ِمْن َرْوِح ا

فهو طريق اح فيه نوح، وألق  الطريق ال ي يسرون عليه،  موس  عليه السالم بطبيعةفهم عر  كما 
ضدهم ويب لون جهددهم للحدد مدن  بسببه نيب هللا إبراهيم يف النار، فمن الطبيع  أن يق  الظاملون

يسدددتعينون بددد وي النفدددوس الضدددعيفة، والقلدددوب املريضدددة و يضدددعون العراقيدددل يف طدددريقهم، نشددداطهم، و 
 .موالنيل من أقداره لوسا ة إليهم وتشويه مسعتهم،

ولدددو بعدددد حدددني؛ وإن ممتطددد  الباطدددل ومنتعلددد  البغددد   ولكدددن مدددآل إرادة الطغددداة إىل نقددديح قصددددهم
سددديفاجأون أن السدددحر  ،مدددنهم أن تلددد  هددد  الوسدددائل املوصدددلة لعلدددوهم املبتغددد  وراكددديب الظلدددم ظن دددا
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ومدددن جدددن  مدددا كدددانوا  ،ينقلب علددد  السددداحر وأن يوم دددا سددديأي يقدددع فيددده هبدددم مدددا كدددانوا حيددد رونسددد
 .حي رون..!

 اي نصر هللا اقحب 
واالسدتبداد، وهدم يرجدون  ، وجرعدات الظلدميتحملون ضرابت الع اب مض  موس  ومن آمن معهو 
 ! "اينصر هللا اقحبجتأر " قلوبس برج هللا، ف

إميــان يقابلــه كفــر، وطغيــان )هددو:  (1)سددنواتعدددة الدديت اسددتمرت  املرحلددةهدد ه مشددهد عنددوان وابت 
ــــْوقـَه ْم فيهددددا: ﴿ فتنددددة الدددديت قدددداللتسددددلى فرعددددون الفظيددددع والخالهلددددا  تعرضددددوا؛ (يقابلــــه صــــو َوِإان  فـَ

 .127﴾ األعراف:قَاِهر ونَ 
اإلمتحددددان  اد هددد ولقدددد طددددال هبدددم أمدددد

الددددددد ي امتدددددددد سدددددددنني عدددددددددا ، لغربلدددددددة 
صدددددددددفوفهم وتنقيتهدددددددددا، فالشدددددددددعوب ال 
 تنتقددددل مددددن مواقددددع العدددد  إىل الدددد ل يف
عددددددام أو عددددددامني، بددددددل حْيسددددددب هدددددد ا 
ابجليدددددددل! وذلددددددد ، ألن معركدددددددة كسدددددددر 

اليت تنشأ للقيام وعل  الفئة الظاملني وإزاحتهم عن املشهد ه  معركة جيل كامل ال معركة سنوات، 
طويلددة الددنف ، شددديدة الصددرب، عميقددة اإلوددان ابهلل، عميقددة التوكددل  أن تكددونعددب  الضددخم هبدد ا ال
ركة بسبب نفاذ صربهم خسروا ه ه املع ؛ ألهنم لوقة يف النصر ويتجملون ابلصربيتحلون ابلثعليه، 
يف  الثمن الددد ي سددديدفعفددد؛ لدددديهم أمدددل يف التغيدددر إال بعدددد نصددد  قدددرن آخدددر داعددد  أن يكدددونفدددال 

 آخدر عدرب نصد  قدرن ، هو أقل بكثر من الثمن ال ي سيدفعظلم ا ن مهما كان عظيما  مقاومة ال
 .واهلوان من ال ل

                                                           

اال تتاًل هتتي فتتت   قتت ياهللا  تتك  40اال تتاًل  حلتتال هتتي ستتح ي  يإلاتتييي  ي تجللتتز  لح تت  ،  تت   40اال تتاًل،  120ب ستت    ي تت  ي تتت  ي  فتتنر   ستت  ال تتهللا ي ستت   اتتالش ( 1)
 حي يس يئل  ب يهال  قي   تهللا، ي ي فقتي يستت   قت ياهللا  تك ف ات ر ح ت   اال اًل قم ى االالال في ي ت هللا  ك 40ف ا ر  ر ل   ي زيح  ي     ظ  م  جهللا  ر  ق ،    

 .اال الً  40



  
136 

موسدد  وانضددم إىل  ،لللددت أحددداع كثددرةالعجدداف السددنوات املرحلددة العصدديبة وتلدد  وخددالل هدد ه 
 نصر يف األفق ..أنصار ْكثْر، والحت بشائر 

ر فرعددون أن ْيشددرف علدد  تعدد يبها أص دداملددرأة الدديت  نتددابع حكايددة الفصــل الرابــعبنددا مددن خددالل تعددالوا 
 اليت تعطر اجلنة حى االن ؟اجلميلة بنفسه ؟ ونعرف سر رائحتها 

 .؟ حالته النفسية بعدما قتلها بيدهوكي  سا ت ؟ هد كي  ع ب فرعون آسية   نشا
 عددونفر مددن حماولددة اغتيددال كددان عليدده السددالم الدد ي أنقدد  موسدد  فرعددون  ستشددارنعددرف حكايددة م  
 دبر هلا !يْ 

 ادعت أهنا عل  عالقة به ؟!ليت سعت لتشويه مسعة سيدا موس  و الفتاة ا  نستمع إىل اع افات 
اده وارتدد تهسداانتك تعدرف علد  سدرنو  ؟ببد ا ونشداهد كيد  كدان يعديي  ندخل سواي  قصر قدارون 

 ...نتابع هيا بنا  !أشد املعادين ملوس ؟من أصب  عن االسالم حى 
 يتسلل إىل قصر فرعونااميان 

 ظننت دعوتنا توت بضربٍة .. خابت ظنونك فهي شر ظنونِ "

 بليت سياطك والعزائم   تزل .. من ا كحد  الصارم املسنونِ 

 إان لعمري إن صمتنا برهًة .. فالنار ف الوكان ذات كمونِ 

 (1)".. يوماً وف التاريخ بر  مينيِ  َتهلل ما الطغيان يهزم دعوةً 

فرعون أن اإلوان ال ي حياربده قدد تسدرب إىل خاصدة أهدل بيتده، ف وجتده وابدن عمده وماشدطة مل يعلم 
 ولكنهم كانوا خيفون إواهنم ! ،ابنته كلهم قد آمنوا

  إسالم ماشطة بنت فرعون 

                                                           
 جزا  ر ققلي    ل    يال ت ا   ليكت   ل سف  لق ضال  . (1)
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كانت املاشطة متشى شعر ابنته وت ينه، فوقع املشى   –يوم ال ينة  م حبةبعد  –يف يوم من األايم 
 بتلقائية القلب ال ي نض  منه اإلوان: بسم هللا ! من يدها، فقالت

 فقالت ابنته هلا يف ابتسامة واستفهام: هل تقصدين أ ؟! 

 فقالت املرأة هلا: ال، بل ريب ورب  ورب أبي  هو هللا.

 غر أيب ؟ إالها  فقالت: هل ال ت 

 فقالت هلا: نعم ، ألن أابكي لي  إهلا ، بل هو بشر مثلنا.

 ب ل  أيب؟ فقالت:أْلخربن

وذهبت البنت لفرعون وحكت له ال ي حدع بينها وبني املاشطة، فغضب فرعون غضبا  شديدا  
 وأصدر قرارا  بضبطها وإحضارها فورا ؛ فلما وقفت بني يديه سأهلا فقال: من رب ؟ 

 فقالت بثبات ويقني: ريب ورب  يف السما  اي فرعون.

 التعذيب البدأ 
السجن، فضربوها وسحلوها وع بوها لعلها بعد التع يب تعود إىل  فأمر فرعون جنده برميها يف

 عبادهتا له مرة أخر ، ولكنها أصرت عل  اإلوان ابهلل.
ويتلق  فرعون التقارير األمنية عنها، ليفاجأ بفشله جمددا  يف انت اع اإلوان من قلوب امل منني، فقرر 

 ورعايتهأن حياول بنفسه ه ه املرة، ويتم التع يب حتت عينه 
 فقال فرعون للجنود: أهلا أوالد؟

 فقالوا له: نعم هلا أربعة أحدهم ما زال طفال  رضيعا .

حى إذا غل  ال يت، ائتو  هبا  -إا  ضخم فيه زيت–فقال فرعون: أشعلوا ارا  ببقرة من حناس 
 وحيوالدها !
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خله، وأخرجوها من السجن وابلفعل جا وا ابإلا  وأشعلوا حتته النار، ومح  عل  ال يت ال ي بدا
وجروها أمام اإلا  وطالبوها ابلرجوع عن دينها، فرفضت؛ فأدخلوا عليها أوالدها الصغار تدور 
أعينهم ال يدرون إىل أين يساقون، فلما رأوا أمهم جتمعوا حوهلا وتعلقوا هبا وظلوا يبكون، فبكت 

هم وضمته إىل صدرها، وألقمته لبكائهم وأقبلت عليهم تْقبلهم، وتبك  لف عهم،   أخ ت أصغر 
 ثديها.

 التعذيب النفسي 
 عليه. فقالوا هلا: ارمح  أوالدك الصغار وعودي إىل ما كنتي 

 فرفضت وقالت: ريب وربكم هللا.
وجدروه حندو اإلا ، وقيددوا  فلما رأ  فرعون إصرارها أومأ برأسده للجندود، فأخد وا أكدرب أوالدهدا سدنا  

مدده ويسددتغيث ويسدد حم اجلنددود، ويتوسددل إىل فرعون،حيدداول الفكدداك يديدده وقدميدده، والغددالم يصددي  حي
واهلددرب، ينددادي أخوتدده الصددغار ويضددرب اجلنددود بيديدده، وهددم يصددفعونه علدد  وجهدده، وأمدده تنظددر إليدده 

 تودعه وعيناها تبكيان ولي  عل  لساهنا إال حسيب هللا ونعم الوكيل.
ت مدده مددن علدد  جسددمه النحيددل وطفدد اب حلحددى ْغي ددب الغددالم يف ال يددت، فدد ومددا هدد  إال حلظددات

 عظامه البيضا  فوق ال يت، وأخوته يغطون أعينهم حييديهم الصغرة، واألم يف حال اهنيار  م.
   قام فرعون من عل  كرسيه، حيوم حوهلا وحول أطفاهلا وهو يقول: أل  رب سواي ؟!

 لتصرا املرأة قائلة: ريب ورب  هللا اي فرعون.
خ يده، وفشدال  علد  فشدله.. إنده أيمدل ولدو أن تنطدق كلمدة.. أي كلمدة! ولدو في اد فرعون خد اي  علد  

 من ورا  قلبها، ولكنها ترفح ومتانع؛ فأمر جنده أن جيروا ولدها الثا  ليلحق حيخيه
ال يت وطفت  فسحبوه من حضن أمه وهو يبك  ويستغيث، وما ه  إال حلظات .. حى أْلق  يف

م تنظددر إليدده وال تصدددق مددا حيدددع حوهلددا.. أي بشدداعة هدد ه، عظامدده إىل جددوار عظددام أخيدده .. واأل
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ودموعده جتدري علد  رجليهدا،  وأي قسوة تل ! لتسدتفيق مدن ذهوهلدا وابنهدا الثالدث متشدبث حيثواهبدا،
 وهم يسحبونه منها..

 هم وحتملددده مدددع أخيددده الرضددديع، فلدددم تتمالددد !ي عددده مدددن أيددددتإنددده طفدددل صدددغر.. فتحددداول األم أن تن
 تقبله وتشمه، قبل أن يفارقها، فلم تستطع!فحاولت أن تودعه، و 

فحملددددوه مددددن يديدددده الصددددغرتني وهددددو يبكدددد  ويسددددتغيث ويتوسددددل بكلمددددات غددددر مفهومدددده، وهددددم ال 
يرمحوندده.. ومددا هدد  إال حلظددات.. حددى غددرق الصددغر ابل يددت املغلدد  وغدداب جسددده النحيددل وانقطددع 

البيضدا  فدوق ال يدت  الصدغرةصوته املالئك ، ومشت أمه رائحة حلمه وهو حي ق وقد علت عظامده 
 يتقلب هبا !

 حلظات يعاز القلم عن رصد مرارهتا وقسوهتا على قلب أم 
 جرميتها الوحيدة أهنا آمنت ِبهلل!

  ينظددر فرعددون إليهددا وهددو يقددول: هددل مازلددت علدد  ديندد ؟ أال تددرمحني طفلدد  الرضدديع الدد ي علدد  
 ك ؟!أما آن ل  أن تعقل  وتعودي إىل دين آابئ  وأجداد يدي ؟

لتنظددر إليدده األم املسددكينة بعينددني ممتلئتددني ابلدددموع، وتددرد بصددوت حمبددوس يف صدددرها: بددل ريب وربدد  
هللا اي فرعدددون ! فتنددد ل هددد ه الكلمدددات عليددده كنددد ول السدددياع امللتهبدددة، فيصدددرا حيعلددد  صدددوته: خددد وا 

 رضيعها وارموه مع إخوته.
علدد  إخوتدده الدد ين مل يعددد مددنهم إال وقددد كددان الطفددل يبكدد  ملتقمددا  ثدددي أمدده، الدديت مل تفتددأ تبكدد  

عظامهم الطافيدة يف إا  ال يدت؛ ويتددافع اجلندود حنوهدا.. ينت عدون صدغرها مدن يدديها ويف فمده بقدااي 
 حليب من ثديها.. وعل  أثوابه قطرات من دموعها.. يتوجهون به حنو اإلا .. 

رفعون الطفل ليلقدوه يف ال يدت األم تسقى عل  األرن.. فما تراه ال تطيق محله اجلبال الرواس .. ي
.. واألم يراودهددا شدديطاهنا أن تقددول مددا يريدوندده منهددا؛ رمحددة بطفلهددا الرضدديع.. ومددا حتركددت شددفتاها 

 حى تدخلت عناية السما  فنطق الطفل بصوت مفهوم قائال :
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 اثبيت اي أماه فلن  عل  احلق، وإن هللا قد بىن ل  بيتا  يف اجلنة.
وهداه  عظدامهم يلدوح هبدا القيددر، وحلمهدم يفدور بده  ل مدع إخوتده الصدغار،  ألق  يف ال يت.. لرح

عليهددا البيددت ضددحكا   ملئددوا ال يددت،وتنظر املسددكينة إىل هدد ه العظددام.. إهنددا عظددام أوالدهددا، اللدد ين
وسددرورا .. إهنددم فلدد ات كبدددها .. لكددم سددهرت مددن أجددل رعددايتهم، وكدددت وتعبددت مددن أجددل قضددا  

 نت عون من بني يديها ويقتلون أمام اظريها !!حاجاهتم ..   هاهم اليوم ي
 أي قلب قلبها .. وأي ثبات ثباهتا ؟!

مدددن ا ن مل يعدددد هلدددا يف الددددنيا مدددا حتدددرص عليددده، فمسدددحت دموعهدددا بيددددها، واسدددتجمعت مدددا تبقددد  
مددا ابددتاله هللا بدده، تنتظددر ياخلددر ف  ألرن لتقدد  يف عدد ة املدد من الدد ي يددر قواهددا، وقامددت مددن علدد  ا

لقتددل، فلمددا توجدده اجلنددود حنوهددا لْيلحقوهددا حيوالدهددا قالددت لفرعددون: إن يل عندددك حاجدده دورهددا يف ا
 أريدك أن تقضيها يل.

 فقال فرعون: وما ه  ؟!
 مكان واحد. قالت: أن جتمعوا عظام  وعظام أوالدي فتدفنوها يف

 فقال هلا: ل  ذل  ! 
فللدده درهددا مددا  ،عظامهددافأغمضددت عينيهددا وألقيددت يف القدددر مددع أوالدهددا واحدد ق جسدددها وطفددت 

ليلة اإلسدرا  شديئا   رأ  النيب عام  1500بعد ه ه احلادثة حيكثر من ، و أعظم ثباهتا وأكثر ثواهبا
لَـة  الـ يِت أ ْسـِرَي يب من النعيم ال ي أعده هللا هلا؛ فحدع به أصدحابه فقدال هلدم: ))  ـا َكانَـِت الل يـْ َلم 

، فـَق ْلــت   اَي ِجْوِيــل ، َمــا َهــِذِه الر اِئَحـة  الط يِ بَــة ؟ فـََقــاَل  َهــِذِه رَاِئَحــة  رَاِئَحــة  طَيِ بَـة   ِفيَهـا، أَتَــْت علــى
َنِة ِفْرَعْوَن َوَأْوالِدَها ". قَاَل  " قـ ْلت   َوَما َشْأنـ َها؟   َماِشطَِة ابـْ
َنَة ِفْرَعْوَن َذاَت يـَْوٍم، ِإْذ َسَقَطِت اْلِمدْ  َنا ِهَي ت َشِ    ابـْ َها، فـََقاَلْت  ِبْسِم هللِا. قَاَل  بـَيـْ َرى ِمْن َيَديـْ

َنة  ِفْرَعْوَن  َأيب؟قَاَلْت  اَل، َوَلِكْن َريبِ  َوَرب  أَبِيِك هللا . قَالَـْت  أ ْخـِو ه  بِـَذِلَك قَ  الَـْت  فـََقاَلْت هَلَا ابـْ
 نـََعْم. فََأْخبَـَرْته  َفَدَعاَها.
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ـــِك َرِبا  ـــاَل  اَي ف النَـــة ، َوِإن  َل َق َـــاٍس  فـَ ـــَرٍة ِمـــْن َن  ـــْت  نـََعـــْم، َريبِ  َورَب ـــَك هللا . فَـــَأَمَر بِبَـَق يَـــرْيِي؟ قَاَل
ــا  ــاَل  َوَم ــه   ِإن  ِ  إليــَك َحاَجــًة. َق ــْت َل ــا، قَاَل ــا ِفيَه ــَي َوَأْوالد َه َــا َأْن تـ ْلَقــى ِه ــَر ِِب ــْت،     َأَم َي فَأ محِْ

ِمي َوِعظَـاَم َولَـِدي ِف ثـَـْوٍب َواِحـٍد، َوتَـْدِفنَـَنا. قَـاَل  َذلِـَك َحاَجت ِك؟ قَاَلْت  أ ِحـب  َأْن ََتَْمـَع ِعظَـا
 َلِك علينا ِمَن احلَقِ  ". 

تَـَهـــى َذلِـــَك ِإىَل َصـــِ ٍ  هَلـَــ َها، َواِحـــًدا َواِحـــًدا، ِإىَل َأِن انـْ ـــنْيَ يَـــَديـْ َِْْوالِدَهـــا فَـــأ ْلق وا بـَ ا قَـــاَل  " فَـــَأَمَر 
َيا َأْهَون  ِمْن َعَذاِب م ْرَضٍع، َكأَنـ َها تـََقاَعسَ  نـْ ْت ِمْن َأْجِلِه، قَاَل  اَي أ م ْه، اقْـَتِحِمي، فَِإن  َعَذاَب الد 

اْْلِخـــَرِة، فَاقْـَتَحَمـــْت " قَـــاَل  قَـــاَل ابْـــن  َعب ـــاٍس  " َتَكل ـــَم َأْربـََعـــة  ِصـــَغار   ِعيَســـى ابْـــن  َمـــْرَيَ عليـــه 
، َوَشاِهد   ٍَ َنِة ِفْرَعْونَ الس الم ، َوَصاِحب  ج َرْي  .(2)" ي وس َف، َواْبن  َماِشطَِة ابـْ

 إسالم آسية بنت مزاحم 
إال أايم قليلدددة  فدددرد جديدددد مدددن أفدددراد رعيتددده؛ فمدددا هددد  ال متددر األايم علددد  فرعدددون إال ويفاجدددأ إبسدددالم

، تل  املرأة الديت نشدأتع ملكدة يف القصدور، (1)فرعون، زوجته آسية بنت م احم ابنةوحلقت مباشطة 
دتع حياة امللوك، ورَأتع بطدي القدوة، وجدربوت السدلطان، وطاعدة األتبداع والرعيدة، فهد  زوجدة واعتا

فرعددون الدد ي اغدد ا بسددعة ملكدده وقددوة جنددده، ولكنهددا مل تغدد  بكوهنددا ملكددة، ومل يصددرفها ذلدد  عددن 
فقد أضا   اإلوان ابهلل ع  وجل حني رأت ا ايت البينات، فآمنت برهبا وصداقت برسالة موس 

إلوان ف ادها يوم ال ينة؛ فسئمتع حياة الضالل، واستظلتع بظالل اإلوان، ودعتع رهبا أن ينق ها ا
َوَضـَرَب من ه ه احلياة اليت حتياها، فاستجاب رهبا دعا هدا، وجعلهدا مدثال  للد ين آمندوا، فقدال: ﴿ 

َ   َمَثال لِ ل ِذيَن آَمن وا ِاْمَرَأَة ِفْرَعْونَ   [.11﴾]التحرمي: .. ا

                                                           

ي  لت   ( ، قتالد ي ت ه ي فتي  2/496( ،  ي  تال   )2903( ،  ي تر  بتالر )12280( ،  ي ط  يحتي )1/309(  يلث ق    قم جتهللا يإل تال  ق  تي فتي   ي  ستحي   )2)
( ص  يستتحالي  ال بتت س بتتهللا ،  قتت   يستتحالي  ي    تت  ق  تتي اتتال   فتتي ت ل قتتهللا التت  3/15( اتترص  هتت ي  تتيلث  ستتر يإلستتحالي  ،  قتتالد ي تتر ك لتت  فتتي  ي تفستتل   )84)

 ي .( ص   يسحالي   سر ، حقً   ر   قك يإلس   سؤيد  ج  2821 ق   31 – 5/30( ،  قالد يأل حؤ   في تم يل ي  سحي )4/295ي  سحي )

 كتالر ق  هتال   كت    ل ت   تر ي   ال ت  ي تتي مضت    ل كت  ، ( هي  س    حت   تزي    تر ا لتي ي تي الر  تر ي   لتي،  هتي ت جتك ألقت د ا   ت   تر جزيت   ي  ت  1)
بتتتهللا ي ر ز جالتتتتهللا ي  قتتت   فتتتي اقتتت  ي ي  تتت  ي ف ا ح تتت  ي  يل تتت ،  كتتتالر  تتتر اتتتالي  ي  لتتت   قر  قتتتاله  ي ب ضتتتل  ي تتتب ض، فتز جلتتتال ف اتتت ر  لج للتتتال ق لتتت   ي تتت  قل

 (.، طب   يي  ي تق ى 249، قف   ي  ظ الا ي  الئ   ت جلالي ي ت  الحي كتال ص يألم يال  ال  ي  غ   ر ك حلال ي  ق  اق  ! ) يحظ 
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ددا يف الصددالح والتُّقدد  والددربا ة مددن الظلددمي وأهليددهي، والنفددوري مددن الطغدداة،  -إبواهنددا  –فأصددبحت  وذج 
َرفةي، إىل حياة األن  ابهلل.  والرغبة الصادقة يف هجري ه ه احلياةي املتدع

 آسية وامليالد اجلديد 
عمدا تعتقدده ليقتلنهدا وملا علم فرعدون خبدرب إسدالمها، ْجدن جنونده .. فهدددها وتوعددها لدئن مل ترجدع 

مر حببسدها؛ ، فدأ ه يف إبعادها عدن طريدق احلدق واهلددشر قتلة؛ فلم تفل  هتديدات فرعون وال وعيد
، لتبدددأ يف مرحلددة  ينتدده وخدمدده وحشددمهقصددر ب ركددة ال - غددر آدمدد  -فأدخلوهددا يف سددجن ضدديق 

ا كالفدارق بدني احلد  ل، جا ت حياة التحمُّل، والفارق بينهمدديدة من حياهتا؛ فبعد عيي التجمُّ ج
عدن الفدد ة الديت يقضديها اإلنسددان بعيددا  عدن ربدده، غدر مدددرك  وامليدت سدوا  بسددوا ، ولقدد عدرب القددرآن

حلقيقة الغاية اليت خلق من أجلها حيهنا معيشة ضن ! فمهما تقلب فيهدا مدع النعديم، ومهمدا تد وق 
 فَــــِإن  لَــــه  َمِعيَشــــًة َضــــْنًكا ﴾َوَمــــْن َأْعــــَرَض َعــــْن ِذْكــــِري فيهددددا أنددددواع املتددددع هدددد  معيشددددة ضددددن  ﴿ 

 .124طه:

ــاٍء﴾ معيشددة يف صددورة حيدداة؛ ولكددن أصددحاهبا يف احلقيقددة ــر  َأْحَي ــَوات  َييـْ إىل أن ، 21ل:حددالن ﴿َأْم
نَـاه  َوَجَعْلنَـا  يولدوا ميالدا  جديدا ، بعدما يْنفْخ يف أرواحهم ابإلوان لتحيا تًـا فََأْحيَـيـْ ﴿ َأَوَمْن َكاَن َميـْ

َهـا َكـَذِلَك ز ي ِـَن ِلْلَكـاِفرِيَن َمـا َله  ن ورً  ا مَيِْشـي بِـِه ِف الن ـاِس َكَمـْن َمثـَل ـه  ِف الظ ل َمـاِت لَـْيَس ِبَـارٍِج ِمنـْ
 122األنعام: َكان وا يـَْعَمل وَن﴾

فدديعلن يف األرن مدديالد اإلنسددان اجلديددد، اإلنسددان املتحددرر املسددتنر الدد ي خددرج بعبوديتدده هلل وحددده 
ضدديقا ،  عبيددد! وعندددها تضدداع  احليدداة طددوال وعرضددا وعمقددا وسددعة، ولددو كانددت سددجنا  مددن عبوديددة ال

 ْكبل فيه صاحبه ابلقيود واألغالل.

أفمددن نفددخ هللا يف روحدده احليدداة، وأفددان علدد  قلبدده  –مهمددا كانددت صددعبة  –ومددا أحالهددا مددن حيدداة 
 النور.. كمن حاله أنه يف الظلمات، ال خمرج له منها؟
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 استعذاب العذاب 
شدددرف فرعددون علدد  عددد اهبا ومل ت اجددع، أ (1)لددت آسدددية السددجن، وثبتددت علددد  إسددالمهادما دخوبعدد

مر جنددوده أن يطرحوهددا علدد  األرن، ويربطوهددا بددني أربعددة أو د، وضددرهبا ابلسددياع علدد  بنفسدده، فددأ
دد  علدد  صدددرها بة علدد  مددا جتددد مددن أمل العدد اب، فددجسدددها، وهدد  صددابرة حمتسدد ال  -أمر بوضددع رح 

 وه  صامدة ومستع بة الع اب، من أجل رضا هللا عنها! -  محلهايقو  الرجالن عل

مددن اجللددد والشددبي ي والتعدد يب حتددت حددرارة الشددم ، يف ظددل صددمود وصددرب وثبددات علدد   أايموبعددد 
ــا ِف اجْلَن ــة ﴿  :ةهللا يف اجلنددة فرفعددت يددديها قائلددالدددين، اشددتاقت إىل جددوار  ًت ــِن ِ  ِعْنــَدَم بـَيـْ َربِ  اْب

 11التحرمي: ﴾ْن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه َوجَنِ يِن ِمَن اْلَقْوِم الظ اِلِمنَي َوجَنِ يِن مِ 

 فطلبتي اجلاَر قبل الداري.

 ملن َأْضَحى لَداِرَم َجارًا طوََب  ألْحِسد  جارَك ْم جلوارِك مْ  إأ

 شوًا أل عِطيه بشٍو دارًا         ليَت جاَرَم ِبَعيِن من دارِهِ  اي

عا هددددا، وارتفعددددت روحهددددا إىل ابرئهددددا، تظل يْلهددددا املالئكددددة حيجنحتهددددا؛ وهدددد  تبتسددددم فاسددددتجاب اعا د
 ضاحكة ملا تراه من نعيم ذاهبة إليه يف جوار رهبا!

ســـيدة نســـاء وملَ ال تبتسددم وتضدددح .. وقدددد تركددت لقدددب "سددديدة مصددر األوىل" لتنضدددم إىل قائمدددة "
 .(2)"أفضل  نساِء أهِل اجلنةِ وحتظ  بلقب" (1)"العاملني

                                                           

   فال ستت  غلتت  قت    قر يإلستت   هت  يلتتر    تي فقتط،  هتت     ل  ت   ( قتي   جت  ي تتب ض قححتي ا تت   اتر يمت د ي حتتالس فتي يلتتر   ست  ب حتتهللا يإلست   ظحتالً 1)
ينَ ﴿  صقال  ي َنا َأْفر ْغ عليَنا َلْبر ا َوَتَوفََّنا ُمْسل م  ينَ  ف ا ر احي ي غ خ س ق دص ﴿  ﴾، َربَّ رَن اْلُمْسرل م  ي لَمَنْ  ب ره  َبُنرو إ ْسرَرال يَل َوَأَنرا م  فتيلر  ،﴾ لَمْنُ  َأنَُّه َ  إ َلَه إ  َّ الَّذ 

ْسراَلمُ  ا  تر ق لتهللا   تر ب تي   س  ه  يإلس  ؛ ك ال كالر يإلست   يلتر كت  يألح  تال  ِْ َّّ  ا ْنرَه  يَن ع     تر ات ي تهللا تست   ي ات ي   ي لل ي ت ،    ت  ح تي ، ﴾ ﴿ إ نَّ الره  
ا ر يألح  الا ا ي    ستقل  ﴿  ْنَ اج  ْرَع   َوم  ْنُوْم ش   ﴾. ل ُكل   َجَعْلَنا م 

، ( قمت ج ي ت  تت    ي  تال   اتتر َقَحتس   ضتتي   احتهللا َقر  ي ح  تتي  قتل   1) لَجتتُ   ِّْحتُ  ُمَ ْيلِّتتي  ْ تَ يَر، َ َميِّ لَرص َ تْ َيُ  ي حتتُ  اِّ تتْر حَِّستالاِّ يْ َ تتالَ  ِّ  ال تتهللا  ستل  قتتالَدص  َ ْستُبَ   ِّ
َ ُ  يْ َ قَُ  فِّْ َاْ َر . ، َ  سِّ َ ُ   ِّْحُ  ُ    ي   َ َفالطِّ

 ي جح ِّ ميلجُ   فالط ُ     يُ    س ُ  .( قم ج ي حسالئي  نسحالي ق   ،  ي  ال    ر  يلث ي ر ابالس   ف اال  قفضُ  حسالاِّ قه ِّ 2)
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أكمـل ا ابجلنون رغدم أهندا يف احلقيقدة "هتبتسم وتضح  ساخرة من زوجها فرعون ال ي اهتم ال وملَ 
 .(3)"الناس عقالً 

لقد ماتت آسية.. وتركت لنا مثاال  حيت   به للمرأة الصابرة ا اهدة اليت تقدول احلدق وال لشد  يف 
 ن خائر الع م.هللا لومة الئم، لتضع بصمودها وشجاعتها وصمة عار عل  جبني كل جبا

 الر جالِ  على الن ساء   لف ض َلتِ ..  فـََقْدان كَمنْ   الن ساء   كانَ   ولوْ 

 (1) للِهاللِ  َفْ ر   الت ذكري   وال َعيب  ..  الش مسِ  السمِ  التأنيث   وما

 ِبؤالء ينبغي أن نفت ر 
نة الد ين  من ال يفتخر بكونه مسلم ا بقدر ما يفتخر بكونه من الفراعحى ا ن هناك من املصريني 

كدددان مدددنهم فرعدددون ا دددرم الددد ي تقدددرؤون ا ن بعدددح أشدددكال إجرامددده مدددع أبندددا  شدددعبه، اهيددد  عدددن 
إجرامه مع زوجته وماشطة ابنته، ونسد  هد ال  الد ين يفتخدرون ابألهرامدات حين تلد  األهرامدات مل 

بقدربس  لعشدرات السدنني ليدنعم الفرعدون الشدعب أجل بنا هداتكن سو  قبور الفراعنة اليت سخروا من 
 !.يليق به

وأما القسم ا خر مدن مسدلم  مصدر فيعتقدد أن سدرا عظمدة املصدريني يكمدن يف أرن مصدر نفسدها 
ولي  يف اإلسالم ال ي جعل منهم أاس ا عظما  ، ف كروا أن سر عظمة املصريني ينبع من كون أن  

مثدددود وعددداد قدددرآن يف الكلمدددة "مصدددر" وردت يف القدددرآن مخددد  مدددر ات! ومل يعلدددم هددد ال  أن اعا ذكدددر 
صر، وأن ذكدر أرن مصدر جدا  يف القدرآن علد  سدبيل القصدص يف معدرن مل هومدين أكثر من ذكر 

 قصيت نبي  اعا موس  ويوس  عليهما السالم !

                                                           

تَ ُ  يْ تَ قَُ  قل    ال هللا  سل  ( ار ق ي ُ  َس  يألا     ضي   احهللا ار ي ح ي ِّ 3) ْ تَ يَر   سِّ تَر ي ح َِّستالاِّ يال  َ تْ َيُ  ي حتُ  اِّ َر ي   َِّجالدِّ َك ِّلٌ  َ َ ْ  َ ْكُ تْ   ِّ قالدص  َكُ َ   ِّ
 ل  ي ح َِّسالاِّ َكَفْض ِّ ي    ِّييِّ ال  َسالئِّ ِّ ي طَ ال ِّ . فِّْ َاْ َر،  َفْضُ  َاالئَِّاَ  ا

  ر قا ال  ي  تح ي (1)
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، (1)هنددار اجلنددةأالدد ي هددو هنددر مددن وعدد   قسددم  اثلددث مددن املصددريني سددر  عظمددتهم إىل "مددا  النيددل"، 
 ريق  )هرودوت( ال ي زعم أن مصر هبة النيل.وأعجبتهم كثر ا مقولة امل را اإلغ

ولكن الش   املهم ال ي نسيه كل ه ال  هو االفتخدار واالعتد از ابإلنسدان املصدري املسدلم نفسده!  
أعدى طاغيدة عرفتده البشدرية، ابملاشدطة البسديطة الديت  امابلسحرة املصريني ال ين وقفدوا بكدل ثبدات أمد

سددية املصددرية الدديت ضددحت ابلغددايل والنفددي  مددن أجددل دينهددا آبت أوالدهددا فدددا  لدددينها وع هتددا، قدددم
 .هب ال  ويعا  ينبغ  أن يفتخر املصريونوحريتها؛ 

 فرعون يعذب نفسياً  
وقتلده هلدا  –فقد ن ل عل  رأيها ومل يقتل موس  من قبل  –لقد أحب فرعون آسية حبا  ال يوص  

ه ا احلد، وما أراد من تع يبها سو  أن اليوم ع به نفسيا ، فهو مل يكن يتوقع أن تصل األمور إىل 
ترجع إىل سلطانه وتنقاد حتت إمرته، ولكدن أتتده الدري  مبدا مل يشدتهي، ليقدون هللا ملكده كدل يدوم أمدام 

ه، فبدداألم  قتددل آالف السددحرة مددن كهنددة املعابدد،   قتددل املاشددطة،   قتددل زوجتدده آسددية احملببددة يدعين
عليهددا؛ ويقد  عدداج ا  أمددام ال حد  اإلسددالم ، فع ابدده  إىل قلبده، وابت يف كددل يددوم يسدتعدي الندداس

وأشباح ضحاايه ، تباع منهجه ولو سرا  ا  ال يثين الناس عن اإلوان به و ال ي يصبه عل  أتباع موس
 .ت رق ليله وهناره وتتوعده ابالنتقام

 حماولة ايتيال موسى
ه هدو اقد اح حدل أمثدل ا ن فرعون يف اجتماع وزاري موسدع يضدم عدددا  مدن مستشداريه؛ الغدرن مند

أبندا  لنداس ليدل هندار، وتقتيدل للتخلص من موس ، فالتضييق عل  موس  ال يثنيه من احلديث مدع ا
 ال ين آمنوا معه زادهم إصرارا  عل  التمس  بدينهم وكرها لفرعون ونظامه!

                                                           
يرُل، وَسرْرحاُن، وَجْرحرانُ   ى ق   ه ي   ار ي ح ي قل    ال هللا  سل  قحهللا قالدص   (1) َرْ  أربعرُ  أْن رار  مرن الجنر  ت الُفرراُ ، والن   يحظت  قت    ي جتال ك  أل بتالحي " ُفج  

 .4196  ق  
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عددرن فكددرة قتددل موسدد  علدد  طاولددة املناقشددة يف اجتمدداع  -مددا أشددرافي –فمددا احلددل ؟ وقددد سددبق 
لألسدباب  -من احية الدرأي -، والقت ه ه الفكرة رفضا  وممانعة بعد أحداع يوم ال ينة بق هلمسا

جعلددتهم يفكددرون ألدد  مددرة قبددل أن يقدددموا علدد  حماولددة قتددل الدديت األسددباب السددابق ذكرهددا؛ تلدد  
موسدد ؛ لكددنهم اليددوم يف اجتمدداع مددع فرعددون ملناقشددة هدد ه األسددباب مددن جديددد، وطددرح فكددرة قتددل 

 الص منه ومن دعوته..موس  واخل

َوَقــاَل ِفْرَعــْون  َذر وِأ َأقْـت ــْل م وَســى َوْلَيــدْع  رَب ــه  ِإأ ِ ﴿  وكانددت الكلمددة األوىل يف االجتمدداع لفرعددون
َل ِديَنك ْم َأْو َأْن ي ْظِهَر ِف اأْلَْرِض اْلَفَساَد   .26غافر: ﴾َأَخاف  َأْن يـ َبدِ 

دعددوا موسدد  ال تقتلددوه أنددتم، بددل  :ات كالمدده، فهددو يقددولليبدددد فرعددون كددل األسددباب املاضددية يف طيدد
ويضم أعدادا  أكثر  ،إنين أا ال ي سأتوىل قتله، فسكوتنا عليه أكثر من ه ا سيجعل رسالته تنتشر

أو يظهددر يف األرن الفسدداد  –كمددا بدددل ديددن زوجدديت وخددادميت –وأكثددر إىل صددفوفه فيبدددل ديددنكم 
 بتأليب الناس علينا.

القد  قبدوال  مدن أغلدب احلاضدرين يف هد ا االجتمداع؛ وسدوف  -ه ه املدرة  -عون أن كالم فر  ويبدو
 تتم عملية اغتيال موس  ابلفعل.

لقتلدد ، فقددال موسدد  يف اجتمدداعهم األجددوا  يدددبرون ا ن  هفرعددون ومددألفددأوح  هللا إىل موسدد  أن 
ــْم ِمــْن ك ــلِ  م َتَكــوِ ٍ اَل ِإأ ِ ع ــْذت  بِــَريبِ  طالبددا  العددون والنصددرة واحلمايددة مددن هللا: ﴿ عليدده السددالم   َورَبِ ك 

فقيح هللا إنساا أجنبيا  غر موس  حى ذب عنه عل  أحسدن ، 27غافر: ﴾يـ ْؤِمن  بِيَـْوِم احلَِْسابِ 
 .(1)الوجوه، وابلإ يف تسكني تل  الفتنة، واجتهد يف إزالة ذل  الشر

                                                           
   قتتيص -     تتهللا -قتتالد  تت  بتتال ، يالستتت ال   التت   اتت   ف اتت ر   كتت  يفتتك فتتي زيي  تتال -ي ستت   ال تتهللا -  ستت  قر يالتت ص تفستتل   فتتي ي تت يز   ي فمتت  يإل تتال  قتتالد(  (1)

 لبتال غ ر  ي  تت ، قات فل  ال قق ي تال  قت ض -ستب الحهللا -فنحتهللا  ، ي ت  يأل ت       تف  ض  ق تفي  هللا، قت  ض    با  ا ي  ققيحي كل ال قحهللا حفسي ق  يد في ج   
 .304 ص 7 ج ي  يز   ي فم  تفسل  يحظ . احي ي ا      يفك في
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ــل  م ــْؤِمن  ِمــنْ فقددد كددان مددن احلاضددرين يف هدد ا االجتمدداع ﴿   ﴾ أي مددن عائلتدده، بددل آِل ِفْرَعــْونَ رَج 
ومددن الددرؤوس الكبددرة يف الدولددة فقددد كددان مستشددارا  أو أمددرا  أو وزيددرا  أو قائددد جنددد؛ وقددد كددتم إواندده 

سدد  لينفددع مو  لددي  عددن جدد  أو خددوف، وإ ددا كددان كتمددان إواندده لسياسددة حكيمددة، وتدددبر حمكددم،
 .عندما يشعر أن اخلطر حييى به

 -أن جيل  إىل فرعون ا ل  ال ي اعتاده منه  -وهو رجل سياسة وْمل  – فلقد كان من تدبره
ال أكثدر وال أقدل ،  جمل  إبدا  الرأي، وعدرن النصديحة، يف معدرن تبدادل ا را ، وتقليدب وجوههدا

ومن هنا يكون للرجل أن يقول ما يشا  من آرا ، ويبد  ما يدر  مدن حجد ، وأن جيدد لد ل  مدن 
سدددمع، وعقدددال  يعقدددل، وإنددده ال حيس علددد  فرعدددون أن أيخددد  ابلدددرأي الددد ي فرعدددون ومدددن حولددده أذا  ت

خيلص به من بني تل  ا را ؛ ووقتها سديكون هدو الد ي يعطد  الدرأي وال أيخد ه، ويصددر احلكدم، 
 وال يتلقاه!! 

سدديقوم خطيبددا  حيتدال يف كالمدده لددفع املددأل عددن  -هبد ا التدددبر احلكديم -ومدن هنددا جندد الرجددل املدد من
عقدوهلم وقلدوهبم ويف آن واحدد؛ مدرة خماطبدا    يف خطابه لفرعون وملئه مسال  شىو موس و ويسل

أغلدددب أسددداليب اإلقنددداع، خدما  ابلتخويددد ، ومدددرة ابإلقنددداع، ومدددرة حيخددد  العدددربة مدددن التددداريخ، مسدددت
 لد  األكادويني ا ن. املعروفةمنهجيات وأس  احلوار الناج  و 

 ااقناع العقليحماولة  
ن ما قاله، وسكت احلضور إقرارا  وأتييدا  ملا سوف يفعله فرعون، قام املد من يقدول فعندما قال فرعو 

َ    إنكم مقددمون علد  فعدل فظيدع ﴿ :هلم هدل هد ه ، 28غدافر: ﴾ أَتـَْقتـ ل ـوَن رَج ـاًل َأْن يـَق ـوَل َريبِ َ ا
 قتل؟املتعلقة ابعتقاد قلبهو واقتناع نفسهو تستحق ال الكلمة الربيئة اليت يرددها موس ،

َ   إن الدد ي يقددول هدد ه الكلمددة الربيئددة: ﴿  :فيقددول هلددم   خيطددو هبددم خطددوة أخددر ، ﴾يقوهلددا  َريبِ َ ا
 .28غافر:﴾ َوَقْد جاءَك ْم ِِبْلبَـيِ ناِت ِمْن رَبِ ك مْ ومعه حجتهو ويف يده برهانه ﴿ 
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فددرن    يفددرن هلددم أسددوأ الفددرونف ويقدد  معهددم موقدد  املنصدد  أمددام القضدديةف متشدديا  مددع أقصدد 
فهددو وحددده الدد ي يتحمددل ، 28غددافر:﴾ َوِإْن يَــك  كــاِذِبً َفعليــِه َكِذب ــه  وكددن أن يتخدد وه فيقددول: ﴿ 

 -مددن يدددر ؟  - ؛ فلمدداذا نقتلدده ؟! -إن كددان كدداذاب  -تبعددة عملددهو ويلقدد  جدد ا هو وحيتمددل جريرتدده
وعرضدناها معدرن فقد يكون الرجل صادقا  فيما يقول، فماذا لو انتظدرا،   نظدرا يف دعوتده هد ه، 

الدراسة والبحث، فقد جند فيها خرا ، وقدد ينكشد  لندا منهدا هدد  وندور، وهدل مثدة حيس عليندا إذا 
 .28غافر: ﴾َوِإْن َيك  صاِدقاً ي ِصْبك ْم بـَْعض  ال ِذي يَِعد ك مْ وجدا خرا  فأخ ا حبظنا منه؟﴿ 

َ َ ال ينطبق عليهم: ﴿   يهددهم من طرف خف و وهو يقول كالما  ينطبق عل  موس  كما  ِإن  ا
يوفقدهو  فلذا كان موس  كداذاب  فدلن هللا لدن يهديده ولدن، 28غافر: ﴾يـَْهِدي َمْن ه َو م ْسِرف  َكذ اب  

فدددعوه لدده يالقدد  مندده جدد ا ه؛ واحدد روا أن تكونددوا أنددتم الدد ين تكدد بون علدد  موسدد  وتفدد ون عليددهو 
 !(1)فيصيبكم ه ا املآل

 طنالعزف على وتر حب الو  
ــْوِم َلك ــم  اْلم ْلــك  اليــوم ظــاِهرِيَن ِف اأْلَْرضِ   يسدأهلم قددائال :﴿  َِ  ِإْن  اي قـَ َِْْس ا َفَمــْن يـَْنص ــر ان ِمــْن 

 .29غافر: ﴾ ؟!جاَءان

ومل يقل "فمن ينصدركم" ليشدعرهم أن أمدرهم يهمده، فهدو واحدد مدنهم، ينتظدر مصدره معهدم وهدو إذن 
علهددم ينظددرون إىل حتدد يره ابهتمددام، وأيخ وندده مأخدد  الددربا ة اصدد  هلددم مشددفق علدديهم، لعددل هدد ا جي

واإلخالص، فهدو حيداول أن يشدعرهم أن حيس هللا إن جدا  فدال اصدر منده وال جمدر عليده، وأهندم إزاؤه 
 ضعاف، وأنه خياف عل  مصر القوية أن تسقى بسبب اإلسراف يف قتل األبراي .

                                                           
ح تال بالست هللا   ست  لت ك  فلت  ال هللا، لؤم  قي  امص ق   فك   ت ق  ق   ر لج يهال قر ي حق    ه   م د ي  ؤ ر ي  ستاال   ال د (1)    جت ً      قتفهللا ح تتهللا  يا

ح تتال بال قتتت   قتتال   ال فتتال فك  فكتت ، قتتال   اتتمص ق  اتتر يفكلتتي فلتت    ستت ، التت  ك  تتهللا ق تتيه   امقتتر ال  تتت   قحلتت  ق تتي  قتتي بالألفكتتال ، يألفكتتال  تقتتال    يا
ر ي قت  ي   في س اال ك ر  بق تل   فقت تل   قتقتلت ر   بق  تهللا ي قتت  فتي ي  اتال ك  تل ت  ي تلل   جتهللا قحتهللا يال  ققتت     حتيص  قتالد ف ات ر  قر ف غ  ب ليلل ،  قتل ي     يا
 .ي  هللا في  اال   ي قت  ال   يف  ي   ي   يفق    حي
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يت جلنددداب الفرعدددون، كمدددا يقضددد  بددد ل    يسدددكت ولسدددان حالددده يقول:هددد ا رأيددد ، وتلددد  نصددديح
 له، وللرعية..!! واجب الوال  واإلخالص

أن يَلقددد  فرعدددون واملدددأل مدددن  -يف كدددتم إوانددده  -وهكددد ا اسدددتطاع الرجدددل املددد من، حبكمتددده وسياسدددته 
حولدده، هبدد ا املنطددق الددرزين اهلددادئ، يف غددالف رقيددق مددن النصدد  واملناصددحة! ، ليدد ك املددأل مددن آل 

 ر وسهم من ه ا املنطق الواض  وما بني يديه من حجة وبرهان.فرعون، وقد دارت 

وير   ولكن فرعون هو فرعون، أيخ ه ما أيخ  كل طاغية توجه إليه النصيحة؛ أتخ ه الع ة ابإل ،
علد    يف النص  اخلالص له افتئا   عل  سدلطانه، ومشداركة لده يف النفدوذ والسدلطان، فقدد قدال معقبدا  

ــْم ِإال  َمــا َأَرى َوَمــا َأْهــِديك ْم ِإال  َســِبيَل الر َشــادِ َمــا أ  كددالم مستشدداره: ﴿  إذ لددي  ، 29غددافر: ﴾رِيك 
َذر وِأ َأقْـت ــْل »لكدم عنددي يف هد ا األمدر إال مدا رأيتده مدن قبدل، ومدا مسعتمدوه مدىن حدني قلدت لكدم: 

هدا رشدادكم، ومحدايتكم تل  ه  كلميت األوىل واألخرة، وإهنا الكلمة اليت في« .. م وسى َوْلَيدْع  رَب ه  
ددبْ  فهددل تشددك ون يف محدداييت، وحرصدد  علدد  حفظكددم ورعددايتكم،  علدديكم مددن هدد ا الشددر الدد ي يهي

 وارتياد مواقع اخلر لكم؟

 هد ا الطاغيدة، فقولدهال ي كدان حيملده  السلطويداللة واضحة عل  الفكر اإلقصائ   كلمات تدل
هلدم أن يفكدروا  جيدوزغد  أن يدر  النداس إال مدا رآه، وال ينب يعدين أنده ال، ﴾ َما أ رِيك ْم ِإال  َما َأَرى ﴿

وغدددره علددد  اخلطدددأ، وهدددو دائمدددا  نظدددره، فهدددو علددد  الصدددواب إىل موضدددع إال  ينظدددرواإال بتفكدددره، وال 
 .املبصر وهم العميان؛ كالمه رشاد وكالم غره غ ، هو كل ش   وغره ال ش  

 القلوب حوار عاطفي الستمالة 
نصددراف، فبددادرهم والسددماح هلددم ابالابنفضددان جملدد  املشددورة، فرعددون الكلمددات مددن  هدد ه ذنوأت

 ﴾ فقعد من هم  ابلوقوف، وأنصت من كان يتكلم !!..َوقَاَل ال ِذي آَمَن اَي قـَْومِ امل من ﴿ 
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فخرجدددت   -وكدددأن  فرعدددون مل يقدددل شددديئا   -ليتدددابع الرجدددل املددد من حديثددده، ويواصدددل مدددا انقطدددع منددده 
متدفقددة هددادرة، حتمددل نددربة عاليددة مددن األسدد  واحلدد ن واإلشددفاق،  الكلمددات مددن فددم الرجددل املدد من،

فقددد ْكتددب عندددهم يف   خشددية أن يندد ل علدديهم عقدداب مددن عنددد هللا كمددا ندد ل علدد  الدد ين مددن قددبلهم،
عمهم هللا بع اب مدن عندده، فد كرهم الرجدل هبد ه  كتب التاريخ أن كل من قتلوا األنبيا  أو آذوهم

ـْوِم نـ وٍح 30اف  َعَلْيك ْم ِمْثَل يـَْوِم اأْلَْحَزاِب )اَي قـَْوِم ِإأ ِ َأخَ الْسدنة﴿  ، 30غدافر:﴾ ( ِمثْـَل َدْأِب قـَ
الد ين هللا ابلصديحة  ﴾َوََثـ ودَ ﴿، ال ين أهلكوا ابلري  العقديم ﴾َوعادٍ ﴿ابلطوفان،  ال ين أغرقهم هللا

؛ هم وتنكديلهم حينبيدائهمممن أهلكوا حينواع أخر  من الع اب، جد ا  تكد يب ﴾َوال ِذيَن ِمْن بـَْعِدِهمْ ﴿
َ   ي رِيد  ظ ْلماً ِلْلِعبادِ ﴿ فهل تنتظرون أن تكونوا مثلهم؟!   31غافر:﴾ َوَما ا

 تذكرة ِبملآل واملصري 
ــاِد )  حيدد رهم مددن يددوم القيامددة فيقددول:﴿  ــْوَم التـ َن ــْوِم ِإأ ِ َأَخــاف  َعَلــْيك ْم يـَ ــْوَم تـ َول ــوَن 32َواَي قـَ ( يـَ

َ   َفَما َله  ِمْن َهاٍد م ْدِبرِيَن َما  َِ  ِمْن َعاِصٍم َوَمْن ي ْضِلِل ا فكروا جيدا  يف ، 33غافر:﴾ َلك ْم ِمَن ا
يف ه ا اليدوم –إشارة إىل فرعون  –ه ا اليوم العصيب، واعملوا صاحلا  من أجله، فلن ينفعكم أحد

 إال عملكم الصان مع رمحة هللا.

 جولة َترُيية 

َوَلَقْد َجاءَك ْم ي وس ف  ِمْن وس  وما فعله أجدادهم من املصريني معه فيقول: ﴿   ي كرهم بتاريخ ي
َ   ِمــنْ  َعــَث ا بـَْعــِدِه  قـَْبــل  ِِبْلبَـيِ َنــاِت َفَمــا زِْلــت ْم ِف َشــكٍ  ِك ــا َجــاءَك ْم بِــِه َحــ   ِإَذا َهَلــَك قـ ْلــت ْم لَــْن يـَبـْ

َ   َمْن ه وَ   .34غافر: ﴾م ْسِرف  م ْرََتب   َرس واًل َكَذِلَك ي ِضل  ا

 وهل موس  إال من نسل آل يوس ؟ وهل جا  موس  بغر ما جا  به يوس  ؟!
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  يسدددكت لينتظدددر ردهدددم، بعدددد أن لبسدددتهم حدددال مدددن البلبلدددة واالضدددطراب، فكدددالم الرجدددل غايدددة يف 
فكدالم عواص  البلبلة واحلرة، فيجدد فرعدون نفسده يف مدأزق جديدد،  اإلقناع؛ ودارت بر وس القوم

 .قد النت له عقول املأل –امل من  –مستشاره 

 مراوية مفضوحة 
 قائال :قاطعا  حالة التفكر اليت عمتهم،  من حوله من املألنظر فرعون إىل 

فموسد  ، 38القصدص: ﴾ اي أَيـ َها املأ ما َعِلْمت  َلك ْم ِمْن ِإلـٍه يَـرْيِي ﴿ يف أي ش   تفكرون ؟
لدده آخددر.. فددأين هددو هدد ا اإللدده؟ لددو كددان يف األرن، فددأي أرن الدد ي تدددافعون عندده يتحدددع عددن إ
 أا! يه ؟ إنه ال آهلة عل  األرن غر 

﴾  فََأْوِقــــــْد ِ  اي هامــــــان  َعَلــــــى الطِ ــــــنيِ أم تددددددر  هددددددو يف السددددددما ؟ السددددددما  ليسددددددت بعيدددددددة!! ﴿ 
( 36ْسـَباَب )ابْـِن ِ  َصـْرًحا َلَعلِ ـي أَبـْل ـغ  اأْلَ حى إذا صار حجارة تصل  للبندا  ﴿ ، 38القصص:

 .36غافر: ﴾َأْسَباَب الس َماَواِت فََأط ِلَع ِإىَل ِإَلِه م وَسى َوِإأ ِ أَلَظ ن ه  َكاِذًِب 

صدرحا  يرتفدع بده إىل السدما ؟ ومدا « هامان»   فيه ش   من اجلد .. إذ كي  يبينه ل يف ه ل، لي
 !! ساساملدة اليت يستغرقها بناؤه، إن كان ذل  األمر مستطاعا  من األ

ت يتعلل هبا فرعدون، لديخلص مدن هد ا املدأزق الد ي أوقدع فيده نفسده، إبعدالن  إهنا مماحكات وتعلال 
ه ا الصرح، وإن تلق د  أمدر فرعدون  بىن« هامان»وما حنسب أن رأيه يف قتل موس  واخلالص منه! 

ني مدع قدادهتم، ، فهو ال ول  إال أن يقول "متدام ايفنددم" كعدادة العسدكرييف حينه ابالمتثال والطاعة
مدا يشدر إىل أنده مل « َوِإأ ِ أَلَظ ن ه  كـاِذِبً »! فف  قول فرعون: حى وإن كان األمر خطئا  أو غر جاد

فلقددد .. للخددروج مددن املددأزق (1)السددليب هحددوار إ ددا هدد  مندداورة مددن مندداورات و  ،يكددن جدداد ا فيمددا يقددول

                                                           
تلط    ي  ت ي ص  حلتال قت     ر ق     هللا ي سل ي ي   ي  (1)  يالستت الع ال تهللا ف فت ض   تال   قر  تر قيحت     ت ت   يآلمت  ي طت ، يألطت ي، ق تي ف تهللا للغتي ي ت  ص ي س 

  ق تهللا قت ي  الت  ي  يي ت   حت  ي طت فلر ق تي ف تهللا  قت  ي ت     ي  ه   ص ي  سي ي ي ط ي    ي  ي    ج  ك ال ف ا ر، ي  هللا  ج   قي  لال، ي ف  ي   يالستجالب   أل ي  
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لبنددا   إذا   ؛ فمددا الددداع إهلدده مددن وجددود أصدددر حكمدده علدد  موسدد  واهتمدده ابلكدد ب قبددل أن يتحقددق
 الصرح ؟!

إ دددا هدددو االسدددتهتار مدددن جهدددة،  –كمدددا أراد   –لينظدددر ويطلدددع  (2)لصدددعد األهرامدددات جدددادا  ولدددو كدددان 
ــِن ﴿  والتظدداهر ابإلنصدداف والتثبددت مددن جهددة أخددر  ــد  َع ــِه َوص  ــوء  َعَمِل ــْوَن س  ــَذِلَك ز يِ ــَن ِلِفْرَع وََك

 .37غافر: ﴾ ِإال  ِف تـََبابٍ الس ِبيِل َوَما َكْيد  ِفْرَعْوَن 

 كلمة األخريةال 
وأمدددام هددد ه املراوغدددة، وهددد ا االسدددتهتار واإلصدددرار علددد  الباطدددل؛ ألقددد  الرجدددل املددد من كلمتددده األخدددرة 

َوقــاَل تباعدده يف الطريدق إىل هللا، فهددو طريدق الرشدداد ﴿ ارحية، ليدددعو املدأل بكددل وضدوح إىل مدويدة صد
ــْوِم ات ِبع ــ علدد  فرعددون  وحتدددس لددرد بوضددوح  ،38غددافر: ﴾وِن َأْهــدِك ْم َســِبيَل الر شــاِد ال ــِذي آَمــَن اي قـَ

 29غافر:« َوَما َأْهِديك ْم ِإال  َسِبيَل الر َشادِ »ال ي قال: 

يشددوقهم إىل نعدديم احليدداة الباقيددة، أن قيمددة هدد ه احليدداة ال ائلددة يف الدددنيا، و  هلددم كشدد ي حدداول أن  
َوقَـاَل الـ ِذي آَمـَن  ﴿ ما يف عقيدة الشدرك مدن زيد  ومدن بطدالنوحي رهم ع اب ا خرة ويبني هلم 

َيا َمتَـاع  َوِإن  اْْلِخـَرَة ِهـَي 38اَي قـَْوِم ات ِبع وِن َأْهدِك ْم َسِبيَل الر َشاِد ) نـْ َـا َهـِذِه احْلَيَـاة  الـد  ( اَي قـَْوِم ِإمن 
ِإال  ِمثْـَلَها َوَمْن َعِمـَل َصـاحِلًا ِمـْن ذََكـٍر َأْو أ نـْثَـى َوه ـَو ( َمْن َعِمَل َسيِ َوًة َفاَل   َْزى 39َدار  اْلَقَراِر )

ـــْوِم َمـــا ِ  َأْدع ـــوك ْم ِإىَل 40م ـــْؤِمن  فَأ ولَِوـــَك يَـــْدخ ل وَن اجْلَن ـــَة يـ ْرزَق ـــوَن ِفيَهـــا بِغَـــرْيِ ِحَســـاٍب ) ( َواَي قـَ
َِ  َوأ ْشـــِرَم بِـــِه َمـــا لَـــْيَس ِ  بِـــِه ِعْلـــم  َوَأاَن ( تَـــْدع وَنيِن أِلَ 41الن َاـــاِة َوتَـــْدع وَنيِن ِإىَل الن ـــاِر ) ـــَر ِِب ْكف 

                                                                                                                                                                            

 ي تر هال تالر  تال) قتالد احتي ال ف ات ر  ي للال  ج  ي تي ي  حال    تل      ار ابال    ه ص ي  حال      ي  ي   ق ضال  ج  ك ال حظ  ،   جل  باي   يت س    ال   ،  سفاله 
 .  ي ت   بالإلحقال،  ي تظاله  ي   زخ   ر  لم  ج( ق  الً   ي

 كتالر ي تفتالع  ،الت  ق جت  يألقت يد 19ي تت يألست   فتي  تي     ست  ف ات ر  ققت    ،ي    ي ق   2551 اال   ي  يب   ي  ال    يألس  الي  في  حالؤهال ت  يأله ي ال  (2)
، ي ستحلر؛ فل تال ي  ت   قت ي ال تهللا ،  ت ي كتالر قالت   حتالا اتلي  يإلحستالر ي  قت   فتي ي  تال   الت   تيي   ال«قتي  481»  تت  146.5 قتي  ال،ً  «م ف » يأل    ي ل  

   ؟!.ف ا ر  ياًل  ر  حالا ق ، جيلي  ر ل ل  ي تفالاهللا ي        ال  ل  ي تفالع ه   م ف  ير كالر لبغي ي ب ث  ي تققي    س  ي  حال     ي   الطل
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ـــاِر ) َيا َواَل ِف 42َأْدع ـــوك ْم ِإىَل اْلَعزِيـــِز اْلَغف  نـْ َـــا تَـــْدع وَنيِن إليـــه لَـــْيَس لَـــه  َدْعـــَوة  ِف الـــد  ( اَل َجـــَرَم َأمن 
َِ  َوَأن  الْ   43غافر: ﴾م ْسرِِفنَي ه ْم َأْصَحاب  الن ارِ اْْلِخَرِة َوَأن  َمَرد اَن ِإىَل ا

 ستشارالتدبري اليتيال امل 
بعددد مددا كددان يكددتم  -  بعددد هدد ا البيددان الواضدد  الدد ي واجدده بدده فرعددون ومددأله بددال تددردد وال تلعددثم 

ال يبقددد  إال أن يفدددون أمدددره إىل هللا، وقدددد قدددال كلمتددده وأراح ضدددمره، مهدددددا  إايهدددم حيهندددم  -إوانددده 
َفَسـَتْذك ر وَن َمـا َأقـ ول  َلك ـْم َوأ فـَـوِ ض  َأْمـِري كلمته ه ه يف موق  ال تنفع فيه ال كر  ﴿ سي كرون  

َ َ َبِصري  ِِبْلِعَبادِ  َِ  ِإن  ا  وترك اجتماعهم وانصرف! ،   قام 44غافر: ﴾ ِإىَل ا

َ   َسيِ َواِت  ﴿ نظر فرعون إىل هامان، نظرة اإلذن يف التخلص منه؛ فتعقبوه فلم يصلوا إليهف فـََوقَاه  ا
فقدددد فدددر الرجدددل إىل اجلبدددال،  ركدددا  قصدددره ومكانتددده االجتماعيدددة، ووظيفتددده ، 45غدددافر:﴾ َمـــا َمَكـــر وا

 -مالحقدا  ومطداردا   – عل  حالته ه ه عدة سنواتالسيادية، ورا  ظهره راغبا  يف جوار هللا، وظل 
 .(1)خرج معهممن مصر ف أن خيرج ببين إسرائيلحى أذن هللا ملوس  

يفكددرون يف  ه ، بدددأ فرعددون وملددعليدده السددالماغتيددال موسدد   –كمددا تبددني   –وملددا كددان مددن الصددعب 
القضددا  علدد  دعددوة موسدد  ذاتيددا ، لتدددمر الدددعوة نفسددها بنفسددها، وذلدد  بتفكيدد  الصدد  الددداخل  
ا هلددد ه اجلماعدددة امل مندددة، والتشدددكي  يف قائددددها وتشدددويه صدددورته أمدددامهم، مسدددتخدمني لتحقيدددق هددد 

يومدا  مدن  مندهمدن الفئدة القريبدة بن عم موس  و ااهلدف أحد أفراد بين إسرائيل؛ وقد كان ه ا الرجل 
 األايم

 .. (1)إنه قارون

                                                           

،  قتتالد قتتتالي ص حجتتال  تتك   ستت  فكتتالر   تتر (318/ ص  15(، )ي ق ط تتي ج214/ ص 3ج تفستتل  ي حستتفي(   ي فتتي تفستتل  ي حستتفي قحتتهللا فتت  هال  تتاًل فتتي ي جبتتالد )1)
 .(،150/ ص 7(، )تفسل  ي بغ   ج159/ ص  5ا   ي ي ب    ك  حي يس يئل . يحظ  ) تفسل  ي  ال  ي  ج

 .قارون بن يصهر بن فاهث بن عازر بن الوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (1)
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 نقصة حياة قارو  
ــْوِم م وَســى ﴿  ددت ؛76القصددص: ﴾ِإن  قَــار وَن َكــاَن ِمــْن قـَ ! اختصددار فقددى ةيف هدد ه الكلمددات السي

 .رعون طعما  الصطيادههث ورا  الثروة اليت جعلها فألحداع طويلة من حياة قارون؛ قبل أن يل

ولكنددده كدددان طموحدددا  املضدددطهدين،  بدددين إسدددرائيل الضدددعفا  املطحدددوننيفقدددرا  مدددن قدددارون كدددان   فقدددد
 .عل  دين جده يعقوب ان عابدا  هلل موحدا  لهصاحب بة عالية، كما ك

محلدددوا الرسدددالة بقدددوة لتبليغهدددا ، الددد ين عليددده السدددالم املقدددربني مدددن موسددد العبددداد هلل كدددان مدددن األتبددداع و 
، ول ل  مل يقل هللا عنه أنده "كدان مدن بدين إسدرائيل" ألن فديهم الصدان والطدان، ولكدن هللا مالقومه
 قال:

ــْوِم م وَســى﴿  ــْن قـَ ــار وَن َكــاَن ِم  وورعدده، (1)﴾ ليدد ك ا ددال أمددام عقلنددا الددواع  لنتخيددل عبادتدده ِإن  َق
 .عوة معهموس  وحرصه عل  تبليإ الدوقربه من 

 سر الثراء 
بددددة عاليددددة، مل يستسددددلم للفقددددر واالسددددتعباد، فعمددددل علدددد  حتسددددني مسددددتواه  طموحددددا  ذاكددددان قددددارون 

جناحدا  ملحوظدا  مقارندة حيقرانده؛  وجند  فيهدافانشغل ابلتجدارة مبا حباه هللا من علم ومعرفه،  املعيش ،
قارون من بطي فرعون بده، فبددأ ، خاف بعد أحداع يوم ال ينة اشتد اإلي ا  عل  بين إسرائيلوملا 

ونددع  ددو أمددوال املعارضددني لدده،  –ككدل نظددام فاسددد   –يبتعدد شدديئا  فشدديئا  عددن موسدد ، وكددان فرعددون 
حدده؛ ولكدن فرعدون راضيهم إذا زادت عن احلدد الد ي وكان من استضعافه للناس يصادر أمواهلم وأ

أن قدارون أصدب  بدال انتمدا  بعدد  ، ألن التقارير األمنية كانت ت كدعن قارونونظامه غضوا الطرف 
 ابتعاده عن موس  ودعوته؛ فأفسحوا له ا ال!

                                                           

 (.437/ ص 6ي ي  ي  ح    ج)    حهللا حالف  تهللا بال ت  ي   س   بال ح     سر ق  ر ا    س   كالر ( قالد قتالي ص كالر قال  ر 1)
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ومشدداريع اسددتثمارية كبددرة، وسددى فددازدادت أمددوال قددارون، ودخددل هبددا يف جتددارات عديدددة ومتنوعددة، 
صفوف بين إسرائيل لنجاح واحد مدنهم يف جمدال مدن ا داالت، مدع لدوف ملحدو   فرحة عارمة يف

وإن بقددد  علددد   –  ثبدددات قدددارون علددد  اإلودددان ابلرسدددالة، فطموحددده ال ائدددد مدددن موسددد  ورفاقددده علددد
مع ابتعداده عدن طريدق الددعوة قدد جيعلده فريسدة لفرعدون ونظامده، فل دا أيكدل الد ئب مدن  –اإلسالم 

 .(1)الغنم القاصية

عدن طريدق الددعوة، فقدد انشدغل حيموالده وجتاراتده وشدركاته، حدى أصدبحت أموالده  استمر قارون بعيدا  
وانطبق عليه املثل ال ي يقول: مل  امللدوك إذا وهدب  -إهنا كنوز  –روة ال يتخيلها العقل البشريث

 ال تسألن عن السبب !.

  الثروة حام 
ومدن زمدان إىل زمدان؛ وصد  هللا لندا ثدروة  ملدة متغدرة القيمدة مدن وقدت إىل آخدروملا كاندت النقدود ع

نَ فقال:﴿  قارون بطريقة حفظها يف اخل ائن ﴾ مفاتي  اخل ائن الديت  اه  ِمَن اْلك ن وِز َما ِإن  َمَفاحِتَه  َوآتـَيـْ
ةِ حتتوي عل  الكنوز﴿  واعة مدن النداس ال يقلدون عدن عشدرة : والعصبة﴾ لَتَـن وء  ِِبْلع ْصَبِة أ وِ  اْلق و 

ةِ ، من (2)رجال أشدا  قدل عدن محلهد أ وِ  اْلق و  ا مدن ليحملدوا مفداتي  اخلد ائن فقدى لكدل  بعضدهم وااث 
ِة !ثقلها وكثرهتا، رغم أنه من   أ وِ  اْلق و 

ا فمدد –السدديولة  –ال حتتددوي إال علدد  النقددود –كالعددادة   –ويدد داد العجددب عندددما تعلددم أن اخلدد ائن 
تندوع، لتفسد  " يف ا يدة ليسدت للتبعديح وإ دا للِمـنَ فكلمدة " اته ؟!ابلكم بقصدوره، وأراضديه، وشدرك

 .ثروات اليت وتلكها قارونخيل أنواع اللنتلعقولنا ا ال 
                                                           

لُب القالررر َ عجتتزا  تتر  تتيلث جتتالا فتتي حقتتهللا  (1) ، ي تت ي   ص ق تت  ي تتي ييا د ي   تتيث ص يأل بتتالحي د ي  قتتي  ص قتت    ق تتي يي ي" لرررَك بالجماعرر   فانَّمررا رأكررُل الررذ  
 د م ق   ك  ي   يث ص  سر  547ي قف   ق  ي  ق ص 

هت   تر ي    ت  ي ت  ي  ات  ،  قتالد  جالهتيص ي  قتب  هحتال  تال  صي ت  اتي  ققت يد  حلتالص قتالد  تر ابتالس - تر ي حتالس  ي ج الات  –ي  قب  ايي في  اي  ل ال ( يمتلف2)
 ي تت  م ست  اات ،  قتتالد ي ستي   قتتالي ص هتت   تال  تلر ي  اتت   ي ت  يأل   تتلر،  قتالد ي  ل تيص ي  قتتب  هت  اات    جتتالد  قت د يمت   ل ستتف   ح تر اقتتب     تلر ي  ات  
 قتالد مل  تت ص  جتي  فتي يإلحجلت  قر  فتالت   متتزيئر قتال  ر  قت  ستتلر بغت  غتت يا   جلت ,  قحلتال  تحت ا  لتال  قللتتال,   تال لزيتي  فتتال،  حلتتال ، [  قال تهللا  قالتت 8]ل ستفص 

 .(543ص /3)يحظ  تفسل  ي بغ   ج ال  يقبك,      فتال،  حلال كحز  الد    قس  ال  قه  ي بق     فاله 
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َناه  ِمـَن اْلك ن ـوزِ ﴿  تفصيل أو وص  لنوعهاكما جا ت كنوزه بدون    ﴾ لنتخيدل يف كدل زمدان َوآتـَيـْ
ومكدددان أندددواع التجدددارات الددديت  جدددر فيهدددا، وشدددكل املصدددانع الددديت بناهدددا، واألسدددواق الددديت امتلكهدددا، 

يددل إلحددد  شددركات السدديارات أو واألراضدد  الدديت زرعهددا، فددلذا كددان يف زماننددا مددن حصددل علدد  توك
 كن "؛ فقارون قد حصل عل  كنوز كثرة !!أا حصلت عل " :ه ة املن لية يقولاألج

 رحلة السقوط 
األخالقدد  الدد ي يقددع فيدده بعددح مددن وسددع هللا علدديهم ابلتعددايل علدد  مددن هددم دوندده،  وبدددأ االحندددار

ــْوِم م وَســى فـَبَـَغــى علــيِهْم﴾ِإن  قَــار وَن َكــانَ ﴿ أول سددقطة لقددارون أندده ملددا عددال بغدد  كانددت ف   ِمــْن قـَ
؛ تفهدم مدن خالهلدا درجدة (1)وكلمة "بَغ " هلا يف اللغة تصريفات عديددة مبعدان كثدرة ،76القصص:

السددقوع والتددد  الدديت وقددع فيهددا قددارون بعدددما أصددب  مددن كبددار رجددال األعمددال يف الدولددة، وكددأن هللا 
دعوته اليت تر  يف كنفها، بل ونس  أهلده الد ين  يقول: ما إن أنعمنا عليه وكثرت أمواله حى نس 

 .مخرج من بينهم وتعاىل عليهم   تنصل منهم وكأنه ال يعرفه

 يرورو  ِكو  
أصدب  بخد ا  ال يلقد  سدالما  وال يدرده! و ها هو وش  متفالوجاهة وال عامة يف قلب قارون؛  تغلغلت

ب تظهدددر عليددده بوضدددوح؛ تقرؤهدددا يف ال يدددر  يف الدولدددة إال نفسددده، وبددددأت عالمدددات الكدددرب والْعجددد
 .قسمات وجهه، وتراها يف ْسخرية عينيه، وتسمعها من فلتات لسانه

، وعددالج ذلدد  أن تْعَمددَر السدديويهم الدددنيا، فيظهددرون معددهنم وهد ا دائمددا يكددون حددال مدن تقبددل علدد
ذاتيدة  القلوب ابإلودان، ويْتخد  للنفدوس صدحبة صداحلة ترصدد عيوهبدا وتْقدو يم اعوجاجهدا، مدع حماسدبة

ر املبددادئ؛ اه، فتبدددأ يف ازدرا  الندداس، وتغيددمسددتمرة للددنف  فهدد  دائمددا مددا تتغددر مددع املنصددب واجلدد

                                                           

 ر ق  جال   ظل ؛  َبغ  ب  ح  تجالَ ز ي َ يَّ  ياتيى؛ َبَغ  ب  ح  تسلَّط  ظل ،  َبغ  ب  حت  ست   بال َفستالي  يقتت ، يإل تَ  مال ًجتال الت  ي قتالح ت تي ب  ح  َفَبغ  (1)
  بغي . ص بغالا   ار ي زيح   صي اَّ ع،  ي بغي قي   تي ب  ح  ي تل   بال   ي    حهللا  قالد ار ي زحال
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َ   الرِ ْزَ  ِلِعَباِدِه لَبَـغَـْوا ِف اأْلَْرِض ﴿  -جل يف عاله  -وه ا هو السر يف قول الرزاق  َوَلْو َبَسَ  ا
ال تنفدد أبددا ، قدال يف احلدديث   فخ ائنه مأل﴾ بِِعَباِدِه َخِبري  َبِصري  َوَلِكْن يـ نَـزِ ل  بَِقَدٍر َما َيَشاء  ِإن ه  

اي عبــــادي ! لــــو أن  أو َلكــــم وآخــــرَكم، وإنَســــكم وِجــــن كم، قــــاموا ف صــــعيٍد واحــــٍد القدسدددد : "
فسـألوأ، فأعطيــت  كـل إنســاٍن مســألَته؛ مـا نقــد ذلـك كــا عنــدي إال كمـا يــنقد  امِلْ ــَي   إذا 

صددغار ال ولكددون التددوازن، ضددعاف ال حيتملددون إال إىل ، ولكددن الندداس أمددام املددال (1)"أ ْدِخــَل البحــرَ 
حددد، وهللا بعبدداده خبددر بصددر، ومددن   جعددل رزقهددم يف هدد ه األرن مقدددرا  حمدددودا ، وإال لبغددوا يف 

 األرن، لنوقن أن اخلر فيما أيتينا، وأن الكثرة رمبا ستطغينا.

بيل حتصدديله؛ كددان قددارون يف كددل يددوم يتخلدد  عددن مبادئدده وألن عبددد املددال يضددح  بكددل شدد   يف سدد
وأخالقه ليجتاز أي عقبة قد توضع أمامه، حى وإن كان اجتياز ه ه العقبات عل  حساب  أهله 

 وأصدقائه ورفقا  دعوته من بين إسرائيل.

 قارون ف شبام الدنيا 
يصادر نظام فرعون كل  لقد كان غىن قارون حتت عني فرعون وإبذن منه، وإال كان من املمكن أن

ويكدون  أموال قارون  رة قلم وبدون آية أسدباب؛ ولكدنهم تركدوه ليسدتغلوه ويضدموه إىل معسدكرهم،
بده دعدوة موسد ، وال مدانع وقتهدا أن يسدتمر يف غنداه، طاملدا أنده نفد   نمعول هدم يف أيديهم يضدربو 

 خطتهم اليت رمسوها.

وإن كدددان  – سدددهرات وشدددراكاتت جتمعدده هبدددم وابتددد وعددت الثدددروة بدددني قدددارون وسددادة مدددأل فرعدددون،
جلمددع امل يددد مددن األمددوال عددن طريددق التسددهيالت  –مددازال حددى ا ن علدد  خددالف عقائدددي معهددم 

هدا من ينفقلو ظل أعمارا  فوق أعماره ما لكنوز رغم أن هللا آ ه من اوالتنازالت اليت سيقدموهنا له، 
ل، حدددى ولدددو كدددان عدددن طريدددق اإلفسددداد يف مدددا نفددددت، ولكنددده الطمدددع واللهدددث ورا  املدددال.. أي مدددا

                                                           
 ، ار ق ي    ي غفال  .7725ص   ي   سل  في ق   هللا   ق  (1)
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فددلن كانددت صددحبة السددو  تفسددد، فكيدد  لددو كانددت هدد ه الصددحبة حفنددة يقودهددا أفسددد ، (1)األرن
 أهل األرن "فرعون"؟!

ومدرة بعددد مدرة، وصددفقة بعددد صدفقة، كددان علدد  قدارون سددرعة االختيدار بددني الدددين والددنيا، بددني محددل 
آثدر احليداة الددنيا وزينتهدا، ورأ  يف  -كمدا ظدن فرعدون   -الرسالة أو اجلداه واملدال والسدلطان، ولكنده 

اخلدددر لددده وألموالددده وجتاراتددده، فتلددد   -وارمتائددده يف أحضدددان نظدددام فرعدددون  -بعدددده عدددن ديدددن أجدددداده
الصددفقات املشددبوهة الفاسدددة، جعلددت قددارون يدددرك أن بقددا  نظددام فرعددون يعددين بقددا  ثروتدده و وهددا، 

ه الدديت وعهددا مددن احلددالل ومددن احلددرام، فبدددأ يظهددر يف ومعددىن سددقوع نظددام فرعددون هددو ضددياع أموالدد
 ، معلنا ترك دينه ال ي آمن به من قبل.عليه السالمالصورة مع املعادين لرسالة موس  

 قارون يكفر ِبهلل 
أن يتفدر  لتجارتده وأموالده ؛ مدن أجدل فقدى،  لقد رض  الشيطان من قارون أن ي ك العمل الددعوي

اعمدا  لده،   جدره الشديطان إىل اخلطدوة الديت تليهدا وهد  االبتعداد عدن عل  أن يظدل متمسدكا  بدينده د
،   جدره إىل اخلطدوة الديت وكندوزه مدن مصدادرة نظدام فرعدون هلدا رفقا  دعوتده حدى حيداف؛ علد  أموالده

علد   سدع  حندو ال عامدة فتعداىلالكدرب والحدب الددنيا واحلدرص علد  ودع املدال و غدرس يف قلبده فتليها 
، ليجره للخطدوة الديت بعددها وهد  القدرب مدن طبقدة النظدام احلداكم وتبدادل الدرؤ  أهله ورفقا  دعوته

واحلدددوارات والسدددهرات معهدددم، ليجدددره للددديت بعددددها وهددد  عقدددد شدددراكات هددددفها اإلفسددداد يف األرن 
فأقنعده أن بقدا  أموالده مدرتبى ببقدا  فرعدون ونظامده لد ا كدن جره لليت بعددها فيتلوع ماله ابحلرام،   

 دينهم؛ فكان عل  دينهم ! ه ه املرة إىل القاع ويقول له: كن عل  ليهوي بهحليفا  هلم؛ 

 قارون القيادي السابق
                                                           

يَن ﴿  ص( قي جالا يفستالي  فتي يأل ض حكت   الت   ستالر ق  تهللا احتي ال حقت    فقتال  ي1) ره  ربُّ اْلُمْفس  َ   ُرح  َّّ ِ  اْلَفسراَه ف ر  اأْلَْرض  إ نَّ  ﴾  تحفل  قحتهللا قيمت  ي  تالد َو  َتْبر
اتر ط يت   ح ت   ت    قتال  ر اتر ط يت  ي  ست  غلت  ي  ات  ع، ق  –حتال ي   القت  فتي ضت ا  يق  –ي   ي  في    تهللا،  ق   هت ي ي  تالد ي   ت    ت تيي  ف ت ً  

ار ط ي  ي تجال   فتي ي  متي ي ،  جلت  يألط  ت  ي فالستي   يألي  ت  ي  غا ات   غل هتال  تر  ستالئ  ي  ست  ي تتي تزيتي  تح تي  يحاالا ي م ال ي   ي   هي ي للل  ، ق 
 يأل  يد بس ا  ار ط ي  يإلفسالي في يأل ض.
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فقارون أصب  أْلعوبة يف أيديهم حيركوهنا كمدا يريددون، فطلبدوا منده أن خيدرج يف  ؛انته  فرعون الفرصة
 حتى من قدر موس  وتطعن يف دعوته.الناس ويديل ببعح التصرحيات اليت 

ون يف النددداس مع فدددا  أنددده كدددان يف يدددوم مدددن األايم تلميددد ا  مدددن تالمددد ة موسددد  وأحدددد أبندددا  فخدددرج قدددار 
دعوتدده، ولكندده تددرك الدددعوة عندددما أتكددد مددن كدد ب موسدد  واف ائدده علدد  هللا، فمددا يقددوم بدده موسدد  

ل أن يكدون فقب ،سحر ودجل، اصحا  الناس بعدم تصديقه أو االستماع إليه، فهو أدر  الناس به
( ِإىَل ِفْرَعـْوَن َوَهاَمـاَن 23َوَلَقْد َأْرَسْلَنا م وَسى ِِباَيتَِنا َوس ـْلطَاٍن م بِـنٍي )﴿ كان ابن عمه   ابن دعوته
 24غافر: ﴾ فـََقال وا َساِحر  َكذ اب   َوقَار ونَ 

لم هبدا، َسدولكم عاىن موس  مدن هد ه التصدرحيات، فقدد أخد  النداس كدالم قدارون علد  أنده حقيقدة مْ 
قريبدا  منده، وهدو أوال  وأخدرا  ابدن عمده وأدر  النداس بده، فصدد عدن سدبيل هللا خلقدا   فقد كان يوما ما 

 كثرا .

 على النفس من وقع احلسام املهند    وظلم ذوي القرَب أشد مضاضة

وبدددأ عدددا  قددارون ملوسدد  ودعوتدده يتصدداعد حددى أصددب  أشددد مددن عدددا  فرعددون وهامددان، فقددد تقدددم 
َوَعـاًدا َوََثـ وَد َوقَـْد  لنا عدا  أصحاب املصان للدعوات فقدال:﴿ امسه عل  أمسائهم عندما ذكر هللا

ــْيطَان  َأْعَمـاهَل ْم َفَصـد ه ْم َعـِن الس ـِبيِل وََكـان وا م ْستَـبْ  ِصــرِيَن تـَبَــني َ َلك ـْم ِمـْن َمَسـاِكِنِهْم َوزَيـ َن هَلـ م  الش 
 م وَسـى ِِبْلبَـيِ نَـاِت فَاْسـَتْكبَـر وا ِف اأْلَْرِض َوَمـا َكـان وا َوِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوَلَقْد َجـاَءه مْ َوقَار وَن ( 38)

 39العنكبوت:﴾  َسابِِقنيَ 

مدن أجدل احلفدا   -الديت تدر  عليهدا  -لنفهم أن قارون قد تنازل عدن دينده وقيمده وأخالقده ومبادئده 
 !علدددد  منصددددبه وأموالدددده، فكثددددر شددددره وانعدددددم خددددره فكددددان أشددددد عدددددا  ملوسدددد  مددددن عدددددا  فرعددددون 

ولكنهدددا نفسددده الددديت مل يكدددب  وددداح  ،وهدددو الددد ي كدددان يومدددا مدددا صددداحب رسدددالة، وعابددددا  مدددن العبددداد
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َوزَي َن هَل م  الش ْيطَان  َأْعَماهَل ْم َفَصـد ه ْم َعـِن الس ـِبيِل وََكـان وا  ﴿ حرصها عل  الدنيا، فأوردته املهالد 
 .38العنكبوت: ﴾ م ْستَـْبِصرِينَ 

 املؤامرة الفاشلة 
ال  المددرأة مددن العدداهرات أن دفددع مددا -عندده السددلطات  مددن أجددل أن ترضدد  - ارون يف طغيانددهقددزاد 

مقابل أن تق  يف وع حاشد من  -أنه تعرف عليها يف إحد  سهراته الفرعونية  يبدو -ال وا   
 بين إسرائيل وتتهم موس  عالنية حينه قد زىن هبا

: أيهددا الندداس إن موسدد  الدد ي ائيل وقالددتوابلفعددل ذهبددت املددرأة ووقفددت يف وددع حاشددد لبددين إسددر 
 الليلة املاضية! كان مع  عل  فراش حيدثكم أنه نيب يوح  إليه من السما ؛  

 حمندة قلب الناس كفا  عل  ك ، وسى بهمدة فيهدا سدب وتطداول وإيد ا ، ليجدد موسد  نفسده يفف
 البشع. ربه أن يربئ ساحته من ه ا االهتام اري كي  خيرج منها؛ فرفع يديه ودعال يد

أمدام النداس أن قدارون هدو الد ي دفدع هلدا مداال  كثدرا   تع فدب هللا دعا ه، فرق قلب املرأة وااستجفا
  اسددتغفرت هللا و بددت إليدده، فخددر موسدد  عليدده السددالم  مددن أجددل أن تقددول مددا قالتدده علدد  موسدد 

 .(1) ساجدا  هلل شاكرا  له

 وفد ف زايرة قارون 
خيدار قومده، برسدالة مفادهدا،  خل موس  عنه، فقد أرسل له وفدا  منورغم كل ما فعله قارون، مل يت

وهللا ال حيدب املتكدربين ويف ذلد  إيقدا  لده مدن سدكرة  ،وهدو مدنهم ،فهدم مندهيتعاىل عل  الناس  الأ
، فيطلددب بدده رضددا هللا، ويقدددم مندده ه مالددهفيدد ، دعددوه إىل مددا ينبغدد  أن ينفددقا، حددى إذا صددح(2)املددال

                                                           

ص  /13يحظتت   تت ً  ) تفستتل  ي ق ط تتي ج    حلتتال فتتي ي حلال تت  تقتت  فتتي  جتت ى يأل تتييث ي تتتي كت تلتتالق  تت   تتر تفستتل  فتتي ي ققتت  ب  تتييث  متلفتت     ي  (1)
113). 

 ي    ي ي  الد فنر  هللا ض ي   كض ي   ي م  . ص( قالد ا    ر ي مطال 2)
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ت كيده وتنفعده يف ا خدرة، وأن يدربئ سداحة نفسده مدن هتدم الفسداد املوجهدة بعح الصددقات لتطهدره و 
 إليه.

 مدا أروعده !!  فخدم؛ال وذهب الوفد إىل قصدره
ْ
 ابلد هب والفضدة وأرضديته  حلدأعمدتده مدن الرخدام امل

 .. لصندل املعطرمن أرق  أنواع الرخام، ونواف ه من خشب ا

 عل  سالمته! حرصا   هبا حرسه اخلاصلهم مشددة قابإجرا ات أمنية و خدم وحشم يف كل مكان، 

كمدا علمدوا عندد   - وقتده مدن ذهدبوملدا كدان  !قابلوا قارون يف أهبتده، ووجاهتدهوبعد طول انتظار .. 
 أوج وا حوارهم واختصروا نصيحتهم يف ثالع رسائل واضحة وقوية. - قدومهم

 الرسالة األوىل  ال تفرح ِبلدنيا 
ب  اْلَفرِِحنيَ ال تَـ  ِإْذ قَاَل َله  قـَْوم ه  ﴿  َ َ ال  ِ  لدو أعطتد  وجههدا اليدوم فقدد  فلن الددنيا ﴾ ْفَرْح ِإن  ا

تسددتدير عندد  غدددا ، وال تغدد  مبددا آ ك هللا مددن ثددروات وكنددوز، فتتكددرب وتتعدداىل علدد  خلددق هللا، فهددم 
آدَم !    اي ابْـنَ يقـول  هللا  تعـاىلواسدية وكلهدم مدن آدم وآدم مدن تدراب، من  وأنت منهم، والناس س
 ِمْثــِل هــذا ؟ حــ  إذا ســو يـْت ك وَعــَدْلت ك ، َمَشــيَت بــني بـ ــْردْينِ  أَّن  تـ ْعِاــز أ وقــد خَلْقت ــَك مــن

 (1)وِلأرِض منَك وئِيد  ، فامْعَت وَمنْعتَ 

 الرسالة الثانية  أِد حقو  الناس 
فدددلن أن تتصددددق بدددبعح مالددد  ابتغدددا  رضددد  هللا عنددد ؛  -حبدددق األخدددوة والددددين  -كمدددا ننصدددح  

ـرِ  ت طفـئ  يضـَب الـر بِ  وصـلة  الـر حِم تزيـد  ف " صنائع  املعروِف تقي مصارَع الس وِء وصـدقة  السِ 

                                                           
 .8144 برقم كما في صحيح الجامع لأللباني بسند صحيحبسر بن جحاش القرشي رواه  (1)
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اَر اْْلِخَرةَ ﴿  (1)"العمرِ  َ   الد  َتِغ ِفيما آَتَم ا نْيا َوابـْ ، 77القصدص:﴾  َوال تـَـْنَس َنِصـيَبَك ِمـَن الـد 
 خرة وال يطغ  إحدابا عل  األخر .فالعاقل من يستطيع املوازنة بني الدنيا وا 

َ   إليــكَ ﴿  فمددا نطلبدده مددن زكدداة وصدددقات ألهلدد  مددن  ،77القصددص: ﴾َوَأْحِســْن َكمــا َأْحَســَن ا
 فقرا  بين إسرائيل، هو نوع من اإلحسان مقابل ما أحسن هللا إلي  فأعطاك وأغناك.

 الرسالة الثالثة  تطهر من الفساد 
هبددا،    حيندده زا  فقددد جددا ت امددرأة عدداهرة تددتهم ندديب هللا موسدد   ويف اخلتددام حددى ال نطيددل عليدد ،
موس  هب ا االهتام فته  صورته أمام نيب هللا ا لتتهم هت: أن  استأجر ك  بت نفسها بنفسها واع فت

الندداس، كمدددا بلغنددا أنددد  تسددتخدم أموالددد  يف الصددد عدددن سددبيل دعدددوة هللا، وأندد  أصدددبحت حليفدددا  
حينه ساحر وك اب  تقول ما يقوله عن موس  وبت  ،ل أبنا اا وقت  ال ي اضطهدا وأذلن لفرعون

َوال تـَْبـِغ اْلَفسـاَد ِف اأْلَْرِض ونقي أموال  إن شاهبا ش   من ه ا الفساد ﴿  ، فابتعد عن فرعون! 
ب  اْلم ْفِسِدينَ  َ َ ال  ِ     سكتوا .. ،77القصص: ﴾ِإن  ا

وال إىل مددا إليدده  ،أا ال أحتدداج إىل اسددتماع مددا ذكددر : -مت وعدددم مقاطعددةبعددد صدد –فقددال قددارون 
َــا أ وتِيت ــه  َعَلــى ﴿ أشددر   أوتيددْت هدد ه الكنددوز بسددبب ، فقددد 78القصددص: ﴾ ِعْلــٍم ِعْنــِديَقــاَل ِإمن 

؟  أا  علمددد  وجهددددي وتعددديب وذكددددائ ، فبدددأي حدددق مْتلْدددون علدددد  طريقدددة خاصدددة يف التصدددرف فيهددددا
..    مددن أشددا ؛ ونصددائحكم غددر مقبولددة.ن أشددا  وأعطددأتصددرف كمددا أشددا  وقتمددا أشددا ، وأمنددع مدد

 !انتهت املقابلة

ليخددرج قومدده مددن عنددده وهددم يتأسددفون علدد  حالدده ويقلبددون كفددا  علدد  كدد ، كيدد  جتددرأ قددارون هبدد ه 
، كيددد  ال يتبدددني مدددن أواصدددر ْأَخوييدددة البشددداعة والوقاحدددة علددد  هللا، كيددد  تناسددد  مدددا كدددان بينندددا وبينددده

رجدددع ه، كيددد  ينسدددب فضدددل مدددا هدددو فيددده مدددن صدددحة ونعددديم لنفسددده وال يْ احلدددالل مدددن احلدددرام يف أموالددد

                                                           
 ار ق ي ق ال   ي بالهلي. 2/69  ي  ي  ح    بسحي  سر في ي ت غل   ي ت هل   (1)
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، أفدال جيلد  مدع نفسده حلظدات لينظدر إىل مدن كدان قبلده مدن األمدم ؟ الفضل هلل، أال خيداف مدن هللا
السابقة، أين هم ا ن؟ وأين ما وعوا من مال ومدا اجتمدع هلدم مدن قدوة؟ هدل أغدىن ذلد  عدنهم مدن 

ْبِلــِه ِمــَن لدد  مددا كدان هلددم﴿ حيس هللا مدن شدد  ؟ لقددد هلكدوا، وه َ َ قَــْد َأْهلَــَك ِمــْن قـَ َأَوَ ْ يـَْعلَــْم َأن  ا
ًة َوَأْكثـَر  مَجْعاً   .78القصص:؟!  ﴾اْلق ر وِن َمْن ه َو َأَشد  ِمْنه  قـ و 

 تفاصيل الزايرة بني يدي موسى 
غ  وتطاول، وإعران وجا  الوفد ملوس  يقصون عليه ما دار بينهم وبني قارون، وما كان منه من ب

 عن النص ، وتعالي عل  العظة، وإصرار عل  الفساد، واغ ار ابملال.

فتيقن موس  أن قارون قد وصل إىل طريق ال رجعة فيه، وقد أصب  وجدوده أشدد خطدرا  مدن فرعدون 
علدد  دعوتدده، فهددو مبالدده يصددد عددن سددبيل هللا، ويبهددر عقددول الندداس ويلهدديهم، كمددا أندده يفدد  ا خددرين 

اته الدديت يرددهددا حين موسدد  سدداحر وكدد اب؛ فدددعا موسدد  عليدده حين جيعلدده عددربة وآيددة لكددل بتصددرحي
 الناس؛ فاستجاب هللا دعا ه.

 ِإىل الندمِ  ترجع عقباهفالظلم      ِإذا ما كنَت مقتدراً ال تظلمن  

َِ    تنمِ       عينَك واملظلوم  منتبه   تنام    يدعو عليَك وعني  ا

 موكب قارون 
يف موكددب حاشددد ألكددرب رجددل أعمدددال يف  -وقددد خددرج كعادتدده  -موكددب قددارون حتددرك  وذات يددوم
وسددروج خيلهددا  مددة ابلفضددة والدد هبع  طَ عددرابت مددن أحدددع طددراز م ينددة حيرقدد  ال ينددات، ومْ الدولدة، 

، جنددود وحددرس علدد  جددانيب املوكددب، وأصددناف النعدديم مصددنوعة مددن اجللددد املدد ين ابلدد هب اخلددالص
؛ 79القصدص:﴾ َفَ ـَرَج َعلـى قـَْوِمـِه ِف زِيَنتِـِه ﴿ ، ى به من كل مكانوال ف وزخارف الدنيا حتي
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فيفدد  الندداس ، والغددرن مددن كددل هدد ا أن يظهددر فيدده سدديدا  عظيمددا  يف زي أصددحاب امللدد  والسددلطان
 هم.أهوا وحيرك 

نْيا اي قـاَل ال ــِذيَن ي رِيـد وَن احْلَيــاَة تطددايرت مدن أعيددنهم قطدرات التمدين والغددرة ﴿ فلمدا رآه النداس  الــد 
قدد اسددتهوهتم ال يندة، وسددال ، ف79﴾ القصددص:لَْيـَت لَنــا ِمثْـَل مــا أ ويتَ قــار ون  ِإنـ ه  لَــذ و َحــظٍ  َعِظـيمٍ 

لعاهبم أمام وال املوكب، ومل يتسا لوا حيي مثدن اشد   صداحب ال يندة زينتده؟ وال حيي الوسدائل ال 
ثمن البددداه؛ الددد ي أداه، وال إىل الطريدددق مل يفكدددروا ولدددو للحظدددات إىل الددد مدددا الددده مدددن حددد؛ احليددداة؟

 الدن  ال ي خاضه، وال إىل الوسيلة اخلسيسة اليت ال ها !!.

لقد ظن املسداكني أن هللا ملدا أحدب قدارون أعطداه الددنيا فصدار ذا حد؛ عظديم، ونسد  املسداكني أن 
ِـد ه ْم َأَ َْسـب و سعة الرزق وكثرة املال ليست عالمة حب من هللا جدل وعدال، فهدو القائدل:﴿  َـا من  َن َأمن 

ـــــــنَي ) ـــــــَراِت بَـــــــْل اَل َيْشـــــــع ر ونَ 55بِـــــــِه ِمـــــــْن َمـــــــاٍل َوبَِن   56﴾ امل مندددددددون:( ن َســـــــارِع  هَل ـــــــْم ِف اخْلَيـْ
، ولكنه ال يعط  الدين والتمس  ابلدعوة إال (1)فاهلل ع  وجل يعط  الدنيا ملن حيب وملن ال حيب
َوقَـاَل ليد كروهم هبدا: ﴿  -مدن املتصدلني ابهلل  – ملن أحب، هب ه املعدا  دخدل علديهم عقدال  القدوم

ـر  ِلَمـْن آَمـَن َوَعِمـَل َصـاحِلًا َواَل يـ َلق اَهـا ِإال  الص ـابِ  َِ  َخيـْ  ﴾ر وَن ال ِذيَن أ وت وا اْلِعْلَم َويـَْلك ْم ثـََواب  ا
 فامحدوا هللا عل  نعمة اإلوان، وشرف محل الرسالة، ف ل  خر وأبق . ،80القصص:

حينمدددا يشددداهدون مواكدددب الشدددعب الكدددادح بسدددطا   ومدددا أروعهدددا مدددن نصددديحة صدددادقة حيتددداج إليهدددا
؛ اليوم وه  تقطع عليهم طرقهم وتعطلهم عن مصاحلهم، وتسر بفخامتها أمام أعينهم« قاروات»

 حساب األخالق واملبادئ أو حى الدين.أغلبهم إىل ابحثني عن املال حى لو كان عل   لتحول

 لع قاروناألرض تبت 

                                                           
، ار ا ي   ر  س  ي قالدص قالد  س د   قل    ال هللا  ستل ص  (1) نرا َمرن رحربُّ ومرن   رحربُّ َ ُرعط  الرهُّ َّّ ينَ  رعطر  و إنَّ  ، فَمرن أعطراُه أحربَّ  لمرن إ َّ  الره  

ُ ا يَن فقه أحبَّهُ َّّ  .1/323   يلث ق   ؛ يحظ  ا ي  ي تفسل   لالخ ق  ي اال  له  
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اره وأشددجاره قصدر قددارون حيسددو  تلعددومدا هدد  إال حلظددات ويف حملددة خاطفدة فتحددت األرن فمهددا وابت
متد اخلس  إىل موكبه وْحر اسه وخدمه وحشمه، وسى حماوالت للفرار بعيدا  عن وأهناره وزينته؛   ا

، عده وملكدهوكدل مدا وفتحات األرن العميقة، ولكنها كانت تبتلعهم بشراهة؛ ليسقى فيها قارون 
ـــدارِهِ يف حدددادع مدددروع أذهدددل كدددل مدددن رآه !﴿  ـــِه َوِب فدددأين ، 81﴾ القصدددص:اأْلَْرضَ  (1)َفَ َســـْفنا ِب

 ، أين اجلنود أين األتباع ؟!!؟، أين فرق اإلنقاذ؟! ، بل أين هامان ليغيثه؟! فرعون لينصره

َِ  َوما كاَن مِ ﴿ َتِصرِينَ َفما كاَن َله  ِمْن ِفَوٍة يـَْنص ر ونَه  ِمْن د وِن ا  .81القصص: ﴾َن امل نـْ

هد ا الد من ممدا حددع لقدارون قدوم موسد ، هدل أدرك املتطلعدون للثدرا  علدد  « قداروات»فهدل يدتع؛ 
 يفهندددم سيسدددتمرون إهللا عددد  وجدددل مصدددر قدددارون، أم  وندددواه حسددداب مبدددادئهم وأخالقهدددم وأوامدددر 

 ؟الفقرا  فيما وعوا ، ونصيباحلياة يفطريقهم جيمعون املال فوق املال غافلني عن دورهم 

للتوقدد   اإلجابددة رمبددا سددتكون عكدد  مددا تتوقددع، ألن أسددطورة قددارون وأموالدده وقصددوره مل تدددفع أحدددا  
 ! يع لتخيل شكل أموال وقصور قارونأمام نتائجها بقدر ما دفعت اجلم

 ردود فعل الشارع 
يف دهشدة وذهدول، لقدد جتمع الناس حول ه ه احلفدرة الواسدعة الكبدرة العميقدة جددا ، ينظدرون إليهدا 

 فغددرق وقددد احتوتدده دوامددة عاتيددة ،اختفدد  كددل شدد   يف حلظددة خاطفددة، كمددا خيتفدد  السدداب  يف املددا 
؟ أهكددد ا تصددداري   متعجبدددون متعظدددون، أهكددد ا الددددنيا إذا   مفقلبدددوا أْكفهدددم وهددد وهدددو  إىل القددداع!!

 ال ؟!القدر فيها؟ أهك ا يفعل هللا مبن ابع رصيد القيم واألخالق من أجل رصيد امل

يقلبون أيديهم عل  مآله، فقد خسر ثروته اليت وعها من حالل ومن حرام، ومل ينفعه فرعدون  بدأوا
ونظامددده الددد ين ارمتددد  يف أحضددداهنما وابع أهلددده ودينددده، فخسدددر الددددنيا وا خدددرة وذلددد  هدددو اخلسدددران 

 املبني.
                                                           

{ فتنر ي تيي   َفَخَسرْفَنا ب ره  َوب رَهار ه  اأْلَْرَض ص  قق  قال  ر ه  ، قي ت  ر ق   مت  جل   تر  قت ،  ق  تهللاص } (365ص  /1) ج ( قالد  ر ك ل  في ي  يي    ي حلال  1)
 قر ي قق   ي   في  ق   في   ال    س   ف ا ر،    س ك ال قالد ي ب ض قحلال  ي   في ق  يا ي ت هللا. ل  غل      ل ي ي ق د  ظاله   في ي  ح الر، 
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وسدددخطوا علددد    تلمددد  يف ذات املشدددهد ذهدددول فريدددق مدددن الددد ين تعلقدددت أمدددانيهم بددد يل املوكدددب، 
لقندوا درسدا  قاسديا  للغايدة، فهمدوا منده يبكون عل  ما كان منهم، فقد  حظهم الضئيل من الدنيا وهم

ــْوا َمكانَـــه   أن املددال لددي  كددل شددد  ، وأن قلدديال  يكفدد  خدددر مددن كثددر ْيطغددد ﴿ َوَأْصــَبَح ال ـــِذيَن َتَنـ 
َ َ يـَْبس ـ   الــرِ زْ  َ   علينــا ِِبأْلَْمـِس يـَق ولـ وَن َوْيَكــَأن  ا َ  ِلَمـْن َيشــاء  ِمـْن ِعبــاِدِه َويـَْقـِدر  لَــْوال َأْن َمـن  ا
 .82القصص: ﴾خلَََسَف بِنا َوْيَكأَن ه  ال يـ ْفِلح  اْلكاِفر ونَ 

رسالة إن ار جديدة لفرعون وكل أفراد نظامه،  –بعد دعا  موس  عليه  –وابت ما حدع لقارون 
روه ملوسد  ينقلدب لصداحله، وجيعدل النداس تتأكدد مدن صددقه، لعلهم يتوبون أو يعدودون، فكدل مدا دبد

ر  اْلَماِكرِينَ فيصب  وابال  عليهم!﴿  َ   َخيـْ َ   َوا  .30األنفال: ﴾َومَيْك ر وَن َومَيْك ر  ا

 الدعاء على فرعون ونظامه 
ه، ليددعوا ئدخدوه هدارون  دواره يْد م ن علد  دعاإىل ربده رافعدا  يديده، وأ عليده السدالموهنا يتجه موس  

ـــْوم  ُم ْرِم ـــونَ علددد  فرعدددون وملئددده ﴿  دعدددا  مدددن يدددئ  مدددن  ،22﴾ الددددخان:َفـــَدَعا رَب ـــه  َأن  َهـــؤ اَلِء قـَ
هددددددايتهم، وضددددداق ذرعدددددا  ممدددددا يدبرونددددده لددددده وللمددددد منني مدددددن حولددددده مدددددن ابدددددتال ات وفددددد  وعقبدددددات، 

 عدن سدبيل هللا مستخدمني ما أنعم هللا به عليهم من جاه ومناصب وأموال ليصدوا الناس ويضلوهم
َيا رَبـ نَــا لِي ِضــل وا ﴿  نـْ َعــْن َوقَــاَل م وَســى رَبـ نَــا ِإن ــَك آتـَْيــَت ِفْرَعــْوَن وملوــه زِيَنــًة َوَأْمــَوااًل ِف احْلََيــاِة الــد 

 ﴾ اأْللـيمَ َعـَذاَب َسِبيِلَك رَبـ َنا اْطِمْس َعَلى َأْمَواهلِِْم َواْشد ْد َعَلى قـ ل ـوِِبِْم فَـاَل يـ ْؤِمن ـوا َحـ   يـَـَرو ا الْ 
 .88يون :

ربنا إن  آتيت فرعون  :عل  فرعون وملئه، إنه يقول عليه السالموتلم  مد  حسرة قلب موس  
نيا فكفدددددروا بنعمددددد وملئددددده زيندددددة وأمدددددواال  يف   وجحددددددوها، وحددددداربوك هبدددددا فدددددأذلوا النددددداس احليددددداة الدددددد 

ــا اْطِمــْس َعلَــى م، ﴿ األمددوال واملناصددب سددببا  يف عتددو هم وضددالهل واستضددعفوهم، وكانددت تلدد  رَبـ َن
 .88يون : ﴾اأْلليمَ َأْمَواهلِِْم َواْشد ْد َعَلى قـ ل وِِبِْم َفاَل يـ ْؤِمن وا َح   يـََرو ا اْلَعَذاَب 
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ــْت َدْعَوت ك َمــا فَاْســَتِقيَما َواَل تـَت ِبَعــانِ  َســِبيَل : ﴿ وأمربددا حيمددرين فقددالمددا هللا دعوهتْ  فتقبددل قَــْد أ ِجيَب
 .89يون : ﴾اَل يـَْعَلم ونَ  ال ِذينَ 

 أو استثقال.    هللا، واستمرار الدعوة دون تلكاالستقامة عل  منه األول  األمر

يسددلكا سددبيل الدد ين ال يعلمددون سددنته يف خلقدده، فيسددتعجال اهلددالك لعدددوبا قبددل  الأ الثــاأ  األمــر
 ميقاته، أو يستبطئا النصر هلما قبل حينه.

 احلالة النفسية لفرعون 
 يسدتطع أن يطفدو نورهدا، عليده السدالم، كمدا مل ة وفرعدون مل ينتصدر علد  دعدوة موسد ت متتاليسنوا

أو خيمددد هليددب محاسددتها، فأصددب  وأمسدد  واليددأس واخلسددران حييطددان بدده، فقددد اسددتفر  مددا يف وسددعه 
 .ل حماوالته ابخلسارة والفشلواب ت ك

لقصددر، وخسددر أتثددر السددلطة هيبتدده ورجاحددة عقلدده عندددما غلبدده موسدد  يف حواربددا ابفرعددون خسددر 
، وخسددر بقتلدده  سددية وحدددة الدد ين آمنددوا مبوسدد  آالف السددحرةالدينيددة عندددما قتددل يف يددوم واحددد 

 -ال ي كان يكتم إوانه  -بن عمه ومستشاره ااغتيال  لةدف  العائلة، وخسر بتدبر حماو األسرة و 
سددر مبعاركدده الداخليددة مددع بددين الددرأي واملشددورة الراجحددة، وخسددر هبددالك قددارون األمددوال والكنددوز، وخ

 إسرائيل هيبة مصر اخلارجية.

ه، وخيسددر يف كددل يددوم صددديقا  أو حليفددا ؛ وهدد ه يددوهكدد ا يف كددل يددوم يتقددون ملدد  فرعددون أمددام عين
 .لهم ويستدرجهم من حيث ال يعلمونوه ،سنة هللا يف إهالك الظاملني

وهددد  مرحلدددة ، ه مدددع فرعدددونيددددة مدددن صدددراعمرحلدددة جديبددددأ لعليددده السدددالم جدددا  دور موسددد  وا ن 
 سنتعرف فيها عل  بعح األسرار ..اإلن ارات السبعة واليت 

 !رغم كل يراه من معج ات خارقة عل  العناد والكفر فرعون  سر إصرار -
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ظدر خدروج بدين إسدرائيل مدن مصدر حب هسر اإلشاعة اليت ترددت عن إعالن تنح  فرعون عدن قدرار  -
 الم !لسبدعوة موس  عليه ااملفاجو وإوانه 

رغددم كددل مددا حددل علدديهم مددن بددالاي ونقددم بسددبب  الشددعب املصددري بفرعددونسددر متسدد  وددوع مددن  -
 !وطغيانه عناده 

 وسدددنر  كيددد  كدددو ن موسددد  وهدددارون عليهمدددا السدددالم هرمدددا  تنظيمدددا  لقيدددادة شدددعب بدددين إسدددرائيل، -
 استعدادا  للحظة اخلروج من مصر !

 

 

 

خدالل أحدداع الفصدل اخلدام  واألخدر إبذن هللا  إجاابهتداتعرف علد  ه ه األسدرار وأكثدر سدنكل 
 من ه ا الكتاب ...

 

 
 

 اانذارات السبعة .. إمهال هللا
"إن مددددن مميدددد ات التشددددريع اجل ائدددد  اإلهلدددد  حيندددده يرسددددل اإلندددد ارات أوال ، لراجددددع الندددداس حسدددداابهتم 

اسددتبد العندداد  ويصددلحوا أعمدداهلم مددن قريددب دون متدداد يف البغدد  والعدددوان واملخالفددة والعصدديان، فددلذا
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ابلقدوم، وظهدر مدنهم التعندت والتحددي لرسداالت األنبيدا ، ومل يبدق أمدل يف إصدالحهم وحتقدق اليدأس 
 (1)منهم، فلن هللا ين ل هبم العقاب الصارم أو االستئصال ج ا  مبا كسبوا، وردعا ألمثاهلم. 

 قصدر فرعدون، إىلبصحبة أخيده هدارون أن ي هب  -بوح  من هللا  -عليه السالملقد قرر موس  و 
يطلب منه أن يرسل معه بين إسرائيل، خاصة بعدما أقيمت احلجة عليه أكثر مدن مدرة، ومعده هد ه ل

 املرة إن ار وهتديد من هللا إن مل يستجب ملطلبه.

يف ا ية الكدرب  الديت رآهدا فرعدون رأ  العدني، مدا يقديم لده دلديال  علد  أن موسد  مرسدل  فلذا مل يكن
فقددد دقددت  -سددلطان هدد ا الددرب  سددلطان عظدديم، خيضددع لدده كددل ذي سددلطانمددن رب  العدداملني، وأن 

ل ى هللا فيهدددا علددد  فرعدددون وملئددده ألدددواا  مدددن الدددبال ، يسدددا ن طبدددول حدددرب جديددددة ]حدددرب خفية[س
 ﴿ ، لعلهم يستكينوا وخيضعوا، فتلني قلوهبم وتستنر بصرهتم في منوا ابهلل وحدهمرسالت من النقمو 

، 48ال خرف: ﴾ ِإال  ِهَي َأْكبَـر  ِمْن أ ْخِتها َوَأَخْذانه ْم ِِبْلَعذاِب َلَعل ه ْم يـَْرِجع ونَ  َوما ن رِيِهْم ِمْن آيَةٍ 
نَـــــا م وَســــى ِتْســـــَع آاَيٍت بـَيِ نَـــــاتٍ ﴿  وكددددان عدددددد هددددد ه الندددد ر وتلدددد  ا ايت تسدددددعة  ﴾ َوَلَقــــْد آتـَيـْ

 .األخر  يأي بواحدة تلوسوا ن  - سبق وأخرج منهم اليد والعصا -، 101اإلسرا :

حتمل بني طياهتا لكدل  101اإلسرا : ِتْسَع آاَيٍت بـَيِ َناٍت ﴾﴿ وقد كانت ه ه الن ر واضحة بينة 
، كمددا  ل ومدددقق شددارة حتدد ير مددن هللا، ودليددل صدددق علدد  أن موسدد  ندديب مرسددل مددن عنددد هللامتأمدد

﴾ آاَيٍت م َفص ـــــــاَلتٍ ﴿ منفصدددددددالت عدددددددن بعضدددددددهن يف الددددددد من واألثدددددددركاندددددددت هددددددد ه اإلنددددددد ارات 
، وحددى يكددون (2)حددى يكددون يف االنفصدال الدد مين فرصددة للمراجعدة والرجددوع إىل هللا 133عدراف:األ

يف اخددتالف األثددر، ويف تدد و ق تلدد  الطعددوم املددر ة املختلفددة هلدد ه احملددن، مددا جيعددل الددبال  شددامال  هلددم 
 .، عل  اختالف معايشهم، وتنوع أحواهلم، وتباين طبائعهمويعا  

                                                           

 .(711ص /1)ج ( ي تفسل  ي  س ط ي.  هب   قطف  ي ز للي1)

 .(69ص /13، )تفسل  ي ط    ج(272ص /3)تفسل  ي بغ   ج ، يحظ ال يً  يح ي ير ك    لر ،قس  االً    تي يإلح ي  كالر (2)
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دددنون( الددديت أدت لدددنقص حددداد يفكدددان أول هددد ه النددد ر فقدددد     ، السدددلع الغ ائيدددة أعدددوام اجلددددب )الس 
غد ت حماصديلهم ،   وخمدازهنم أغرق أرضهم ودايرهمإىل طوفان  تقلبغ يرة انأمطار  ت عليهمطسق

، الديت نشدرت بيدنهم األمدران (اْلق م ـلَ ) واحلشدرات  ظهدرت بعدح ا فدات  ،فأكلتهداأسراب اجلراد 
فأفسددت حيداهتم  بيدوتودخلدت ال الشدوارع تمدألفالضدفادع  تر   انتش ،مملواش  واألغناوقتلت ا

فقتدددل مدددنهم  الطددداعون(فانتشدددر مدددرن )ع الرجددد  دمدددا ،   وقددديددداه إىل امل ت،   حتولدددوأرقدددت ندددومهم
 ﴾ يٍز م ْقَتِدرٍ ه ْم َأْخَذ َعزِ ( َكذ ب وا ِِباَيتَِنا ك لِ َها فََأَخْذانَ 41﴿ َوَلَقْد َجاَء آَل ِفْرَعْوَن الن ذ ر  ) ا الف
، فتعددالوا بنددا نشدداهد مددن أن تلبسدده احملنددة، وتشددتمل عليدده، وهكدد ا ال يسددلم أحددد مددنهم 42القمددر:

 ال ي حدع ابلتفصيل.

 اانذار األول ) القح ، ونقد للثمرات (. 
يعدرن عليده مدن جديدد أن خيدرج معده بدين إسدرائيل لفرعدون قصدر إىل وبصحبته هارون ذهب موس  

ر، وهدددددده إن مل خيددددرج معدددده بددددين إسددددرائيل فددددلن أرن مصددددر اخلصددددبة املثمددددرة بسددددالم مددددن أرن مصدددد
 .بسبب اجلفاف ال ي سيضرب هللا به أراضيهم ستتحول إىل أرن جداب  ال زرع فيها

 ، وأمر احلرس بطردبا خارج القصر.أخ  فرعون كالم موس  عل  حممل اهل ل وعدم التصديق

 فددوجو املددأل مددن قددوم فرعددون ابحنسددار املددا  يف ،السددالمعليدده وبعددد انتهددا  املهلددة الدديت حددددها موسدد  
عددم القحددى و  !، وخددرج مندده السددم  يتلددو  فددوق الطمدد ظهددراألهنددار وا ابر، حددى كدداد قدداع النيددل يَ 
 نسوب ما  النيل.الشديد ملنقصان الأرن مصر، بسبب ندرة األمطار، و 

 -يف أوهلدا  –، وهد ه ضدربة تدهور اقتصاد مصر ال ي يعتمد يف األسداس علد  احملاصديل ال راعيدةف 
مل ينكش  للقوم فيهدا وجده العدربة واضدحا ، إذ كثدرا  مدا كدان يفعدل النيدل شديئا  مدن هد ا معهدم، وقدد 

، وكان ذل  من قلة ما  النيدل يف هد ه عليه السالميف زمن يوس   عرفت مصر سبع سنني عجافا  
إندد ار مددن هللا، وأن هدد ه رسددالة  يشددعرون أن وا بدددا طددال الوقددت ومل يندد ل املطددر السددنني، ولكددن مل دد
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ِننَي َونـَْقٍد  كما جلئوا من قبل إىل يوس  ﴿  ملوس  يلجئواعليهم أن  َوَلَقْد َأَخْذاَن آَل ِفْرَعْوَن ِِبلسِ 
ولكنهم متادوا يف عتوهم وضالهلم وجتاهلوا اإلن ار ، 130األعراف: ِمَن الث َمَراِت َلَعل ه ْم َيذ ك ر وَن﴾

 .(1)األول

 ناول ااعالمي لَلنذارات الرِبنيةالت 
هدددد ه علدددد  هدددد ا اإلندددد ار الددددراب ، هددددو جتاهلدددده متامددددا  ورفددددح ربددددى وكددددان رد أذرع فرعددددون اإلعالميددددة 
ليسددت   ، حبجددة أن مصددر اهلكسددوسعليدده السددالمعهددد يوسدد   األحددداع مبددا حدددع للمصددريني يف

ع الطبيعدة سدرعان وما حيدع لي  إال  كارثة من كدوار ؛ كمصر الفرعون، ويوس  لي  كموس ! 
مدددا سدددتنجل  عدددن أرن مصدددر، وال دخدددل لددددين موسددد  هبدددا، فمنددد  مدددى والددددين يتددددخل يف طبيعدددة 

 األرصاد اجلوية!

اخلطدى التنمويدة الديت أما إذا فان النيل واخضرت األرن قالوا: ه ا من حظندا ورزقندا ومدن بركدات 
ر استثاروا الشعب ضد موس ، فرعون اإلله، وإذا قل منسوب مياه النيل، وانقطعت األمطارمسها ال

ألندده سددبب غضدددب ا هلددة علددديهم بدعوتدده لددددين غددر ديددن آابئهدددم وأجدددادهم، فيتشدددا م الندداس مدددن 
فَــِإَذا َجــاَءتْـه م  ﴿  وقددد نقددل هللا لنددا كالمهددم فقددال: ومددن معدده مددن بددين إسددرائيلعليدده السددالم موسدد  

ه ْم َسيِ وَ  َِ  َوَلِكـن  احلََْسَنة  قَال وا لََنا َهِذِه َوِإْن ت ِصبـْ َا طَاِئر ه ْم ِعْنـَد ا ة  َيط يـ ر وا ِ  وَسى َوَمْن َمَعه  َأاَل ِإمن 
  131األعراف  ﴾َأْكثـََره ْم اَل يـَْعَلم وَن 

تددربز مكانددة اإلعددالم وأبيتدده يف أتثددره الكبددر علدد  توجهددات الندداس وآرائهددم يف احليدداة، سددوا   وهنددا 
تسمو هبم للقمة أو حتىُّ هبدم إىل احلضديح، ويبقد  فكدر ا تمدع فه  إما أن ابلسلب أو اإلجياب، 

قددادرة علد  فددرن مند  األزل فوسددائل اإلعدالم ، مرهدوا  مبدا يقدمدده اإلعدالم ويضدخُّْه يف عقددول األفدراد
دده معددني حبسددب توجهدددات وسياسددة امل سسددة اإلعالميدددة، و  ال نسددتطيع أن نتو جهددا بتددداج رأي أو توج 

                                                           

ك تال  -يحت ي ًي  ستتقً    ت سي ًي فتحقص ي   ت ي     ؛  تحتلجت   كتالري جي   ي ق تط،  حقتص ي   ت ي   يألر ي سحلر ه يح ي ًي  ي ييً  ي سحلر  حقص ي    ي اييُ  ( 1)
 . ت ض     ال ا   ي ب ي ب ي يإلح ي  يأل د تفقل     حهللا - س  ي ب ض 
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حتكمهدددددا أخالقيدددددات ومبدددددادئ تفدددددرن عليهدددددا أن تلتددددد م املوضدددددوعية اندددددت السدددددلطة الرابعدددددة إال إذا ك
واملصددداقية يف نقددل خمتلدد  األحددداع اجلاريددة يف ا تمددع، ويتفددق ذلدد  مددع قددول وزيددر إعددالم هتلددر، 

 .(1)«إعالماً بال ضمري أ عطيك شعباً بال وعي أعطين»: عندما قال جوزي  غوبل 

، رغدددم إن الشددددائد مدددن شدددأهنا أن ترقدددق القلدددوب، وهكددد ا وضددد  فرعدددون وقومددده يف العنددداد والتحددددي
وال  ولكدددنهم ال يتددد كرون ،وهتددد ب الطبددداع، وتوجددده األنفددد  إىل مرضددداة هللا والتضدددرع لددده دون غدددره

 .132األعراف: ﴾ َمْهما ََتْتِنا بِِه ِمْن آيٍَة لَِتْسَحَران ِِبا َفما ََنْن  َلَك ِ  ْؤِمِننيَ  َوقال وايتعظون!﴿ 

؛ عليده السدالم لد  صددق موسد إلند ار األول رغدم أنده كدان عالمدة بيندة وواضدحة عوهك ا جتاهلوا ا
يف تصدددري  هددد ا  -سدددبحانه -قدرتددده ولكددن الفطدددرة حدددني تنحدددرف عدددن اإلودددان ابهلل، فلهنددا ال تدددر  

الوجود، وعندئ  تفقد إدراكها ابلنوامي  الكونية الثابتة الناف ة، فتفسر احلوادع تفسرات منفصلة 
مع اخلرافة يف دروب ملتوية متفرقة ال تلتق  عند قاعدة، وال جتتمع وفق نظام، فهم مل  منع لة، وهتيم

ينسدددبوا األحدددداع إىل ظلمهدددم واسدددتكبارهم، ومل يعددددوها آيدددة حت يريدددة مدددن هللا، بدددل اعتربوهدددا سدددحرا  
 ودجال ، أو كوارع طبيعية!

َفَمدنع  ة القاسد ! عددر الطبياستنتاج أن كل األحداع ه  مدن غدإىل  - فطرهتم املنحرفة –م هْ تدْ قادف
ابلطوفدان،  واأْهلكد ومدنغضبت عليهم الطبيعة إثر تقلبدات جويدة،  -وفق نظرهتم  –أْهليكوا ابلري  
 ! اليت سببت الفيضانع منسوب مياه البحر ا ارتفو الثل  ذوابن جبال أْهيلكوا بسبب 

تضدطرب  ندوامي  الثابتدة أنهد ه الودون اعتنا  حيمر من أمر  ،ال ي أوجد ومنعدون نظر إىل اإلله 
 الساعة فاضطربت، وأمرها أن تسكن بعدها فسكنت!

                                                           
هتت   ؤستتس فتتر   ) زيتت  ي ياال تت  ي حتتالز ( كتتالر « اكررذب حترر  رلررهقك النرراس»ص ي  ق  تت  ي اتتلل  قتتال   ( هتت  ق ضتتاًل JosephGoebbels) ج زيتتف جتت  لز (1)

 تييا ي غ  تي  لحالزيت ، يال ي ياال   ي س الس    ل حلال ي   الي ،  يستطالع  لح ال كالر ل  ج  لفك  ي حالز  بق   قر  س خ في  كالبهللا اا ي  ي   للر  ر يأل  تالر،   غت  ي 
قر ي ت     لت   ستالئ  يإلات     لت  ي قت د ي فقت  فتي ي  ت    ي بتال ي    جت  لز ج زيتف  قي ق تي  ظتاله   ؛ يا      ستقل    يتلال قر ج  لز   ي  ؤسس  ي س 

 .)يحظ    س ا    كل ي ال(  ي سالمح 
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األمطدار وارتفدع منسدوب ميداه  تمضت األايم ببى  شديد حى أزاح هللا عنهم ه ه الغمدة، فسدقط
 .، ودبت يف مصر احلياةأراضيهم ةعاالنيل، وبدأ امل ارعون يف زر 

 .اانذار الثاأ  ) الطوفان ( 
 إلودان برسدالة هللاطالبا  منهم اإىل قصر فرعون،  –حيمر من هللا  –جمددا   لسالمعليه اذهب موس  
 .ملراد هللا نار الشدة، خيضعو رَ م بعدما ذاقوا مَ فلعلهخيرج بشعب بين إسرائيل بسالم، أو أن ي كوه 

 دد فرعون رفضه واستكباره!فج

مصر يف طوفدان؛ أرن ا  حى تغرق له موس : إذا  ترقب سقوع أمطار ال تتوق  ليال  وال هنار  فقال
 .لكم زرعا  وال جتارة إال أفسدها،   تركه وانصرف ي ك لن

ا انقضت املهلة احملددة، ومل يرجع فرعون عن قراراه مبنع بين إسرائيل من اخلروج، تلبددت السدما  ومل  
هده بغد ارة سدبعة أايم بليداليهن دون توقد ، ففدان هندر النيدل، وتددفقت ميا بغمام كثي ،   أمطرت

ددددهل والددددوعر، فددددأْ  ،133األعددددراف: ﴾ فََأْرَســــْلنا علــــيِهم  الط وفــــانَ ﴿ (1)وجنددددون غرق مددددن مصددددر الس 
 .االقتصادوتدهور  رد العمال،دمت املنازل، وخربت املصانع، وشْ هتو 

 بلإ املا  املتدفق يف بعح األماكن إىل مستو  صدور الرجال، ومات املئات غرقا  ..

مازال فرعدون ! ومع ذل  تهبقلة املا  كما ع هبم بكثر ونقيضه، ع هبم  فسبحان من يع ب ابلش  
كارثة أنه   -الطوفان  –متمسكا  برأيه، معاندا  ملوس ، وإعالمه املضلل يص  ه ا اإلن ار الواض  

 معهم! غضبة من ا هلة بسبب ما يدعيه موس  من وجود إله آخرو ، من كوارع الطبيعة

                                                           

ر ف ثم قاح الرب لموس ت ) صسف  ي مت  ج يي ت  ي  في ي فق  ي تالسك ف ي( جالا ف1) لرهت ورذا قراح الررب إلره العبررانيينت المهاِ وقف برين يرهي فرعرون وقرل   بو 
ح جمرع ضربات  عل  قلبك وعل  عبيهك وشعبك، لك  تعلم أنره لررس مثلر  أطلق شعب  لرعبهون ، فان  ف جمررع األرض، وأنرا اآلن أمره   فر  هذه المِر منز 

جمررع األرض، وأنر  لرم ترزح مقاومرا   باسرم  فريهي وأضربك أن  وشعبك بالوبا  فتضمحل من األرض، غير أن  ل رذا أبقررك لكر  أر رك قروت  ولكر  يخبرر 
 .(ملر منذ يوم أسس  إل  اآلن  مثل هذا الوق  من غه برها  عظرما جها لم رون مثله ف  لشعب ، ها أنا ممطر ف



  
174 

، وقددموا ألهدايل تعدود مصدر لسدابق عهددها !و ه ه احملندة  ول ت أن إىل الناس عل  الصرب واحثكما 
بتوزيددددع بعددددح األغ يددددة الضددددحااي واملفقددددودين واجددددب العدددد ا ، كمددددا بشددددروهم أن فرعددددون أمددددر عمالدددده 

 .واألقمشة عل  املشردين ال ين صعدوا إىل املرتفعات هرواب  من الطوفان

، وعلدددت أمواجددده واملخدددازن البيدددوتراضددد  و األاكتسددد  فيهدددا املدددا  مدددن اخلدددراب والددددمار، وبعدددد أايم 
أمددددر هللا السددددما  فأمسددددكت مطرهددددا، وأمددددر األرن ، الغاضددددبة احليددددواات النافقددددة، واجلثددددث املتعفنددددة

 .ا ها، وأشرقت الشم  وصفت السما فابتلعت م

، وخرجدوا مدن احلصدون ذات األسدوار العاليدة الديت احتمدوا هبدا ن ل املصريون من عل  التالل واجلبالف
صالح أراضيهم وزراعتهدا مدن جديدد،  يف إمنهم بدأ امل ارعون ، و ياهاملاندفاع صمد بعضها أمام  اليت

وبددأت ورجع التجار إىل أسواقهم يف شون بضداعتهم، ي اولون أعماهلم، والبنا ون بدأ العمال كما 
 .مصر من جديد بعد توق  متكرر عل  أرناحلياة االقتصادية تدب 

 اد (.اانذار الثالث  ) اجلر  
إىل القصددر الفرعددو  مددن  عليدده السددالمومددا كددادوا يشددعرون ابلراحددة واالطمئنددان، حددى ذهددب موسدد  

جديد طالبا  منهم أن يتعظوا مبا رأوه من آايت ون ر، فكل ما ح رهم مدن وقوعده وقدع علد  النحدو 
ع هلدم رسول من عند هللا، وأن ما حيده ال ي وصفه ويف التوقيت ال ي رصده، وه ا دليل دامإ أن

عبداد   - خيرجدوا – ولي دوامن كوارع إ ا ه  صفارات إن ار تشر إىل غضب هللا عليهم، فليتقوه 
إبلقددا  الددتهم ج افددا  حيندده كدداذب وسدداحر ودجددال  هعددن روددأذرعهددم اإلعالميددة ، وأن يكفددوا معددههللا 

 وي كدوه يددعوه رع أن يعت لدو ، بشدفهم أحرار يف أن ي مندوا أو يسدتمروا يف كفدرهمليخدعوا الشعب، 
 إىل ما يريد وما يعتقد.

السدالم  مداعليهوهارون موس   قدر كم عاىنذكرها ورصدها، لنعن غفل القرآن معانس وإشارات  مل ي
 :حاكيا  لنا ما دار بينهما وبني املأل يف قصدر فرعدون فقدال ، فقد قال هللااملونالظ مع ه ال  الفراعنة
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ــْومَ  َله ْم قـَ ــبـْ ــْد فـَتَـن ــا قـَ ــول  َكــِري  ) ﴿ َوَلَق ــْوَن َوَجــاَءه ْم َرس  ــْم 17ِفْرَع َِ  ِإأ ِ َلك  ــاَد ا ( َأْن َأد وا إىل ِعَب
ـــْلطَاٍن م بِــنٍي )18َرس ــول  َأِمـــني  ) َِ  ِإأ ِ آتِـــيك ْم ِبس  ( َوِإأ ِ ع ـــْذت  بِـــَريبِ  19( َوَأْن اَل تـَْعل ـــوا َعلَــى ا

 21الدخان: ﴾  تـ ْؤِمن وا ِ  فَاْعَتزِل ونِ ( َوِإْن  َْ 20َورَبِ ك ْم َأْن تـَْرمج  وِن )

، بل من مصرقومه ب ال تركوه خيرجو وال اعت لوه وتركوه يبلإ دعوة ربه يف سالم؛ ولكنهم ال آمنوا به، 
ـــَك ِ  ـــْؤِمِننيَ اسدددتكربوا وعانددددوا ﴿  ـــن  َل ـــا ََنْ َـــا َفَم ـــٍة لَِتْســـَحَراَن ِِب ـــْن آَي ـــِه ِم ـــا ِب ـــا ََتْتَِن ـــال وا َمْهَم ﴾  َوَق

 132األعراف:

ويددع أراضدديهم ال راعيددة حين أسددرااب  مددن اجلددراد سددتغ و  فلمددا أبددوا إال العندداد واجلحددود أندد رهم موسدد 
 .،   تركهم وانصرفتأكل كل ما زرعه ال ارعونوس

فقام فرعون من علد  عرشده غاضدبا ، ضدرب احلدائى بيدده، وركدل بعدح الكاسدات الديت أمامده بقدمده 
 عكست فيها صورته قائال :فحطمها،   نظر إىل مرآة ان

 ا  صغرا  يف قصري يلهو بني قدم  !ذل  ال ي أت  من العدم بثعبان مبني، ويدس مضيئة كان جرو 

أتكون ه ه ه  النبو ة اليت أتتين يف املنام يوما ؟ أتكون هناية حكم  عل  يده ؟! كيد  مل أنتبده لده 
 ع ؟!من  البداية ؟ ملَ مل تدهسه عربيت يوما ، أو أتكله سبا

   ضرب املرآة فكسرها .. قائال :

 .لكان البشرة ه ا أن يه مينلن أمس  

، أصددر فرعدون أوامدره جلميدع املد ارعني حبصدد كدل مدا حددها هلدم موسد اليت قبل أن تنقض  املدة و 
 يستطيعون حصاده من الثمار وال رع قبل أن ت ح  عليهم أسراب اجلراد اليت توعدهم هبا موس .
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أرسددددل هللا رحيددددا  سدددداقت املهلددددة .. وملددددا انقضددددت 
، أحالدت أعددادها اجلرادأسرااب  ال حصر هلا من 

النهددددددددار املشددددددددم  إىل ليددددددددل مظلددددددددم يف دقددددددددائق 
  مصدددددددر ضددددددداعلددددددد  أر ،   هبطدددددددت (1)معددددددددودة

مثارهددا حددى مل يبددق شدد   مددن اخلضددرة يف أراضدد   توأفسددد ْعشددبها، تأكلددف ويددع حقوهلددا، تفغطدد
 عشاب املنفرة يف طردها !، ومل تفل  النار وال األاملصريني

طوال ه ه الف ة العصيبة كان فرعون يعتمد عل  املخ ون االحتياط  مدن ال راعدة، ليسدد بده حاجدة 
الشددعب حددى ال يثددورا عليدده، كمددا كددان ل بيددة املاشددية واألغنددام دور هددام يف صددد ا اعددة الدديت أقبلددت 

 .يف ف ات القحى واجلدب والطوفانعليها البالد 

لوا ا، ولكدددنهم مددداز املدددأل جعارق مضددد  تدددت اخلسدددائر الفادحدددة املتتاليدددة تدددمدددة اجلديددددة، وابانتهدددت األز 
 .إىل حنيواإلصرار  يتجملون ابلصمود

 اانذار الرابع  )اْلق م َل(. 
عليدده ذهددب موسدد  وملددا أمددر هللا اجلددراد ابالنسددحاب مددن أرن مصددر، وعدداد كددل شدد   إىل طبيعتدده؛ 

 ،رج معددده بدددين إسدددرائيل مدددن مصدددرأن خْيدددمدددن جديدددد بدددا  منددده طالإىل فرعدددون، بصدددحبة هدددارون السدددالم 
تل كل ما ربوه من مواش  تقل" (1)اْلق م لَ " اتبسالم فسرسل هللا عليهم حشر وهدده إن مل خيرجهم 

                                                           
 ي تي ي  ي تي ي ست   فتي ي  لتالج   ييي جت اتيي   قت  ,ستحت  ت ي   ي  ات   ي ستحت  ت   تلر ي جت يي  تر ي بال غت  ي  ات   طت د لتت ي ، ق د ي يكت   زغل د ي حجال ص   (1)

  زحتهللا قتي  ي  ي تي ي لت   فتي ي ست   هت ي   ت      ت  ,يألطحتالر بتالال، تقتي  بكتلت  ,   تك كللت  ت  ق تف  تر بت     تقتي   ستال    غطي لج لهللا   ال ,ي ب للر اا ي 
 ي جت يي جت ي ص) قتالد،  ت ي  ات    , كاتف قزيد ب  حتي (يجت َّ  )ي ف ت   ر  ست ي  يس  ه  (ي ج يي )بالس  ي مطل   ي  ا   ه   تس    كالح  هحال   ر ,ي  ز  اال   ر

 فتي ي   ح ت  يإلاتال ي   . حقتً   تر  قال ت  ب حت ير    البتهللا ار ي   ا (لج ي) ك ال ي مض    غطالئلال  ر تج ي    ت حبال   ر الللال  ال ج  ك ق   ق  (ج يي يأل ض
 .ي. زغل د ي حجال  -  ل   ي   يال تلال ى ز   غ ي   ي  ي ق  ر

 ي حبتال  ق ت  ,ي طلت   ق ت  ,يإلحستالر ق ت  هت  يست   طالئفت  تضت  اتييًي  تر ي  ات ي    ت   ي  جح ت  غلت  ي  ات ي   تر يْ ُق َّت َ  ق د ي يكت   زغل د ي حجتال ص   ( 1)
)  قحت يع يْ ُق َّت َ    تر - ي  ت ستط فتي  لل  ت ي       ي ي  حلال ي بال غ    ا  ي ط د  ق  - ي  ج  ضئلل   ا ي   كللال , غل هال ,ي  ت  ق   ,ي ما  ق   ,)ي  ر 
 ) يإلحستالر ق ت ق تال    ,ي  تالص ي ق ت   ر ي مالص ح اهللا  يلي  ل ير     ، ي طل   قجسالي الي ت  ال كال تي قال ض   قح يع ،ي  يل ال  قجسالي الي ت  ال كال تي  الق 
 ي جت ي    ي  تهللا تحقت  ألحلتال ،بتهللا ي ضت    اتيلي  يإلحستالر يلت يا فتي ي ضت ي   اتيلي   فت        يألمل  ,ي جس   ق   ي  قس ق   صس  تالرفل   (ي  الص ي ح ع  ر  ه 
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، إضددافة إىل إصددابتهم اجللديددة خاصددة األمددران قددل للندداس العديددد مددن األمددران، وتنطيددورو  أغنددامو 
 .حينواع خمتلفة من احلم 

، فهددو وإن جحددد مبددا  رهم مندده موسدد ا حيددواسددتعالؤه، رغددم يقيندده مددن وقددوع مددون رفضدده فرعددجدددد ف
احلدق الد ي ال أيتيده الباطدل مدن بدني يديده وال  جا  به هولكنه عل  يقني جازم أن ما يقوله موس  
َها أَنـْف س ه ْم ظ ْلًما َوع ل واا فَـاْنظ ْر َكْيـَف  من خلفه ﴿  َقنَـتـْ  َكـاَن َعاِقبَـة  اْلم ْفِسـِدينَ َوَجَحد وا ِِبَا َواْستَـيـْ

 14﴾ النمل:

فركدب بعضدها حينواعها املختلفة، "العْقماَل" حشراتم هت، جا اليت حددها موس  وبعد انقضا  املهلة
، وتسدددل  الدددبعح ا خدددر علددد  جلدددود األغندددامو الدددبعح الطيدددور ل تدددوقَ علددد  املاشدددية فأصددداهبا ابهلددد ال، 

كمدا تسدبب يف إصدابتهم حيندواع ،  وقْدرح ابتهم هبيداج شدديدالديت أصد البثورفامتص الدما  وزرع الناس 
 وكدد ل ، العضددالت يف أملو  ،صددداع، و ابلددربد وشددعور قشددعريرةالدديت أصددابتهم ب (2)خمتلفددة مددن احلمدد 

 غر حمتمل !من األمران األنني ، وابت غثيان

 مل أيتي  ليبقددد  اإلنددد ار واضدددحا  أندددهالعجيدددب أن بدددين إسدددرائيل مل وسدددوا مدددن تلددد  اإلنددد ارات بسدددو ! 
 فيعم اجلميع، وإ ا جا  فقى ملن ك بوا برسالة هللا، وعصوا رسوله. –كأي كارثة   –بعشوائية 

أغلددددب املخدددد ون  بسددددبب نفدددداد –وددددوت جوعددددا   الدولددددة خسددددائر فادحددددة، وكدددداد الشددددعبتكبدددددت 
، املعديدددة بددددني الندددداس ، وانتشدددرت األمددددران اجللديددددة –لكثدددرة توقدددد  اإلنتدددداج اإلسددد اتيج  للدولددددة 

                                                                                                                                                                            

  يا تال , ي  لت ير يإلحستالر  تر بكت  ي متالص ي ات   فتي ي تال ي قتال ض ي ق ت   ت ض  يلتقت ، ي  بتالئي ي ت فت س  ت ض قمط هتال  تر ي تتي يأل ت يض  ر  ل يلي ي  س ب 
 .ي طل   يش   في

 ي ت    ل الئت  اتيلييً  تللجتالً   ست   فنحتهللا ي ط يقت   لت   غت يئتهللاال  حتلجت  ,ي ت يش ق   ي ا   قجزيا ,كال قا   ي جلي حتالج  ر لتغ      ي ي    تص ال ي قال ض  ي ق  
 .ال هللا لتطف  ي    ي طالئ  جس  ار ي  يش ب ض  سقط فنحهللا  مال بهللا ار ي حالائ يال ت ال   بف   , قسهللا ق  جسي  الي لت  ش
 .ي  الص ي ق    ر ي مالص ح اهللا  يلي  ل ير      (,ي  يل   ي  ل يحال  مالق  ) ي  ل ير يإلحسالر  ر ك  قجسال  الي    ش ي  الص  ي ق  
 ق  االئلتهللا  جستي ي ت لت  فتي  ستتمي لال ي تتي لت  ي      مال بتهللا ,ي قال ضت   فك كتهللا ,ي ق  ت   ق جلهللا ,ي س     جلي  حظ ي    ر ,االئلهللا ار قزي  ي ي بس ا  ي ق        
 يال تلتتال ى ز   غت ي  تت ي  ي قت  ر فتي ي   ح تت  يإلاتال ي   حقتت د  تقت ،  ستل  جتتيًي  تر  قال تت  ب حت ير   . قللت  غلت  جلتتييً  تستتلز  ي  الئتت  جست  اتر يزي تتتهللا فتنر ؛بات   
 .  ي. زغل د ي حجال ي  ل   

 .ي محاليخ      ،ي  يج        ،ي  بالئي ي ت ف س     قه لال ي   ض    س بال ي   ر    ل  ي  ئ سي ي حالق  ي ق     ت   (2)
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 –فيمددا أظددن  –ولعددل ذلدد ، مددن مصددر خددروج بددين إسددرائيل أن يتنحدد  عددن قددرار حظددر عددون أي وفر 
 لثالثة أسباب ه : سبب سياس ، وسبب عسكري، وسبب اقتصادي.

: فهدددو مدددن أجدددل أن حيددداف؛ فرعدددون علددد  مدددا تبقددد  لددده مدددن هيبدددة يف قلدددوب أمـــا الســـبب السياســـي
 .. لربيب قصره ابن بين إسرائيل؟!الشعب، فكي  أيخ  قرارا  وي اجع عنه؟ وملن ي اجع ؟

املسددتعبدين واملستضددعفني مندد   –: فهددو اخلددوف مددن اسددتقوا  بددين إسددرائيلوأمــا الســبب العســكري
حيي عدو خارج ، ويعودون مرة أخر  لينتقموا من فرعون ونظامده الد ي ظلمهدم وقهدرهم  -سنني 

د ا داورة كفلسدطني مدثال  وذب  أبنا هم، خاصة بعد ظهور بعح القو  العسكرية األخدر  يف الدبال
 وما فيها من " قوم جبارين" إثر انشغال فرعون ابلشئون الداخلية للبالد.

فرعددون كمددا نعلددم كددان يسددتخدم بددين إسددرائيل يف األعمددال الشدداقة يف : فوأمــا الســبب االقتصــادي
 الدولة، فمن ال ي سيقوم حيعماهلم ه ه إذا تركوا مصر وخرجوا ؟!

ى يومنددا هدد ا تعتمددد علدد  عمالددة مددن غددر أبنددا  شددعبها إذا أردت أن تضددرهبا فددأي دولددة يف العددامل حدد
 ضربة موجعة فاسحب كل العمالة اليت فيها فجأة، لينهار اقتصادها متاما

، أو عليده السدالموألن الكرب أعمد  بصدرته، وأحاطدت بده خطيئتده اسدتكرب أن يتفداون مدع موسد  
خدد  علددديهم ى ال ي كددوا فراغددا  يف الدولددة، أو أيأن يتسددا ل عددن إمكانيددة خددروجهم دفعددات مدددثال  حدد

لددوال أن و يتعاهدددوا أو يتحددالفوا مددع أي عدددو آخددر ضددده وضددد شددعب مصددر، ال العهددود واملواثيددق أ
 ! ويعا  بسبب ه ا العناد هلل  الناس، احلليم تداركتهم رمحات هللا

جنوده اليت ال تعد من وه   - اتأمر هللا ه ه احلشر أخ ت احملنة من شعب مصر ما أخ ت،   
 البال  عنهم.هللا ورفع  كلفها به؛ فتوقفتأن تتوق  عن عملها ال ي   -وال حتص  

 اانذار اخلامس  ) الضفادع (. 
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ومتض  األايم تباعا  مدع جتاهدل متعمدد ملطالدب بدين إسدرائيل املشدروعة؛ رغدم كدل مدا حدل آبل فرعدون 
اهلهم وإعراضددهم، فمددن جديددد يدد هب موسدد  مددن نقددم وبددالاي، ومددا زالددت اإلندد ارات تتددواىل رغددم جتدد

 -يسدتقبلون موسد  يف القصدر  إلديهم ومعده اإلند ار اجلديدد، وقدد كدان فرعدون وملد هبصحبة هدارون 
 ليعرفوا احلدع قبل وقوعه، فيحتاطوا قدر استطاعتهم! –رغم جتاهلهم ملطالبه 

من عموم املصريني ال ين مل سينال من فرعون وملئه مثلما سينال  ه ا اإلن ار اجلديد ه ه املرة، أن
ي منوا مبوس ، فلن كان فرعون يف قصره بني جنوده وخدمه وحشمه ينعم خبرات الشعب وال يبدايل 
مبا يقع خارج القصر من سنوات جدب أدت إىل نقص الثمرات، أو حى من سدقوع أمطدار أدت 

ددلَ ت، أو حددى مددن اجلددراد و إىل غددرق الددبالد يف فيضدداا  ن مددن دا مددا سدديخ ن ومددا ْخددأفسدد اللدد ين العْقما
حبدددوب ومثدددار، فدددلن إنددد ار هددد ه املدددرة سددديدخل إىل قصدددره، وإىل جملسددده، حدددى إىل غرفدددة نومددده؛ إهندددا 

ستأي ولن جتعلهم يهنئون براحة أبدا  إن مل يعودوا إىل خدالقهم أو اليت املاليني من الضفادع  ماليني
 خيرجوا بين إسرائيل بسالم.

رين صي سخرية واالسته ا ، وتنقض  املدة وهم عل  الكفر كما كانوا، مْ ويستمر سيناريو اإلعران وال
اكتظات عل  الضفاف ويف ، (1)خيرج شعب بين إسرائيل، فجا هتم الضفادع من كل مكانال عل  أ

بيدوهتم املستنقعات اليت تشكلت بني البيدوت،   اجتاحدت 
وأفنيددددتهم وأطعمددددتهم وآنيددددتهمو فددددال يكشدددد  أحددددد إا  وال 

ال وجدددددد فيددددده الضدددددفادعو وكدددددان الرجدددددل جيلددددد  يف طعامدددددا  إ
الضفادع إىل ذقنهو ويهم أن يدتكلم فيثدب الضدفدع يف فيدهو 
وكاندددت تثدددب يف قددددورهم فتفسدددد علددديهم طعدددامهم وتطفدددو 
ندددراهنمو وكدددان أحددددهم يضدددطجع ف كبددده الضدددفادع فتكدددون 

                                                           

ستتتلطالح    يئ تتت  ي اتتتك  )  الفظتتت  يإلستتت الالل  (؛  جتتتي    فتتتي تتتت  ي  طالبتتت 1905،1906 تتر قاجتتت   كتاتتتفال  اتتتال   يآل تتتال    تتتت    ق حتتتالا تحقلبتتتهللا فتتتي اتتتال   ( ))1)
 تت ستط  ،سل  ضفاليع قم ى ايلي  ي ج يحت  ي ييمل ت   آلح ت   ك حت   اتيًي ضتم اًل احتي ف هتلتالضفيا  في  لر تت 19 قح ا   ر ي مز، يألز خ ي  ت  ط  لال 

  تترحقتت   ي ستلطالح   كتت    ضتفيا  ك لتت   هتتي بت  اتت   ل ت  تلتت  ي ضتتفاليع ي  تجلتس  ت جلتت  ي ت  ي قالاتتي   هتت   ي ستلطالح   ف يتتي  فتي قتتحالا  ي متتز، ي  قت  ((
 ت    اي  ي  ي ي  .ت ت  لف ي يك 912كتال   ر ه  ف ا ر   س ؟ ص
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الضدفدع أكلتده  كلتده فيسدبقعليه ركاما  حى ما يستطيع أن ينصرف إىل شدقه ا خدرو ويفدت  فداه ألي 
مكدان إال وجددت الضددفادع إال تشددخت فيده، حددى مدا تكداد تنظددر يف  هو وال يعجدن عجينددا  مدإىل ف

كدددرت مددن سددرعة قف هددا حددوهلم؛ ف ، فمنعددتهم مددن النددوم بعلددو أصددواهتا، ومنعددتهم مددن الراحددةمنتشددرة
 .عليهم معيشتهم

فادع القداف ة داخدل قصدره وا مدن آالف الضدتخلصي ال ين حييطون بقصره أن د فرعونو مل يستطع جن
حصن،

ْ
ومتنعده صدفو معيشدته عليده  كددرأن ت (1)واستطاعت بفظاعة منظرها، وعلو صوت نقيقها امل

وانسدحبت  -فأطاعدت رهبدا  -، حى أمرها هللا ع  وجدل ابالنسدحاب أايما  وليالس من النوم والراحة 
 حيث جا ت.

ومضدت األايم والليدايل ، 21﴾ املددثر:َي ِإال  ِذْكـَرى ِلْلَبَشـرِ َوَما يـَْعَلم  ج ن وَد رَبِ َك ِإال  ه َو َوَمـا ِهـ﴿ 
ـــِه ِمـــْن آيَـــٍة ﴿ ببدددين إسدددرائيل  فدددال هدددم آمندددوا ابهلل، وال هدددم تركدددوا موسددد  خيدددرج ـــا ِب َوَقـــال وا َمْهَمـــا ََتْتَِن

 132األعراف:لَِتْسَحَراَن ِِبَا َفَما ََنْن  َلَك ِ  ْؤِمِننَي﴾ 

 اانذار السادس ) الدم (. 
 ﴿ تتجدددد اإلندد ارات وتتنددوع، مددع جتديددد التجاهددل واإلعددران مددن أتبدداع فرعددون سددرا  علدد  خطدداهو 

ولكددن ابلدرغم مددن جتاهدل فرعدون، وإظهددار أنده مددا زال ، 79﴾ طده:َوَأَضـل  ِفْرَعــْون  قـَْوَمـه  َوَمــا َهـَدى
غلدب الشدارع املصدري متماسكا  وقواي  إال أنه قد أهن  هب ه الضرابت القويدة واملتتاليدة، وفقدد أتييدد أ

 له، ففرعون اليوم لي  كفرعون يوم ال ينة.

فخدرج عليهمدا فرعدون حمدتقن العيندني، اثئدر ، إىل قصدر فرعدون السدالم مداعليهوهدارون ذهب موسد  
 تبدوا جلية عل  مالحمه. - امل ع  الضفادعبسبب نقيق  -اثر اإلجهاد من قلة النوم النف ، آ

                                                           
 ي ضتفاليع قحت يع ب تض فتي  لت ك  ي  تضتم  ي قت تي  ي  ت س ,بالأل  تالد تقتي  ط يل   سالفال  ا   س ك ُ  ألحهللا  إلحسالر ي  زاج  يألق ي   ر ي ضفاليع حقل    (1)
ي.  -  ي  ل  ت  يال تلتال ى ز   غت ي  ت ي  ي قت  ر فتي   ح ت ي  يإلاتال ي  حقتً   تر  قال ت  ب حت ير    حق قهللا ح  ي  اي   ر  ضالاف   ال ي جس  بق   الي ط  هللا في لزيي قي

 .زغل د ي حجال 
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في من ويد عن جلبدار  - 44طه: ﴾َلَعل ه  يـََتذَك ر  َأْو َُيَْشى﴿  حيدب ولني - تهدعو له موس  جدد ف
 السماوات واألرن، ويطلق سراح بين إسرائيل.

 قائال :ن ره أفلما رفح كالعادة .. 

نهدر النيدل سديتحول  ، فخدالل األايم القادمدة عمدوا بشدربة مدا  نقيدةنتلدن  كوكل من يسدانداعلم أن  
 .، وتركه وانصرفإىل دمأيضا  تخ ينها ستتحول تأمر به اليت س، وكل املياجارية كله إىل دما 

كلدون الددما  الديت أسداهلا فرعدون حتولدت ميداه النيدل إىل اللدون األمحدر،   -من اإلعدران  –وبعد أايم 
وجندددوده .. إهندددا دمدددا  األطفدددال الددد ين ذحبهدددم، ودمدددا  السدددحرة الددد ين قدددتلهم، ودمدددا  آسدددية، ودمدددا  

 املع بني يف سجونه ...دما  و املاشطة وأبناؤها، 

جْيمدع بدني املصدري والرجدل مدن بدين  قد كانلفعاف الناس شرب املا  حى عطشوا عطشا  شديدا ، و 
إسدرائيل علد  اإلا  الواحدد فيكدون مدا يلد  اإلسدرائيل  مدا  ومدا يلد  القبطد  دمدا ، ويقومدان إىل بئددر 

 .رج لوسرائيل  ما  وللمصري دما  املا  فيخ

فتقدول هلدا:  -حدني جهددهم العطدي  -ن آل فرعدون أتي املدرأة مدن بدين إسدرائيلحى كاندت املدرأة مد
يتحدول إىل  ، وقبدل أن ترفعده إىل فمهدا لتشدربهع ب نظيد  اسقين من مائ ، فتصب هلا كأس ما 

اجعليه يف فم    جميه يف فم ، فتأخ  املرأة يف فمها املا  فلذا جماته  :هلا دم صاف، فكانت تقول
 .صار دما  قبل أن تبتلعه املصريةيف فم 

فاضطروا خالل ه ه احملنة إىل مضإ األشجار والنبا ت الرطبة لكيال تصاب أجسدامهم ابجلفداف؛ 
ــْم وصدددق هللا القائددل: ﴿  َوَمــا ن ــرِيِهْم ِمــْن آيَــٍة ِإال  ِهــَي َأْكبَـــر  ِمــْن أ ْخِتَهــا َوَأَخــْذاَنه ْم ِِبْلَعــَذاِب َلَعل ه 

 48ال خرف:يـَْرِجع وَن﴾ 

عليدده  هددو شددد انتبدداههم أن موسدد  -كمددا أوضددحت ا يددة   –ولددوال أن علددة إرسددال العدد اب علدديهم 
ضددددعفهم  نعددددن غدددديهم، ويتدددد كرو  فرجعددددون إىل رشدددددهم وي اجعددددونرسددددول مددددن عنددددد هللا، السددددالم 
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فاإلنسدان بطبيعتده ال يتحمدل  ؛هللكوا ويعا  بسدبب عددم تدوافر امليداه النظيفدة وعج هم أمام قوة هللا،
 لعدة أايم متتالية. العطي

عددددنهم هدددد ا الددددبال ، وأعطدددداهم فرصددددة مددددن جديددددد ليصددددححوا رفددددع  -حبلمدددده وجددددوده  –ن هللا ولكدددد
أوضاعهم، فلن الشدائد من شأهنا أن ترقق القلوب، وهت ب الطباع، وتوجه األنف  إىل مرضاة هللا 

 ال يت كرون، وال يتعظون!كالعادة   –رب العاملني، ولكنهم 

تدددوايل  املتهاويدددة بسدددبب انشدددغال فرعدددون حيحدددوال الدولدددة وشددد وهناتثمر موسددد  ويف هددد ه األثندددا  اسددد
 بين إسرائيل روحيا ونظاميا   وضرابت هللا هلم، وراح يعب

 التعبوة الروحية والنظامية لبين إسرائيل
 (1) ويتبدوآ، ائيل الد ين تبعثدروا يف أمداكن عددهأوح  هللا إىل موس  وأخيده هدارون أن جيمعدا بدين إسدر 

اسدتعدادا      متقاربة ومتقابلة، وذل  لفرزهم وتنظيمهم ونس  رابطة أخدوة قويدة بدني أفدرادهم،بيو  هلم
نَـا ِإىَل م وَسـى َوَأِخيـِه َأْن تـَبَــو آ ِلَقْوِمك َمـا ﴿  هلدم ه هللاللرحيل من مصر يف الوقدت الد ي خيتدار  َوَأْوَحيـْ
َلًة   87يون : ﴾ِ ِْصَر بـ ي وًَت َواْجَعل وا بـ ي وَتك ْم ِقبـْ

يعدد بوسدعهم الصدالة جهدرا  كمدا   ملإذ  فيها   كلفهم بتطهر بيوهتم، وت كية نفوسهم، وإقامة الصالة
أسددلحة يوجهوهنددا ضددد إىل بدددعائهم كدان، فاضددطروا إىل الصددالة خلسددة يف بيددوهتم وحتولددت صددالهتم 

﴿  هللا بقرب نصر ابالستبشاركما أوصاهم ،  فاهلل يستجيب دعوة املظلومني ولو بعد حني، فرعون
ِر اْلم ْؤِمِننيَ   87﴾ يون : َوَأِقيم وا الص اَلَة َوَبشِ 

واحدددا  عليدده السددالم فقددد أم ددر موسدد   ؛وإىل جانددب هدد ه التعبئددة الروحيددة كانددت هندداك تعبئددة نظاميددة
، ليكدون موسد  علد  رأس اهلدرم التنظيمد  وال بدوي هلدمعل  كل اثين عشر رجال  هو مبثابدة املسدئول 

                                                           

ر حظتت   ي ت  ستال ال  ي للت ي فتي ق   لتتي  تر بت ي ي تيح ال تجتي قحلتت   قطحت ر    تاًل  ي تيًي،  ي فضتت ر قر ي يا ت  ل  حتال هت ي  ،هت  ي تت طر فتي  كتتالر  ي تي ُّاص ( ي ت ت1)
 تتال   »كتت   حلتتال تستت   بالستت  «  تتال ي »،  كالحتت   لتت  فتتي  قتت  « تتي ي للتت ي» ستتكح ر ف تتهللا،   ستت   بالستت  لتت    ي فتتي يأل  تتالا يألمتت ى، ففتتي كتت   لتتي  لتت   تتي  

 «.ي لل ي
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رجدال  مدن األتبداع املقدربني؛   عشدر اوحتتهمدا اثند ،ائبا  ومسداعدا  عليه السالم ه هارون التنظيم    يلي
 كل واحد منهم مسئول مسئولية خاصة عن اثين عشر رجال ، وهك ا إىل آخر اهلرم التنظيم .

وخباصدة ضدروريتان لألفدراد واجلماعدات، ا كان مدن تعبئدة روحيدة، وتل  التعبئة النظامية إىل جانب م
ولكددن التجددارب مددا الروحيددة والفكريددة، هدد ه التعبئددة ثددل قددد يسددتهني قددوم مباملعددارك واملشددقات، و قبيددل 

تددد ال إىل هددد ه اللحظدددة تنبدددو حين العقيددددة هددد  السدددالح األول يف املعركدددة، وأن األداة احلربيدددة يف يدددد 
 جندي خائر العقيدة ال تساوي شيئا  يف ساعة الشدة.

هد  جتربدة فقدى، بدل  تنفيد ها ليسدت خاصدة ببدين إسدرائيلبرون وها وه ه التجربة اليت أمر هللا موس
إوانيددة عامددة، وقدددد جيددد امل منددون أنفسدددهم ذات يددوم مطددداردين يف ا تمددع، وقددد عمدددت الفتنددة وجتدددرب 

وهندا يرشددهم هللا إىل اعتد ال اجلاهليدة  -كما كدان احلدال علد  عهدد فرعدون   -، وفسد الناسالظلمة
صدبة امل مندة اخلدرة النظيفدة علد  نفسدها، لتتجمع ه ه العْ  -ذل  ما أمكن -بنتنها وفسادها وشرها

 لتطهرها وت كيها، وتدرهبا وتنظمها، حى أيي وعد هللا هلا.

 )الوِبء القاتل(. اانذار السابع 
كمدددا عليدددم   –وا ن هددد ه هددد  الددد ايرة األخدددرة إىل قصدددر فرعدددون، فهددد ا هدددو اإلنددد ار السدددابع واألخدددر 

ر ه ه املرة مرن  معددس شدديْد اخلطدورة، ينتشدر كدواب  يف مصدر يالحدق كدل واإلن ا –موس  من ربه 
 لواب  القاتل. أو مسه إن شئت اب -(1)الر ِْجز  -من عص  هللا وك  ب رسوله، إنه الطاعون 

رن بقعدا  محدرا  علد  أملا  شديدا  ومح  وورما  يف الغدد اللمفاويدة، ويسدبب هد ا املديسبب الطاعون ف
 بقدددع سدددودا  خميفدددة، ويشددددعر مدددريح الطددداعون ابلصدددداع والدددربد يف األطددددراف، ول إىلاجللدددد   تتحددد

  يبدددأ اجلهدداز العصدديب ابالهنيددار، وتبدددأ ، رع يف ضددرابت القلددب،   حيدددع ن يدد  حتددت اجللددداوتسدد
                                                           

ررَل َعَلرر  َمررْن َورراَن َقررْبَلُكمْ قتتالدص     ى يإل تتال   ستتل  فتتي قتت   هللا،  ق  تتي فتتي  ستتحي ،   ال تت  فتتي   طئتتهللا بستتحيه  قر ي ح تتي  (1) َفررا َذا  إ نَّ َهررَذا الطَّرراُعوَن ر ْجررزس ُأْرس 
ْنرهُ سَ  ْعُتْم ب ه  ب َأْرض  َفال َتْهُخُلوا علره  َوا  ْن َوَقَع ف ر  َأْرض  َفرال َتْخُرُجروا ف رَرار ا م  { َلرل ْن َوَشرْفَ  َعنَّرا الر  ْجرزَ ص } فتي هت   يآل ت  ، قتالد   ى ي ط ت   اتر ي تر ابتالس  ، م 

 /3، يحظت  )تفستل  ي بغت   ج.  قتالد ي تر االات  ص ي  جتز  تر قست الا ي طتالا ر ي طتالا ر،  ح ت    ت  قتالد ي ات  يه  ي طالا ر،  قالد ي ر ج ل ص ي  جزص ه  قالدص 
 (.197ص /1، )ق ض  ي تفالسل  ج(71ص /13)تفسل  ي ط    ج (،272ص
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بعد ذل  االضطراابت العصبية الغريبة واليت يتمايل منها املريح وكأنه يرقص رقصة املوت! وخالل 
 .(2)وفارق املريح احلياة سود  اقد  لدعدة أايم يكون اجل

، وعجدد  الطدددب (3)فقدددد حصددد الطددداعون أرواحددا  كثدددرة قدددرت بعشدددرات ا الف ؛الددد ي كددان  اوهدد
 املصددرينيعمدوم عددن حماصدرة املدرن أو عالجده، وانتشددر املدرن بدني  -رغدم تفوقده آند اك  -املصدري 

الم وال جيدددده، وأصدددب  كدددل ، وابت كدددل مدددريح مدددنهم يتمدددىن املدددوت مدددن شددددة ا امل يددددين لفرعدددون
ة ذعدددر وخدددوف مدددن هددد ا املدددرن حبالددد صدددريونصدددحي  خيددداف علددد  نفسددده مدددن العددددو ، وأصددديب امل

 .القاتل

عليده السدالم  إىل موس  يصابوا هب ا املرن، فأرسلوا أنونظامه ه ه املرة خشية مل يتماس  فرعون 
لقدد أصدب  نظدام فرعدون ف، همويطلبون منه أن يدعو هللا برفع ه ا البال  العظديم عدن نجدون به،يست

! إهندم (1)  فيما تعص  بده مدن نبدات وأعشدابنبتة ه يلة، تعص  هبا الريك  بعد ه ه احملن املتتابعة
مقابدل  ميلوذون مبوس  عدو هم، يطلبون منه أن ود إليهم يده ليدفع عنهم ه ا البال  ال ي ند ل هبد

 قبل! أن ي منوا له ويرسلوا معه بين إسرائيل كما طلب منهم من

                                                           

 .( ا   يالحت ح  sehha.com)  ق   (   زيي  ر ي   ل  ال    د ه ي ي   ض  ط خ ي  قال    حهللا ز    قك 2)
)تفستتل   قتتي كتتالح ي ال لتتتييفح ر  تتر اتتي  يإلا تتالا  ك تت   ي  تت ت ، يحظتت  ر ق فتتال، لقر ي طتتالا ر  قتتي  تتحل  ستتب   تتر ابتتالس،  ستت لي  تتر ج لتت ي( جتتالا فتتي قتت د 3)

 .(445ص /2) تفسل  ي ر اط   ج (، 72ص /9ي ت  ي   ي تح ي  جتفسل  )(، 271ص /7ي ق ط ي ج
 الهيروغ يفيوةات الشوعر المصوري القوديم المكتوبوة بال غوة (؛ هوي إحودب برديوAdmonitions of Ipuwer( أو )The Papyrus Ipuwerبردية إيبووير ) (1)

صفحة يصف كاتبها معاناة مصر والمصريين من كوارث متتابعة نزلت ع يهم جع ت حياتهم تنق ب رأسا  ع ى عقب، وال يوجد أي دليول  17القديمة مكونة من 

ع القرن الثامن عشر الميالدي في منطقة منفيس قورب أهراموات سوقارة واشوتراها يقيني يحدد متى كتبت وإلى أي أسرة فرعونية تعود، وقد تم اكتشافها في مط 

( 344م، وتوم تصونيفها فوي المتحوف تحوت رقوم )1828المتحف الوطني الهولندي لآلثار في ليدن بهولندا من "جيوفاني أنستاسوي" القنصول السوويدي فوي مصور 

لقدد دار  ارر  ممدا  م وقد جاء في الترجمة اآلتي:1908الفرعونية القديمة في عام  الهيروغ يفية وأط ق ع يها فيما بعد بردية أيبور وتمت ترجمتها من ال غة

ض, لو مان  طبق طعام، أصاب الدمار البالد، ضرب الجفاف والضياع مصدر، وعدم الادراب، وعمد  سدنوا  مدض الفوضدى لنهايدة لهدا، المصداكب  دي مدل ممدا

اف الناس شدرب المداء وابتعددوا عندة وانتشدر العطدت، ماتد  ارشدجار  لدم تعدد تثمدرو والد  القصدور مدض القمد  والدم  ي مل مماض، تحول النهر إلى دم، ع

والشددعير والطيددور وارسددماا بعدددما  سددد  وانعدددم  الحبددوب  ددي مددل ممدداض ، مددل مددا مدداض بددارمس هنددا موجددودا  بددا   يددر موجددود, أصدداب ارر  التعددب 

هدا هدي الماشدية ترمد  هاكمدة ولديس  –حتى مواشينا, بمد  للدوبهم وناحد ، أنظدر ل شيء هنا سوى الجوع، – ل ثمار ول عشب –والاراب، ل شيء هنا 

ولد ارمددراء ملقدوض  ددي أولد ارمددراء يتابطدوض بدديض الجددراض، هددا هدم أمددل رجدل يصددطاد لنفسده مددا هدي لدده، وعدم الظددالم ارر ، وهدام   مدض احددد يرعاهدا,

". نق تهوا بييجواز مون مقوال إادوانهم،  دي مدل ممداض أنديض وندواء وبمداء، المدل هندا عظديم مداض أو صدعلوا يتمندى المدو الشوارع، مثيروض هم الذيض يودعدوض 

 .األستاذ فراس نور الحق، مدير موقع موسوعة اإلعجاز الع مي في القرآن
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ْجـَز َوَلم ا َوَقَع َعَلْيِهم  الر ِْجز  قَال وا اَي م وَسى ادْع  لََنا رَب َك ِ َـا َعِهـَد ِعْنـَدَم لَـِوْن َكَشـْفَت َعن ـا الر ِ ﴿ 
 134األعراف: لَنـ ْؤِمَنن  َلَك َولَنـ ْرِسَلن  َمَعَك َبيِن ِإْسَرائِيَل ﴾

قبدددل بدددنف  املددد من إال أنددده ، السدددنوات املاضددديةوابلدددرغم مدددن كدددل مدددا عدددااه موسددد  مدددنهم علددد  مددددار 
 هلم؛ حين يرفع عنهم ه ا البال  العظيم. رفع يده هلل يدعوو  –متناسيا  املاض  –املتساحمة

 -الدددد ي أحدددددع كددددل هدددد ه الضددددجة - وأمددددر هدددد ا "امليكددددروب البسدددديى" ،دعا لددددهللا افاسددددتجاب 
 إال وقد شفاه هللا.ابالنسحاب من أرن مصر، ويستجيب اجلندي لربه، فما أمس  مريح 

 العهد وامليثا  نقض 
وعدوا موس  وهارون أهنم سي منون هلم إبهلهم، وأن أن فرعون ومن حوله بني ووع الشعب انتشر 

بد بدده بنددو إسددرائيل، وسيسددم  هلددم ابخلددروج مددن مصددر إىل فرعددون سدديلغ  قددانون السددخرة الدد ي اسددْتعي 
 .. وهارون حيث شا وا مع موس 

ووع الشعب وهم ينتظرون صدور ه ه القرارات املصرية اليت كانت بني قب وسادت حالة من ال  
نكدث وعدوده الديت جعلهدا حيلدة السدتجماع قدواه، والتقداع  فرعدونسببا  يف رفع الدبال  عدنهم، ولكدن 

 !!أنفاسه 

ه م  الر ِْجَز ِإىَل َأَجٍل ه ْم َِبِلغ وه  ِإَذا ه ْم يـَْنك ث ونَ ﴿   135األعراف: ﴾ فـََلم ا َكَشْفَنا َعنـْ

املدد منني  ولكددن   ،(2)صدددورهما يفضدد  هدد ا الغدددر الدد ي أخفتدده مددمددن البدايددة كلمدداهتم وقددد كددان يف  
 بظواهر أقواهلم وأفعاهلم. يسلموا، وأن همصدور أخفته عما  ينقبوا الأ واأمر 

 خطاب فرعون لأمة 
                                                           

ال فلت  « ..  تئر كاتف    ت  اح تال ي  جتز»  ت   ق  ت ي « َعنَّرا الر  ْجرزَ َلرل ْن َوَشرْفَ  »فقتال  يص  تر  للتهللا،  ب للت ي ت    ست  قحتهللا هت  ي ت    كاتف اتحل  ي تب ا،  يحس    (2)
ب  ستت ، ف ق  تت رص  بتتال  ي ي يحكاتتف اتتحل  ي تتب ا،  تت  لؤ حتت ر  يلؤ حتت   ر تت - الح تتال - هتت ، بتت ر هحتتال     تتال غلتت  يأل  تتال  ي تتتي    تتي حلال -قتت ي   قحفستتل  يفتت -  ت فتت ر 

َننَّ َلكَ »  .     ق   يص  حؤ حر   ن ل !« َلُنْيم 
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راد منه أن يستجدي ا  أعاطفيخبطابه املنتظر، ولكنه كان خطااب   عل  الشعب املصريفرعون خرج 
 ..  رخائهاو أمنها الضمانة الوحيدة الستقرار البالد و ، وجيمعهم حوله مرة أخر ، فهو رضاهم

َهـار  ََتْـِري ِمـْن حَتْـيِت َأفَـاَل ﴿   َواَنَدى ِفْرَعْون  ِف قـَْوِمِه قَاَل اَي قـَْوِم أَلَْيَس ِ  م ْلك  ِمْصَر َوَهـِذِه اأْلَنـْ
ــَو َمِهــني  َواَل َيَكــاد  ي ِبــني  )( َأْم أَ 51تـ ْبِصــر وَن ) ــر  ِمــْن َهــَذا ال ــِذي ه  ــِه 52اَن َخيـْ َلــْواَل أ ْلِقــَي َعَلْي ( فـَ

 .53﴾ ال خرف:َأْسِورَة  ِمْن َذَهٍب َأْو َجاَء َمَعه  اْلَماَلِئَكة  م ْقَحِِننَي 

 د ..وف األليمة اليت مرت هبا البالدأ فرعون خطابه بنربة عاطفية ح ينة تناسب الظر ب

 اي أهل  واي أحبايب !! «اَي قـَْومِ »

بداية عاطفية تنف  إىل قلوب املصريني البسطا ، فتقلبها رأسا  علد  عقدب، وحتوهلدا كلهدا إىل صدفه، 
 !.(1)«اَي قـَْومِ »ينادي شعبه بندا  التقريب واحلب املتكرب املغرور فمن  مى وفرعون 

 .. هولكنه دها  منه الستمالة قلوب بدأت متيل إىل غر 

   يستمر حماوال  التوغل يف قلوهبم والتحكم فيها ب كر أجماده وإجنازاته من  أن حكم مصر، فيقدول:
 «.أَلَْيَس ِ  م ْلك  ِمْصَر َوَهِذِه اأْلَنـَْهار  ََتِْري ِمْن حَتْيِت َأَفاَل تـ ْبِصر ونَ »

ياتده، مدن قتدل وتعد يب ينس  أو يتناس  الد كرايت امل ملدة يف ح –كعادته   –وألن الشعب املصري 
اللون مدن اخلطداب، ففرعدون ابلفعدل يسدتحق  ددارة لقدب وتشريد واستضعاف، سينطل  عليه ه ا 

 :خطابده بصديغة التعدريح ملوضدوع موسد  ودينده اجلديدد فقدالتطدرق يف   ! (2)طل احلرب والسدالمب
                                                           

ستت يتلج ال  ي  ات   متييع ي ج تالهل ، ي تتي  قتيهال ي  التت   ي  فكت  يأل ل كتي  ح ت   ( يستميي  ي ح  ي  ي  الطف ت  ي تتي تحفتي  ل قت  ي ت   ياتي يستت يتلج    تر يإل1)
 ست يتلج ال  ي  ا   مييع ي ج الهل   قحق ك  بق ياتهللا.تا   سكي  في ب ث  ل  ب ح ير  يإل

 الت  ي  تالحي   ست س   لت  كالحت   ك تهللا  تري  يب ت   سح ي  اال اًل؛ يستطالع م  لال قر لت ج ب   قحهللا بط  ي      ي س  ، ففي 76 يست    ك  ف ا ر   ق  (2)
  فت  ي  ل لتلر، فللتال هتز  ي ت   ي  اتل     قتاليش     كت  ي  تالحي   ست س قتالي  لتث ي  الح ت  ست  يال   لت  كالحت   ك هللا  ر 5 سح   ف   ،ق      ي     غز تهللا س  يال
   لت كالحت    ك تهللا  تر 9 ستح   فت  ،ي  ال  ت  ست  يال   لت كالحت    ك تهللا  تر 8 7 ستح   فت ( كح تالر)  ( تؤي )  غتز    تالل    لت  قتالي  ك تهللا  تر 7،  ستح  6 ستح 
   ت  يألحلتال ، ى جت  ق   ي تت ع  ات  ي   ال تي   حالا  يهت  ك ال ،ي مال س  س  يال   ل كالح    ك هللا  ر 10 سح   ف  (يي       ك ) س  يال   سط بال جلل  ي  يب   س  يال
  ستح   ق ت      تي فتتت ي 24 ستح   فت  (متالتي) ي  ت   تك   ست    الهتي ي  تالحي   ست س اقتي  ك هللا  ر 21 سح  ي    حق  ي سحلر   تمطي؛     في جلييً  ليم 
 .س  يال( ق جال ي )   ق   لر ي   يبط ت  ل  قاالي  ك هللا  ر 25 سح   ف 
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ر  ِمْن َهَذا ال ِذي ه َو َمِهني  َواَل َيَكاد  ي ِبني    حلكم ال يصل  أن يكون بديال   فموس   ﴾﴿ َأْم َأاَن َخيـْ
 .الكالم وازداد يف السخرية منه فاهتمه أنه ال جييد د   مهني،، فهو من أصل بلد يف حجم مصر

سديكون أول أتباعده لدو أن أنده  فرعدونأوضد  هله، فقد وأما فيما خيص ما أشيع أنه سيتبعه وي من إب
لدو كدان هد ا اإلنسدان  –راضديا  حبكمهدم  -ة ، وتسدا ل بكدل سدخريمعده أي دليدل يشدر إىل صددقه

رسوال  من عند هللا حق ا كما يدع ؛ أيضن  عليه ربه حين يلق  عليده أسدورة مدن ذهدب، كأمدارة علد  
؟  فـََلْواَل أ ْلِقَي َعَلْيِه َأْسِورَة  ِمْن َذَهٍب ﴾ ﴿ أنه موفد من جهة عالية، ذات حيس، وذات سلطان؟!

ن ربده هد ه املكرمدة، أفدال جدا  معده مالئكدة مدن السدما ، يشدهدون لده فلن مل يكن أهال  ألن ينال مد
 ؟ أنه رسول من عند هللا

فلذا مل يكن ه ا أو ذاك، فبأي وجه يكون له مقام بينندا ومكاندة فيندا، وحيي وجده يْقدارن بيدين وبينده 
 .؟كفة مي ان واحدة   يف ويضعه أحدكم مع 

 ردود فعل الشارع املصري على اخلطاب العاطفي
كثدرة    القطداع اإلعالمد  أوقدا    لتهبت أك  احلاشية ابلتصفيق واإلشادة مبا حدواه اخلطداب، وأفدردا

عدن بعضدهم حتليدل "لغدة اجلسدد" للد عيم الكبدر  لتحليل نقاع اخلطاب وأهدم مدا جدا  فيده، ومل يغدب
 .الثاقب ذي احلكمة والقوة والنظر

واهنمددرت دمددوعهم عنددد يم والطاعددة، ابلتسددلهدد ا اخلطدداب السددطح  السدداذج، مددنهم  الشددعب تلقدد ف
مساعهم قوله "ايقوم"، ومدحوا حكمته اليت تغىن هبا إعالمه عندما تسا ل عن األسورة الديت مل أيت 

 ﴾. فَاْسَتَ ف  قـَْوَمه  فََأطاع وه  ِإنـ ه ْم كان وا قـَْوماً فاِسِقنيَ ﴿  هبا موس  كدليل عل  نبوته!

الدد ي ال يقبلدده عقددل، وال يستسدديغه  سددفه هدد ا املنطددق السددفيهعاقددل ي مل يقددم مددن بددني وددوع املتلقددنيو 
 صدق هبا رسالة رسول ؟!تْ ال ال مثنها غمهما ازداد بريقها، و أسورة من ذهب ف!!  عاقل
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الديت جدا هم هبدا  مدن كدل ا ايت والند رعل  نبوة موس  أكثر داللة  هل أسورة من ذهب تكون  
  ؟!من  بعثته

 اللقاء األخري
نكدددث وعدددده، ونقدددح شدددرطه،  إىل قصدددر فرعدددون بعددددمابصدددحبة هدددارون أن يددد هب  أمدددر هللا موسددد 

 وزوال ملكه. ،واق اب أجله ،ين ره بقرب هالكهل

 وانتظرا حى خرج عليهما فرعون ..، الفرعو  إىل القصر ا هبف

خرج معد  بددين أند  سدت من ابهلل وسددتْ   لد ي جعلد  تددنقح عهددك؟ أمل تعاهدددا مدداموسد : سدأل ف
 رأيت معج ات هللا ؟ ابعدمإسرائيل 

 :فقال وضحكاته متأل أركان قصره متطاوال  فرعون فرد عليه 

اي كدان البشدرة كيد  تظدن !،  عل  يقني أن  مسدحور نعم .. أا ! خمبول العقل أنت اي موس ؟ -
،    ﴾ ِإأ ِ أَلَظ ن َك اَي م وَسى َمْسـح ورًا ﴿بين إسرائيل؟! عبيدي من ين سأؤمن ب  وأرسل مع  نأ
! ذلد  أؤمن إبهل  الد ي يْبيدد شدعيب ابجلفداف ونقدص الثمدرات ويْغرقده ابملطدر؟ ين قدأني  تظن ك

 إنه شيطان يفسد مصر، وي هب خبراهتا. لي  إبله !

   ن ل فرعون من عل  العرش قائال :...  

عده، أمسلندا ا ن  سدده يف القاعدة، أو ليتحددع إيل  ا ن كد  موجود، ليظهدر  اثبتا يل أن إهلكما -
 أم أنه خجول ال يستطيع الكالم ؟!

 نظر موس  هلارون ال ي أجاب:

 ربنا قادر عل  كل ش   و ... -
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   قال:فقاطعه فرعون بضحكاته املستف ة 

َ ال يقتلين إذن ؟  ملي

سدبحانه وتعداىل ال ْيسدأل عدن حكمتده يف  موس  حبدة تناسب ه ا املوق  املتأزم قائال : إنهه فأجاب
 اد.بقائ ، ولكل أجل مع

 فرعون: فقال له

 تل  إجابة العاج ين.

 فقال له موس : اترك بين إسرائيل تغادر أرن مصر كما وعدتين، وإال فانتظر اهلالك.

فقددال لدده فرعددون: مل أعددرف التهديددد يومددا  ومل ينددل مددين وعيددد، واعلددم أن الددداببر الدديت تغددادر عشددها 
 .، وما جئت به من سحر لن يرهبناتقتل

 ﴿ -(1)عج ات واإلن ارات اليت رأيتهاامل - ﴾قَاَل َلَقْد َعِلْمَت َما أَنـَْزَل َهؤ اَلءِ  ﴿: موس عليه رد ف
ــــَماَواِت َواأْلَْرضِ  واضددددحة ﴾ ﴿َبَصــــاِئرَ ﴾ وقددددد جددددا تكم هدددد ه املعجدددد ات واإلندددد ارات ِإال  َرب  الس 

رب والتعايل صرفكم عدن علما  حمققا ، ويقينا  راسخا  حيهنا من عند هللا، ولكن الك ؛ لتقيم لديكمالرؤية
سدتكون خدالل األايم أند  ، فيقيدين 102اإلسرا :﴾ َوِإأ ِ أَلَظ ن َك اَي ِفْرَعْون  َمثْـب ورًا﴿  ابهلل اإلوان

 وأنكرهتا ورفضت أن تستسلم هلا. ،مغلواب  مدمرا  بقوة هللا اليت رأيت خوارقها وآاثرهاالقادمة 

 .. نصرف!  تركه وا

فقدد ، كدل أنصدار موسد ؛ يستأصدل هبدا  (2)لكدوالي  يددبر حلدرب إابدة واعيدةفرعون مدن ورا  ا بدأف
وجدود علد  أرن  حدى ال يكدون هلدم، وأكواا بين إسدرائيل وحرقهدا مبدن فيهداخطى حملاصرة خرائب 

                                                           

 تال لتيد الت  قحلتر   تال  تحطت   لستالر   تلر،  ت تي ث اتر حفستلال،  ت تلر اتر  ق قتلتال، « هتؤالا» ناتال   ي  قت ا (  ر حك  ي ب غ  يإلاال   ي   يآل تال  ي تستك 1)
  ت     حلال  ي  اق  لي  ،   سالر لحط .

 . 3/230ق   بك  ي جزيئ    -،  ق س  ي تفالسل       ي  لي ي   ل 2/372 –ا يي   ي  ي قال    –يحظ  تفسل   طالئف يإلاال ي   (2)
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هكد ا يفكدر الطغداة دومدا  إذا عجد وا ، و 103اإلسدرا : ﴾ فََأرَاَد َأْن َيْسَتِفز ه ْم ِمـَن اأْلَْرضِ  ﴿مصر 
 ق ال ي جا  عل  لسان معارضيهم.أمام احل

  االستعداد لل روج 
بدين إسدرائيل،  اقدد أعددا العددة وجهد   –السدالم عليهمدا  -وعل  اجلانب ا خر فلن موس  وهارون 

فََأْسـِر بعددما جدا  الدوح  مدن هللا يقدول: ﴿ وهيئوهم عل  أن ينطلقوا سدرا  يف خفدا  الليدل وصدمته، 
 .23﴾ الدخان:تـ بَـع وَن بِِعَباِدي لَْياًل ِإن ك ْم م  

أجدددادهم قبددل الدديت أوصدد  هبددا وأثنددا  خددروجهم مددن أرن مصددر نفدد وا وصددية يوسدد  عليدده السددالم 
 .(1)أن ينبشوا قربه وحيملوا  بوته معهم إذا أرادوا اخلروج من مصروه  ، موته

وجهم سواي  يف خر  -إضافة إىل البنا  التنظيم  ال ي أشرا إليه من قبل  -وقد ساعد جتمع بيوهتم 
 حاملني ما خ  من أمتعتهم مع أطفاهلم، متجهني حنو شرق البالد.يف توقيت واحد، 

وأصددددر قدددرارا  ملكيدددا   ولكدددن سدددرعان مدددا فددداح خدددرب خدددروجهم، حدددى وصدددل إىل فرعدددون فهددداج ومددداج؛
 .موس  وكل من هرب معه خارج البالدإبعالن احلرب عل  

ادة أفددرع جيشدده يف كددل مدددائن مصددر؛ وأمددرهم  قددهبدد ا القددرار إىلرسددله علدد  وجدده السددرعة أرسددل   
 ، وإعالن النفر والتحدرك الفدوريضرورة تعبئة الوحدات العسكرية تعبئة عامةبصفته القائد األعل  ب

ال يعلدم  كدان  يفسد علديهم تددبرهم، ولكنده؛ فخل  بين إسرائيل وا منها ويعا  لينطلق ،حنو العاصمة
 !حينها أنه ينف  تدبر صاحب التدبر 

                                                           
 علمرايهم فقراح هرذا: مرات فقراح الطر رَق، َضرلُّوا ملرَر، مرن إسرراليلَ  ببنر  سرار لمرا موس  إنَّ   ى ق     س  يألا    قر ي ح ي قل    ال هللا  سل  قالدص   (1)

ُثك نحن ا علينا أخذ المو ُ  حضره لما يوسفَ  إنَّ ت ُنَحه    نرهري  مرا قرالوا قبرَره: موضرعَ  رعلمْ  فمنت احق معنا، عظاَمه ننق ل حت  ملرَ  من نخُرجَ    أن هللا   من َموث ق 
َينر  حتر  أفعرلُ    هللا و   قال  يوسَف، قبر   عل  ُهلُّون  فقاح فأَتْته، إلي ا، فبعث إسراليَل، بن  من عجوز ا إ  يوسفَ  قبرُ  أين : مراو ت قراح ُحومر ، ُتعط   ُحوُمرك 
َي را أن فكرره الجنَّر  ، فر  معرك أكونُ  قال  ، ُمسرَتْنَقع   موضرعَ  ُبَحيررِ ، إلر  ب رم فانطلَقرْ   حوَم را، َأعط  را أن إلرره هللاُ  فرأوح  ذلرك، ُرعط  ربوات فقالر  مرا    هرذا انض 
، إل  أقلُّوها فلما يوسَف، عظامَ  واستخر جوا احف روا قال  فَأنضبوا، الماَ ،  تيلث قت    الت  ات    ستل ، يحظت  ي سلست   . النَّ ار ضو    مثلُ  الطر قُ  إذ األرض 

  .313 ق   –يأل بالحي  – ي ق    
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ـــا 54( ِإن  َهـــؤ اَلِء َلِشـــْرِذَمة  َقِليل ـــوَن )53فََأْرَســـَل ِفْرَعـــْون  ِف اْلَمـــَداِئِن َحاِشـــرِيَن ) ﴿ ـــْم لََن ( َوِإنـ ه 
 .53الشعرا : ﴾( َوِإان  جَلَِميع  َحاِذر ونَ 55َلَغاِئظ وَن )

وال ي بقد ي  ،أنصار موسد أضعاف أضعاف أن يبيد أكرب جيي يستطيع به  مع بني يديهوابلفعل جت
 .منهم أحدا  

 خطبة فرعون األخرية 
ارتدد  ة،   وفأسده ال هبيداملنحديني الدتقى قوسده ، ولب  فرعون لبداس احلدرب و (1)جتمع اجليي اجلرار

 .احلماسة م، ويبث فيهميشد من أزرهفليكون عل  رأس اجليي خوذته واعتل  عربته احلربية 

 :يقوليف اجليي وق  خطيبا  ، فرقبتهتفخت عروق الكرباي  يف انيي وقبل التحرك ابجل

 لقد طف  الكيل من ه ال  الشرذمة الرعاع، وأْقسم أن أغمد خنجري ه ا يف بطن كبرهم ا ندون،
ولددددن أعددددود إىل قصددددري قبددددل أبقددددر بطددددون كددددل مددددن خرجددددوا معدددده دون إذ ، وألْتيدددددن هلددددم يف األرن 

 وأحريقناهم أحيا ، ليعرفوا من هو رهبم األعل .

ِإن  َهـؤ اَلِء َلِشـْرِذَمة   ﴿ إسدرائيل وعدددهم:ن بدين مهوا  مدن شدأروح جنوده املعنوية فقال    رفع من
 .(1)فنحن أكثر منهم عددا  وعتادا   ،منهملايكم أن لافوا ف﴾ ( َوِإنـ ه ْم لََنا َلَغاِئظ ونَ 54َقِليل وَن )

َوِإان  ﴿  :هلددم فقددال مالحقددتهمطالبددا  مددنهم احلكمددة والدد وي واحلدد ر أثنددا  احلماسددية خددتم خطبتدده   
 ﴾.جَلَِميع  َحاِذر ونَ 

رصدددوا حتددرك بددين حنددو اجلهددة الدديت خلفدده اجلدديي مدددججا  ابلسددالح انطلددق بعربتدده احلربيددة مسددرعا  و   
 إسرائيل حنوها ..

                                                           

 ست الئ  ق ف فال س. حل  (     في يإلس يئلل ال  قر ف ا ر م ج في ق ف ق ف جحي  ) لل ر( 1)

    يستقغال  ا حل .( ي ا     هي ي طالئف  ق  ي ج الا  ي قللل .  كالر   كر يال تفالا  لال ت  ل ي ار ي قل ،    حهللا  قفلال بال قل  ي قللل ، زيالي  في ي تقال ه1)
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أمدددا موسددد  ومدددن معددده فقدددد سدددهل هللا علددديهم طريدددق سدددفرهم، فسددداروا يددددفعهم اخلدددوف، ويعصدددمهم 
وقد وصدلوا للنقطدة  (1)عة اليابسة املصرية، وأشرقت عليهم مش  يوم عاشورا اإلوان، حى قطعوا رق

 .)حبر القل وم( احملددة لنيب هللا موس  عند خلي  السوي  من البحر األمحر

وإذا هبم أمام حبر جل  يق  أمامهم سدا  منيعا  دون غايتهم، وحائال  دون أمنيتهم، فساورهم القلق، 
هد ا حدني أقبدل علديهم فدى متدأخر عدنهم، كدأن وشد  يف مد خرة الركدب  كدانواستوىل علديهم اجلد ع،  

 ليلتقى هلم ما يقع منهم أثنا  سرهم ويرصد هلم من يتبعهم من بعيد ..

شدق الفددى صددفوفهم الدديت وقفددوا فيهددا متدد مرين بعدددما رأوا أنفسددهم قددد ضددلوا الطريددق، واد  حينفدداس 
 متهدجة: اي نيب هللا .. اي نيب هللا !

هداهو ، و ندادون يف السر من  ليالس للحاق بجيي  ون وهامان يقودان جنودبا يف جيي جرارا ، و إن فرع
 من بعيد ..غبار قدوم جيشهم ي ا   

، ودارت أعيدنهم مقلدوهبفدازدادت خفقدات فتناقل بين إسرائيل اخلرب املشدئوم فيمدا بيدنهم يف حلظدات، 
 ته قائال :، وعلت اهلمهمات، حى رفع كبر العشرة صو من اخلوف

 البحر. اصركم في حبكم ويلق  حيجسادكم يفه ا ما ح رتكم منه، لن يهدأ ابل فرعون حى حي -

 فصرا فيه موس : 

 خسئت وهللا، بل سيْنجينا هللا ولن يضيعنا. -

 ارتفع صوت من بعيد ..

                                                           

 تال هت ي؟ قتال  يص هت ي لت   ار ا ي َّللاَّ  ر ابالس  ضي َّللاَّ احل ال قالدص   قي   س د َّللاَّ قل    ال هللا  سل  ي  يلحت  فت قى ي للت ي تقت   لت   االات  يا، فقتالدص ( 1)
ي ت ص   فقتال هللا   ست  اتك ًي، فتح ر فقتال هللا، فقتالدص قحتال ق ت  ب  ست   تحك  فقتال هللا  ق ت  بقت ال هللا .  فتي     قال  ، حج   َّللاَّ ف هللا   س    حي يس يئل   ر اي ه ،

(  تتر  تتيلث ق تتي 2/359(،  غل ه تتال ك تتال قم جتتهللا ق  تتي )1130(،   ستتل  )4/244قم جتتهللا ي  متتال   ).  فتتي   ي تت  قمتت ىص   فتتح ر حقتت  هللا ت ظ  تتاًل  تتهللا ، حقتت  هللا 
سحالي  ض لف  .ه ي    زييص   ه ي ل   يست   ف هللا ي سفلح  ال  ي ج ي    يا



  
193 

أم  بندا إىل السددما   طرإذا فقدل لندا كيدد  سدينجينا ربدد  والبحدر أمامنددا وفرعدون خلفنددا ؟ هدل سددت -
 ستمش  بنا فوق أمواج البحر؟ 

 عال صوت آخر ..صمت الكل، حى 

أر  أن نسددلم أنفسددنا إىل فرعددون، ونبدددي الندددم بددني يديدده، لعلدده يعفددو عنددا ويسددم  لنددا ابلعددودة إىل 
 منازلنا مرة أخر .

   قال:غضب نيب هللا موس ، وهما أن يضرب اليائسني بعصاه، ازداد 

ذلدديال  مهدداا ، وليقبددل أن تْقتددل فيهددا هللا، فليعددد إىل اخلرائددب ليعدديي مددن كددان مددنكم ال يدد من بقدددرة 
 أبناؤه وْتستحىي زوجته أو بناته خلدمة فراش آل فرعون.

 أمس  هارون بعضد أخيه موس  وب  يف أذنه:

 اهدأ اي أخ  ودعنا نفكر فيما حنن فيه.

،   نظر إىل هارون أجاجه الطم حيمواجه، ويت ايد زبدينظر إىل البحر، وهو يتهدأ موس  ووق  
 ! .. ها هنا أمرتْ  : هاهنا أمرتْ وقال له

  تراءى اجلمعانو  
كالما  فيه عتب ولوم، كمدا أن فيده حاشيته املقربة   اجلمعان عن قرب .. مسع موس  منفلما ترا   

  استنجاد وأيس، من قلوب بلغت مما تر  احلناجر وتظن ابهلل الظنوا !

نددا، والبحددر مددن أمامنددا، ولددي  لنددا مددن ئال  قددد دابددوا مددن ورادبرك؟ هدداهم أو "اي كلدديم هللا .. أيددن تدد
ــْدرَك ونَ  املددوت حمدديص وال مفددر ﴿ ، وأيددن طريددق النجدداة، هددل ؟!! احليلددةمددا ف ،61الشددعرا : ﴾ ِإان  َلم 

 هللا ضيعنا وسيجعلنا لقمة سائغة يف فم عدوا ؟!
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خرجدت منده بتلقائيدة وعفويدة، فهدو وإن  ، فيهدا ردع وزجدربكلمات عليه السالم فيهم موس   فصاح
 كان ال يدري كي  سدينجو مبدن معده؛ لكنده علد  يقدني يف نصدر هللا هلدم وقدرتده علد  إهدالك عددوه

 .62الشعرا : ﴾ قَاَل َكال  ِإن  َمِعَي َريبِ  َسيَـْهِدينِ  ﴿

ي املدانع، القدو  هللا القدادر  َ من هو أعظم من كل عظيم، معدَ  من هو أقو  من كل قوي، مع  َ مع
مددن الذ   َ احتمدد  حبمدداه محدداه، معددمددن و  مددن توكددل عليدده كفدداه،الدد ي   َ قددابح، معددالباسددى ال  َ معدد

 .ِإن  َمِعَي َريبِ  َسيَـْهِدينِ  نابه جناه، إنه هللا.. إنه هللا.. 

ال يلبدث أن ودد شدعاعه، حدى تطفئده عواصد   - ولكنده – رت يف نفوس القوم سارية مدن أمدلَفسَ 
 مع اق اب جيي فرعون ..، اليأس والقنوع

سكون مدن فدون أمدره ملدن   سكت وسكن، سكون من مل يعد يعبأ أو خياف، قال موس  كلمته 
 ولسان حاله يقول:بيده تغير األمور، سكن 

 بتقديري ََتري اليت الشؤون وال ...... تدبريي التدبري   وال أمري األمر   ال "

 ".تصويري قبل علمه يب أحاطَ .......... .. يب يفعل ماشاء راز    خالق           ...

وهد  هتدرس  فرعدون وجندودهعدرابت اقد اب  وبددأت عيدون القدوم ترقْدباملوق  صمت رهيب،  عالو 
 .وح  السما ال ي وق  منتظرا  موس  ترْقب ، و األرن هرسا  من فرع سرعتها

َنا ِإىَل م وَسى َأِن اْضِربْ ﴿ ..  أدركتهم عناية هللاوهنا   .63الشعرا : ﴾بَِعَصاَم اْلَبْحرَ  فََأْوَحيـْ

مسع موس  الصوت، فانصاع دون تردد، وخان ميداه البحدر املاحلدة، ورفدع عصداه عاليدا ، وهدو  هبدا 
 عل  رأس موجة تق ب من الشاطو ..

َفَلَق َفَكـــاَن ﴿ فدددانفلق املدددا  بدددني قدميددده يف هددددير صدددما ا ذان  ـــل  ِفـــْرٍ  َكـــالط ْوِد اْلَعِظـــيمِ فَـــانـْ  ﴾ك 
 .63عرا :الش
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لقد تباعد املا  كأن سكينا  خفية شقته شقا ، وجعلت بني جانيب مياهه املرتفعدة كاجلبدال يف طوهلدا، 
يبسا ، تنكش  لل ي ور فيه ما كان حيويه البحر من قواقع   ا  طريقواملتماسكة كالصخور يف متانتها 

 ..! ، وير  بني جانيب املياه ما حتويه من أمساك وحيتانوأحجار

نَـا ِإىَل م وَسـى َأْن َأْسـِر بِِعبَـاِدي فَاْضـِرْب هَلـ ْم َطرِيًقـا ِف اْلَبْحـِر يـََبًسـا اَل َزَـاف  َدرًَكـا وَ ﴿  َلَقـْد َأْوَحيـْ
  .77طه: ﴾َواَل َزَْشى

خرست األصوات اليائسة من فرج هللا، وذهلت العقول اليت شككت يف بديع قدرته، يرمقدون املدا  
اق ملتويددة وأعددني مندهشددة، لقددد بدددا فرعددون  يشدده وأسددلحته وعرابتدده الدد ي بلددإ ارتفدداع جبددل، حيعندد

 احلربية أقل رهبة يف نفوسهم ..

  َوَجاَوْزاَن بَِبيِن إسرائيل اْلَبْحرَ  
 صرا موس  حيعل  صوته .. هيا اعربوا خلف  ..

 احندددر بنددو إسددرائيل مسددرعني داخددل
هدددد ا الطريددددق املشددددقوق بددددني جددددانيب 

دوندده علدد  حيمالبحددر، يكددربون هللا و 
حدى جداوزوه  ه ه املعجد ة العظيمدة

إىل الشدددددداطو ا خددددددر حتددددددت رعايددددددة 
البحر الددد ي ال يْعدددرب فددد وعنايدددة هللا،

إال ابلسددفن عددربه القددوم مشدديا  علدد  
  !األقدام بعد أن صار طريقا  يبسا  
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نده د وييتقدم العرابت احلربية، تشدفلما جاوزوه وخرج منه آخرهم، استشرفوا بعيوهنم فأبصروا فرعون 
كمدا مسعدوا صدوت دقدات طبدول يضدرهبا جيشده جتر عربته بسرعة جنونيدة،  جلام ثالثة أحصنة هوجا  

 ومتلكهم اخلوف واإلشفاق ..، فعاد إليهم القلق واالضطرابترويعا  هلم ولويفا ، 

 يكددد وملانفلددق فيحددول بيددنهم وبددني فرعددون،  م كمددائ موسدد  أن يضددرب بعصدداه البحددر ليلتددحينئدد س هددم  
خيدددتل  يف فددد اده حدددى أوحددد  هللا إليددده أن اتدددرك البحدددر سددداكنا  علددد  حالتددده، فدددال تضدددربه عددد م موسددد  

 .. م لن يرجعوا إىل دايرهم ساملنيبعصاك لئال يتغر منه ش   فقد مضت أقدار هللا أهن

 .24الدخان: ﴾َواتْـر ِم اْلَبْحَر َرْهًوا ِإنـ ه ْم ج ْند  م ْغَرق ونَ ﴿

 فرعون والغباء 
 من هول املشهد.  عفرفعت اخليل قوائمها يف خوف وفأمام البحر املشقوق،  وصلت عربة فرعون

مدن ربده، فلددو  أخد  الكدرب والغدرور بفرعدون مأخد ا ، وتناسد  أن موسد  رسدول م يدد ابملعجد ات وهندا
أنه توق  قليال  وتدب ر األمر لعلم أنه أمام معج ة قاهرة، وأن عليده أن يراجدع نفسده، وأن يد من ابهلل 

لبحر هك ا بني األمواج ه موس  لووان به؛ فلي  هناك قوة بشرية قادرة عل  أن تشق اال ي دعا
  .املتالطمة

يما لدددو اجتمدددع مدددع سدددال الطغددداة عنددددما أتخددد هم سدددكرة الغدددرور يقتلدددون أنفسدددهم حينفسدددهم، ولكدددن 
رب ال ن املتكدألسرعون إىل حتوفهم رغم أنوفهم؛ لطغاة يا؛ ففه  وهللا قاصمة الظهرالطغيان الكرب، 

 .إىل أن يهوي يف وادي اخل الن السحيقرم التوفيق ي ال حيْ 

يركدب هد ا الطريدق، غدر ملتفدت إىل شد  ، إال متجداهال  هد ه املعجد ة ورغدب أن فرعون مض  ل ا 
 الدد ين اسددتخفهم فأطدداعوه وعلدد  ابطلدده اتبعددوه قددائال :رعددون يف ؛ فندداد  فممددن آمنددوا مبوسدد  االنتقددام

درم عبيــدي ســر البحــر  ، طوعــاً ألمــري وانصــياعاً اراديت، حــ  أ  انظــروا .. انظــروا كيــف اَن
 .. اخلارجني عن طاعيت ،اْلبقني من يدي
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قال ه ه الكلمات   قف  فوق عربته، ضرب اخليل فصهلت وحتركت، فكانت فرع الضرب عليهدا 
خرهم وخدان ن ل آو  ،لنصرته،   اندفعوا خلفه مسرعني بقوته، واطمأنواجيشه   َ فتقو  تكاد تطر، 

 ة البحر ..جلْ مع من خاضوا 

وملددا رأ  فرعددون موسدد  عليدده السددالم واقفددا  علدد  الشدداطو، رفددع قوسدده وسدددد سددهمه حنددو صدددره، 
فاصددطدمت العددرابت املندفعددة خلفدده بعضددها فاصددطدمت عجلددة عربتدده بصددخرة قاسددية فانقلبددت بدده، 

 هدير املياه .. زح  فرعون حى خرج من حتت عربته، فارجتت األرن وارتفع صوت، ببعح

ؤوسدهم أن تنهدار فدوق ر  ،ميداه البحدر الديت متاسدكت إجدالال  ألمدره -اجلبار املنتقم  -هللا أمر حينها 
 .. أوعني، أتباعا  ومتبوعني

  فاختلى صريخ اجلند بصوت تكسر العرابت، بصهيل اخليل ال ي حياول أن يقاوم الغرق ..

 األنفاس األخرية 
ميددداه البحدددر بعلدددو اجلبدددال  تنهدددار فدددوق رأسدددههدددو ذا  هددداه .. رعدددون وحددددسدددلى هللا الضدددو  علددد  ف  

!! فدداملوت  صددرا مددن أعماقدده طالبددا الغددوع والنجدداة؛ هددا هددو يطددل عليدده شددب  املددوت، و الشدداخمات
 .لاألمواج إال بيده، الضعيفة وجسده النحي حييى به، والغرق يدركه، وال يستطيع مقاومة

جناتده    فيهداأر  -وهدو يلدتقى أنفاسده األخدرة  –لده خداطرة  تخطدر فلما أيقن أنه هال  ال حمالة، 
إسرائيل قد ركبوا هد ا الطريدق، فوصدل هبدم إىل شداطو النجداة، وإن  إن بين .. من ه ا املوت احملقق

هك ا فك در  -ال ي فعل هبم ه ا هو إهلهم ال ي آمنوا به، وأنه لو آمن هب ا اإلله لنج اه كما جناهم
فتخل د  عدن آهلتده الديت كدان يعبددها، إذ للدت هد  عنده يف هد ه الشددة،  -وقد ر يف حلظات الغدرق 

 احلق، وكل آهلة غره ابطل وضالل!وإنه لي من ابإلله ال ي آمنت به بنو إسرائيل.. إنه اإلله 

َرائِيَل َوَأاَن ِمـــَن َحـــ   ِإَذا َأْدرََكـــه  اْلغَـــَر   قَـــاَل آَمْنـــت  أَن ـــه  اَل ِإلَـــَه ِإال  ال ـــِذي آَمَنـــْت بِـــِه بـَن ـــو ِإْســـ ﴿
 .90يون : ﴾اْلم ْسِلِمنَي 
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لقومدده ولنفسدده قددوة هائلددة خميفددة،  كددل أرديتدده الدديت تددنفخ فيدده فتظهددره  سددقى عددن فرعددونفسددبحان مددن أ
لقد تضا ل وتصاغر واستخ  ؛ فهو ال يكتف  حين يعلن إوانه حين ال إله إال ال ي آمنت به بنو ف

 « !!َوَأاَن ِمَن اْلم ْسِلِمنيَ »إسرائيل بل ي يد يف استسالم قائال :

وكدد ل  حددال فرعددون كددل عصددر مددع اإلصددالح .. حددى  إذا أدركدده املددد  اإلصددالح  ، وثددورة اسدد جاع 
احلقددوق الباسددلة قددال: آمنددت أن كددم بشددر، وأن  لكددم حقوقددا  ضدديعتها علدديكم، وأن  هندداك شدديئا  امسدده 

 اإلصالح وأا اليوم من املصلحني !! 

 لمسددتنكرا  فقددا ورد علدد  طلبدده، (1)إوددان املضددطرين ا ددربين، ألندده آمددن ان فرعددونلددم يتقبددل هللا إوددف
 .91يون : ﴾آْْلَن َوَقْد َعَصْيَت قـَْبل  وَك ْنَت ِمَن اْلم ْفِسِديَن : ﴿ سبحانه وتعاىل

 حيث ال اختيار وال فرار؟ آْلن

 وقد سبق العصيان واالستكبار؟ آْلن

 إن ف ذلك لعوة 
 .. يعاجل سكرات املوت وكرابتهوهو البحر، إىل أعماق  –عال يف األرن  ال ي -فرعون  غاص

                                                           

ُنوا َحتَّر  َيرَرُوا اْلَعرذاَب اأْللررمَ »ص احي ال ياال ال  ف ات ر    س ي    طلبهللا  ( كالر ه ي يإل  الر ي بالط ، ه 1)  قتي   تر ف ات ر،    تر   تهللا ك لت  ر  تر  .«َفال ُيْيم 
  » ي  ي ُ كتَ هلر يست    ق ت  ال فتال  ،غلت   ق ت د ي غ ق   تر ق  تهللا،    ت  ب تي قر  ق ي ي  ت ي  يأل ت   ي ت   لحتظت ه  لت   ي  ستال ! فكتالر ي  تالحل  هت ي  غت ي بتالط ً 

ين   ف   إ ْكراهَ   فت قى يآلمت ، ي  تال   الت  بتهللا  قات ف  ي  لقت  ، ي ت  ،  لغت  ب تي ال  ن  الحتهللا جتالا ي   ق ت د، غلت  - ي ل ظتال  هت   فتي – بتال  لتؤ ر  تر فن  الر ،«اله  
رري  لا    َرْعَمُلررونَ  ينَ ل لَّررذ   التَّْوَبرر ُ  َوَلْرَسرر   ص ﴿  قتت د  ت تتال   ستتب الحهللا     ج تت ًي،  تتهللا  يستستتل  ا الحتتاًل، ي  تت  رر  قرراحَ  اْلَمررْو ُ  َأَحررَهُهمُ  َحَضرررَ  إ ذا َحتَّرر  السَّ  َو َ  اآْلنَ  ُتْبرر ُ  إ ن  
ينَ  ارس  َوُهمْ  َرُموُتونَ  الَّذ   .18صي حسالا﴾  ألرما   َعذابا   َلُ مْ  َأْعَتْهنا ُأولل كَ  ُوفَّ
 ُولُُّ رمْ  اأْلَْرض   ف ر  َمرنْ  آَلَمرنَ  َربُّركَ  َشرا َ  َوَلوْ ﴿  لؤ ح ي، قر ال  كلل  ي مل  سب الحهللا ي     ألج  يإلجبال  ي  الر ي  طل   كالر      ،يإلجبال  ي  الر    ظال  فل  
رع ا ن ينَ  َرُووُنوا َحتَّ  النَّاَس  ُتْكر هُ  َأَفَأْن َ  َجم   ف ات ر  الت  ي    ت ي ي  ج ت ير، ي  تالر لتق ت  قر  ق ت  حؤ ر، ال ق  حؤ ر قر في ي م ال   حال ت      حهللا ،99صل حس﴾ ُمْيم 
 ف ر  َخَلرْ   َقرهْ  الَّت ر  َّّ   ُسرنَّ َ  َبْأَسرَنا َرَأْوا َلمَّرا إ رَمراُنُ مْ  َيرنَفُعُ مْ  َرركُ  َفَلرمْ ( 84) ُمْشرر و ينَ  ب ره   ُونَّا ب َما َوَوَفْرَنا َوْحَههُ  ب اّللَّ   لَمنَّا َقاُلوا َبْأَسَنا َرَأْوا َفَلمَّا! ﴿  ق لهللا     ي  الحهللا
ه   َباه  رَ َوخَ  ع   .85ص غالف ﴾  اْلَكاف ُرونَ  ُهَنال كَ  س 
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يـِق َوَلْو تـََرى ِإْذ يـَتَـَوع  ال ِذيَن َكَفر وا املالِئَكة  َيْضرِب وَن و ج ـوَهه ْم َوَأْدَِبَره ـْم َوذ وقـ وا َعـَذاَب احْلَرِ ﴿ 
َ َ لَــيْ 50) ٍم ِلْلَعِبيــِد )( َذلِـَك ِ َــا قَـد َمْت أَيْــِديك ْم َوَأن  ا ( َكـَدْأِب آِل ِفْرَعــْوَن َوال ــِذيَن 51َس ِبظَـال 

َ َ َقِويٌّ َشِديد  اْلِعَقابِ  َ   ِبذ ن وِِبِْم ِإن  ا َِ  فََأَخَذه م  ا ْبِلِهْم َكَفر وا ِِباَيِت ا  .52األنفال: ﴾ِمْن قـَ

ت العسدددكرية احملطمدددة، واخليدددول وحدددني عددداد البحدددر حلالتددده، وهددددأ املدددوج .. طفدددت علددد  املدددا  العدددراب
 سواد قا  همعل  وجوهو  مبسوطة أذرعهمخة، تفمن بطوهنمو حلْمها متهت ، جنود جثثهم الغارقة، و 

لظداملني ينف ون أوامر ارغم أهنم مل يكونوا سو  أتباعا  ، من شدة ما عاينوه من ع اب أعده هللا هلم
و خالهلدم من األرن يف الظلم انتشر فل او ما  ذ وال سو ا  عن سادهتم  يقلون ال، ولكنهم والفاسدين

 .أيديهم و بقوهتم الناس عل  والبغ  القهر مورس وإ ا

وا األطفال الرْ  ع؟ أليسدوا هدم مدن رو عدوا النسدا ؟ أليسدوا هدم مدن اقتدادوا السدحرة ض  أليسوا هم من ذحبا
وقط عددددوا أيددددديهم وأرجلهددددم مددددن خددددالف ؟ 
 أليسدددددوا هدددددم مدددددن عددددد بوا املاشدددددطة وحر قدددددوا
أطفاهلدددا أمامهدددا ؟ أليسدددوا هدددم مدددن طددداردوا 
املصددددلحني أمثدددددال "مددددد من آل فرعدددددون" يف 
اجلبال ؟ أليسدوا هدم مدن سدجنوا املعارضدني 
لفرعدددون وأذاقدددوهم سدددو  العددد اب ؟ أليسدددوا 

 .!؟  نيب من األنبيا مع فرعون لقتلهم من خرجوا 

 .؟! وأتباعه جنده لوال فرعون هو فمن

 .85﴾ النمل:ْم ِ َا ظََلم وا فـَه ْم اَل يـَْنِطق وَن َوَوَقَع اْلَقْول  َعَلْيهِ  ﴿

 أما فرعون فقد ق فت جثته موجة غاضبة فألقت به عل  رمال الشاطو !
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ـْوقـَه ْم  » األرن بغيا  وعدواا ، وقال: مألال ي  ها هو َناَءه ْم َوَنْسَتْحِيي ِنَسـاَءه ْم َوِإان  فـَ َسنـ َقتِ ل  أَبـْ
ها هو ال ي ، «اَي أَيـ َها اْلَمَأ  َما َعِلْمت  َلك ْم ِمْن ِإَلٍه َيرْيِي » قال يوما   ها هو ال ي، « قَاِهر ونَ 

كومدا  مدن قد صار يف حلظات جثة هامددة، و ل؛ «َأاَن رَب ك م  اأْلَْعلى»  بلإ به الكرب والغرور أن يقول
 !؟أين ملكه؟ وأين سلطانه؟ وأين بطشه؟ وأين جربوته، حلم، ت كم األنوف رحيه!

َوِإن  َكِثرياً ِمَن الن ـاِس َعـْن آايتِنـا لقد ذهب كل ذل  عنه، وتعر   من كل ش   كان بني يديه! ﴿ 
 ! ليتع؛ كل ظامل جبارو فليتع؛ فراعنة األمصار،  ،92﴾ يون :َلغاِفل ونَ 

علدد  رمددال  ملقدداة تددهجث  هددا هدد  
حيتددان البحددر الشدداطو، عافددت 

فقدد ، أتكلهاحيواات الرب أن و 
حدددني رد عليددده  فرعدددون وعدددد هللا
، أن جسدددددددده لدددددددن يبلددددددد إوانددددددده 
 إىل يدددددوم القيامددددددة عددددددربةليكدددددون 

 ،(2)لكدددل ظدددامل وفاسدددد وطاغيدددة
حيكددددددددددم بغددددددددددر مددددددددددا أندددددددددد ل هللا، 

يَك بَِبَدِنَك لَِتك وَن ِلَمْن َخْلَفَك آيَةً ﴿ ،وحيارب شريعة هللا وأوليائه  .92﴾ يون : فَاليْوَم نـ َناِ 

 فيا فراعنة كل عصر ..

دا ورهبدة   أعظمأأنتم  دا وأوسدع دولدة وأشدد بطش  النازعدات: ﴿ َأاَن رَب ك ـم  اأْلَْعلَـى ﴾  ؟ أمادن قدال: ملك 
 .258﴾ البقرة: ﴿ َأاَن أ ْحِيي َوأ ِميت   ؟! وا خر ال ي قال:24

                                                           
حتهللا يإل تهللا ال   ت    ي تهللا، ف ات ر  يرص  قتالد ي تب ض ف ات ر، ج  تالر للفت  ب ر ي ب                ال ِّ،ت (2)  قر اتالا قتي ستب الحهللا ي  ت     تر قمت ى؟  ت   ستل جك  يا

 قحتهللا ف   فت ي  ق قتتهللا، ي ت  ق  تهللا  تر بقتي  تر لحظت    تت  غت خ، قتي ف ات ر  قر فتي ات  هحال   ك ر  ال  ت  غال خ؛  ل ير ق  ج ف  للف  ك ال ج  الحهللا ي ب   للف 
 .طالغ    س فالً  جبال يً  كالر قر ب ي  لج  ك، ا      قب  با ،  ج ي
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 أمل تعتربوا من مصربا ومصر أمثاهلما ؟!

ددَره، وسددجنتم أولحدداربَتم هللا ورسددوله، وأبطلددتَ اي مددن  َِ  ه  يددام شددرعَعه وأمع ــْم َأْم َعلَــى ا َ   َأِذَن َلك  ﴿ آ
 .؟!! 59يون :  تـَْفتَـر وَن ﴾

ا تْ   قفون بني يَدي العَمل  احلق ي اجلباار، فماذا تقولون؟ هل عندكم ْحجاة أو مع رة؟و غد 

إىل يدوم  (دأبه  ولعنته تلحق بكل من يسر عل  )مصر فرعون موسف ،انتبهوا وحتسسوا خطواتكم
 ..إن ار جرس يف آذانكم لتدق خل د هللا قصة فرعون يف القرآن ل ا  القيامة،

( َوْيـــل  18( َكـــَذِلَك نـَْفَعـــل  ِِبْلم ْاـــرِِمنَي )17(     نـ ْتـــِبع ه م  اْْلِخـــرِيَن )16﴿ َأَ ْ نـ ْهِلـــِك اأْلَو لِـــنَي )
ِبنَي﴾   .19النازعات:يـَْوَمِوٍذ ِلْلم َكذِ 

 األوضاع ف مصر بعد هالم فرعون
انددت مصددر فدد ة مددن االنفددالت السياسدد ، إذ أن الوجهددا  والساسددة وال عمددا  خرجددوا تعاطفددا  مددع ع

فقدددد  ؛كمددا عانددت مصددر مدددن االنفددالت األمددينمددن غددرق ومدددوت،   هقددو فرعددون وجنددوده فالقددوا مدددا ال
 وقد هلكوا معه غرقا .يف ه ه املعركة،  سحب فرعون كل اجلنود تقريبا  

األمدور واسدتقرت األوضداع مدرة ، إىل أن هددأت وضد  واضدطرابإىل فيف مصدر أمر الناس ل ا صار 
 .أخر 

 نسيم احلرية
ونعيمهدا إسدرائيل إىل سدعة الددنيا  ، انتقل بنورعون اليت جعلها سجنا  ومقربة لشعبهومن ضيق دنيا ف

َنا اْلَقْوَم ال ِذيَن َكان وا ي ْسَتْضَعف وَن َمَشـاِرَ  اأْلَ ﴿ واستنشقوا نسيم احلرية  ْرِض َوَمَغارِبـََهـا َوَأْورَثـْ
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 ال يِت َِبرَْكَنا ِفيَها َوتَ ْت َكِلَمت  رَبِ َك احْل ْسَن َعَلى َبيِن ِإْسَرائِيَل ِ َا َصبَـر وا َوَدم ـْراَن َمـا َكـانَ 
  137األعراف: ﴾ َيْصَنع  ِفْرَعْون  َوقـَْوم ه  َوَما َكان وا يـَْعِرش ونَ 

ا  يف بددددين إسددددرائيل، يدددد كرهم مبددددنن هللا علدددديهم الدددديت خطيبدددد –وإىل جددددواره هددددارون  –ووقدددد  موسدددد  
 تستوجب منهم م يد من الشكر والطاعة هلل ع  وجل :

َِ  َعَلْيك ْم ِإْذ َأجْنَاك ْم ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيس ـوم وَنك ْم  ﴿ َوِإْذ قَاَل م وَسى ِلَقْوِمِه اذْك ر وا نِْعَمَة ا
َنــا ــوَء اْلَعــَذاِب َوي ــَذِبِ  وَن َأبـْ ــْم َعِظــيم  س  ــْم بَــاَلء  ِمــْن رَبِ ك  ءَك ْم َوَيْســَتْحي وَن ِنَســاءَك ْم َوِف َذِلك 

 7إبراهيم: ﴾  ( َوِإْذ َتََذ َن رَب ك ْم َلِوْن َشَكْرُت ْ أَلَزِيَدن ك ْم َوَلِوْن َكَفْرُت ْ ِإن  َعَذايب َلَشِديد  6)
ر اخلوف والف ع اليت  وتفارقهم مشاع ما كاد بنو إسرائيل خيلصون من يد فرعون -لألس   –لكن 

؛ حترك فيهم دا  اخلديعدة والعنداد، و  - حى تنب هت فيهم غري ة املكر والل م -عليهم كانت مسيطرة
قد اعترب بنو إسرائيل ما حصلوا عليه من حرية بعد هالك فرعدون فبدأت بوادر التمرد يف الظهور، ف

علد  يدد نبيده موسد  عليده السدالم، فعانددوا  إ ا هدو حدق مكتسدب، ولدي  حمدح مندة مدن هللا تعداىل
 أوامره وعصوا تشريعاته ..

لينبت ابطل جديد عل  ساحة احلياة، بعد هالك الباطل األكرب، ولتستمر قصدص صدراع احلدق مدع 
 إىل قيام الساعة .. الباطل دون توق 

 !ومن هم ه ال  القوم؟؟ رأوا قوما يعكفون عل  أصنام هلمفما ال ي حدع عندما  -

وكيد  أقدنعهم بعبدادة عجدل صدنعه أمدامهم بيدده  مدن البدايدة ؟ ومدا قصدة حياتده السدامريمن هو  -
 ؟!

أن يقتلددوا  اإسددرائيل حددى تكددون طريقددة تددوبتهم منهدد بنددوالشددنيعة الفظيعددة الدديت فعلهددا ومددا اجلروددة  -
 !أنفسهم ؟
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 وملاذا ْصعق الوفد املرافق لسيدا موس  عند جبل الطور ؟ -

 ؟ يف القرآن ابمسها ةوما سر تسمية أطول سور  ؟رة بين إسرائيلما حكاية بقو  -

 ؟ وهم عل  مشارف فلسطني خاف منهم بنو إسرائيل نما حكاية القوم اجلبارين ال ي -

 وصفه هللا ابلكلب ؟!!فهد بلعام بن ابعورا  ال ي انتك  وما حكاية العابد ال ا -

 أين التق  موس  ابخلضر، وما سر غمون شخصيته ؟ -

 من ال ي آلت إليه قيادة بين إسرائيل بعد موت موس  وهارون ؟! -

مع  نيب هللا موس كفاح من قصة   –مبشيئة هللا تعاىل  –كل ه ا وأكثر سنتطرق إليه يف ج   آخر 
 .. فانتظروا ..  بين إسرائيل

َنا ِإْصًرا َكَما مَحَْلَته  تـ َؤاِخْذاَن ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأاَن رَبـ َنا َواَل حَتْمِ  رَبـ َنا اَل  » ْل َعَليـْ
ْلَنا َما اَل طَاَقَة َلَنا ِبِه َواْعف  َعن ا َواْيِفْر َلَنا  ْبِلَنا رَبـ َنا َواَل حت َمِ  َعَلى ال ِذيَن ِمْن قـَ

 «. َواْرمَحَْنا َأْنَت َمْواَلاَن فَاْنص ْراَن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ 
 

 «.َسِلنَي َواحْلَْمد  َِِ  َربِ  اْلعاَلِمنيَ َوَسالم  َعَلى اْلم رْ »

 كتبه راجياً ُماورة األنبياء واملصلحني 

 حممد جنايت سليمان

 دمنهور -البحرية  –مصر 

 ذا العمل فار يوم اخلميسالصياية النهائية هلُت االنتهاء من 

 م.2016يوليو  28هــ ،  1437شوال  22 
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 وصية ..
إذا وجدت خطدأ   -من ابب إثرا  ه ا العمل ومشاركيت يف الثواب  -ي أرجو من  أيها القارئ الع  

الطبعددة األوىل صددحين مبحددوه أو تعديلدده، فقددد اعتددربت أو عيبددا ، أو إسددهااب  ال طائددل مددن ورائدده، أن تن
كمدا أنده   ،واليهددم فالنقدد مند  يبدين ؛من ه ا الكتاب مكتوبة بقلدم رصداص اح امدا  ملمحداة نقددك

ولدددديكن بيننددددا تعددددارف،  ن الكمددددال هلل وحددددده، وأن العصددددمة ألنبيائدددده ورسددددله،شددددهادة اطقددددة علدددد  أ
( أو عدرب صدفحات 002)01091500080وتواصل مستمر عدرب التواصدل اهلداتف  علد  رقدم : 

 (1)جتماع التواصل اال
   

 شكر وتقدير
 .. أتوجه ابلشكر والتقدير والعرفان ابجلميل

 . ظالل القرآن"يف"إىل روح األديب الشهيد سيد قطب صاحب تفسر 
 .للقرآن" عبد الكرمي يون  اخلطيب صاحب "التفسر القرآ الراحل إىل روح املفكر و 

فاقتبسدددت مدددن تفسدددربا اقتباسدددات عديددددة ، فلقدددد اسدددتفدت مدددن تفسدددربا للقصدددة اسدددتفادة كدددرب 
 ، حى ابت من الصعب عل   حصرها فاقتض  التنويه.وزعت يف كل صفحات الكتاب تقريبا  

الددد ي سددداعدتين روايتددده "أرن اإللددده" علددد  معايشدددة  أمحدددد مدددراداألسدددتاذ/ أشدددكر الكاتدددب كددد ل  
الدراميدة والتخيليلدة يف عدح املشداهد بابلدنص أو ابملعدىن منها  وقد اقتبست ،أحداع القصة وليلها

 ، فاقتض  التنويه.داخل الكتاب بعح املواق 
 

                                                           

(1 )https://twitter.com/AlDa3eeyaa 
 ق  ف س    

https://www.facebook.com/NagatiOfficial 
 

https://twitter.com/AlDa3eeyaa
https://www.facebook.com/NagatiOfficial
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 املراجع 
 

  القرآن الكري تفسريكتب أواًل    
 بروت. -طبعة دار الشروق  –يف ظالل القرآن: سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب تفسر  -
 القاهرة. -دار الفكر العريب طبعة  –التفسر القرآ  للقرآن: عبدالكرمي يون  اخلطيب  -
هللا ال ك ، طبعة تفسر اجلامع ألحكام القرآن: أبو عبد هللا حممد بن أمحد القرطيب، حتقيق: د/ عبد  -

 .ة الرسالةم سس
 تفسر القرآن العظيم: لومام احلاف؛: عماد الدين إمساعيل بن كثر، طبعة م سسة قرطبة. -
 تفسر التحرير والتنوير: حممد الطاهر بن عاشور، طبعة الدار التونسية. -
 .ر اليومأخباطبعة  –امل ل : حممد متويل الشعراوي  -اخلواطر  –تفسر الشعراوي  -
 .القاهرة –دار السالم  طبعة -امل ل : سعيد حو    -فسر األساس يف الت -
اهليئة املصرية العامة  طبعةتفسر القرآن احلكيم )تفسر املنار(، امل ل : حممد رشيد بن عل  رضا  -

 .للكتاب
تفسر اجلاللني، جالل الدين حممد بن أمحد احملل  وجالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوط ،  -

 القاهرة. –احلديث  طبعة: دار
أضوا  البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن، حممد األمني بن حممد بن املختار اجلكين الشنقيط ، طبعة:  -

 .لبنان –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بروت 
ابدي، أ بصائر ذوي التميي  يف لطائ  الكتاب الع ي : جمد الدين حممد بن يعقوب الفروز -

 عل  النجار، طبعة املكتبة العلمية.حتقيق:حممد 
 بن مسعود بن احلسني حممد أبو السنة، حمي : امل ل (، البغوي تفسر) القرآن تفسر يف التن يل معامل -

 .بروت– العريب ال اع إحيا  دار طبعة، املهدي الرزاق عبد: احملقق، الشافع  البغوي الفرا  بن حممد
 ، طبعة: إبراهيم البسيو حتقيق، هوازن بن عبد املل  القشري  بنعبد الكرمي :اإلشارات لطائ  -

 .اهليئة املصرية العامة للكتاب
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 .دمشق – الفكر دار، طبعة ال حيل  مصطف  بن وهبة. د: الوسيى التفسر -
 – والتوزيددددع والنشددددر للطباعددددة الصددددابو  دارطبعددددة  الصددددابو ، علدددد  حممددددد: امل لدددد : التفاسددددر صددددفوة -

 .القاهرة
فسر البحر احمليى، حممد بن يوس  الشهر حييب حيان األندلس ، حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد ت -

 .لبنان/ بروت -الشيخ عل  حممد معون، طبعة: دار الكتب العلمية  -املوجود 
صر السعدي، طبعة م سسة تيسر الكرمي الرمحن يف تفسر كالم املنان: للعالمة: عبد الرمحن بن ا -

 .الرسالة
  الشريفكتب احلديث اثنياً    

 .البخاري عبدهللا أبو إمساعيل بن حممد: امل ل : البخاري صحي 
 .النيسابوري القشري احلسن أبو احلجاج بن مسلم: امل ل : مسلم صحي 
 عمدددرو بدددن شدددداد بدددن بشدددر بدددن إسدددحاق بدددن األشدددعث بدددن سدددليمان داود أبدددو: امل لددد : داوود أيب سدددنن

 .األزدي
 .ال م ي الضحاك، بن موس  بن َسوعرة بن عيس  بن حممد: مل ل ا: ال م ي سنن
 .اخلراسا  عل  بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد أبو: امل ل : النسائ  سنن

 آدم، بددددن جندددداي بددددن نددددوح احلدددداج بددددن الدددددين، اصددددر حممددددد الددددرمحن عبددددد أبددددو: امل لدددد : اجلددددامع صددددحي 
 .األلبا  األشقودري

 
  قصد القرآنكتب اثلثاً   

 .بروت - دار إحيا  ال اع العريب، طبعة الوهاب النجار عبدد.صص األنبيا ، ق -

 .مكتبة اإلوان، طبعة والدعاة، حممد بيوم دروس وعرب للدعوة القصص القرآ   -

 دار التقو .طبعة من عظما  أمة اإلسالم غروا جمر  التاريخ، جهاد ال اب ،  100 -

 .دار الفجر لل اعطبعة   أبو ع ي ، قصص القرآن دروس وعرب، سعد يوس -
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 .اقرأ طبعة م سسةصص القرآن، حممد سعيد مرس ، دروس من ق -

  .بروت– مطبعة وأوفسيت منرقصص القرآن، حممد أمحد جاد املوىل،  -

 .دار التقو بعة طقصص القرآن، حممود املصري،  -

 .بروت -دار الكتب العلمية  طبعة أحسن القصص، عل  فكري ، -

 .عفي  عبد الفتاح طبارة، طبعة دار الكتب، مع األنبيا  يف القرآن الكرمي -

 .مع قصص السابقني يف القرآن، صالح عبد الفتاح اخلالدي،  دار القلم، دمشق -

 .الدار املصرية اللبنانية، طبعة بدرانحتقيق وال  ، أبو جعفر حممد بن جرير الطربي، قصص األنبيا -

 .مكتبة الصفا، طبعة بن حممد نور الدين آل نوفلدي قصص القرآن، مح -

  مقاالتو كتب منوعة رابعاً   
 طبعة دار الشروق. –أمحد مراد  –رواية أرن اإلله  -

 موقع أهل القرآن. –أمحد صبح  منصور  –كتاب مصر يف القرآن   -

 .األلوكة شبكةموقع  - هناية فرعون وبداية شعب هللا املختار، د.حممد إبراهيم فرحاتكتاب    -

 .د سيد طنطاوي، طبعة: دار الشروقبنو إسرائيل يف الكتاب والسنة: د/ حممكتاب 

طبعدة بن أمحد بدن مسدعود الَكدَواكييب  عبد الرمحنأتلي /  "طبائع االستبداد ومصارع االستعبادكتاب "  -
 حلب. –العصرية  املطبعة

موقدددع شدددبكة  حممدددد إهلدددام  /كاتدددبلل" موسددد  عليددده السدددالم ومهدددارة جتددداوز الشخصدددنةمقدددال بعندددوان " -
 .ا لوكة
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 –زغلول النجدار  كتور/ د لل "العلمية داللتها ومغ ي الكرمي القرآن يف الكونية اإلشارات"بعنوان مقال  -
 جريدة األهرام.موقع 

مركدد  تفسددر موقددع ، بددن أمحددد بددن عبددد الع يدد  الفددراج دمحددللكاتددب/  "  تددوىل إىل الظددل"بعنددوان مقددال  -
 .لقرآنيةللدراسات ا

مسدداعد بددن سددليمان بددن اصددر للكاتددب/  "يف سددورة القصددص لطددائ  مددن قصددة موسدد مقددال بعنددوان " -
 مرك  تفسر للدراسات القرآنية.، موقع الطيار

موقدع  – القدامس  احلسدين إمساعيل " للكاتب/ ب سحرة فرعون ومل يتب سحرة عصرامقال بعنوان " -
 رأي اليوم.

 .طريق اإلسالمموقع  –حممد إهلام  للكاتب/  "اعنيإعالم الفر مقال بعنوان " -

 -حممدددد حامدددد الفقددد  /لشددديخلعدددون يسدددومونكم سددو  العددد اب( )وإذ جنينددداكم مدددن آل فر مقددال بعندددوان  -
 .موقع شبكة ا لوكة

 موقع دنيا الوطن. – إمساعيل صادق حممدللكاتب/  "الفرعونية مصر يف احلكم نظاممقال بعنوان " -

 موقع طريق اإلسالم. –حممد عل  يوس  " للكاتب/ تدبر سورة القصصنوان "سلسلة مقاالت بع -

 عمرو خالد.للدكتور/ ، "2قصص القرآن جتلف يو  بعنوان "حلقات برام   سلسلة -


