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بسم اهلل الرمحن الرحيم
وصحبأمجعُت.
ه
احلمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على نبينا زلمد وعلى آلو
حنمد اهلل محدا كثَتا طيبا مباركا ونسألو مبنو وكرمو أن جيعلنا من أىل القرآن ويعيننا على قراءتو وفهمو وتدبره ومصاحبتو
فهو وحده ادلستعان وعليو التكالن وال حول وال قوة إال بو.
نقرأ اليوم من سورة األعراف ،ىذه اآليات اليت يصف اهلل عز وجل فيها عداوة فرعون دلوسى عليو السالم وكيف كان
حالو معو .ورغم أن ىذه القصة قد تكررت يف القر آن ،لكن يف كل موطن ذلا كما تعلمون يرد معٌت ومفهوم

مختلف عن

ادلوطن الثاين.
ولذا سيتكرر معنا يف ىذا الشهر الوقوف على ىذه القصة وا النتفاع من بعض عربىا ،وما كررىا علينا رب العادلُت ال
لنعترب يف كل موطن لالعتبار.
اخًتنا من ىذه القصة ،طبعا قصة موسى عليو
السالم يف األعراف طويلة ،أتت على اجلزئُت من قصتو

،

أتت على اجلزء ادلختص بقصتو مع فرعون  ،وعلى اجلزء
ادلختص أيضا بقصتو مع قومو.

وىنا يظهر دتيز سياق

األعراف عن غَته .
اخًتنا من بُت ىذا السياق ،ادلوقف الذي حصل من
آمنَّا
فرعون ومن مأله بعد أن وقع إديان السحرة ،دلا {قَالُوا َ

ِ
اا َو } وىو يظن يعٍت فرعون
َِ ِّب الْل َالَ َي َا ِّب ُم َ
وو ٰى َ َه ُ
يظن أن كل شأن حيصل للخلق إمنا من بعد إذنو! فقال
َو َآ َ َو لَ ُ ْل } مث قلب املسألة عليهم وجعل أن ىذا جزء من ادلكر  ،وىددىم أنو سيقطع أيديهم
فرعون { :آ ََم ْلن ُ ْل لَ ُ قَـ ْل َ أ ْل
وأرجلهم ،فما كان منهم إال عدم العناية بذلك ،قالوا { :قَالُوا ِ َّا ِلَ ٰى َاِّبـنَا ُم ْلنـ َ ِ ُو َو} غَت مهتمُت بتهديده  .وطلبوا من ربنا،
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فما كان ىذا منهم أتى قومو فقالوا لو ما سنسمع اآلن وما سيتبُت من
قالواَ { :اـَّنَا أَ ْل ِ ْل َ َْلـنَا َ ْلـ ًا َ َـ َو َّـنَا ُم ْل ِ ِ َي} ل
خالل اآليات كيف يكون ىؤالء ادلأل فاسدين مفسدين وىو فاسد يقودىم!
وىذا حتقيقا دلا مضى من سورة األنعام فإنو سبحانو وتعاىل أخرب عن ىذه الوالية اخلطَتة أخرب عنها يف سورة

األنعام

وأخرب عنها أيضا يف آخر سورة األعراف.
ضا ِ َ ا َ ا ُوا َ ْل ِ ُو َو} نويل بعض الظاملين بعضا،
يف سورة األنعام قال عز وجل َ َ َ { :لِ َ ـُ َولِّبي َـ ْل َ اللَّالِ ِ َي َـ ْل ً
خفهم ويف موقف ىم حيرشوه ! فادلوقف
فهذا أول درس نفهمو اآلن عندما سنقرأ اآليات ،كيف ىؤالء القوم يف موقف ىو يست
الذي بُت أيدينا اآلن ىم حيشروه على موسى وقومو  ،بعدما حصل عدم العناية من السحرة الذي ن انقلبوا إىل اإلديان ،عدم
العناية بو وبعذابو ،فحرشوه كما سنسمع.
ِ ِ ِ
وو ٰى َ قَـ ْلوَم ُ لُِـ ْلف ِ ُد ا ِي األاض َ َ َ َا َك
قال عز و جل َ { :قَ َ
اا الْل َ َ ُ مي قَـ ْلو ْل َ ْلو َو } ماذا يقولون؟ {أََ َ ُا ُم َ
اا ونُـ َ ِّب أَ ـنَاءه َ حِي ِ اءه ِ َّا َـوقَـ قَ ِ
ِ
اه ُ َو}.
َآل َ َ َ } فلما حرشوا {قَ َ َ ُ ْل َ ُ ْل َ ْل َ ْل
َ َ ُ ْل َ ْل ُ ْل
ىنا نقتل أبناءىم ونستحيي نساءىم غَت القتل األول لذلك يقولون قوم موسى حنن أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد
ما جئتنا ،لكن سنقف مجلة مجلة عند ىذه اآلية .
اا الْل َ َ ُ ِمي قَـ ْلوِ ِ ْل َ ْلو َو } ىؤالء الذين دتالؤوا وتظاىروا على موسى عليو السالم ،فتماأل ىؤالء القوم من األذى
{ َ قَ َ

وو ٰى َ قَـ ْلوَم ُ } يعٍت تدعو م ليفسدوا يف األرض ،يعٍت يفسدوا
والبغض الذي يف قلوهبم  ،وأصبحوا يقولون لفرعون{ :أََ َ ُا ُم َ
أىل رعيتك ،ويدعون إىل عبادة اهلل وحده ،وىنا ما ينتهي العجب ! ديثلون دور ادلشفق من الفساد ويرون أن الذي يدعو
للتوحيد ويدعو إىل طاعة اهلل سيفسد الناس!
وىذه الصورة الزالت متكررة يف كل زمان ،أن أىل الباطل يتهمون أىل احلق بأهنم ىم ادلفسدون ،واحلقيقة كما تكرر
يف كتاب اهلل {أََ ِ ـَّ ُ ْل ُه ُ الْل ُ ْلف ِ ُد َو َ ٰىلَ ِي َّ َ ْل ُ ُ َو } البقرة 12:فهذا أول الكالم ،أهنم حيرشونو على أن كيف تًتكهم
يفسدون اخللق بالتوحيد ،وىذا كما تبُت لنا بعدما رأوا عدم اكًتاث ادلؤمنُت بوعيد فرعون.
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يفسد وىذا أمر ،واألمر
فاهتموا موسى عليو السالم أنو ُ

فخاف ادلأل أن يًتاجع فرعون فجاؤوا لو بكالم يثَت غضبو،
الثاين وىو أهنم قالوا لوَ َ َ َ { :ا َك} يعٍت يًتككَ { ،آلِ َ َ َ } يعٍت يذرك ويذر عبادة آذلتك ،وىنا قراءتُت مشهورتُت ولكن
ادلختار ىذه القراءة يذرك أي يًتكك ويًتك آذلتك.
ورمبا ىذا يسبب عند البعض احلَتة أن فرعون ىو الذي قال أنا ربكم األعلى فادلتصور أنو ىو ادلعبود يعٍت ىو يرى
نفسو اإللو ،واحلقيقة أن فرعون كان من الصابئة عُبَّاد الكواكب .
وىؤالء عندىم رلموعة من االعتقادات ،يعٍت (القبط) ىم مشركُت يعبدون آذلة متنوعة من الكواكب  ،ومعبوداهتم ىذه
بزيس ،وىوريس .وىذه الكلمات اليت تدل عندىم على
ذلا أمساء ،من أشىرىا ،من أشهر ىذه ادلعبودات عندىم مايسمونو :ؤ
ثالوث ،رلموعة من أب وأم وابن ،وعندىم أيضا ما يسمونو ب " توق" وىو القمر وىو عندىم رب احلكمة  ،وأيضا عندىم
ما يسمونو "برع" وىو الشمس وىذا تتفرع منو آلة باعتبار أوقات شعاع الشمس ،وعليو بنو األىرام بطريقة معينة ليبقى كل
وقت يظهر ذلم فيو إلو ،تعإىل اهلل عما يقولون.
بنوتو  ،فرعون يعترب عندىم ابن اإللو ،ويعتقدون عقيدة احللول،
وكان أعظم ىذه األصنام ىو الذي ينتسب فرعون إىل َّ
حل فيو ،فيكون عندىم فرعون ىو ادلنفِّذ للدين ،وكان يـُ َعد إلو مصر  ،وكانت طاعتو طاعة لإللو؛ ولذا كان يقول كما
أن اإللو َّ
حكى رب العادلُت{ :أََا َاُّب ُ ُ ْلاألَ ْل َ } ،ويقول أيضاَ { :ما َ ِ ْل ُ لَ ُ ْل ِم ْلي ِلَ ٍ غَْل ِي}.
وفيما يذكر عنو كما ذكر ابن عباس رضي اهلل عنو ،أنو كان لو بقرة يعبدىا

 .ويف بعض الرو ايات كما ذكر احلسن

البصري قال :أن فرعون كان لو مجانة معلقة يف حنره يعبدىا ويسجد ذلا.
وقد ذكر الشهرستاين يف كتابو "ادللل والنحل" أن النمرود وفرعون يعتقدان أهنما إذلان أرضيان يقابالن اآللة السماوية،
فهم يعتقدون األلوىية من حيث األمر ،أهنم يتمكون من األمر ،أنو إلو يأمر ال من حيث اخللق ،يف كل زمان من ىو أكرب
منهم سنا وأقدم يف الوجود ،فادلقصود أن فرعون كان يعتقد بعقيدة احللول  ،ومن مث اعتقد أن اإللو يف السماء سواء الكواكب
حل فيو فأصبح ىو األمر الناىي.
أو ما ورائها ،قد َّ
وىذا كلو ينبهنا لشيء مهم جدا كان من الالزم التنبيو لو وىو أن بٍت إسرائيل دلا خرجوا من عنده ،وحترروا من العبودية
ض الْل ُ َ َّد َو َ} ،قالواَّ ِ { :و ِ َ ا قَـ ْلوًما َ َّا ِا َي} وقالواَّ ِ َ { :ا لَ ْلي َ ْلد ُخ َ َ ا َحَّ
كنا مسعنا أهنم دلا قيل ذلم ْ { :لاد ُخ ُوا ْلاأل ْلَا َ
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َ ْلخ ُ ُ وا ِم ْلنـ َ ا} وقالوا دلوسى { :ا ْل َه ْل أَ ْل َ َ َاُّب َ َـ َ ا َِ } ىذا كلو كان من آثار االستعباد واذلزدية ،ودلا نريد أن نفسر كما
سيأيت يف نفس سياق ىذه اآليات نريد أن نفسر كيف بعدما أن خيرجوا من عبودية فرعون ويُدعون إىل اهلل الواحد القهار،
يطلبون {ا ْل َ ْل لَنَا ِلَ ً ا َ َ ا لَ ُ ْل آَلِ َ ٌ} وال ينتهي األمر ىنا ،بل ينتقلون إىل عبادة العجل ،وملَ العجل خاصة؟ !
فهذا كلو يعٍت يقول لنا أن آثار االحتكاك بأىل الكفر حىت لو

كان مستعبدين عند أىل الكفر  ،آثارىا تتسرب

للنفوس ،وتظهر يف األفكار  ،وحىت لو كان العدو يعظم شيء فادلهزومُت أمام العدو يعظمو

ن ىذا الشيء  ،حىت لو كان

يعذهبم ،حىت لو كان يفعل هبم األفاعيل ،فإن القوم يعظمون العدو ويعظمون ما يعظم .
وىذا جواب لسؤال لو قرأمت قصة موسى عليو السالم يف األعراف ،سيظهر األمر متتابع دتاما .قومو يقولون لو َ َ َ َ { :ا َك
ِ
حلت فيو.
َآل َ َ َ } ،فيظهر أنو يعبد غَت اهلل ،باإلضافة إىل تعظيمو نفسو ،باإلضافة إىل اعتقاده أن األلوىية ّ
فإذًا ىو يرى نفسو ابن اإللو منفذ أمر األلوىية وحلت فيو األلوىية و يعبد العجل ويلبس اجلمان اليت يسجد ذلا..
كم يف ىذه القصة من معاين عظيمة تستلزم منا
وىكذا ،ويغرقو اهلل وينجي بٍت إسرائيل خيرجون فيفعلون الذي كان يفعلو! ف
مالحظة آثار اذلزدية.
كيف ىذه اذلزدية النفسية تفعل باخللق !
كيف يكونوا ضعفاء ويكون ىو قوي ويكون عدو ذلم ومع ذلك يقع منهم ىذا الذي يقع يف قلوهبم !
قال( :سنقتل) (ونستحيي) عادتو ىذه ،فأراد امل بالغة يف إ ذىاهبم فأراد أن يقتل من يقتل واالستحياء يعٍت يبقيهم
أحياء .وأراد أن يبقيهم أحياء لكي يتخذىم خدما وسراري ،قالَّ ِ { :ا َـوقَـ قَ ِ
اه ُ َو} دلاذا يقول ذلم ىذه الكلمة؟
َ ْل ُ ْل
ً
ألهنم الذين يريدون منو أن ينتقم ،فكأنو يف حال اعتذار ،فرعون يعتذر للمأل عن إبقائه عن استئصال موسى وقومو،
وكأنو يقول ذلم اطمئنوا ال يقدروا أن يفسدوا يف البالد ،وال أن خيرجوا عن الطاعة.
{ ِ َّا َـوقَـ قَ ِ
اه ُ َو} يعٍت غالبون باإلذالل  ،وفوقهم يعٍت متمكنُت منهم .وال تنسوا أن فرعون وقومو يتبادلون ىذه
َ ْل ُ ْل
ادلسألة مرة ىم يألبوه على موسى ومرة ىو يريد أن يفعل بو.
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اا موو لَِ وِم ِ
وىذا كما تبُت لنا أن ه من تولية الظادلُت بع ضىم ببعض ،ودلا وقع ىذا الكالم{ :قَ َ ُ َ ْل
ا ِ ا ِ َّو ْلاألَاض لَِّ ِ وِاثـُ ا مي َ اء ِمي ِ ِ
اد ِ َ الْل َاقَِ ُ لِ ْل ُ َّ ِ َي} فهو يأمرىم بالتوكل  ،وىو ىنا طلب نصر اهلل
ْل َ
ُ َ َ ْل َ ُ ْل َ
َ ْل ُ
وتأييده.

اوَ ِ نُوا ِال َّ ِ
ْل

الضر
الضر ،وما يصرب على ُ
وكل ىذا داخل يف االستعانة ،ويستلزم ىذا الصرب على ُ

إال من يعتقد أنو زائل بإذن اهلل،

مأجور عليو بإذن اهلل.

وطمنهم وعلل ذلم ،بأن األرض هلل ،يعٍت كأنو يقول ذلم افعلوا ذلك ألنو ال ديكن
أمر قومو باالستعانة ،وأمرىم بالصربَّ ،
أن ينازع أرض اهلل أحد ،فالظامل حكمو ال يدوم ،يورثها من يشاء ،وىذه إشارة إىل أن فرعون البد أن يزول ،و أراد من ىذا
خولو ىذا السلطان
األمر صرف اليأس عن أنفسهم ،ألهنم يرون بأعينهم قوة فرعون وسلطانو .وىو يطمئنهم بأن اهلل الذي َّ
قادر على نزعو ،ألن ملك األرض بل ملك كل شيء لو سبحانو وتعاىل .وىذا من ادلعلوم يقينا فإن اهلل ىو الذي يقدر دلن
شاء ملك شيء وىو الذي يقدر نزعو إن شاء.
قال َ { :الْل َاقَِ ُ لِ ْل ُ َّ ِ َي } ،والعاقبة ىي هناية األمر  .وقد تكرر ىذا ادلعٌت يف كت ا ب اهلل كما قال تع ا ىل يف طو:
{ َ الْل َاقَِ ُ ل وى } ،وكأنو يقال :البد أن ينزع اهلل ادللك والسلطان من ىذا الطاغية ،ويعطيها للمتقُت ،لكن ىل أنتم من
ادلتقُت؟!
إياث األرض يكون ألىل التقوى ،والناس فيهم متقون وغَتىم.
إذًا ر
عارضا ،و إما الستواء الناس يف عدم التقوى ،يعٍت كلهم غَت
عندما ترى أن غَت ادلتقُت ىم األولياء  ،فهذا إما يأيت ً
متقُت فيويل بعضهم بعضا ،لكن ىذه سنة ال تتخلى ،فك أ نو يقول ذلم إن صربمت على ما نالكم من ادلكروه واحتسبتم
واستقمتم ،ستكون عاقبتكم خَتا ،ويورثكم اهلل عز وجل ملكو سبحانو وتعاىل ،وىذا وعد منه ذلم بالعاقبة.
َو َأْل َِـنَا َ ِم ْلي َـ ْل ِد َما ِ ْلئَـنَا} يعٍت ما جرى عليهم من اذلوان واإلذالل قبل أن
فلما وعدىم{ :قَالُوا أُ ِ نَا ِم ْلي قَـ ْل ِ أ ْل
دب يف نفوسهم ،ولذا رد عليهم موسى عليو السالم مبا
يبعث موسى ومن بعد ذلك ،وىذا وصف للحال ،وبيان ليأس قد َّ
عساه يهدئهم ويصرف عنهم ىذا اليأس ،فقال ذلم راجيا متأدبا مع اهلل ،ومن أجل أن يُعلم أنو ال أحد يتكل على نفسو وال
َو ـُ ْل ِ َ َ ُد َّ ُ ْل } يعٍت إن األرض هلل فعسى ربكم أن يهلك عدوكم،
على تقواه ،بل يرجو رمحو اهلل{ ،قَ َ
اا َ َ َاُّب ُ ْل أ ْل
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وقال ذلمْ َ َ { :ل َ ْلخ ِ َف ُ ْل ِي ْلاأل ْلَا ِ
ض} كأنو يقول ذلم  ( :ال اق ل
َو
هلل ،وقال ذلم العاقبة للمتقُت ،فلما قالوا لو ىذا الكالم ادلليء باليأس ،قابل تلك اجلملتُت بو ذه اجلملتُتَ َ َ { ،اُّب ُ ْل أ ْل
ـُ ْل ِ َ َ ُد َّ ُ ْل }؛ ألن األرض هلل وقابل ويستخلفكم يف األرض لقولو عز وجل والعاقبة للمتقُت.
ي) فهاتُت مجلتُت متقابلتُت ،دلا قال ذلم إن األرض

أىال لذلك.
إ ًذا لست أنت إًلا للمتقُت ،األرض هلل والعاقبة للمتقُت ،فإذا كنت متقيًا كنت ً
واالستخالف كما ىو معلوم ،ىو أن جيعل اهلل عز وجل للعبد دت ّكن يف األرض فيخلف بعضهم بعضا يف األرض،
وينتفعون منها ،ويأيت ىنا شيء مهم جدا علينا التنبو لو يف ىذا السياق ،واالنتفاع منو يف كالم موسى عليو السالم ،فإنو
َو َأْل َِـنَا َ ِم ْلي َـ ْل ِد َما ِ ْلئَـنَا} ،رد
صلى اهلل عليو وسلم يقولَ { :ـَـ ْلنلَُ َ ْل َ َـ ْل َ ُو َو} ىم قالوا يائسُت{ :أُ ِ نَا ِم ْلي قَـ ْل ِ أ ْل
َو ـُ ْل ِ َ َ ُد َّ ُ ْل َ َ ْل َ ْلخ ِ َف ُ ْل ِي ْلاأل ْلَا ِ
ض} إذا حصل ىذا  ،ىل أنتم شعب اهلل ادلختار؟!
عليهم{ :قَ َ
اا َ َ َاُّب ُ ْل أ ْل

فكنو
تفعلون ما تريدون ؟! ال ىذا غَت صحيح  ،بل قال ذلم على وجو حتميل ادلسؤولية والتخويفَ { ،ـَـ ْلنلَُ َ ْل َ َـ ْل َ ُو َو} أ
يقول ذلم كونوا على حذر وال تنقلبوا عن طاعة اهلل  ،وال تعملوا ما ال يرضي اهلل ،وكأنو يقول إن أعطاكم وأنعم عليكم،
فالواجب االستكثار من الطاعة ؛ ألنو ناظر إليكم ،ىل أنتم متقون عاملون بعمل أىل التقوى مستمرين على ذلك ؟ فلتعلموا

أنو عليم مبا تعملون.
فإذا عملمت عمل أىل التقوى  ،أبقى عليكم النعمة  ،وإذا كنتم إن مكنكم تركتم الشكر واستعملتم البطر فحقيق أن
تكونوا شلن ينزع اهلل عز وجل منو النعمة  .وأنتم تعرفون كما مر معنا كيف أهنم بقوا يف التيو أربعُت سنة  ،والسبب يف ذلك
أهنم ما ائتمروا بأمر اهلل ،واهلل ناظر كيف يعملون.
على كل حال القوم كانوا يف اختبار بعدما ملكوا و أعطوا  ،ونظر اهلل إىل مسارعتهم يف طاعتو ،أو تثاقلهم عنها .وىذا
ليس شأن قوم موسى فقط بل ىذا شأن القوم كلهم  ،إذا أبالىم واختربىم نظر إىل أعماذلم وتقواىم  ،سارعوا يف الطاعة،
وشكروا رهبم من توفيقو .تثاقلوا و كثر انتقادىم ،ووقع منهم ادلعاصي يف وقت الطاعة فهؤالء حقا يستحقوا اخلذالن.
عرفنا أن ىذا اآلية يف سياق الكالم عن بٍت إسرائيل لكن ىي عامة ادلعٌت ،فينظر كيف تعملون  .مث أتى يف اآليات ما
يدل على اختبار وابتالء آل فرعون مبا يؤذن هبالكهم وذىاهبم.
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ىنا حصلت انتقالة إىل ذكر ادلصائب اليت أصاب اهلل هبا فرعون وقومو ،وىذه ادلصائب عبارة عن آيات دلوسى ،وىذا
من أجل أن يلجئ فرعون بٍت إسرائيل باإلذن باخلروج.
وىذا شيء من معجزات موسى عليو السالم ،بعد ادلعجزة الكربى اليت أظهرىا اهلل عز وجل دلوسى يف رلمع السحرة ،و
الذي يظهر يف السياق أن فرعون ما فعل ما قال من تقتيل بٍت إسرائيل ألهنم كانوا يعملون لو أعمال عظيمة أشغال يف
شللكتو ويف نفس الوقت ىو اعتذر لقومو ،قال :قتلناىم أم مل نقتلهم إنا عليهم قاىرون ال يستطيعون وإنا فوقهم قاىرون .
دلا قال إنا فوقهم قاىرون قال موسى عليو السالمَّ ِ{ :و ْلاألَاض لَِّ ِ وِاثـُ ا مي َ اء ِمي ِ ِ
اد ِ} فذاك سلدوع ،يعتقد
ْل َ ُ َ َ ْل َ ُ ْل َ
أنو سيبقى دائما قادر واحلقيقة أن األرض هلل يورثها من يشاء.
ادلقصد الذي يظهر أن موسى بقي يف قومو مد ة حياول مع فرعون أن يطلق بٍت إسرائيل وفرعون يعد وخيلف ،ألنو ىنا
َا ِ َو َو ِال ِّب نِ ي َـ ْل ٍ ِمي اللَّ ِ
اا لَ َ َّ ُ ْل َ َّ َّ ُ َو}.
{ َ لََ ْلد أ َ
َخ ْل َا آ َ ْل ْل
ََ
َ ََ
بالسنُت معناىا يعٍت األعوام ،سنُت مجع سنة .والسنة يكون فيها اجلدب والقحط ،يعٍت السنُت ىنا ادلراد هبا يعٍت
القحوط ادلتتالية ،فأصاهبم القحط يف بلداهنم ،وىذا أخذ وىو يقول إنا فوقهم قاىرون.
َخ ْل َا} يعٍت ىذا دليل القهر والغلبة ،دلاذا فعل هبم ىذا
وانظروا كيف اهلل يقهره قهرا ؛ ألن اهلل عز وجل يقول َ { :لََ ْلد أ َ

فقل إنتاجهم لعلهم ي تذكرون .يعٍت دلا جاء اجل د ب نقصت الثمرات،
األمر؟ {لَ َ َّ ُ ْل َ َّ َّ ُ َو}؟ أنقص عليهم الثمراتَّ ،
فأكيد أهنا أصابت ادلزارع واحلقول مبا يضعفها.
ادلتوقع أن ادلصائب واألضرار اليت تأيت مع تذكَت موسى ذلم برهبم ،وطلبو تسريح ىؤالء العبيد كان ادلفروض أن جيعلوا
ىذا عالمة! فيقولون :يذكرنا وحيصل علينا ىذه العقوبات ،فأكيد أن ما يقولو حق  ،ودلا يرفع عنا ىذا فعلى األقل نًتك العباد.
وشأن اخللق األتقياء التذكر والتفطن وىذا ما ىو إال من عمل أويل األلباب.
أما ىؤالء فإهنم استكربوا يف األرض ،فبعيد عنهم التذكر وىذا من باب اإلمالء ذلم وقطع عذرىم ،وعلينا أن نرى كيف
أن من دالئل غضب اهلل سلب النعمة  .فإذا سلبت النعمة عُلم أن اهلل ينبو العبد بسبب إعراضو عن اهلل ،فإذا عاد أعاد اهلل
عليو أعظم شلا سلب منو.
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على كل حال ىم كانت ىذه حالتهم ،يعٍت أخذنا آل فرعون بالسنُت ،فإذا جاءهتم احلسنة ذلم حال.

وإن تصبهم

سيئة ذلم حال .يصبح سؤالنا ىل تذكروا؟
ِ
ْلح َ نَ ُ} ماذا يفعلون؟ {قَالُوا لَنَا َه ِ ِ} مبعٌت نستحقها!
اء ْلـ ُ ُ ال َ
اجلواب ال مل يتذكروا! كان حاذلم { َإ َا َ َ
ِ
وو
{ َ ِ ْلو ُ ْلـ ُ ْل َوِّبئَ ٌ} من جدب وقحطَ { ،طََّّـ ُ ا ِ ُ َ
ِ ِ
ِ ِ
يرد عليو يقول{ :أََ ِ َّ َ ا َاا ُ ُه ْل ْلن َد ال َّ َ لَ َّي أَ ْل لَـ َ ُه ْل َ َـ ْل َ ُ

َ َم ْلي َم َ ُ} يعٍت يقولون ىذا بسببهم ،ما جاءوا بو ،فاهلل
و َو} يعٍت مصائبهم عند اهلل ،من قِبل اهلل أنزذلا عليهم من

أجل أن يعودوا.

جعلوا التطَت والتشاؤم بسبب موسى وكان ادلفروض جيعلوه بسبب ذنوهبم فهم يقولون :ماحل علينا ىذا إال بسبب
وجود موسى ومن آمن معو .ومن شدة ضالذلم كانوا حيسبون أهنم إذا حافظوا على دينهم كانوا يف سعادة عيش

! ففكروا

بعقوذلم الفاسدة أن وجود من خيالف دينهم بينهم سيكون سببا حللول ادلصائب واألضرار هبم ،فتشاءموا هبم وىذا من زيادة
الضالل ،أهنم ما عرفوا أن سبب ادلصائب ىو كفرىم وإعراضهم.
وىذا أخطر ما يكون على العبد أن ينصرف عن معرفة األسباب احلقيقية  ،ويعيش مع األسباب الومهية.
فهذا جتده كثَت يف أطروحات الناس للحلول على البال ءات اليت وقعت على ادلسلمُت فكل يوم جتد أحد يقًتح عليك
اقًتاح منصرف عن معرفة األسباب احلقيقة .
قال اهلل عز وجل{ :أََ ِ َّ َ ا َااُِ ُه ْل ِ ْلن َد ال َّ ِ َ لَ ِ َّي أَ ْل لَـ َ ُه ْل َ َـ ْل َ ُ و َو} مبعٌت أن ىذا شأن اجلاىلُت ،فإن سوء
حاذلم عقاب من اهلل ال من عند موسى ومن معو.
ولذا ادلؤمنُت تراىم يتطلبون معرفة أسباب حصول اخلَت والشر ،من عند الرسل و من الكتاب ،وادلشركُت تراىم يتطلبون
معرفة اخلَت والشر باالستقسام باألزالم وبالتطَت و بغَته .فقال اهلل عز وجل َ { :لَ ِ َّي أَ ْل لَـ َ ُه ْل َ َـ ْل َ ُ و َو} يعٍت جهال ال
يعملون احلق فيضعون األسباب الومهية مقابل األسباب احلقيقة ،فينزل البالء عليهم ،وال يستفيدون منو.
وقالوا َ { :قَالُوا َم ْل َ ا َأْل ِنَا ِ ِ ِم ْلي َآ ٍَ لَِ ْل َح َ َا ِ َ ا َ َ ا َ ْلح ُي لَ َ ِ ُ ْل ِمنِ َي} يعٍت الزالوا متمردين أقام اهلل عز وجل
عليهم الدالئل واحلجج  ،يردوهنا ويصرون أهنم ال يؤمنون ! فهم قابلوا ادلصائب اليت تأتيهم من عند اهلل وكان ادلفروض أن
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يتذكروا ،قابلوىا بازدياد الغرور والعناد وأصبحوا يقولون لو مهما تأتينا بو من أعمال سحرك فما حنن مبؤمنُت ،يعٍت ال تتعب
نفسك بالسحر.
وىذا من العجائب ،لكن دلا ينقطع نور البصَتة تكون ىذه ىي النتيجة  ،أن دالئل احلق يروهنا دالئل باطل .
يقول اهلل عز وجلَ { :أ ْلَا َو ْلنَا َ َْل ِ ُ الطُّبو َا َو} ىناك حصل اجلدب وىنا جاء الطوفان ،وىو األمطار ادلغرقة ادلتلفة
للزروع والثمار .فأصبح حبس ادلاء من جهة ،وأصبح من جهة أخرى الطوفان مصدر للعذاب عليهم .وىذا الطوفان أتى ذلم
ولكن ما دخل األرض اليت كان بٍت إسرائيل فيها.
الض َف ِ
ٍ
ٍ
اد َ َ َّ
اد َ الْل ُ َّ َ َ َّ
اوَ ْل َـ ُ ا َ َ ا ُوا قَـ ْلوًما ُم ْل ِِم َي}
{ َ الْل َ َ َ
الد َ َآ َاا ُم َف َّ َ ا َ ْل
جاءىم اجلراد وىي احلشرة ادلعروفة ،وىي مهلكة أيضا للزرع والشجر ما تًتك شيء تأكل الور ق والسنبل وورق الشجر
وقشر الشجر ،وىو من أسباب القحط .فأصاب أرضهم ومل تصب أرض بٍت إسرائيل .
وأصاهبم القمل أيضا وىو حشرة معروفة تكون يف الرأس وجلد اجلسد .فأصاب القبط ىذا نفسهم وأصاب مواشيهم .
وأيضا الضفادع ادلعروفة وىو حيوان ديشي على أربع أرجل ويسبح يف ادلاء

 ،فكانوا يف الغدران ويف مناقع ادلياه ،ذلم

تقذر
أصوات مزعجة وكان يردتي يف قدوىم ،ويقع يف العيون واألسقية فما يستطيعو ا أن يشربوا  ،وكانوا تطأىا أرجل الناس فت
البيوت.
وأيضا أصاهبم الدم ،والظاىر أنو أصاهبم الرعاف ،أو قيل أنو أصاهبم دود أمحر يف ادلاء فأصبح ادلاء يشبو الدم !
أصبحت احلياة رلموعة مستقذرات ،بعدما كان وا يف أحسن حال ،وكانت ىذه كلها آيات تقابل قولوَّ ِ َ { :ا َـ ْلوقَـ ُ ْل
قَ ِ
اه ُ َو} وكانوا يروهنم سادلُت ويرون نفسهم يف عذاب ،فكان متوقع بعد ىذا كلو أهنم يعودون.
العجيب اآلن أننا سنسمع عنهم أهنم دلا وقع عليهم ىذا كلو:
َاَّ َ } أنتم مكذبون فكيف اآلن تقولون ىذا القول؟!

وو ْلاد ُ لَنَا
{ َ لَ َّ ا َ قَ َ َ َْل ِ ُ ال ِّب ْل ُ قَالُوا َا ُم َ

{ َ لَ َّ ا َ قَ َ َ َْل ِ ُ ال ِّب ْل ُ } أي العذاب وقيل أنو اسم من أمساء الطاعون .
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وو ْلاد ُ لَنَا َاَّ َ } ىذا الكالم معناه أهنم يعًتفون بربوبية اهلل وىم يف حالتهم ىذه يقصدون أن ىذا إلو
{قَالُوا َا ُم َ
وىذا إلو فاآلن الغلبة إللو موسى ،فوقع يف قلوهبم من كثرة ما رأوا من آيات موسى أنو دلوسى رب لو قدرة وتصرف ،وأنو
أصاهبم بادلصائب ألهنم أضروا عبيده ،سألوا موسى أن يكف ربو عنهم ،وإذا كف تركوه خيرج ببٍت إسرائيل ،وىذا كما تعلمون
كذبة ،اخرجوا اعبدوا ربكم يف أرض غَت أرض مصر  ،وىم ما كانوا يريدون إال ىذا.
قالوا َ ِ { :ا َ ِ َد ِ ْلن َد َك} يعٍت مبا أودع عندك من أسرار ،اكشف عنا ما حنن فيو  ،وإذا كشفت عنا وعدوه بأمرين:
وعدوه باإلديان به ،وبإرسال بٍت إسرائيل ،وبعدىا أقسموا على ذلك.
فما قالوا له حنن سنتبعك ،لكن قالوا سنؤمن أن عندك رب ،وأنك صادق مرسول وسنعطيك بٍت إسرائيل.
ف يوفوا.
{ َـ َ َّ ا َ َ ْلفنَا َ ْلنـ ُ ُ ال ِّب ْل َ ِلَ أَ َ ٍ ُه ْل َالِ ُو ُ ِ َا ُه ْل َـ ْلن ُ لُو َو} يعٍت كشف عنهم مل
ث ونقضوا بعدما وعدوه ،وىذه احلال تقرب لنا شيء
فرتفع عنهم ،لكنهم نك وا
وىذا دليل على أن موسى دع ا اهلل ا
خطَت جدا  ،تقرب لنا كيف أن اخللق عندما يأتون يوم القيامة وتنكشف ذلم مجيع احلقائق

 ،ويقولون ىل إىل خروج من

سبيل؟ يريدون أن يرجعوا إىل الدنيا ،يريدون أن يعودوا مرة أخرى ويعملوا!
اد ا لِ َ ا ـُ ُ وا َ ْلن ُ َ ِ َّـ ُ ْل لَ َ ا ِ ُو َو} فًتى صورة ىذه يف موقف فرعون وقومو  ،يعٍت
واهلل يقول عنهم َ { :لَ ْلو ُا ُّبد ا لَ َ ُ
يأتون يقولون لو ْ { :لاد ُ لَنَا َاَّ َ ِ َ ا َ ِ َد ِ ْلن َد َك } ومث يوعد وه {لَنُـ ْل ِمنَ َّي لَ َ } ويوعدوه { َ لَنُـ ْل ِو َ َّي َم َ َ َنِي ِ ْلو َااِ َ } ،ودلا
يكشف اهلل عز وجل عنهم ىذا ينكثون!
انتهت القصة ىنا بأهنم دلا وصل حاذلم يف العتو والتمرد وتكررت عليهم اآليات انتقم اهلل منهم بإغراقو إياىم يف اليم.
وىذا من أىم العرب  ،فإ ّن عناد فرعون ومأله وتكذيبو رسالة موسى بعدما رأى كل اآليات ،رأى انقالب العصى ثعبان،
ورأى تغيَت لون يده ،وتغلبو على السحرة ،وكيف أن اهلل أخذ آل فرعون مبصائب جعلها آيات على صدق موسى ،كيف بعد
ىذا كل كابروا وعاندوا ! وصلوا إىل حد أهنم وعدوا موسى باإلديان ووعدوه أن يسرحوا لو بٍت إسرائيل وعاىدوه على ذلك.
فلما كشف عنهم نكثوا!
يًتتب على ذلك أنو استأصلهم ،وحرر ادلؤمنُت الذين كانوا مستضعفُت.
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دلا نصل إىل هنا ونرى كيف أن اهلل أغرقهم يف اليم ونرى أن ىذا الشيء رأوه بٍت إسرائيل ،وكيف أن اهلل عز وجل
أورثهم األرض ،يأيت بعد ذلك من مواقف بنو إسرائيل بعدىا اقرؤوا كيف بعد ىذا كلو الذي رأوه  ،مباشرة يقول اهلل عز وجل:

وو
{ َ َ ا َ ْلزَا َِنِي ِ ْلو َااِ َ الْلَ ْلح َ } فقط جتاوز البحر بعد ىذا ادلوقف أت
فوا على قوم يعكفون على أصنام ذلم { ،قَالُوا َا ُم َ
ا ْل َ ْل لَنَا ِلَ ً ا َ َ ا لَ ُ ْل آَلِ َ ٌ}! وىذا أمر غَت متصور! لكن كما اتفقنا منذ أول الكالم أن ىذه حال ادلهزومُت كيف جيري

يف دمائهم ولذا حصل ذلم التيو ،و قد مر معنا أن رمبا من مصاحل ىذا التيو أن ديوت ىذا اجليل ادلهزوم اجلبان ،طبعا ليسوا
كلهم لكن أكثرىم.

وتقرؤون فيما تقرؤون أن موسى عليو السالم واعد ربو وسبق قومو فما كان منهم إال أن اختذوا العجل كما يف اآليات
وو ِم ْلي َـ ْل ِد ِ ِم ْلي ُح ِِّب ِ ْل ِ ْل ً َ َ ًدا لَ ُ ُخ َو ٌاا}.
اليت ستقرؤوهنا بعد ىذه { َ ا َّ َخ َ قَـ ْلو ُ ُم َ
إن شاء اهلل سيأيت بيانو يف سورة طو بالتفصيل ونناقشو.
ادلقصد أن تتصوروا القوم كيف كانت ىذه حالتهم  ،وبعد ىذا كله خيرجوا مباشرة يقول اهلل عز وجل َ َ { :ا َ ْلزَا َِنِي
ِ ْلو َااِ َ الْلَ ْلح َ } جاوزنا هبم البحر { َأََـ ْلوا َ َ قَـ ْلوٍ } ،الفاء هذه للتعقيب.كيف يكون ىذا وىم مدعوون للتوحيد  ،كيف

يذىب موسى ويسبقهم إىل م وعد ربوم  ،فيقع منهم عبادة العجل ! كيف يأمرىم أن يدخلوا األرض ادلقدسة  ،فيجبنون عنها !

ىذا شأن عظيم!
وقد علمنا أن الصحابة الكرام كانوا خَت من صاحب النيب عليو الصالة والسالم  ،وىو أعلم حيث جيعل رسالتو سبحانو
وتعا ىل .وىم الذين ناصروه ودلا علموا التوحيد نبذوا الشرك وحاربوه ،فاحلمد هلل أننا من أجيال ىؤالء ونشهد لألنبياء العظام
الكرام أنو صربوا لنشر التوحيد ،وصربوا على أقوامهم ،بلغوا الرسالة وأدوا األمانة ونصحوا أشلهم ..واحلمد هلل رب العادلُت.
سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال الو إال أنت أستغفرك وأتوب إيلك.
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