




1



��آل�� �إللحا�ية ��ألفكا �لُمنحرفة �ألخر�. 
���2 حد0 �/� نافح منافح عن تلك �لنظريا� بعد مطالعة هذ! �لمؤلفا� فلن يكو� �لك سو� 
نابعة من  �لخصائص  /� هذ!  �2بطاله. �ال شك  تّم �حضه  قد  �لعلمّي  �لّسند  عناٍ� عاطفي ألّ�  عن 
قوK حكمة �لقر�I �ُحججه �لّد�مغة.  ��لكاتب ال يسعى من ��� عمله هذ� 2لى نيل �لمديح ��لثنا� 
بح /�  Lّ/ لسير بهم في طريق �إليما�، كما /ّ� ليس هّمه تحصيل�� R2نما هدفه �غايته هد�ية �لنا

   .L�ّمكسب ما
�على ضو� هذ! �لحقائق، فإ� �لذين يساهمو� في نشر هذ! �لكتب �يحثو� �لناR على قر��تها 

لتكو� �سيلة لهد�يتهم هم في �لحقيقة يقدمو� خدمة للدين ال تقّد بثمن.
�على هذ� �ألساR، فإّ� �لعمل على نشر �لكتب �لتي ثبت بالتجرية /نها  تشوX �أل�ها� �ُتدخل 
 �تأثيًر�  قوّيا �حاسًما في طر� �لشبها �لبلبلة على �ألفكا �تزيد من �لّشكو^ ��لترّ�� �ال تملك  
من �لقلوa،  ُيعتبر َمضيعًة للجهد ��لوقت. �من �لو�ضح /� هذ! �لمؤلفا� لم تكن لتتر^ كل هذ� 
�لتأثير لو كانت تركز على بيا� �لقوK �أل�بية للكاتب /كثر من تركيزها على �لهدb �لسامي �لمتمثل 
في هد�ية �لناR. �من لديه /�نى شك في �لك فيمكنه /� يتحّقق من /� �لغاية �لقصو� هي �حض 

�إللحا� �نشر /خالg �لقر�I من خالf تأثير هذ� �لجهد �2خالصه �نجاحه.     
يتعين �2�^ حقيقة مهمة، �هي /� �لظلم ��لفوضى �لسائدين �ليوi في /نحا� �ألh �ما يتعرh له 
�لمسلمو� من /�� َسببه تحّكم �لفكر �إللحا�L في شؤ�� �لعالم. ��لطريق �لذL يضمن �لخالj من 
هذ� كّله هو 2لحاg �لهزيمة بالفكر �إللحا�L �بيا� حقائق �إليما� � 2جال� �ألخالg �لقرIنية بحيث 
ُيصبح �لّناR قا�ين على �لتمسك بها. �بالنظر 2لى حالة �لعالم �ما ُير�� له من مزيد جّر! 2لى �لفسا� 

��لّشر� ��لدما فإنه من �لضر�L �لُمساعة قد �لمستطاm 2لى 
  .jحين منا ��لقياi بما هو ضر�L، �2ال فقد ُيقضى �ألمر �الَ
تكوُ�   bتعالى سو �هللا  �بإ��  ��لعشرين،  �لو�حد  �لقر�   fخال�
كلّيا� ها�� يحيى -من خالf نهوضها بهذ! �لمهّمة-  �لوسيلة 

 fلجما�� fلعد�� gلصد�� iلسكينة ��لسال� 2لى مر�تب   Rبالّنا  fللوصو
��لسعا�K �لتي /�ضحها لنا �لقر�I �لكريم. 



3

حو� �لكاتب

يتكو� �السم �لمستعا للكاتب من "ها��" � "يحيى" في �كر� موقرK للنبيين �للذين جا�ال ضد 
مًز� التباq �لمعاني �لتي تحتويها هذ! �لكتب  bعلى �لغال Lلكفر ��إللحا�، بينما يظهر �لخاتم �لنبو�
بمضمو� هذ� �لخاتم. �يشير هذ� �لخاتم �لنبوL 2لى /ّ� �لقر�I �لكريم هو Iخر �لكتب �لسما�ية، �/ّ� 
�لنبيين. �قد �تخذ �لكاتب لنفسه �لقر�I �لكريم ��لسنة  نبينا محمد صلى �هللا عليه �سلم هو خاتم 
 iخذ �لعهد على نفسه بنسف جميع �ألسس �لتي تقو/ ��لّنبوية �ليًال �مرشًد�، �في جميع �لمؤلفا
عليها �لنظم �إللحا�ية �2بطاf كل �لمز�عم �لتي تقوi عليها �لحركا� �لمناهضة للّدين. �يعتبر هذ� 

�لخاتم �لذL َمهر به كتبه بمثابة 2عالٍ� عن /هد�فه هذ!.    
 ،Rلنا� لجميع  سالته �  �Iلقر�  نو تبليع  هو  ئيسي   bهد  fحو �لمؤلف  كتب  جميع   تد�
�حثهم على �إليما� بوجو� �هللا ��حد�نيته ��ليوi �آلخر، �عرh تهافت �لنظم �إللحا�ية �فضحها 

على �لمإل.  
تحضى كتب ها�� يحيى بقبوf ��هتماi كبيرين في شتى /نحا� �لعالم؛ من �لهند 2لى /مريكا، 
2لى  ماليزيا  �من  �لبر�vيل،  2لى  2سبانيا  �من  �لبوسنة،  2لى  بولونيا  �من  /ند�نيسيا،  2لى  2نكلتر�  �من 

2يطاليا، �من فرنسا 2لى بلغايا ��سيا.     
ترجمت ُكتب �لمؤّلف 2لى �لعديد من �لّلغا� �ألجنبية، �من بين تلك �للغا�: �إلنكليزية ��لفرنسية 
��أللمانية ��إليطالية ��إلسبانية ��لبرتغالية ��أل��ية ��لعربية ��أللبانية ��لر�سية ��لبوسنية ��إل�يغوية 
��الند�نيسية ��لماال�ية ��لبنغالية ��لصربية ��لبلغاية ��لصينية ��لسو�حلية (لغة مستعملة في تنز�نيا) �لغة 
�لهوسه (لغة منتشرK في 2فريقيا)، �لغة �لّديولهي (لغة مستخدمة في مويس) ��لد�نماكية ��لمجرية 

 .��غيرها من �للغا�. � هنا^ 2قباf كبير على قر��K هذ! �لكتب بهذ! �للغا
كانت  �قد  �لعالم.  /نحا�  كافة  في  كبيًر�  تقدير   ���جد جد�تها،   ��لمؤلفا هذ!  /ثبتت  لقد 
سبًبا في هد�ية كثير من �لناR 2لى طريق �إليما� �ساهمت من جانب Iخر في تقوية 2يما� كثير من 
�لتي تكمن فيها  �لبالغة  �لكتب �يتأمل فيها يالحظ بوضوz �لحكمة  �لمؤمنين. �كل من يقر/ هذ! 
��لسهولة �لموجو�K بين ثنايا سطوها ��لصدg �لذL يميز /سلوبها ��لعمق في تنا�f �لقضايا �لعلمية. 
�ما يمّيز هذ! �لمؤلفا� /يضا ُسرعة تأثيرها �ضما� نتائجها �عدi �لقدK على نقض ما فيها ��حضه.  
�كل من يقر/ هذ! �لكتب �يتأمل فيها بعمق لن يكو� بإمكانه بعد �لك �لّدفاm عن �لفلسفا� �لما�ية 
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مقدمة
�لبشرية هو تا�يخ �لرسل، فلقد �نز� �هللا  ال نعد! �لحقيقة �� قلنا �� تا�يخ 
�ساالته �لى �لنا0 بو�سطة �سله على �متد�) تا�يخ �لبشرية، فأخبر هؤال$ �لرسل 
�قو�مهم عن خالقهم !�بلغوهم �ساال; �بهم. !في �لقر�6 !صف )قيق !مفصل 
لجها) هؤال$ �لرسل في سبيل �هللا، �C حوA �لقر�6 !صفا جليا لما لقو� من عنت 
!ما جا�L به من شر�ئع !ما تحلو� به من سلوI �فيع يعز نظيرF. !قد قص �هللا قصص 

!جها) هؤال$ �ألنبيا$ لتكو� مثاال !عبرP للنا0 في كل Nما� !مكا�.
 Sعد) من �لرسل كعيسى !سليما� !يوسف !نو Uسر) �لقر�6 قصص !تجا�
 Pكثير فو�ئد  !ثمة  للنا0.   Pسو� لتكو�  غيرهم  �لسالY)!كثيرين  (عليهم  !�بر�هيم 
عليه  يوسف  �هللا  نبي  به  يتحلى  كا�  �لذ\  �لقويم   Iلسلو� من  تستفا)   �� يمكن 
�لسالY !�لد�!0 �لمتعلقة بالسلوI �إلنساني !�لتي تتجلى في عالقته بإخوته، !في 
حا)ثة �لقائهم �ياF في �لجب، !تعرضه لالسترقا`، !)خوله �لسجن �ثنا$ �قامته في 
قصر عزيز مصر عبد� مملوكا بسبب �تهاما; جائرP، ثم خر!جه بعد Cلك كله 

من �لسجن !توليه منصب !Nير �لشئو� �لمالية في حكومة عزيز مصر. 
 ،Yلسال� عليه  �بر�هيم  �هللا  نبي  في  �سوP حسنة  لنا   �� �يضا  �لقر�6  !يخبرنا 
!Cلك لما كا� عليه من تقوA !�حمة !توكل على �هللا !�لتجا$ �ليه حين قذg به 

قومه في �لنا� �لهائلة بغية �لتخلص منه.
�ال �� �سم نبي$ �هللا موسى(S) قد تر)) �كثر من غيرF من �لرسل في �لقر�6، 

موسى 
عليه �لسال�
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�لكريم،  �لقر�6  سو�  من  مختلفا  موضعا   ٣٤ في  �سمه  �لى   Pإلشا��  ;(�! فقد 
كما نجد !صفا مفصال !مطوال لسيرP هذ� �لنبي$ في ثالثة من �هم سو� �لقر�6 
�لسو� !�آليا; !صفا حيا !   Fلقصص)، !قد تضمنت هذ� (�ألعر�g – طه – 
�لتي !قعت  �لشرسة  �كتنفت طفولة موسى(l) !�لمو�جهة  �لتي   g!للظر مفصال 
 g!بينه !بين فرعو� !عنا) قومه !مصابرته في تبليغ �سالة �هللا، !ثباته في !جه ظر

.Pبالغة �لقسو
!سنعرo في هذ� �لكتاU قصة حياP نبي$ �هللا موسى عليه �لسالY كما يصو�ها 
�لقر�6، متتبعين ما جا$ في �لكتاU �لكريم من !صف لألحد�p �لتي تعرo لها. 
!ال ينبغي لنا !نحن نطّوg في �حاU قصة هذ� �لنبي$ �لكريم �� ننظر �ليها على 
�نهاحكاية من �لماضي �لبعيد، بل يجب �� نجعلها نموCجا نهتدA به في حياتنا 

�لحاضرP !نستقي منه �لتجا�U !�لعظا; !�لعبر.
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حكم فرعو� في 

مصر ��ضع بني "سر�ئيل

 Yنظا لها  !كا�  �لتا�يخ،  في  �لحضا��;   Yقد�  Aحد� مصر   Pحضا� كانت 
�جتماعي !سياسي هو �أل!� من حيث �لتنظيم. !كا� �ختر�l قدما$ �لمصريين لفن 
�لكتابة في عاY ٣٠٠٠ `.Y. !�ستخد�مهم لنهر �لنيل !!جو) �لصحا�A �لتي كانت 
تحيط بد!لتهم لتشكل خط )فاl طبيعي قو\ في !جه �لمهد)�; �لخا�جية، عو�مل 

مهمة �سهمت بنصيب !�فر في �نجاS مسيرP �لحضا�P �لمصرية. 
�ال �� تلك �لحضا�P �لعظيمة كانت تخضع لحكم �لفر�عنة �لذين !صف �لقر�6 
�لكريم عهدهم بالتسلط !�لضال� !�لقسوP. لقد عتى �!لئك �لفر�عنة عن �مر �بهم 
!عصو� �مرF !تما)!� في �نكا� �لحق، فسخط �هللا عليهم !سلط عليهم بأسه فلم 

تغن عنهم حضا�تهم �لمتقدمة !نظامهم �لسياسي !�الجتماعي !قد��تهم فتيال.
مصر.   o�� في  �سر�ئيل  بني  بوجو)  �لمصر\  �لتا�يخ   pحد�� �هم  تتصل 
 Uيعقو �بنا$  !كا�   .Yلسال� عليه   Uيعقو �هللا  لنبي$  �لثاني  �السم  هو  !�سر�ئيل 
بعد  فيما   gتعر باتت  �لتي  �لقبيلة  تلك  �سر�ئيل،  بني  (�ألسباv) قد كونو� كيا� 
باسم "�ليهو)". !!قعت �!� هجرP لليهو) �لى مصر في عهد نبي$ �هللا يوسف عليه 
�لسالY، �صغر �بنا$ يعقوU عليه �لسالY. !قد تضمنت سو�P يوسف !صفا مفصال 
 oتعر! Pمصاعب كثير Pهذ� �لنبي$ �لكريم. !�جه يوسف منذ طفولته �لباكر Pلحيا
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العتد�$�; !تجنيا; جمة. �ال �� ���)P �هللا �لغالبة شا$; له �� يتغلب على تلك 
�لمحن !يصبح �مينا لخز�ئن �لد!لة �لمصرية !Cلك �ثر خر!جه من �لسجن �لذ\ 
yN به فيه ظلما !جو��. !عقب تولي يوسفC (S)لك �لمنصب �لمرمو` تدفق 

سيل هجر�; بني �سر�ئيل �لى مصر. !قد !صف �لقرC �6لك في قوله تعالى: 
ا َ)َخُلوْ� َعَلى ُيوُسَف �H�َ ِ"َلْيِه َ�َبَوْيِه َ�َقاَ# �ْ)ُخُلوْ� ِمْصَر ِ"� َشاV �هللاُّ  ﴿ َفَلمَّ

�ِمِنيَن ﴾ (٩٩:١٢). 

!طبقا لوصف �لقر�6، فإ� بني �سر�ئيل �لذين �قامو� بسالY 6منين في مصر، 
�لى �قيق.  �لوقت  �لمجتمع، ثم تحولو بمر!�  نهاية �ألمر !ضعهم في  فقد!� في 
!نفهم من نصو~ �لقر�6 �� بني �سر�ئيل كانو� يرسفو� في �غال� �لعبو)ية �لى 

نقش حجرC مصرC قديم يصّو, )خو# بني "سر�ئيل مصر
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!� ظهر موسى عليه �لسال� على مسر� �ألحد�� ��لذ� سعى لتحرير قومه من 
�ستعبا% فرعو�، �هي حقيقة تؤكدها �إلجابة �لمتغطرسة �لتالية �لتي &% بها فرعو� 

�مأل5 على موسى �ها&�� عليهما �لسال�: 
�ُنْؤِمُن ِلَبَشَرْيِن ِمْثِلَنا َ�َقْوُمُهَما َلَنا َعاِبُد�َ� ﴾  (٩:١٢).َ �﴿ َفَقاُلو

Bسر�ئيل �سخر�هم  بني  �لمصريو�  �ستعبد  فقد   ،Eآليا� هذ5  تصف  �كما 
لخدمتهم �ساموهم مر �لقهر ��الضطها% لترسيخ نظا� �لعبو%ية هذ� �لضما� بقائه 
�!عد�%  بتركيبة  يتحكمو�  �لمصريين  جعل  حد�  �لضغط  هذ�  �بلغ  ��ستمر�&5. 
�لجالية �ليهو%ية، SB حد�� من نسبة �لذكو& من بني Bسر�ئيل أل� تكاثرهم سيشكل 
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خطر� على بقا& �لمصريين !نفسهم، في حين �ستبقو� �إلنا� منهم ليضطلعن بخدمة 
!سيا9هن من �لمصريين. 7قد عر5 �لقر34 هذ� �لوضع في �آليا- �لتي خاطب �هللا 

فيها بني =سر�ئيل: 
ْيَناُكم مِّْن �ِ� ِفْرَعْوَ� َيُسوُموَنُكْم ُسَوَ� �ْلَعَذ�ِ� ُيَذبُِّحوَ� َ
ْبَنا�ُكْم  ﴿َ'ِ&ْ% َنجَّ

 %ْ&ِ'َ﴿  ،(٤٩:٢) َعِظيٌم﴾  -َّبُِّكْم  مِّن  َبال�  َ%ِلُكم  َ'ِفي  ِنَسا�ُكْم  َ'َيْسَتْحُيوَ� 


َنَجْيَناُكم مِّْن �ِ� ِفْرَعوَ� َيُسوُموَنُكْم ُسَوَ� �ْلَعَذ�ِ� ُيَقتُِّلوَ� 
َْبَنا�ُكْم َ'َيْسَتْحُيوَ� 

ِنَسا�ُكْم َ'ِفي َ%ِلُكم َبال� مِّن -َّبُِّكْم َعِظيٌم﴾ (١٤١:٧). 

�لمماEسا-  من   Fمستمد �لوقت  Iلك  في  مصر  في   Fلسائد� �لديانة  كانت 

�ستعبد فرعو� مصر بني &سر�ئيل 'سخرهم في 
��8 �ألعما� �لشاقة
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!�لطقو0 �لوثنية ألسالg فرعو�. !بموجب هذF �لديانة �لفاسدP كانت هناI 6لهة 
شتى من بينهم فرعو� �لذ\ كا� يعد �لها يمشي على �أل�o. !�لحق �� هذ� 
 .Fلقابضة على �عايا� !�لهيمنة  �لسلطة  تلك  لفرعو�   Sتا� �لذ\  �العتقا) هو 
�لتي !�ثوها   Pلحيا� تهديد� لطريقة  !قد ��A فرعو� !مألF في )عوP موسى 
من �سالفهم، !�لتي تحصر كل �لسلطة !�لمجد في شخص فرعو�. �� تجبر 
�لسال�) كمنافسين،  بالسلطة !نظرته لموسى !ها�!�(عليهم  فرعو� !!لعه 

تعكسها �لعبا��; �لتالية �لتي خاطبهما بها: 

 نقش حجرC مصرC قديم يصّو, �ستعبا) بني "سر�ئيل في مصر. في �إلطا, �ألمامي للنقش يبد� فرعو� 

�بطانته �ما في �إلطا, �لخلفي فيبد� عبيد "سر�ئيليو� �على ,قابهم �لحبا# ��لسالسل. 
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ِفي   Vْلِكْبِرَيا� َلُكَما  َ�َتُكوَ�  �َباVَنا  َعَلْيِه  َ�َجْدَنا  ا  َعمَّ ِلَتْلِفَتَنا  َ�ِجْئَتَنا  َقاُلوْ�   ﴿

�َألْ,lِ َ�َما َنْحُن َلُكَما ِبُمْؤِمِنيَن ﴾ (٧٨:١٠)

�)عى فرعو� �أللوهية �Nعما �نه �U �لمصريين �ألعلى:
﴿ َفَقاَ# َ�َنا َ,بُُّكُم �ْألَْعَلى ﴾ (٢٤:٧٩)

بأنهم  �لى �العتقا)  �عتنقها فرعو� !بطانته  �لتي   Pلفاسد�  Pلعقيد� !قد )فعت 
كائنا; مقدسة يحق لها �� تستخدY �ساليب �لعنف !�لقهر إلخضاl �لنا0. !�آلية 

�لتالية تشير �لى هذ� �لتعالي !�لتجبر: 
﴿ ِ"َلى ِفْرَعْوَ� َ�َمَلِئِه َفاْسَتْكَبُر�� َ�َكاُنو� َقْوًما َعاِليَن ﴾ (٤٦:٢٣). 

 Fطاعو�! له  خضعو�  �لذين  �لمصريين  على  عظيم   Cنفو لفرعو�  كا�  لقد 
!�عتقد!� �نه !حدF �لذ\ يملك ��o مصر !نهر �لنيل: 

﴿ َ�َناَ)H ِفْرَعْوُ� ِفي َقْوِمِه َقاَ# َيا َقْوِ� َ�َلْيَس ِلي ُمْلُك ِمْصَر َ�َهِذBِ �ْألَْنَهاُ, 

َتْجِرC ِمن َتْحِتي َ�َفَال ُتْبِصُر�َ� ﴾ (٥١:٤٣). 

كا� �لنيل لمصر كالر!S للجسد، فمن مائه كانت تر!A �لز�!l !يستقي 
�لنا0 !�ألنعاY. !كا� فرعو� قد Nعم �نه �لمالك �لوحيد للنيل !لأل�o �لتي بجر\ 
فيها، !هو بذلك يستحق �� تخضع له �قاU �لمصريين !ترضى بحكمه. !لكي 
يتسنى لفرعو� �إلبقا$ على سلطته !�ستد�مة خضوl قومه له، عمد �لى تفريقهم شيعا 

!�حز�با ثم بسط سيطرته عليهم. !يلفت �هللا �نظا�نا �لى هذF �لحقيقة بقوله: 
﴿ ِ"�َّ ِفْرَعْوَ� َعَال ِفي �ْألَْ,lِ َ�َجَعَل َ�ْهَلَها ِشَيًعا َيْسَتْضِعُف َطاِئَفًة مِّْنُهْم ُيَذبُِّح 
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َ�ْبَناVُهْم َ�َيْسَتْحِيي ِنَساVُهْم ِ"نَُّه َكاَ� ِمَن �ْلُمْفِسِديَن ﴾ (٤:٢٨)

!�لحق �� مصر كانت قبل ميال) موسى تغو~ في لجج �لفسا) !�لحرما�، 
!كانت �لعالقا; بين �هلها قائمة على نظاY �لتفرقة �لعنصرية �لذ\ تتعرo بسببه 
جماعا; للعبو)ية !�الستغال� �لذ\ بلغ مد�F بصد!� �لقر�� �لفرعوني �لقاضي بقتل 
 g!لظر� Fمن بني �سر�ئيل. !في ظل هذ Fكافة �لمو�ليد �لذكو� �لذين يولد!� لرعايا
�بتعث �هللا سبحانه !تعالى موسى(S) ليخلص قومه من قهر !طغيا� فرعو� !ليدعو 

�لنا0 �لى عبا)P �هللا !ترI عبا)P فرعو�. 
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مولد موسى عليه �لسال�

لقد !لد موسى (S) في ظل ظر!g بالغة �لتعقيد !�لخطو�P، !!�جه مخاطر 
كبيرF هد); حياته منذ لحظة ميال)F. �مر فرعو�، كما �سلفنا، بقتل �لولد�� �لذكو� 
من بني �سر�ئيل، !�ستحيا$  �إلناp بهدg �سترقاقهن، فحتمت هذF �لظر!g على 
موسى �� يحيا في جو من �لذ� !�لقهر !�لخوg. !كانت �مه خائفة عليه �لى �� 

جا$تها �لبشا�P من �هللا: 
َفَأْلِقيِه ِفي �ْلَيمِّ َ�َال  َفِإَ:� ِخْفِت َعَلْيِه  ﴿ ���َحْيَنا ِ"َلى ُ��ِّ ُموَسى َ�ْ� َ�ْ,ِضِعيِه 

َتَخاِفي َ�َال َتْحَزِني ِ"نَّا َ,�)Bُ�ُّ ِ"َلْيِك َ�َجاِعُلوBُ ِمَن �ْلُمْرَسِليَن ﴾ (٧:٢٨)

�!صى �هللا �Y موسى �� تضع !ليدها في صند!` ثم ترمي به في �لنيل. !�طاعت 
�Y موسى �مر �هللا ألنها كانت خائفة على !ليدها من جنو) فرعو�، فوضعته في 
�لصند!` !)فعته �لى )�خل �لنهر )!� �� تد�\ ما�C سيفعل تيا�F بإبنها !�لى �ين 
�ليها في نهاية  �بنها سيعو)  سيحمله. لكنها كانت تعلم بفضل طمأنة �هللا لها �� 

�ألمر !سيصبح نبيا.
 !كا� �هللا قد Cكر موسى(S)  بمالبسا; !�حد�p طفولته �لباكرP قائال:

�ْلَيمِّ  َفاْقِذِفيِه ِفي   uِلتَّاُبو� �ْقِذِفيِه ِفي   �ِ�َ َما ُيوَحى.  ُ�مَِّك  ِ"َلى  َ�ْ�َحْيَنا   :ْ"ِ ﴿

اِحِل َيْأُخْذBُ َعُد�ٌّ لِّي َ�َعُد�ٌّ لَّه ﴾ (٣٨، ٣٩ :٢٠). َفْلُيْلِقِه �ْلَيمُّ ِبالسَّ

�آلية سالفة  �شا�;  فكما  �لقد�.   lعند موضو نتوقف   �� هنا  بنا  !يجد�   
 Fموسى �� تلقي به في �لما$ !�نبأها مسبقا �� �لتيا� سيأخذ Y� لذكر، فقد �مر�هللا�
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  (S)لى مساكن فرعو� حيث سيلتقطه �6 فرعو� !يعنو� به !يرحمونه، !�� موسى�
 pألحد�� Fهذ lلك أل� �هللا قد� !قوC! ،سيعو) �ليها في نهاية �ألمر نبيا مرسال

مسبقا. 
�لمتعلقة بحياP موسى عليه  �لتفاصيل  �لى �� كافة   Pيتعين علينا �إلشا� !هنا 
�لسالY قد سبق بها قد� �هللا !�نها !قعت على �لنحو �لمرسوY في �لقد�. !لقد كا� 

تحقق !عد �هللا ألY موسى موقوفا على !قوl �شر�v معينة هي:
-١البد �� �لصند!` �لذ\ !ضع فيه موسى(S)  كا� محكما ال ينفذ �ليه 
على  يطفو  تجعله  بطريقة   Fعد� قد  �لذ\ صممه  �لشخص   �� هذ�  !معنى  �لما$، 
�لما$.  تيا�  �ندفاعه مع  �لصند!` )!� في تحديد سرعة  �لما$، كما كا� لشكل 
!كا� يتعين على �لصند!` �� ال يسرl فيتجا!N قصر فرعو� !ال يبطئ فيرسو قبل 
�� يبلغ �لقصر. !عليه فال بد �� يكو� �لصند!` قد �عد بطريقة تتيح له �لتوقف 
في �لموقع �لمطلوU. !هذF �لتفاصيل جميعها جز$ من قد� �لشخص �لذ\ �ضطلع 

بنحت �لصند!` فجا$ بالكيفية �لتي ���)ها �هللا سبحانه !تعالى. 
-٢كا� البد للتيا� �لذ\ حمل �لصند!` �� ال يكو� سريعا جد� !ال بطيئا 
 Fألمطا� �لتي شكلت كثافة ميا� Pقيق لمقد�� ميا( Uجد�. !ال يتأتى هذ� �ال بحسا
�لنيل في �لدقيقة �لو�حدP. !هذ� �لمقد�� من مياF �ألمطا� هو �يضا جز$ من �لتفاصيل 

�لدقيقة للقد� �إللهي �لمقد!�. 
سير  على  �ثر;  قد  �لوقت  Cلك  في  تهب  كانت  �لتي   Sلريا�  �� -٣البد 
�لصند!` بشكل مناسب. �\ �� �لرياS كانت تهب !فق خطة �لهية مقد!�P. فلم 
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يكن هبوبها سريعا فيجرg �لصند!` �! يغير !جهته !ال بطيئا فيحد من سرعته. 
-٤لم يكن بمقد!� �حد �� يعثر على �لصند!` �ثنا$ !جو)F في �لنهر. �\ 
�نه لم يكن ألحد �� يرA �لصند!` سوA �لشخص �! �ألشخا~ �لذين قد� لهم 

�لعثو� عليه. !هذF �لشر!v هي في �لحقيقة جز$ من قد� �هللا. 
 Pلك مثل حياC مثلها في ،Yليو� بيته في Cلك  -٥كانت حياP فرعو� !�هل 
موسى(S) ، مقد�� لها �� تكو� على نحو معين. فال بد �نهم كانو� في �لوقت 

  .(S)لمكا� �لمناسب �لذ\ يتيح لهم �لعثو� على موسى�!
�� �لعو�مل �لتي سلف Cكرها ليست سوA بعض �ألسباU �لتي مكنت فرعو� 
�لذ\ �طلع �هللا عليه  �لنحو  �لعثو� على موسى(S). !قد !قعت جميعها على  من 
�Y موسى. كما جا$; جميع �ألحد�p �ألخرA �لتي !قعت بالكيفية �لمحد)P في 

قد� �هللا.
 ،FكرC على ما سلف Yلمتصلة بمصير موسى عليه �لسال� pال تقتصر �ألحد�!
  (S)بل �� كل لحظة من حياته كانت تجر\ على قد� معين. فلم يكن لموسى
 Fبا� به !ال  يحيطو�  �لذين  �لنا0  ميال)F !ال  �لمكا� !ال سنة   � �ختيا�  في   Pخير
�لرسو�  �لذ\ خلق كل !�حد من هؤال$ !قد�F. !قد �شا�  �� �هللا هو  �مه.  !ال 
�لكريم، صلى �هللا عليه !سلم، �لى هذF �لحقيقة !Cلك في قوله:"كل شي$ بقد� 

حتى �لقد�P !�لعجز" (مسلم).
�� �لتأمل في هذF �ألحد�p يبين لنا كيف ترتبط كل لحظة من حياتنا  بقد�نا 
�لمكتوU. كما تحفز قصة موسى !ما تضمنته من �مثلة عديدP، �لمر$ �لى تأمل 
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معنى !مالبسا; حياته، !Cلك �� �هللا يذكرنا من خال� قصة موسى !تفاصيلها 
�لمتنوعة �� حياP �إلنسا� !�لكو� !ما حوA تجر\ على قد� �هللا. 

كما سا` �لقد� موسى(S)  طافئا مع تيا� �لنيل، فقد سا` كذلك فرعو� 
!�هله �لى �لموقع �لذ\ عثر!� فيه على موسى(S). !تفيدنا �آليا; �لمتعلقة بهذ� 
�لموضوl �� �6 فرعو� تصرفو� بذ�; �لطريقة �لتي �طلع �هللا عليها �Y موسى، !Cلك 

�نهم �لتقطو� موسى(S)  !كفلوF )!� �� يعلمو� ما يخبئه لهم �لمستقبل: 
﴿ َفاْلَتَقَطُه �ُ# ِفْرَعْوَ� ِلَيُكوَ� َلُهْم َعُد�ָד� َ�َحَزًنا ِ"�َّ ِفْرَعْوَ� َ�َهاَماَ� َ�ُجُنوَ)ُهَما 

َكاُنو� َخاِطِئيَن. َ�َقاَلِت �ْمَرuُ�َ ِفْرَعْوَ� ُقرuَُّ َعْيٍن لِّي َ�َلَك َال َتْقُتُلوBُ َعَسى 

َ�� َينَفَعَنا َ�ْ� َنتَِّخَذBُ َ�َلًد� َ�ُهْم َال َيْشُعُر�َ� ﴾ (٢٨: ٨-٩).

!هكذ� عثر �6 فرعو� على موسى(S)  !�تخذ!F �بنا لهم !توسمو� فيه �لنفع 
�لمستقبل. !في غضو� Cلك،  بينه !بينهم في   تماما عما سيجر\  !هم غافلو� 
�نز� عليها  له. لكن �هللا   pقلقة على !ليدها !ال تد�\ ما حد �Y موسى  كانت 

 :yسكينته !بشرها بالفر
َلْوَال َ�� ,ََّبْطَنا َعَلى  ِبِه   Cَلُتْبِد  uْ(ََفاِ,ًغا ِ"� َكا ُفَؤ�ُ) ُ��ِّ ُموَسى  ﴿ َ�َ�ْصَبَح 

يِه َفَبُصَرuْ ِبِه َعن ُجُنٍب َ�ُهْم  َقْلِبَها ِلَتُكوَ� ِمَن �ْلُمْؤِمِنيَن َ�َقاَلْت ِألُْخِتِه ُقصِّ

ْمَنا َعَلْيِه �ْلَمَر�ِضَع ِمن َقْبُل َفَقاَلْت َهْل َ�ُ)لُُّكْم َعَلى َ�ْهِل َبْيٍت  َال َيْشُعُر�َ� َ�َحرَّ

َيْكُفُلوَنُه َلُكْم َ�ُهْم َلُه َناِصُحوَ�   َفَرَ)ْ)َناBُ ِ"َلى ُ�مِِّه َكْي َتَقرَّ َعْيُنَها َ�َال َتْحَزَ� 

َ�ِلَتْعَلَم َ��َّ َ�ْعَد �هللاَِّ َحقٌّ َ�َلِكنَّ َ�ْكَثَرُهْم َال َيْعَلُموَ� ﴾ (٢٨:١٠-١٣).

�لتي جلبها له �6 فرعو�، !Cلك أل�  �لمرضعا;  �ثد�$ جميع  عاg موسى 
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�هللا قد� له �� يطعم لبن �مه فقط، فلم يجد �6 فرعو� بد� من �)F �لى �مه، !هنا 
يتجلى لطف قد� �هللا.

يتبين لنا من قصة موسى(S)  �� �هللا قد يخلق �!ضاعا تبد! صعبة في ظاهرها 
قد  بها �Nعا  �لنفو0 !تضيق  �لتي تكرهها   lأل!ضا�  Fمنها، لكن هذ  yال مخر!
 gيدفعها �لخو Y� :لكC ما يؤكد (S)تستحيل �لى نعم !بركا;. !في قصة موسى
�لطفل  هذ�  فتتبنى  �لنهر،  في  �لقائه  �لى   F(جنو! فرعو�  شر  من  �بنها   Pحيا على 
�قوA �سرP في �لبال) ثم تعيدF في نهاية �لمطاg �لى �سرته ألنه �فض �لتقاY �ثد�$ 
 Pبذ�تها، معجز Pمعجز pألحد�� Fلمرضعا; �لالئي جلبن له. �� كل !�حد من هذ�
سينتهي  حياته  في   pكل حد �� يوقن  �لمؤمن   �� !كماله.  �هللا  قد�  لطف  تبين 
 Fكما يتضح من �لمثا� �لسابق، فقد يهيئ �هللا لنا هذ! .Fلى خير بوجه من �لوجو�
�لبركا; في تضاعيف ظر!g ال يخطر على بالنا �بد� �� ظاهرها �لكالح ينطو\ 

على باطن مفعم بالرحمة !�لخير.  
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موسى(S) يهر� من مصر

يحكي �لقر�6 عن �لحا)ثة �لتالية �لتي !قعت لموسى(S) في حياته: 
﴿ َ�َ)َخَل �ْلَمِديَنَة َعَلى ِحيِن َغْفَلٍة مِّْن َ�ْهِلَها َفَوَجَد ِفيَها َ,ُجَلْيِن َيْقَتِتَالِ� َهَذ� 

 Bِِِّمْن َعُد� Cِمن ِشيَعِتِه َعَلى �لَِّذ Cَفاْسَتَغاَثُه �لَِّذ Bِ ِمن ِشيَعِتِه َ�َهَذ� ِمْن َعُد�ِّ

ْيَطاِ� ِ"نَُّه َعُد�ٌّ مُِّضلٌّ َفَوَكَزBُ ُموَسى َفَقَضى َعَلْيِه َقاَ# َهَذ� ِمْن َعَمِل �لشَّ

 مُِّبيٌن ﴾ (٢٨: ١٥).

تنبئنا هذF �آلية �� موسى(S) شهد نز�عا بين �جل من بني �سر�ئيل !6خر 
مصر\، فقر�، قبل �� يلم بخلفية �لنز�l، �� يناصر �لرجل �لذ\ من شيعته. !بعد 
  (S)جهها �ليه موسى. لم يكن موسى! Pقصير خّر �لمصر\ صريعا متأثر� بوكز Iعر�
يريد قتل  �لمصر\ فندI�(�! Y فد�حة �لخطأ �لذ\ !قع فيه !!صفه بأنه من "عمل 
�لشيطا�". !�لشاهد �ألخالقي في هذF �لقصة هو �� على �إلنسا� �� يتوخى �لعد� 

في تعامله فال يناصر مدفوعا بوشيجة �لقربى فقط.
 U!لحق �� �لتحّيز �ألعمى !�لتعصب لألقربين هو �لذ\ جر �لكر�هية !�لحر�!
على بني �لبشر منذ فجر �لتا�يخ !�لى يوY �لنا0 هذ�. �� هو0 �إلنسا� بانتمائه 
�لى �هله !قبيلته !�فقائه !�بنا$ جنسه !تنكبه سبيل �لحق !�لعد� بسبب Cلك، هو 
�لبشر  �لتي عرفها  !�لمآسي  !�لعنف  �لصر�عا;  نير�� جميع  �Cكى !ُيذكي  �لذ\ 
قديما !حديثا. لكن موسىI�(� (S) من فو�F �� مشاعر �لعصبية �لتي �نتابته كانت 
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من �يحا$ �لشيطا�، فسا�l �لى �لتوبة منها !طلب من �هللا �لغفر��. !�آليا; �لتالية 
 :Yموسى عليه �لسال Fلرفيع !�لموقف �لسامي �لذ\ �بد�� Iتطلعنا على �لسلو

﴿ َقاَ# َ,�ِّ ِ"نِّي َظَلْمُت َنْفِسي َفاْغِفْر ِلي َفَغَفَر َلُه ِ"نَُّه ُهَو �ْلَغُفوُ, �لرَِّحيُم. َقاَ# 

َ,�ِّ ِبَما َ�ْنَعْمَت َعَليَّ َفَلْن َ�ُكوَ� َظِهيًر� لِّْلُمْجِرِميَن ﴾ (٢٨: ١٦-١٧).

�قر موسى(S) بأنه غير محق في مناصرته لإلسر�ئيلي ال لشي$ سوA �نه من 

خريطة مصر �لقديمة
23



Cلك  في  �لمصريين   vسا!� في   Fهذ !�لتحيز  �لتعصب   S!� لفشو  !نسبة  قبيلته. 
بثأ�F. !لذلك  �لقتيل �ألخذ  �لمصر\   !!C �!فثمة �حتما� قو\ �� يحا �لوقت، 

تملك �لخوg موسى: 
﴿ َفَأْصَبَح ِفي �ْلَمِديَنِة َخاِئًفا َيَتَرقَُّب َفِإَ:� �لَِّذC �ْسَتنَصَرBُ ِباْألَْمِس َيْسَتْصِرُخُه 

َقاَ# َلُه ُموَسى ِ"نََّك َلَغِوCٌّ مُِّبيٌن ﴾ (٢٨: ١٨).

�)�I موسى �نه ال مقاY له في )!لة فرعو�، فبا; ليلته تلك خائفا يترقب 
 Aلتالي !قعت حا)ثة �خر� Yفي �ليو! .ACيحذ� �� تمتد �ليه يد فرعو� !قومه باأل!
حكتها �آلية 6نفة �لذكر، �C �ستغا�C p; �لرجل �لذ\ ناصرF موسى باألمس طالبا 
نصرته ضد غريم مصر\ 6خر. لكن موسى لم يشأ �� يقع ثانية في خطأF �أل!�، 
فرفض مناصرته هذF �لمرP. فما كا� من �لرجل �ال �� �نقلب على موسى !طفق 
في  موسى  ��تكبها  �لتي  �لقتل  �لى حا)ثة  مشير�  !�التهاما;  �النتقا)�;  له  يكيل 

�ليوY �لسابق: 
 ��َ َ�ُتِريُد  ُموَسى  َيا  َقاَ#  لَُّهَما  َعُد�ٌّ  ُهَو   Cِبالَِّذ َيْبِطَش   ��َ  (َ�,َ�َ  �ْ�َ ا  َفَلمَّ  ﴿

َتْقُتَلِني َكَما َقَتْلَت َنْفًسا ِباْألَْمِس ِ"� ُتِريُد ِ"الَّ َ�� َتُكوَ� َجبَّاً,� ِفي �ْألَْ,lِ َ�َما 

ُتِريُد َ�� َتُكوَ� ِمَن �ْلُمْصِلِحيَن ﴾ (٢٨: ١٩).

!على �ية حا�، فقد !جه �لمصريو� �لى موسى(S) تهمة �لقتل �غم �نه فعل 
�لتي  �لعقوبة  Cلك خطأ ً. !في غضو� Cلك كا� فرعو� !مألF يتحا!�!� بشأ� 
بالمصر\. !كا� هناI �جل  قتله  بعضهم   Sقتر�!  ،  (S)تنز� بموسى  �� يجب 
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سمع بمؤ�مرP �لقصر �لتي تحا0 ضد موسى فجا$ مسرعا �ليه !حذ�F مما يبيت 
له، فقر� موسى(S) �لهرU من مصر فر��� من بطش فرعو�: 

َيْأَتِمُر�َ�  �ْلَمَألَ   َّ�"ِ َيا ُموَسى  َقاَ#  َيْسَعى  �ْلَمِديَنِة  َ�ْقَصى  َ,ُجٌل مِّْن   Vَ�َجا ﴿

ِبَك ِلَيْقُتُلو0َ َفاْخُر3ْ ِ"نِّي َلَك ِمَن �لنَّاِصِحيَن َفَخَر3َ ِمْنَها َخاِئًفا َيَتَرقَُّب َقاَ# 

اِلِميَن ﴾ (٢٨: ٢٠-٢١). ِني ِمَن �ْلَقْوِ� �لظَّ َ,�ِّ َنجِّ

 Pتعطينا �يضا فكر (S)موسى Pلحقائق �لتي يحيكها �لقر�6 عن حيا� Fهذ ��
لإلسر�ئيلي  تر!   �!(  Nنحا�  C� �النفعا�،  سريع  كا�  �نه  يبد!   C� عن شخصيته. 
!ضرU �لمصر\ فقتله )!� �� يقصد Cلك. ثم نر�F يهرU من مصر خوفا على 
 Cال يخشى �ال �هللا !�� ال يلو �� (S)هللا له تعلم موسى� P�!نفسه. لكن بعد محا

.Fفي هذ� تبيين لمنهج �هللا في تقوية شخصية عبد! ،Fبأحد سو�
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 (S)هر�� موسى

"لى مدين �"قامته بها
ترI موسىF$��! (S) فرعو� !قومه !خرy ميمما شطر بال) مدين. !مدين 

�أل�)�  )!لة  من  �لجنوبي   gلطر�! مصر  في شر`  سينا$  بين صحر�$  يقع  �قليم 

�لحالية. !عند �حد مو��) �لما$ بمدين !جد موسى(S) فتاتين كانتا تنتظر�� تفر` 

 lكانت تبد! عليه سيما$ �لو� (S)عن �لبئر لتسقيا� قطيعهما. !أل� موسى Pلرعا�

!�ألمانة لم تجد �لفتاتا� حرجا في �القتر�U منه. �خبر; �لفتاتا� موسى(S) �نهما ال 

تو)�� �الختالv  بالرجا� !�� كبر سن �بيهما هو �لذ\ �ضطرهما �لى �عي �لقطيع، 

فر` موسى(S) لهما !سقى لهما. يقو� �هللا تعالى حكاية عن هذF �لو�قعة: 

ا َ�َ,َ) َماV َمْدَيَن َ�َجَد َعَلْيِه ُ�مًَّة مَِّن �لنَّاEِ َيْسُقوَ� َ�َ�َجَد ِمن ُ)�ِنِهُم  ﴿ َ�َلمَّ

�ْمَر�َتْيِن َتُذ�َ)�ِ� َقاَ# َما َخْطُبُكَما َقاَلَتا َال َنْسِقي َحتَّى ُيْصِدَ, �لرَِّعاV َ�َ�ُبوَنا 

َ�نَزْلَت ِ"َليَّ  ِلَما  لِّ َفَقاَ# َ,�ِّ ِ"نِّي  َلُهَما ُثمَّ َتَولَّى ِ"َلى �لظِّ َشْيٌخ َكِبيٌر. َفَسَقى 

ِمْن َخْيٍر َفِقيٌر ﴾ (٢٨: ٢٣-٢٤).

تطلعنا هذF �آليا; على ما توفر; عليه شخصية موسى(S) من شيم �لخير 

!�أل)U. فقد �قترU من بنتين غريبتتين !ساعدهما !نا� �حتر�مهما. كما نفهم ضمنا 

 ،(S)موسى Iلذين كانو� عند �لبئر كا� على �لنقيض تماما من سلو� Pلرعا� Iسلو ��
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!يتضح Cلك من �جتناU �لبنتين لهم !تفضيلهما �القتر�U من موسى(S). فالظاهر �� 

�Lلئك �لرعاP، !�هللا �علم، كانو� على جانب كبير من سوV �لخلق !�لفظاظة !بشاعة 

�لمظهر. !يحسن بنا هنا �� ننوF �لى �� �لمسلم ينبغي �� يتجافى عن سيي$ �لخلق 

!�لسلوI !�� يتأسى بأخال` �فاضل �لبشر كموسى عليه �لسالY !�لذ\ �ظهر بتعامله 

مع �لبنتين ما �نطو; عليه نفسه من خلق كريم !�)U جم !�ستقامة !عفة. كما 

 Yكلها كانت تنبئ عن خضوعه �لتا (S) يجد� بنا �� نشير �لى �� تصرفا; موسى

!�نقيا)F �لكامل هللا عز !جل. !من عالما; Cلك �نه ترI �حبابه بمصر �أل�o �لتي 

شب فيها !خرy �لى ��o غريبة ال يد�\ ما يخبيئه له �لقد� فيها. �ال �نه كا� 

مؤقنا بشي$ !�حد !هو �� حياته لن تعو) كما كانت �بد�. !بعد �� سقى للفتاتين 

جلس تحت ظل شجرP في �لمكا� ثم توجه بهذ� �لدعا$ �لى �هللا: 

﴿ َ,�ِّ ِ"نِّي ِلَما َ�نَزْلَت ِ"َليَّ ِمْن َخْيٍر َفِقيٌر ﴾ (٢٨: ٢٤). 

�� �خال~ �لمر$ في )عائه يظهر في �)��كه لحقيقة �� �هللا قا)� على عمل 

كل شي$، !�نه �لمعطي !�لمانع، !�نه ال ملجأ للعبد �ال �لى �به !خالقه. !لقد جا$ 

)عا$ موسى(S) في �آلية 6نفة �لذكر في سيا` �ستسالY كامل هللا تبا�I !تعالى 

!صد� من قلب مشر` بهذF �لحقيقة، فال غر! �� �هللا �ستجاU لموسى(S) !فتح 

 Uبو�� �ليهما،  �لبنتين !�حسانه  فتح عطف موسى على  لقد  �بو�U �حمته.  عليه 

حياP جديدP كل �لجدP. !بينما كا� جالسا في �لظل يستريح جا$ته �حدA �لفتاتين 
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تخبرF �� 6باها يدعوF ليشكرF !يكافئه على �حسانه �ليهما: 

ِلَيْجِزَيَك  َيْدُعو0َ  َ�ِبي   َّ�"ِ َقاَلْت   Vْسِتْحَيا� َعَلى  َتْمِشي  ِ"ْحَد�ُهَما  َفَجاVْتُه   ﴿

ا َجاBُV َ�َقصَّ َعَلْيِه �ْلَقَصَص َقاَ# َال َتَخْف َنَجْوuَ ِمَن  َ�ْجَر َما َسَقْيَت َلَنا َفَلمَّ

اِلِميَن ﴾" (٢٨: ٢٥) �ْلَقْوِ� �لظَّ

لقد توجه موسى(S) بالدعا$ �لى �به يطلب ما عندF من خير فاستجاU �هللا 

لدعائه !هيأ له قوما !عشيرP تؤ!يه !تحميه من �لمخاطر �لتي كانت تتهد) حياته. 

كا� موسى�C (S) شخصية قوية !�مانة با)يتين حفز; �لبنتين على �القتر�U منه 

لدA مو�) �لما$ كما حفز; �حد�هن �لى �� تطلب من !�لدها �ستئجا�F لما يتمتع 

به من قوP !�مانة: 

﴿ َقاَلْت ِ"ْحَد�ُهَما َيا َ�َبِت �ْسَتْأِجْرBُ ِ"�َّ َخْيَر َمِن �ْسَتْأَجْرuَ �ْلَقِوCُّ �ْألَِميُن﴾ 

.(٢٨: ٢٦)

 Pلكلما; عن ثقتها بموسى. �قتنع !�لد �لفتا� Fتعبر ألبيها بهذ Pكانت �لفتا 

�ياF. لقد كا� لشهامة موسى(S) �مر�Vته )!�  �بنته فيه فقر� �� يز!جها  بر�\ 

كبير  في هذ� �لقر�� فانبرA !�لد �لفتاP يقدY �لعرo �لتالي له 

َثَماِنَي  َتْأُجَرِني   ��َ َعَلى  َهاَتْيِن  �ْبَنَتيَّ   Hْحَد"ِ ُ�نِكَحَك   �ْ�َ ُ�ِ,يُد  ِ"نِّي  َقاَ#   ﴿

َسَتِجُدِني  َعَلْيَك  َ�ُشقَّ   �ْ�َ ُ�ِ,يُد  َ�َما  ِعنِد0َ  َفِمْن  َعْشًر�  َ�ْتَمْمَت  َفِإْ�  ِحَجٍج 

اِلِحيَن. َقاَ# َ:ِلَك َبْيِني َ�َبْيَنَك َ�يََّما �ْألََجَلْيِن َقَضْيُت َفَال  ِ"� َشاV �هللاَُّ ِمَن �لصَّ

ُعْدَ��َ� َعَليَّ َ��هللاَُّ َعَلى َما َنُقوُ# َ�ِكيٌل ﴾ (٢٨: ٢٧-٢٨).
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قبل موسى(S) عرo �لشيخ  �لصالح !�قاY في بال) مدين. !هكذ� حفظ �� 

موسى !�عاF في صغرF !كبرC! ،Fلك حين �مر ما$ �لنيل فحمله �لى قصر فرعو� 

ثم قيض له مقاما كريما !6منا في ��o مدين. 
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 C(�� لى" (S)صو# موسى�

طوH �تلقيه ��# �حي "لهي

قبل موسى(S) شرv �بي �لفتاتين !�قاY بأ�o مدين. !في نهاية �لمدP �لمتفق 

عليها غا)� هو !�هله ��o مدين ميمما شطر مصر. !�ثنا$ مر!� موسى(S) بجبل 

�ليها بأمل �� يستفيد منها قبسا   Yلتقد� سينا$ ��A نا�� تلوS من بعيد فعزY على 

 :Fيدفئ به �هله �! خبر� يعينه في مسير

َقاَ#  َناً,�  وِ,  �لطُّ َجاِنِب  ِمن  �َنَس  ِبَأْهِلِه  َ�َساَ,  ُموَسى�ْألََجَل  َقَضى  ا  َفَلمَّ  ﴿

�لنَّاِ,  ِمَن  َجْذَ�ٍ�   �ْ�َ ِبَخَبٍر  مِّْنَها  �ِتيُكم  لََّعلِّي  َناً,�  �َنْسُت  ِ"نِّي  �ْمُكُثو�  ِألَْهِلِه 

َلَعلَُّكْم َتْصَطُلوَ� ﴾ (٢٨: ٢٩)، 

﴿ ِ"ْ: َقاَ# ُموَسى ِألَْهِلِه ِ"نِّي �َنْسُت َناً,� َسآِتيُكم مِّْنَها ِبَخَبٍر َ�ْ� �ِتيُكم ِبِشَهاٍ� 

َقَبٍس لََّعلَُّكْم َتْصَطُلوَ� ﴾ (٢٧: ٧)، 

﴿ ِ"ْ: َ,H�َ َناً,� َفَقاَ# ِألَْهِلِه �ْمُكُثو� ِ"نِّي �َنْسُت َناً,� لََّعلِّي �ِتيُكم مِّْنَها ِبَقَبٍس 

.(٢٠: ١٠) ﴾ Hَ�ِجُد َعَلى �لنَّاِ, ُهًد �ْ�َ

�� هذF �لحا)ثة تد� على جانب ��ئع 6خر من شخصية موسى(S)، !هو �نه 

 Yتجر\ على قد� مرسو p(كل �لحو� �� Iكا� يهتم بما يجر\ حوله. فهو يد�
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!كا� هذ� �إليما� يدفعه )�ئما �لى �لترحيب بمختلف �لحو�)p !�لظر!g بأمل 

تليق  عقلية  حالة  للوضع  !تقييمه  �لجبل  على  للنا�  مالحظته   �� منها.   P(الستفا�

بالمؤمن �ليقظ. كما �� تركه ألهله خلفه في مكا� 6من تصرg يشي$ بحكمة 

!هبه �هللا �ياها. 

31



(S)محا�,� �هللا لموسى

�هللا،  �C خاطبه  �ستقبلته حا)ثة جليلة،  �لنا�  �قترU موسى من موضع  عندما 

!تلقى �!� !حي "لهي. !قد �شا� �لقر�6 �لى هذF �لحا)ثة في قوله تعالى: 

 Eِ ا َ�َتاَها ُنوِ)C َيا ُموَسى ِ"نِّي َ�َنا َ,بَُّك َفاْخَلْع َنْعَلْيَك ِ"نََّك ِباْلَو�ِ) �ْلُمَقدَّ ﴿ َفَلمَّ

َفاْعُبْدِني  َ�َنا  ِ"الَّ  ِ"َلَه  َال  َ�َنا �هللاَُّ  ِ"نَِّني  ُيوَحى  ِلَما  َفاْسَتِمْع  �ْخَتْرُتَك  َ�َ�َنا   Hُطًو

.(٢٠: ١١-١٤) ﴾ Cَالَ� ِلِذْكِر َ�َ�ِقِم �لصَّ

 Fهللا فيه بأنه قد �صطفا� Fقد �خبر! (S)كا� هذ� �!� !حي يتنز� على موسى

!ثمة  �لدنيا.  في  �لمر�تب  كل  )!نها  تتقاصر  �لتي  �لمرتبة  تلك  بالرسالة،  !خصه 

مسألة تستحق �� نتنبه لها هنا !هي مخاطبة �هللا لموسى(S) !ند�ئه له. فقد كا� 

�هللا قريبا من موسى !خاطبه خطابا مباشر�. !�لحق �� �هللا على �لد!�Y قريب من 

عبا)F !عليه فهو يستطيع مخاطبتهم !�الستماl �ليهم: 

ِمْن  ِ"َلْيِه  َ�ْقَرُ�  َ�َنْحُن  َنْفُسُه  ِبِه   Eُُتَوْسِو َما  َ�َنْعَلُم  �ْإلِنَساَ�  َخَلْقَنا  ﴿ َ�َلَقْد 

َحْبِل �ْلَوِ,يِد ﴾ (٥٠: ١٦). 

!�غم �ننا ال نستطيع سماl صو; �هللا !Cلك ألنه ال يخاطبنا مباشرP �ال �نه 

)�ئما قريب منا يسمع كل ما يصد� عنا من قو� !لو كا� همسا فاتر�. 

 :Fلذ\ يكلمه هو �هللا، سأله عن عصا� �� (S)بعد �� �خبر �هللا موسى
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ُأ َعَلْيَها َ�َ�ُهشُّ ِبَها َعَلى  ﴿ َ�َما ِتْلَك ِبَيِميِنَك َيا ُموَسى َقاَ# ِهَي َعَصاCَ َ�َتَوكَّ

 .(٢٠: ١٧-١٨) ﴾ Hَغَنِمي َ�ِلَي ِفيَها َمآِ,ُ� ُ�ْخَر

 (S)يرشد موسى �� (���! (S)ال شك �� �هللا كا� يعلم بما في يد موسى!

 :Fيلقي عصا �� Fخالقه فأمر Pلى قد��

ا َ,�َها َتْهَتزُّ َكَأنََّها َجا�ٌّ َ�لَّى ُمْدِبًر� َ�َلْم ُيَعقِّْب ﴾ ﴿ َ�َ�ْلِق َعَصا0َ َفَلمَّ

 .(٢٧: ١٠)

�ستولى �لخوg على موسى(S) حين ��A عصاF تستحيل �لى حية عظيمة. 

ينقا)  لكن �هللا ���) بهذF �لحا)ثة �� يعلمه �� ال يخشى �حد� سوA �هللا !�� ال 

�ال �لى خالقه: 

﴿ َيا ُموَسى َال َتَخْف ِ"نِّي َال َيَخاُ? َلَدCَّ �ْلُمْرَسُلوَ� ﴾ (٢٧: ١٠)، 

"َقاَ# ُخْذَها َ�َال َتَخْف َسُنِعيُدَها ِسيَرَتَها �ْألُ�َلى ﴾ (٢٠: ٢١). 

�نصاl موسى(S) ألمر �هللا !�خذ عصاF �لتي كانت �حدA �لمعجز�; �لتي 

 :A6ية 6خر Bفي !جه فرعو�. ثم �عطا (S)شهرها موسى

 .(٢٨: ٣٢) ﴾ Vٍِمْن َغْيِر ُسو Vْسُلْك َيَد0َ ِفي َجْيِبَك َتْخُر3ْ َبْيَضا� ﴿

 Aبيضا$ ناصعة، 6ية �خر (S)فقد خرجت يد موسى ،Fكما تنبئنا �آلية �عال!

من �هللا لنبيه. 

مأل; هذF �ألحد�p جو�نح موسى(S) باإلثا�P !�لرهبة، فأمرF �هللا �� يتجلد 
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!�� يذهب بهذF �آليا; !�لمعجز�; �لى فرعو�: 

﴿ َ��ْضُمْم ِ"َلْيَك َجَناَحَك ِمَن �لرَّْهِب َفَذ�ِنَك ُبْرَهاَناِ� ِمن ,َّبَِّك ِ"َلى ِفْرَعْوَ� 

َ�َمَلِئِه ِ"نَُّهْم َكاُنو� َقْوًما َفاِسِقيَن ﴾ (٢٨: ٣٢).
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موسى(l) يسأ# �هللا 

�� يشد) ��,B بأخيه ها,��

كا� �) موسى(S) على !حي �هللا )ليال على �خالصه. فقد صا�S �به بما 

يعتريه من مشاعر �لخوg !�لتر)) !طلب منه �لتوفيق !�لهد�ية. لقد �عرU عن خوفه 

من �� يقدY فرعو� على قتله �نتقاما  لقتله �حد �لمصريين. كما Cكر �نه يخشى 

�� يعجز عن �لتعبير عن نفسه بلسا� مبين �ماY فرعو�. !سأ� �هللا �� يبعث معه 

�خاF ها�!� نبيا !Cلك لفصاحة لسانه: 

﴿ َقاَ# َ,�ِّ "ِنِّي َقَتْلُت ِمْنُهْم َنْفًسا َفَأَخاُ? َ�� َيْقُتُلوِ� َ�َ�ِخي َهاُ,�ُ� ُهَو َ�ْفَصُح 

ُبوِ� ﴾  ُقِني ِ"نِّي َ�َخاُ? َ�� ُيَكذِّ ِمنِّي ِلَساًنا َفَأْ,ِسْلُه َمِعَي ِ,ْ)�Vً ُيَصدِّ

 ،(٣٤-٢٨:٣٣)

َكِثيرً�  ُنَسبَِّحَك  َكْي   Cَ�ْمِر ِفي  َ�َ�ْشِرْكُه   C,ِ�ْ�َ ِبِه  �ْشُدْ)  َ�ِخي  َهاُ,�َ�   ﴿

َ�َنْذُكَر0َ َكِثيرً� ﴾ (٢٠: ٣٠-٣٤).

!هنا يتضح لنا سبب طلب موسى(S) من �هللا �� يجعل �خاF ها�!� !Nير� 

له، !هو �� يعينه على Cكر �هللا. فقد ظن �� !جو) شخص 6خر بجانبه يعينه على 

Cكر �هللا. !�لحق �� !جو) جماعة من �لمؤمنين تتناصح في �هللا !يشجع بعضهم 
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بعضا يبعث �لنشاv في �لقلوU !يشحذ �لهمم !لهذ� يرشد �هللا �لمؤمنين في �لقر�6 

�لمؤمنين �ستلهامه من قصة  �لتوحد !�الجتماl. !هذ� )�0 6خر يتعين على  �لى 

.Yموسى عليه �لسال

�ستجاU �هللا لسؤ� موسى(S) !�علمه �نه قد ��C ألخيه ها�!�(S) �� يصحبه 

!يؤ�F�N في �يصا� �سالة �هللا �لى �لطاغية فرعو�: 

﴿ َقاَ# َسَنُشدُّ َعُضَد0َ ِبَأِخيَك َ�َنْجَعُل َلُكَما ُسْلَطاًنا َفَال َيِصُلوَ� ِ"َلْيُكَما ِبآَياِتَنا 

َ�نُتَما َ�َمِن �تََّبَعُكَما �ْلَغاِلُبوَ� ﴾ (٢٨: ٣٥).

 !تنقل 6ية �خر�C A; �لحا)ثة فتقو�:

لَِّساِني  مِّن  ُعْقَدً�  َ��ْحُلْل   Cَ�ْمِر ِلي  ْر  َ�َيسِّ  C,َِصْد ِلي  �ْشَرْ�  َقاَ# َ,�ِّ   ﴿

َيْفَقُهو� َقْوِلي َ��ْجَعل لِّي َ�ِ�يًر� مِّْن َ�ْهِلي ﴾ (٢٠: ٢٥-٢٩)، 

-٢٠: ٣٥)  ﴾ ُموَسى  َيا  ُسْؤَلَك  ُ��ِتيَت  َقْد  َقاَ#  َبِصيًر�  ِبَنا  ُكنَت  ِ"نََّك   ﴿

.(٣٦

��C تأملنا في مطالب موسى(S) فسنجد فيها �قر�� بالضعف !�غبة في توفيق 

�هللا !هد�يته. !للنا0 في هذ� �لدعا$ �لمخلص �سوP حسنة. �� على �لمر$ �� يظهر 

�إلخال~ !�لتذلل حين يتوجه بالدعا$ لخالقه، مقر� بفقرF !ضعفه �ماY �به �لذ\ 

بيدF ملكو; كل شي. فاهللا محيط بكل شي$ !عالم بكل ما يأتي به �إلنسا� !ما 

توسوE به نفسه !لهذ� ليس ثمة حاجة إلخفا$ �\ شي$ عن �هللا. 

36



37

قصة موسى(S) �حقيقة �لقد,
بشر �هللا موسى(S) على جبل سينا$ بأنه قد جعل �خاF ها�!� !Nير� له، ثم 

CكرF بنعمه �لسالفة عليه: 
�ْقِذِفيِه ِفي  ِ"َلى ُ�مَِّك َما ُيوَحىَ�ِ�  َ�ْ�َحْيَنا   :ْ"ِHَمَننَّا َعَلْيَك َمرًَّ� ُ�ْخَر ﴿ َ�َلَقْد 

لَُّه  َ�َعُد�ٌّ  لِّي  َعُد�ٌّ   Bَُيْأُخْذ اِحِل  ِبالسَّ �ْلَيمُّ  َفْلُيْلِقِه  �ْلَيمِّ  ِفي  َفاْقِذِفيِه   uِلتَّاُبو�

َ�َ�ْلَقْيُت َعَلْيَك َمَحبًَّة مِّنِّي َ�ِلُتْصَنَع َعَلى َعْيِني ِ"ْ: َتْمِشي ُ�ْخُتَك َفَتُقوُ# َهْل 

َ�ُ)لُُّكْم َعَلى َمن َيْكُفُلُه َفَرَجْعَنا0َ ِ"َلى ُ�مَِّك َكْي َتَقرَّ َعْيُنَها َ�َال َتْحَزَ� َ�َقَتْلَت 

ْيَنا0َ ِمَن �ْلَغمِّ َ�َفَتنَّا0َ ُفُتوًنا َفَلِبْثَت ِسِنيَن ِفي َ�ْهِل َمْدَيَن ُثمَّ ِجْئَت  َنْفًسا َفَنجَّ

َعَلى َقَدٍ, َيا ُموَسى َ��ْصَطَنْعُتَك ِلَنْفِسي ﴾ (٢٠: ٣٧-٤١).

تكشف هذF �آليا; عن حقيقة �لقد� �لتي يجهلها كثير من �لنا0. فقد كانت 
حياP موسى(S) كلها، منذ طفولته �لباكرP  �لى !قت تكليفه بالرسالة، تجر\ !فق 
�لدقيقة  �لتفاصيل   gتضافر; 6ال ��ينا كيف  فقد  �لقد�.  بها  خطة سما!ية سبق 
 Aلتسهل !صو� �لصند!` �لذ\ يحمل �لطفل موسى �لى قصر فرعو�، كما سنر
الحقا كيف �� �لمر�حل �ألخرA من حياته لم تخرy �لبتة من �طا� هذ� �لقد�.  

فقد ��ينا كيف تو�v في نز�l مع �حد �لمصريين ثم فر �لى مدين حيث لقي 
فتاتين لم يكن بمقد!�هما مز�حمة �لرعاP لسقاية قطيعهما من فرv �حتشامهما، 
�لشيخ   Fكافأ !قد  !ثقتهما،  تقديرهما  �كسبه  �لذ\  �ألمر  لهما  لهما �سقى  فر` 
�بو �لفتاتين على صنيعه بأ� N!جه من �حد�هما لكنه �شترv عليه �� يخدمه ثماني 

حجج.
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غا)� موسى(S) مدين بعد قضا$ �ألجل مصطحبا معه �هله !في متصف �لطريق 
��A نا�� فلما �تاها خاطبه �هللا !�علمه �نه قد �ختا�F �سوال �لى فرعو�. لقد !قعت 
�لقد�  �لقر�6 !فق ما هو مرسوY في  �ليه  �لتفاصيل !غيرها مما �شا�   Fجميع هذ
لموسى قبل �� يولد. !لم يكن !��)� �� تسقط !�حدP من هذF �لتفاصيل �! تقع 
بشكل مغاير. !أل� حياتنا تشبه فيلما مسجال على شريط فيديو، فليس من �لو��) 
سقوv �! حذg مشهد !�حد من مصير �لمر$ �لمقد!�، مثلما يستحيل حذg مشهد 

من فيلم سينمائي. �� مصير �إلنسا� بكل لحظة فيه كل ال ينقص !ال يتغير.
كما تشير �آلية �لمذكو�P �عالF �لى حقيقة �� �حلة موسى(S) �لى �لو�)\ 

 :Yقد جا$; في �طا� هذ� �لقد� �لمحتو Aلمقد0 طو�
﴿ ُثمَّ ِجْئَت َعَلى َقَدٍ, َيا ُموَسى﴾ (٢٠: ٤٠). 

ليس  هنا  �ليه  �لمشا�  فالقد�  خاصا.  �هتماما  �لمسألة   Fهذ نولي   �� !ينبغي 
 (S)موسى، �\ �� تلد موسى Y� مقصو�� على موسى فقط. فوال)ته جز$ من قد�
في يوY معين �! حتى في لحظة معينة !كل هذ� جز$ من قد�ها.  لكن �Y موسى 
لها هي �ألخرA �بو��، �\ �نه كا� مقد�� ألمها �� تلدها هي، !هذ� �لوصف ينطبق 

على !�لد موسى !بقية �سرته. 
�لمصريين. فقد !قع  فيه موسى(S) مع �حد  �لذ\ )خل   lلنز�� فلنتأمل في 
هذ� �لنز�l في نفس لحظة !صو� موسى �لى �لمكا�. !لو نظر �لمر$ نظرP مبسطة 
لألمر لقا�: "لو �� �لنز�l بين �ليهو)\ !�لمصر\ كا� قد حدp في !قت مختلف 
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لما شهدF موسى(S) !لسا�; �ألحد�p بشكل مختلف تماما". �ال �� هذ� تقييم 
للوضع غير صحيح، فقد !قع �لنز�l بين �ليهو)\ !�لمصر\ في �للحظة �لتي كا� 
�لقد�. !سبب  به  �لذ\ سبق  �لنسق   ;�C على  !تطو�  فيها   pيحد  �� له  مقد�� 
 lقد سبق في قد� �هللا. !هذ� �لوصف ينطبق على جو�نب �لنز� lلك �� هذ� �لنز�C
�ألخرA، مثل سبب �لنز�l !نصيحة �لرجل لموسى(S) بأ� يخرy من مصر أل� 
فرعو� !مألF يأتمر!� به. !كذلك �لرعاP �لذين !جدهم عند مو�) �لما$ في مدين 

!�لفتاتين، كل Cلك جز$ من هذ� �لقد� �لمكتوU له.
!فق   pيحد �� كل شي$  حقيقة  يفقهو�  �لذين  هم !حدهم  �هللا  �سل   ��
كتاU من �هللا سبق. !لقد قا� �سو� �هللا صلى �هللا عليه !سلم: "ال تقل �� �صابك 
شي$ لو �ني فعلت كذ� لكا� كذ� !لكن قل قد� �هللا !ما شا$ �هللا فعل فإ� لو تفتح 

عمل �لشيطا�" (مسلم). 
 (S)موسى Pيتبين لنا �� كل شي$ في حيا vلنقا� Fهذ lحين ننظر �لى جما!
هو جز$ من قد�F �لذ\ كتبه �هللا له. !لو نظرنا بعمق �كثر فسيتضح لنا �� حيو�تنا 
جميعا فصو� من قد� !�حد. فنحن معرضو� في حياتنا ألحد�p قضاها �هللا منذ 
�أل�N، �محكومو� بما قد� لنا. �� لحظة موتنا ستكو� جز$� من هذ� �لقد� نفسه. 
�هللا  قد�  فمثلما  �لوجو) جميعا.  �لهي يستوعب  �ألمر علم  !�لقد� هو في حقيقة 
قد�  فقد  !�لرسالة،  للوحي  تلقيه  بحياP موسى(S)، !من Cلك  �لمتعلقة  �لتفاصيل 
هذ�  على  �طالعك   �� Cلك  !من  �لبشر.   Pبحيا �لمتعلقة  �لتفاصيل  جميع  كذلك 
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مولد  قبل  �إللهي  �لقد�  في  �لسالY كا�  عليه  !تعرفك على قصة موسى   Uلكتا�
موسى(S). فالقد� !عا$ جامع يحيط بكل شي$. !ليس ألحد سوA �هللا تدخل 
في �لقد�. (لمزيد من �لتفصيل في هذ� �ألمر يرجى �الطالl على كتاU: �لالNمنية 

!حقيقة �لقد�، !كتاU: �ألبد قد بد� بالفعل، للمؤلف)   
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تبليغ ,سالة �هللا "لى 

فرعو� ��مثل �لطرM لعمل :لك

�!صى �هللا موسى !ها�!�(عليهما �لسال�) قبل قد!مهما على فرعو� �� ال 
 :FكرC يغفال عن

 .(٢٠: ٤٢) ﴾ Cَهْب َ�نَت َ�َ�ُخو0َ ِبآَياِتي َ�َال َتِنَيا ِفي ِ:ْكِر:ْ� ﴿

!�مرهما �� يأتيا فرعو�، حاكم مصر. !�با� �هللا لهما �� فرعو� طاغية متجبر 
!خصم، لكن مع Cلك، �!صاهما بأ� يخاطباF بأسلوU حسن �قيق: 

ُر َ�ْ� َيْخَشى ﴾  ﴿ �ْ:َهَبا ِ"َلى ِفْرَعْوَ� ِ"نَُّه َطَغى َفُقوَال َلُه َقْوًال لَّيًِّنا لََّعلَُّه َيَتَذكَّ

 .(٢٠: ٤٤-٤٣)
 Pلرقيق طريقة فعالة في �لدعو� Uللين !�ألسلو� Yكما ترشد �آلية فإ� �لكال!
!ال ينبغي للدعاP �� يزهد!� فيها. !قد !�); في كثير من 6\ �لقر�6 �إلشا�P �لى 

 .Pللين !�نه �صل من �صو� �لدعو� Yهمية �لكال�
�لسال�) كاشف  !ها�!�(عليهما  لموسى  �إللهي  !�لتكليف  �ألمر  هذ�  بعد 
�لتكليف، !صا�حه بخوفه من �� تمتد  موسى(S)�به بحقيقة خوفه من ضخامة 

 :ACليه يد فرعو� باأل�
﴿ َقاَال َ,بََّنا ِ"نََّنا َنَخاُ? َ�� َيْفُرَ� َعَلْيَنا َ�ْ� َ�� َيْطَغى ﴾ (٢٠: ٤٥)، 

﴿ َقاَ# َ,�ِّ ِ"نِّي َقَتْلُت ِمْنُهْم َنْفًسا َفَأَخاُ? َ�� َيْقُتُلو� ﴾ (٢٨: ٣٣). 
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كا� حكم فرعو� يتباهى بحكمه �لقائم على �لقسو� ��لظلم
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!هنا يذكر �هللا موسى(S) مرP �خرA �نه معه مطلع على كل شي$. !فو` 
منه  !يطلبا  فرعو�  �لى  يذهبا   �� �لسال�)  !ها�!�(عليهما  موسى  �هللا  �مر  Cلك، 

�طال` سر�S بني �سر�ئيل !�لسماS لهم بمغا)�P مصر: 
َقْد  ْبُهْم  ُتَعذِّ َ�َال  ِ"ْسَر�ِئيَل  َبِني  َمَعَنا  َفَأْ,ِسْل  َ,بَِّك  َ,ُسوَال  ِ"نَّا  َفُقوَال   Bَُفْأِتَيا  ﴿

.(٢٠: ٤٧) ﴾ Hَعَلى َمِن �تََّبَع �ْلُهَد �َالُ ِجْئَنا0َ ِبآَيٍة مِّن ,َّبَِّك َ��لسَّ

�نه مما يحسن �لتنويه �ليه هنا �� فرعو� ليس هو !حدF �لذ\ يتعرo لالختبا� 
للقتل على   oيتعر  ��  (S)لقد خشي موسى �يضا.   (S)ختبا� لموسى� �ألمر  بل 
يد فرعو�. لكن �هللا لم يطلب منه �لذهاU لفرعو� بغرo �لتحية !�لمجاملة، بل 
�مرF �� يذهب �لى فرعو� !يطلب منه فك بني �سر�ئيل من �ألسر !�لسماS لهم 
بمغا)�P مصر. ال جرY �� تحد\ طاغو; تدين له �لبلد قاطبة !تألهه  قلوU �هلها 
مهمة تنطو\ على خطر عظيم. !�خطر من Cلك مصا�حة فرعو� بأنه على ضال� 
يكلؤهما  �هللا  بعين  �نهما  !لعلمهما  Cلك،  !مع  �سر�ئيل.  بني  بتحرير  مطالبته  ثم 
!يرعاهما، شرl موسى !ها�!�(عليهما �لسال�) ينفذ�� �مر �هللا بكل �لثقة !�ليقين 

�لذ\ �فرغه �هللا عليهما. !قد Cكرهما �هللا بهذF �لحقيقة !�!صاهما �� ال يخافا: 
(٢٠: ٤٦) ﴾ H,َ�َ�َ َقاَ# َال َتَخاَفا ِ"نَِّني َمَعُكَما َ�ْسَمُع ﴿
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فسا) منطق فرعو�

�لى جانب �لوحي �لذ\ شرg �هللا به موسى(S) عند جبل سينا$، فقد !هبه 

�يضا حكمة عظيمة. فقد علمه �هللا هناI �مرين �ثنين هما: �إليما� بالقد� !�لتوكل 

على �هللا. فأيقن موسى(S) �� حياته كلها لم تخرy !لن تخرy عن نطا` �لقد� 

�لذ\ قضاF �هللا له. كما �)�I �نه ال ينبغي له �� يخشى بأ0 فرعو� !�� يتوكل على 

�هللا !يستشعر معيته !يطلب عونه !توفيقه. بهذF �لر!S �نطلق موسى !ها�!�(عليهما 

�لسال�) �لى فرعو� !مألF �لذين �شا� �ليهم �لقر�6 بعبا�P: "قوما مجرمين": 

﴿ ُثمَّ َبَعْثَنا ِمن َبْعِدِهم مُّوَسى َ�َهاُ,�َ� ِ"َلى ِفْرَعْوَ� َ�َمَلِئِه ِبآَياِتَنا َفاْسَتْكَبُر�ْ� 

َ�َكاُنوْ� َقْوًما مُّْجِرِميَن ﴾ (١٠: ٧٥).

�لنظر  �نعمنا  !لو  !فرعو�.   (S)موسى بين   ��( �لذ\  �لحو��  �لقر�6  حكى 

في �)!) فرعو� !�قو�له لموسى فسيتبين لنا فسا) منطقه !سخافة حججه. كما 

 lنته بدال من �الستما�(�! (S)موسى Yيظهر لنا من عبا��; فرعو� �نه ���) �فحا

 yمنطقه �لمعو oألقو�له. !لهذ� سعى فرعو� �لى كسب تأييد �لمحيطين به !فر

على �آلخرين. !قد جرA �لحو�� بين موسى(S)  !فرعو� على �لنحو �لتالي: 

 Hَخْلَقُه ُثمَّ َهَد Vٍَ�ْعَطى ُكلَّ َشْي Cَقاَ# َفَمن ,َّبُُّكَما َيا ُموَسى َقاَ# َ,بَُّنا �لَِّذ ﴿

َباُ# �ْلُقُر�ِ� �ْألُ�َلى َقاَ# ِعْلُمَها ِعنَد َ,بِّي ِفي ِكَتاٍ� الَّ َيِضلُّ َ,بِّي  َقاَ# َفَما 

َ�َال َينَسى �لَِّذC َجَعَل َلُكُم �ْألَْ,lَ َمْهًد� َ�َسَلَك َلُكْم ِفيَها ُسُبًال َ�َ�نَزَ# ِمَن 
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َماV َماV َفَأْخَرْجَنا ِبِه َ�ْ�َ��ًجا مِّن نََّباuٍ َشتَّى ُكُلو� َ��ْ,َعْو� َ�ْنَعاَمُكْم ِ"�َّ ِفي  �لسَّ

َ:ِلَك َآلَياuٍ ألُِّْ�ِلي �لنَُّهى ِمْنَها َخَلْقَناُكْم َ�ِفيَها ُنِعيُدُكْم َ�ِمْنَها ُنْخِرُجُكْم َتاَ,ً� 

.(٢٠: ٤٩-٥٥)  ﴾ Hُ�ْخَر

لم ينظر فرعو� �لى �سالة موسى(S) بعقل متفتح !ضمير نقي، !قيمها بدال 

6بائه  �لى )ين  تعو) جذ!�ها  �لمو�!ثة !�لتي   Fتفكير �نطالقا من طريقة  من Cلك 

!�سالفه. �� فرعو� �له في )ينه �ألسطو�\ !هو �بعد ما يكو� عن �إلقر�� بوجو) 

�هللا سبحانه !تعالى: 

ا َجاVُهم مُّوَسى ِبآَياِتَنا َبيَِّناuٍ َقاُلو� َما َهَذ� ِ"الَّ ِسْحٌر مُّْفَتًرH َ�َما َسِمْعَنا  ﴿ َفَلمَّ

ِليَن ﴾ (٢٨:٣٦)  ِبَهَذ� ِفي �َباِئَنا �ْألَ�َّ

كما تبين �آلية �لمذكو�P �عالF، فقد ظن فرعو� !مألF �� موسى(S) �نما 

يرمي بدعوته �لتوحيدية �لى �الستيال$ على �لسلطة !�لغا$ �لنظاY �لسياسي �لفرعوني 

 ;�Nمتيا� به  يحيطو�  !من  فرعو�  يمنح   p!لمو�� �لفرعوني  فالدين   .p!لمو��

فرعو�  يد\  بين  من  �لسلطة   UهاC يعني  �لدين  هذ�  تغيير  فإ�  !لذلك  !�ضحة 

!�نتقالها �لى موسى(S). !لذلك �عتقد فرعو� !مألF �� موسى(S) يريد �لعلو في 

�أل�o تماما كما فعل فرعو�. �� هذ� �لفهم �لضيق يعبر عنه بصد` �) فرعو� 

�مألئه على موسى !ها�!�: 

ِفي   Vْلِكْبِرَيا� َلُكَما  َ�َتُكوَ�  �َباVَنا  َعَلْيِه  َ�َجْدَنا  ا  َعمَّ ِلَتْلِفَتَنا  َ�ِجْئَتَنا  َقاُلوْ�   ﴿

�َألْ,lِ َ�َما َنْحُن َلُكَما ِبُمْؤِمِنيَن ﴾ (١٠: ٧٨)
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لكن قو� فرعو� �مألئه: 

 ﴾lِ,ِْفي �َأل Vَنا َ�َتُكوَ� َلُكَما �ْلِكْبِرَياVا َ�َجْدَنا َعَلْيِه �َبا ﴿ َ�ِجْئَتَنا ِلَتْلِفَتَنا َعمَّ

�نما هو محا!لة غير �مينة للنيل من موسى !�خيه(عليهما �لسال�) !تلطيخ سمعتهما. 

�� هدg موسى(S) ��فع من �لرغبة في حكم مصر، !كل �لذ\ طلبه من فرعو� 

هو �� يرسل معه بني �سر�ئيل تلك �ألمة �لمستعبدP �لتي كانت ترSN في نير �لقهر 

!�الضطها): 

﴿ َ�َقاَ# ُموَسى َيا ِفْرَعْوُ� ِ"نِّي َ,ُسوٌ# مِّن ,َّ�ِّ �ْلَعاَلِميَن َحِقيٌق َعَلى َ�� الَّ 

َ�ُقوَ# َعَلى �هللاِّ ِ"الَّ �ْلَحقَّ َقْد ِجْئُتُكم ِبَبيَِّنٍة مِّن ,َّبُِّكْم َفَأْ,ِسْل َمِعَي َبِني ِ"ْسَر�ِئيَل﴾

 .(٧: ١٠٥-١٠٤)

 ,سم مصرC قديم يصّو, �ستعبا) بني "سر�ئيل في ظل حكم فرعو�

46



47

!لم يكتف فرعو� برفض  طلب موسى، بل حا!� �تباl �ساليب �خرA للنيل 

منه، !من Cلك محا!لة فرعو� "يذ�ئه نفسيا !Cلك بتذكيرF بفضل �6 فرعو� عليه 

حين �نقذ!F من �لنهر !تولو� تربيته، !�� تصرفه !خر!جه على سلطة فرعو� جحو) 

!�نكا� لفضل فرعو� عليه. كما حا!� �بتز�FN بذكر حا)ثة قتله ألحد �لمصريين. 

�يمانه  عن  معبر�  جا$  !�إلسا$�;  �لترها;   Fهذ جميع  على   (S)موسى  (� لكن 

�لصا)` �لعميق باهللا !تصديقه بالقد� !ما يتصل به من مالبسا;: 

﴿ َقاَ# َ�َلْم ُنَربَِّك ِفيَنا َ�ِليًد� َ�َلِبْثَت ِفيَنا ِمْن ُعُمِر0َ ِسِنيَن َ�َفَعْلَت َفْعَلَتَك �لَِّتي 

الِّيَن َفَفَرْ,uُ ِمنُكْم َلمَّا  َفَعْلَت َ�َ�نَت ِمَن �ْلَكاِفِريَن َقاَ# َفَعْلُتَها ِ"ً:� َ�َ�َنا ِمَن �لضَّ

ِخْفُتُكْم َفَوَهَب ِلي َ,بِّي ُحْكًما َ�َجَعَلِني ِمَن �ْلُمْرَسِليَن ﴾ (٢٦: ١٨-٢١)

�با� موسى(S) لفرعو� �� ترعرعه في قصرF ليس نعمة !�نما هو نقمة سببها 

جبر!; فرعو� !ظلمه: 

﴿ َ�ِتْلَك ِنْعَمٌة َتُمنَُّها َعَليَّ َ�ْ� َعبَّدuَّ َبِني ِ"ْسَر�ِئيَل ﴾ (٢٦: ٢٢). 

�لى  �سالته   Yيقد  Fنر� قبل،  من   (S)موسى به  شعر  �لذ\  �لتر))  كل  فرغم 

فرعو� !بطانته بكل قوP !صر�حة موقنا بأ� �هللا معه يكألF !يرعاF. !كا� فرعو� 

قد سأ� موسى(S) با)� C\ بد$ عن �به: 

َماuِ��َ َ��ْألَْ,lِ َ�َما َبْيَنُهَما  ﴿ َقاَ# ِفْرَعْوُ� َ�َما َ,�ُّ �ْلَعاَلِميَن َقاَ# َ,�ُّ �لسَّ

�َباِئُكُم   ُّ�,َ�َ َ,بُُّكْم  َقاَ#  َتْسَتِمُعو�  َ�َال  َحْوَلُه  ِلَمْن  َقاَ#  مُّوِقِنين  ُكنُتم   �"

ِليَن﴾ (٢٦: ٢٣-٢٦).  �ْألَ�َّ
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باطل  فرعو�  6با$  )ين   �� يوضح  فرعو�   (� على  تعقيبه  في  موسى  !كا� 

 (S)كر موسىC لظلم !�لجو� �لذ\ عليه فرعو�. كما� ;�C طالما �نهم كانو� على

فرعو� �� �هللا �U 6بائه �يضا. !هنا �عيت فرعو� �لحجة !�فحم فطفق يكيل �لشتائم 

!�لتهديد�; لموسى: 

﴿ َقاَ# ِ"�َّ َ,ُسوَلُكُم �لَِّذC ُ�ْ,ِسَل ِ"َلْيُكْم َلَمْجُنوٌ� َقاَ# َ,�ُّ �ْلَمْشِرMِ َ��ْلَمْغِرِ� 

ِمَن  َألَْجَعَلنََّك   Cَغْيِر ِ"َلًها   uَتََّخْذ� َلِئِن  َقاَ#  َتْعِقُلوَ�  ُكنُتْم   �"ِ َبْيَنُهَما  َ�َما 

�ْلَمْسُجوِنيَن ﴾ (٢٦: ٢٧-٢٩). 

!كما يشير سيا` �لحو�� فقد حشر; توضيحا; موسى(S) �لقوية !حججه 

 gبالجنو�. !قد هد (S)موسى Yية ضيقة مما )فعه �لى �تها!�N لمسكتة فرعو� في�

فرعو� بذلك �لى �بطا� مفعو� تأثير موسى �لقو\ على �لحاضرين. �ال �� صر�حة 

بالسجن ��  �لحو��  نهاية  موسى !قوP منطقه قد مأل; فرعو� غضبا فهد)B في 

 ,سم يظهر فرعو� �هو 

يفصل في �مر عبيد جلبو� "لى مجلسه

48



49

�تخذ )ينا 6خر سوA )ين فرعو�. !يعكس هذ� �لسلوI ما كانت عليه شخصية 

فرعو� من قسوP !فظاظة.

 oنه قد جا$ بمعجز�; تشهد بصد` نبو$ته، !عر� (S)لك �علن موسىC عند

على �لحاضرين �لمعجزتين �للتين �عطاF �هللا �ياها: 

اِ)ِقيَن َفَأْلَقى  ﴿ َقاَ# َ�َ�َلْو ِجْئُتَك ِبَشْيVٍ مُِّبيٍن َقاَ# َفْأuِ ِبِه ِ"� ُكنَت ِمَن �لصَّ

َعَصاBُ َفِإَ:� ِهَي ُثْعَباٌ� مُِّبيٌن َ�َنَزSَ َيَدBُ َفِإَ:� ِهَي َبْيَضاV ِللنَّاِظِريَن ﴾ 

 .(٢٦: ٣٣-٣٠)

من   Uضر Aسو ليستا   (S)موسى معجزتي   �� ظنو�   Fمأل! فرعو�   �� �ال 

�لسحر، !حا!لو� �لتظاهر بعدY �لتأثر بالمعجزتين !تشا!�!� فيما بينهم قائلين:

 ﴿ َقاَ# ِلْلَمَإلِ َحْوَلُه ِ"�َّ َهَذ� َلَساِحٌر َعِليم ُيِريُد َ�� ُيْخِرَجُكم مِّْن َ�ْ,ِضُكم 

ِبِسْحِرBِ َفَماَ:� َتْأُمُر�َ� ﴾ (٢٦: ٣٤-٣٥). 

�� هذF �آليا; تتحدp عن عقلية من ينكر!� �لحق �لبّين. !نجد في كثير من 

�لقصص �لتي ساقها �لقر�6 �مثلة شتى ألشخا~ مثل فرعو� �مألئه تظهر حججهم 

منطقا سقيما. !ال تقتصر هذF �لعقلية �لتي تتشبث بدين �آلبا$ !�ألجد�) !تجحد 

�لحق �غم جالئه، في فرعو� �مألئه فقط، بل �� �لتا�يخ مملوV بقصص �لمبطلين 

�لذين يتذ�عو� بحجج !�هية !يجا)لو� بالباطل ليدحضو� به �لحق. !يتحدp �لقر�6 

�لكريم عن عقلية �لمتغطرسين �لمستكبرين على �لنحو �لتالي: 

َيَرْ�ْ�   �"ِ�َ �ْلَحقِّ  ِبَغْيِر   lِ,َْأل� ِفي  َيَتَكبَُّر�َ�  �لَِّذيَن  �َياِتَي  َعْن  َسَأْصِرُ?   ﴿
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َيَرْ�ْ�   �"ِ�َ َسِبيًال   Bَُيتَِّخُذ� َال  �لرُّْشِد  َسِبيَل  َيَرْ�ْ�   �"ِ�َ ِبَها  ُيْؤِمُنوْ�  ُكلَّ �َيٍة الَّ 

ُبوْ� ِبآَياِتَنا َ�َكاُنوْ� َعْنَها َغاِفِليَن﴾  َسِبيَل �ْلَغيِّ َيتَِّخُذ�Bُ َسِبيًال َ:ِلَك ِبَأنَُّهْم َكذَّ

 .(٧: ١٤٦)

!�لخير.   Aلهد� سبيل  !تنكبو�  !�لشر  �لجحو)  سبيل   Fمأل! فرعو�  6ثر  لقد 

!قر�!�، �غم هذF �لمعجز�;، مناNلة موسى(S)  !تحديه، !طفقو� يؤلبو� عليه 

 :Pخصومه من �لسحر

﴿ َقاُلوْ� َ�ْ,ِجْه َ�َ�َخاBُ َ�َ�ْ,ِسْل ِفي �ْلَمَد�ِئِن َحاِشِريَن َيْأُتو0َ ِبُكلِّ َساِحٍر َعِليٍم 

.(٧: ١١١-١١٢) ﴾

Nعم فرعو� �� �لمعجز�; �لتي جا$ بها موسى(S) ليست سوA �عما� سحرية 

 P(عتقد �نه يستطيع �بطالها بسحر مثلها !لذ� خطط إللحا` �لهزيمة به !�ستعا�!

هيبته !سيطرته. كا� بوسع فرعو� قتل موسى !ها�!�(عليهما �لسال�) لكنه عمل 

بنصيحة بطانته طمعا في نصر �عظم !�بقى. لكن �هللا قد� �� تلحق بفرعو� هزيمة 

مجلجلة. !فو` Cلك جا$; هزيمة فرعو� من حيث لم يحتسب.

 (S)فائز� من �لمو�جهة فقد منح موسى yأل� فرعو� كا� !�ثقا من �نه سيخر

حق تحديد مكا� !Nما� �لمناNلة: 

﴿ َقاَ# َ�ِجْئَتَنا ِلُتْخِرَجَنا ِمْن َ�ْ,ِضَنا ِبِسْحِر0َ َيا ُموَسى َفَلَنْأِتَينََّك ِبِسْحٍر مِّْثِلِه 

َفاْجَعْل َبْيَنَنا َ�َبْيَنَك َمْوِعًد� الَّ ُنْخِلُفُه َنْحُن َ�َال َ�نَت َمَكاًنا ُسًوH َقاَ# َمْوِعُدُكْم 
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َيْوُ� �لزِّيَنِة َ�َ�� ُيْحَشَر �لنَّاEُ ُضًحى ﴾ (٢٠: ٥٧-٥٩).

بينه  �لمناNلة  �لنا0 جميعا من شهو)  لتمكين  �لزينة"   Yيو"  (S)ختا� موسى�

!بين فرعو�. !هو في �لحقيقة �ختيا� حكيم !موفق، �C ستتيح هذF �لطريقة للنا0 

جميعا �لتعرg على ,سالته !معاينة هزيمة فرعو� !سحرته. !قبل فرعو� �لموعد 

 :(S)موسى Fلذ\ �ختا��

﴿ َفَتَولَّى ِفْرَعْوُ� َفَجَمَع َكْيَدBُ ُثمَّ َ�َتى َقاَ# َلُهم مُّوَسى َ�ْيَلُكْم َال َتْفَتُر�� َعَلى 

َبْيَنُهْم  َ�ْمَرُهم  َفَتَناَ�ُعو�   Hْفَتَر� َمِن  َخاَ�  َ�َقْد  ِبَعَذ�ٍ�  َفُيْسِحَتُكْم  َكِذًبا  �هللاَِّ 

َ�َ�َسرُّ�� �لنَّْجَوH َقاُلو� ِ"ْ� َهَذ�ِ� َلَساِحَر�ِ� ُيِريَد�ِ� َ�� ُيْخِرَجاُكم مِّْن َ�ْ,ِضُكم 

ِبِسْحِرِهَما َ�َيْذَهَبا ِبَطِريَقِتُكُم �ْلُمْثَلى َفَأْجِمُعو� َكْيَدُكْم ُثمَّ �ْئُتو� َصفָדا َ�َقْد َ�ْفَلَح 

�ْلَيْوَ� َمِن �ْسَتْعَلى ﴾ (٢٠: ٦٠-٦٤). 
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�لقا� حكا� مصر في �لقر��

فيها  عا�  فقد  �لقديمة،  مصر  في  عا�  �لذ\  �لوحيد  �لنبي   (S)موسى يكن  لم 

قبله نبي �هللا يوسف عليه �لسالY. !عند قر�$تنا لقصتي موسى !يوسف(عليهما �لسال�) 

في �لقر�6 نالحظ شيئا يستحق �لتنويه. فقد �ستخدY �هللا كلمة "ملك" عند �إلشا�P �لى 

حاكم مصر في Nمن يوسف: 

َلَدْيَنا  �ْلَيْوَ�  ِ"نََّك  َقاَ#  َكلََّمُه  ا  َفَلمَّ ِلَنْفِسي  َ�ْسَتْخِلْصُه  ِبِه  �ْئُتوِني  �ْلَمِلُك  َ�َقاَ#   ﴿

ِمِكيٌن َ�ِميٌن ﴾ (١٢: ٥٤). 

�ما في �من موسى فقد �شا, �لقر�� "لى حاكم مصر بكلمة "فرعو�": "َ�َلَقْد 

ِفْرَعوُ�  َلُه  َفَقاَ#  َجاVُهْم   :ْ"ِ ِ"ْسَر�ِئيَل  َبِني  َفاْسَأْ#   uٍَبيَِّنا  uٍَيا� ِتْسَع  ُموَسى  �َتْيَنا 

ِ"نِّي َألَُظنَُّك َيا ُموَسى َمْسُحوً,� ﴾ (١٧: ١٠١). 

تشير �لمصا)� �لتا�يخية �لموجو) حاليا �لى �سباU �ختالg �لقاU هذين �لحاكمين 

�لمصريين. ففي مصر �لقديمة كانت كلمة "فرعو�" تشير في �ألصل �لى �لقصر �لملكي. 

!لم يكن �لحكاY يحملو� هذ� �للقب في عهد �لممالك �لمصرية �لقديمة. !كانت كلمة 

"فرعو�" قد �ستخدمت كمر�)g لكلمة "ملك مصر" في عهد �لمملكة �لمصرية �لحديثة 

(تبد� هذF �لمملكة باألسرP �لثامنة عشرP، ١٢٩٢-١٥٣٩̀  .Y)، !في عهد �ألسرP �لثانية 

.Yلعشرين ( �ستخدمت كلمة فرعو� لتد� على �لتقدير !�الحتر��!

!هنا تتجلى ثانية مظاهر �إلعجاN في �لقر�6 �لكريم. فأل� نبي �هللا يوسف(S) قد 

52



53

�لقر�6 �لى حاكم  �لمملكة �لجديدP، فقد �شا�  عا� في Nما� متقدY جد� على Nما� 

 (S)فقد عاصر موسى ،Aمنه بكلمة "ملك" !ليس "فرعو�". !من ناحية �خرN مصر في

"فرعو�".  بكلمة  Nمنه  في  �لى حاكم مصر   Pإلشا�� !لذلك !�);   Pلجديد� �لمملكة 

!ال جرY �� هذ� �لتفريق !�لتمييز يد� على علم بتا�يخ مصر �لقديمة. لكن تا�يخ مصر 

�لقديمة نسي تماما بحلو� �لقر� �لر�بع �لميال)\ !Cلك أل� لغز �لكتابة �لهير!غليفية لم 

يفك �ال في �لقر� �لتاسع عشر �لميال)\، !لهذ� لم تكن تتوفر �\ معلوما; عن تا�يخ 

مصر �لقديمة خال� فترP تنز� �لقر�6، !هذF �لحقيقة برها� على �� �لقر�6 كالY �هللا. 
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�لمو�جهة بين 

موسى �سحر� فرعو�
 (S)مصر !جا$!� لمو�جهة موسى yلى فرعو� من كل فجا� Pتقاطر �لسحر
�نفسهم  يمنو�  كانو�  فقد   Pلسحر� �ما  �لنصر.  من  !�ثقا  فرعو�  كا�  بسحرهم. 

بجو�ئز ثمينة لقا$ تغلبهم على موسى: 
َحَرُ� ِفْرَعْوَ� َقاْلوْ� ِ"�َّ َلَنا َألْجًر� ِ"� ُكنَّا  ﴿َيْأُتو0َ ِبُكلِّ َساِحٍر َعِليٍم َ�َجاV �لسَّ

َنْحُن �ْلَغاِلِبيَن َقاَ# َنَعْم َ�َ"نَُّكْم َلِمَن �ْلُمَقرَِّبيَن﴾  (٧: ١٢٢-١١٤).

في حين  في مصر،  لتعزيز سلطته  �لمو�جهة  فرصة   Yغتنا� يريد  فرعو�  كا� 
ظن �لسحرP �نهم قد شرفو� بالقرU من فرعو� �ألمر �لذ\ يتيح لهم �لحصو� على 
 (S)لك �لزما� لمو�جهة موسىC في مصر في Pفو�ئد معينة. لقد جي$ بأمهر �لسحر

�طلبو� منه �� يحد) من تكو� له ضربة �لبد�ية: 

﴿ َقاُلو� َيا ُموَسى ِ"مَّا َ�� ُتْلِقَي َ�ِ"مَّا َ�� نَُّكوَ� َ��ََّ# َمْن َ�ْلَقى َقاَ# َبْل َ�ْلُقو� َفِإَ:� 
ِحَباُلُهْم َ�ِعِصيُُّهْم ُيَخيَُّل ِ"َلْيِه ِمن ِسْحِرِهْم َ�نََّها َتْسَعى ﴾ (٢٠: ٦٥-٦٦). 

!بد�; حبالهم  �لنا0  �عين  �لسحرية سحر!�  �لسحرP عر!ضهم   Yقد عندما 
!عصيهم !كأنها حّيا; عظيمة تتحرI !تسعى. !ثمة نقطة تستحق �� نتوقف عندها 
هنا !هي �ننا نجد في �آلية �لسابقة تعبير  "ُيَخيَُّل �ِلَْيِه ِمن ِسْحِرِهْم �َنََّها َتْسَعى" !هي 
!لكن هكذ�  تكن حركة حقيقية  لم  !�لحبا�  �لعصي  �� حركة  على  تد�  صيغة 
 Fلى �لطبيعة �لوهمية لهذ� Pتر) �شا� Aكا� يخّيل ألنظا� �لمشاهدين. !في 6ية �خر

�لحا)ثة !Cلك في قوله تعالى: 
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ِبِسْحٍر   ��Vَ��ْسَتْرَهُبوُهْم َ�َجا  Eِلنَّا� َ�ْعُيَن  َ�ْلَقْوْ� َسَحُر�ْ�  ا  َفَلمَّ َ�ْلُقْوْ�  ﴿ َقاَ# 
َعِظيٍم ﴾ (٧: ١١٦).

�لحاضرين، !ناصر!�   Uبتمويههم على �عجا  �!Nفرعو� حا Pسحر �� \� 
فرعو� بطالسمهم �لسحرية �لتي �قدمو� عليها "بعزP فرعو�". !قد كافأهم فرعو� 

�عتا) سحر� فرعو� على تقديم عر�ضهم في �لمناسباu �لدينية في مصر. �لرسم �عالB  يظهر �لسحر� 

uتجهيز �لموميا Eحد طقو� Vثنا�

55



 \� مالية.  جو�ئز  منحهم  بأ�  Cلك  على 
باختصا� كانت �لعالقة بين �لطرفين نفعية. 
يو�جهو�  يعلمو� !هم   Pلسحر� كا� 
 \� يملك  يكن  لم  فرعو�   ��  (S)موسى
قوP �لهية، لكنهم قدمو� له خدماتهم تزّلفا 
�ليه !طمعا في �لكسب �لما)\. فعلو� Cلك 
!هم موقنو� بالظهو� على موسى(S) !قد 

عبر!� عن هذF �لثقة بقولهم: 
ِبِعزَِّ�  َ�َقاُلو�  َ�ِعِصيَُّهْم  ِحَباَلُهْم  َفَأْلَقْو�   ﴿
ِفْرَعْوَ� ِ"نَّا َلَنْحُن �ْلَغاِلُبوَ� ﴾ (٢٦: ٤٤). 

 lستطا� فقد  �لقر�6  حكى  كما   !
يؤثر!�   �� !تمويههم،  بخد�عهم   ،Pلسحر�
 ��! موسى  Cلك  في  بما  �لحاضرين  على 
ثعابين  �لى  �لسحرP !حبالهم  !��!� تحو� عصي   A�� لما  يأل�هم خوفا، !Cلك 

"لى  �لتنجيم  بين  تتر���  �مو,�  فرعو�  سحر�  يتولى 

�لطب. �كانو� يستغلو� مكانتهم لبسط نفو:هم على 

�في  فرعو�.  في  سلطة  �لترسيخ  �لشعب  جماهير 

�لصو,� ,سم يبد� فيه �لسحر� �هم يحملو� �لعالم
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 :gال يخا� (S)كر موسىC لكن �هللا .Uتضطر! yتمو
﴿ َفَأْ�َجَس ِفي َنْفِسِه ِخيَفًة مُّوَسى ُقْلَنا َال َتَخْف ِ"نََّك َ�نَت �ْألَْعَلى  َ�َ�ْلِق َما 
اِحُر َحْيُث  ِفي َيِميِنَك َتْلَقْف َما َصَنُعو� ِ"نََّما َصَنُعو� َكْيُد َساِحٍر َ�َال ُيْفِلُح �لسَّ

َ�َتى ﴾ (٢٠: ٦٧-٦٩).

 فالتفت موسى(S) من فو�F، !قد سكنت نفسه !�طمأنت بذكر �هللا، �لى 
سيبطله  �هللا   ��! ليس سوA سحر  به  جا$!�  ما   �� لهم  قائال  !خاطبهم   Pلسحر�

بحوله !قوته: 
ْحُر ِ"�َّ �هللاَّ َسُيْبِطُلُه ِ"�َّ �هللاَّ َال ُيْصِلُح  ا َ�ْلَقوْ� َقاَ# ُموَسى َما ِجْئُتم ِبِه �لسِّ ﴿ َفَلمَّ

َعَمَل �ْلُمْفِسِديَن ﴾ (١٠: ٨١). 

ثم �لقى موسى(S) عصاF فحدp شي$ ��تاعت له قلوU �لسحرP. فقد طفقت 
 :Pتلقف !تبتلع �لحّيا; �لمتخيلة �لتي �طلقها �لسحر Bعصا

َفَوَقَع  َيْأِفُكوَ�  َما  َتْلَقُف  ِهَي  َفِإَ:�  َعَصا0َ  َ�ْلِق   �ْ�َ ُموَسى  ِ"َلى  َ�َ�ْ�َحْيَنا   ﴿
 :٧)  ﴾ َصاِغِريَن  َ��نَقَلُبوْ�  ُهَناِلَك  َفُغِلُبوْ�  َيْعَمُلوَ�  َكاُنوْ�  َما  َ�َبَطَل  �ْلَحقُّ 

 .(١١٧-١١٩

كا� فعل موسى(S) معجزP �لهية حقيقية في حين كا� عمل سحرP فرعو� 
 Pسحر !كيد  مكر  على   Fكيد! �هللا  مكر  تغلب  !هكذ�  كا:بًا.  �خد�عًا  تمويهًا 

فرعو�، !كا� �لفوN من نصيب موسى !�يقن جميع �لحاضرين �� !عد �هللا حق. 
لم يترI �هللا موسى(S) !حدF بل مكنه عبر هذF �لمعجزP من �لتغلب على �كبر 

طاغية في Cلك �لوقت. 
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(S)يما�  �لسحر� بدين موسى"

فرعو�  توقع  ما  غير  على   Pلسحر�!  (S)موسى بين  �لمو�جهة  نتيجة  كانت 
!�لسحرP !�لحضو�. فقد حلت �لهزيمة بالسحرP �غم غطرستهم !ثقتهم بأنفسهم. 
!فو` Cلك، فإ� هذF �لهزيمة �لساحقة كانت قد حدثت �ماY �بصا, �هل مصر. 
سحرهم   �� يد�كو�  كانو�  ألنهم   Pلسحر� نفو0  في  �كبر  �لهزيمة  !قع  !كا� 
ال يمت �لى �لحقيقة بصلة !كل ما في �ألمر �نهم كانو� يحا!لو� مخا)عة �لنا0 
!�يهامهم �� حكم فرعو� مؤيد بقوP �لهية. لكن معجزP موسى(S) قدمت شيئا 
تمويها !ال كيد ساحر.  ليس   (S)عمل موسى ��  Pلسحر�  I�(� !لهذ�  مختلفا. 
فقد لقفت عصاB �فكهم !باطلهم. !لهذ� �)�كو� �� عمله معجزP حقيقية !شاهد 

على !جو) �هللا !برها� على تأييدF لموسى فآمنو� بربهم: 
َحَرُ� َساِجِديَن َقاُلوْ� �َمنَّا ِبِر�ِّ �ْلَعاَلِميَن َ,�ِّ ُموَسى َ�َهاُ,�َ�﴾  ﴿ َ�ُ�ْلِقَي �لسَّ

.(٧: ١٢٠-١٢٢)
في تلك �للحظة �نقلب �لنظاY برمته ��سا على عقب، !ُكبت فرعو� �لذ\ كا� 
 (S)هم يسلمو� لموسى! Pعينه �لسحر Yبأ A��! ،يمني نفسه بالتغلب على موسى
 .Pلسحر� gيؤمنو� به على بصر !سمع �لنا0. لم يكن بوسع فرعو� �� يقبل تصر!
فهو، حسب منطقه �لمنكو0، �لمالك �أل!حد أل�o مصر !مما فيها !من فيها، 
!كا� يرA �نه �لجهة �لوحيدP �لتي بيدها سلطة قبو� �! �فض تحو� �لنا0 �لى 

 :Aخر� Pعقيد
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َلَمْكٌر مََّكْرُتُموBُ ِفي  َلُكْم ِ"�َّ َهـَذ�  َقْبَل َ�� �َ:َ�  ِبِه  ِفْرَعْوُ� �َمنُتم  ﴿ َقاَ# 
�ْلَمِديَنِة ِلُتْخِرُجوْ� ِمْنَها َ�ْهَلَها َفَسْوَ? َتْعَلُموَ� ﴾ (٧: ١٢٣). 

حا!� فرعو�، مدفوعا بتفكيرF �لمشو�، �� يفسر ما حدp تفسير� مغاير� 
 Pلنا0 معجز� A�� لمعنى �لو�ضح �لبديهي. فقد� Aيصرفه �لى معنى 6خر سو ��!
بينة تقع �ماY �نظا�هم �عقبتها هزيمة مجلجلة حلت بسحرP فرعو� فأقدمو� �ثرها 
على �إليما� بموسى(S) !�لتصديق برسالته. لقد كا� حريا بفرعو� في Cلك �لوقت 
 ،(S)به موسى �لذ\ جا$   Aبالهد �يمانه  يعلن  ثم  �لتي حدثت   Pبالمعجز يقر   ��
نفسه  هو  يكن  لم  سينا�يوها;  !لفق  �Nئفة  بتفسير�;  تعلق  Cلك  من  بدال  لكنه 
مقتنعا بصحتها. !هكذ� �قنع فرعو� نفسه �� موسى(S) !�لسحرP متو�طئو� من 
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�جل �لسيطرP على �لسلطة في مصر. بل Nعم �� موسى(S) هو �لمعلم �لذ\ لّقن 
�لسحرP فنو� �لسحر: 

ْحَر ﴾ (٢٠: ٧١).  ﴿ ِ"نَُّه َلَكِبيُرُكُم �لَِّذC َعلََّمُكُم �لسِّ
!�لمماحكة  �لمغالطة  6ثر  !لكنه  �لقاطعة  �لبينة  �هللا  6يا;  فرعو�   A�� هكذ� 
!�لجحو). !�لحق �� سلوI فرعو� شبيه بسلوI منكر\ �لحق في كل Nما� !مكا�، 
 Yلتي تقد� �لذين يصر!� على كفرهم !جحو)هم �غم !ضوS �آليا; !�لبر�هين 
�ليهم. �� هؤال$ يتشبثو� بأ\ نوl من �لوهم لتبرير جحو)هم. !ما من مجتمع �ال 
لوجو)  �لجاحد  �لفرعوني  �لعنا)   A!ليهم عد� كثيو,�� سر;  فيه مكذبو�  خال 
!!حد�نية �هللا. !مع هذ� �)�I فرعو� �� عنا)F لن ينجيه، فلقد هز; �لهزيمة �لتي 
حلت بسحرته !تحولهم �لى )ين موسى(S) ��كا� سلطته، فر�A �نه يتحتم عليه 
قلب �أل!ضاl !�عا)P سلطته �لى سابق قوتها !مجدها. !لتحقيق هذ� �لهدg لجا 
فرعو� �لى �لعنف مهد)� �لسحرP بالعذ�U !�لقتل. لكن �لسحرP �لذين �يقنو� بصد` 
موسى(S)، سلمو� �مرهم �لى �هللا. !نلمح في 6يا; قر6نية كثيرP مدA قوP �يما� 

�لسحرP !متانة عقيدتهم: 
َعنَّ  ْحَر َفَألَُقطِّ ﴿ َقاَ# �َمنُتْم َلُه َقْبَل َ�ْ� �َ:َ� َلُكْم "ِنَُّه َلَكِبيُرُكُم �لَِّذC َعلََّمُكُم �لسِّ
�َْيِدَيُكْم َ�َ�ْ,ُجَلُكم مِّْن ِخَالٍ? َ�َألَُصلَِّبنَُّكْم ِفي ُجُذ�Sِ �لنَّْخِل َ�َلَتْعَلُمنَّ �َيَُّنا َ�َشدُّ 

َعَذ�ًبا َ�َ�ْبَقى َقاُلو� َلن نُّْؤِثَر0َ َعَلى َما َجاVَنا ِمَن �ْلَبيَِّناuِ َ��لَِّذC َفَطَرَنا َفاْقِض 

ْنَيا ِ"نَّا �َمنَّا ِبَربَِّنا ِلَيْغِفَر َلَنا َخَطاَياَنا  َما َ�نَت َقاlٍ ِ"نََّما َتْقِضي َهِذBِ �ْلَحَياَ� �لدُّ

ْحِر َ��هللاَُّ َخْيٌر َ�َ�ْبَقى ﴾ (٢٠: ٧١-٧٣)،  َ�َما َ�ْكَرْهَتَنا َعَلْيِه ِمَن �لسِّ

ا َجاVْتَنا  ﴿ َقاُلوْ� ِ"نَّا ِ"َلى َ,بَِّنا ُمنَقِلُبوَ� َ� َتنِقُم ِمنَّا ِ"الَّ َ�ْ� �َمنَّا ِبآَياuِ َ,بَِّنا َلمَّ

َ,بََّنا َ�ْفِرْ� َعَلْيَنا َصْبًر� َ�َتَوفََّنا ُمْسِلِميَن ﴾ (٧: ١٢٥-١٢٦)، 
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َلَنا َ,بَُّنا َخَطاَياَنا َ��  َيْغِفَر  َنْطَمُع َ��  ِ"نَّا  ُمنَقِلُبوَ�  ِ"َلى َ,بَِّنا  ِ"نَّا  "َقاُلو� َال َضْيَر 

َ# �ْلُمْؤِمِنيَن ﴾ (٢٦: ٥٠-٥١). ُكنَّا َ��َّ

!كما تبين �آليا; �عالF، فإ� �لسحرP �لذين خالطت بشاشة �إليما� قلوبهم 
قتلهم   �� ليقينهم  !Cلك  !بطشه  فرعو�  تهديد�;   Yما� يهنو�  !لم  يتضعضعو�  لم 
يأخذهم �لى �هللا خالق كل شي$، كما كانو� يطمعو� في �� يغفر �هللا لهم ما سلف 

منهم من كفر !شر!� !معاندP للحق. 
!حا!�  �لظلم  في  !�معن  شر�  �كثر  �لحا)ثة  تلك  بعد  فرعو�  حكم  �صبح 
�خضاl �لنا0 بقوP �لسلطا� !جبر!ته. فكا� من نتيجة Cلك �� تهيب �لنا0، ما 
خال طائفة صغيرP من شباU بني �سر�ئيل، �تباl موسى(S). هؤال$ �لشباU !حدهم 
قد تجاسر!� على �لسير في خطا �لسحرP على طريق �إليما�. �ما غالب �هل مصر 
�لقر�6 هذ�  �نز�. !يحكي  �لذ\  فلم يخضعو� لحكم �هللا !لم يخشوF !�بو� )ينه 
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�لموقف على �لنحو �لتالي: 
﴿ َفَما �َمَن ِلُموَسى ِ"الَّ ُ:,ِّيٌَّة مِّن َقْوِمِه َعَلى َخْوٍ? مِّن ِفْرَعْوَ� َ�َمَلِئِهْم َ�� 

َيْفِتَنُهْم َ�ِ"�َّ ِفْرَعْوَ� َلَعاٍ# ِفي �َألْ,lِ َ�ِ"نَُّه َلِمَن �ْلُمْسِرِفيَن ﴾ (١٠: ٨٣). 

كانت N!جة فرعو� من بين �لقلة �لتي 6منت بموسى(S) !صدقت برسالته. 
لم تتجر� هذF �لمر�P �لكريمة �لتي عاشت حينا من �لدهر في كنف �لعز �لفرعوني 
 Uلمز�يا !حسب، بل جعلت نفسها هدفا لبطش !عذ�� Fعلى �لتضحية بكل هذ
فرعو�. !�لحق �� تحولها هذ� )ليل على صد` !عمق �يمانها. !قد �شا� �لقر�6 

�لى N!جة فرعو� كمثا� للمر�P �لمؤمنة: 
﴿ َ�َضَرَ� �هللاَُّ َمَثًال لِّلَِّذيَن �َمُنو� ِ�ْمَرَ�َ� ِفْرَعْوَ� ِ"ْ: َقاَلْت َ,�ِّ �ْبِن ِلي ِعنَد0َ 

اِلِميَن ﴾  ِني ِمَن �ْلَقْوِ� �لظَّ ِني ِمن ِفْرَعْوَ� َ�َعَمِلِه َ�َنجِّ َبْيًتا ِفي �ْلَجنَِّة َ�َنجِّ

 .(٦٦: ١١)
فقد  للمسلمين جميعا.  قد!P جليلة  باهللا  فرعو�  �يما� N!جة  في صد`   ��
Nهد; هذF �لمر�P �لمؤمنة في نعيم �لدنيا �لز�ئل !6منت �� �لد�� �آلخرP هي �لحيو�� 
�لمخلصة   Pلدعو�  Fهذ في   ��  Yجر !ال  �لجنة.  في  بيتا  لها  يبني   �� �هللا  !)عت 
�لخا�جة من قلب خالطته بشاشة �إليما� باهللا !�ليوY �آلخر عبرP للمؤمنين في كل 

Nما� !مكا�.
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مؤمن �# فرعو�

 Pال عنا)� !مكابر� F$فرعو� !مأل (S)لم تز) �لمعجز�; �لتي جا$ بها موسى

!�صر��� على �لمقا!مة �Nعمين �� موسى(S)  ليس سوA ساحر عليم كما شرعو� 

يخططو� إلخضاعه !�تباعه أللو�� من �لعذ�U !�لقهر: 

َ�َقاُ,�َ�  َ�َهاَماَ�  ِفْرَعْوَ�  ِ"َلى  مُِّبيٍن  َ�ُسْلَطاٍ�  ِبآَياِتَنا  ُموَسى  َ�ْ,َسْلَنا  َ�َلَقْد   ﴿

ا َجاVُهم ِباْلَحقِّ ِمْن ِعنِدَنا َقاُلو� �ْقُتُلو� َ�ْبَناV �لَِّذيَن  �ٌ�  َفَلمَّ َفَقاُلو� َساِحٌر َكذَّ

�َمُنو� َمَعُه َ��ْسَتْحُيو� ِنَساVُهْم َ�َما َكْيُد �ْلَكاِفِريَن ِ"الَّ ِفي َضَالٍ# َ�َقاَ# ِفْرَعْوُ� 

َ# ِ)يَنُكْم َ�ْ� َ�� ُيْظِهَر ِفي  َ:ُ,�ِني َ�ْقُتْل ُموَسى َ�ْلَيْدSُ َ,بَُّه ِ"نِّي َ�َخاُ? َ�� ُيَبدِّ

�ْألَْ,lِ �ْلَفَساَ) َ�َقاَ# ُموَسى ِ"نِّي ُعْذuُ ِبَربِّي َ�َ,بُِّكم مِّن ُكلِّ ُمَتَكبٍِّر الَّ ُيْؤِمُن 

ِبَيْوِ� �ْلِحَساِ� ﴾  (٤٠: ٢٣-٢٧).

عقد فرعو� �لعزY على قتل موسىC! (S)لك للحؤ!� )!� تمكن �ألخير من 

��سا$ قو�عد نظاY جديد في ��o مصر على حساU سلطة فرعو� !مصالحه. !Cلك 

أل� تعاظم نفوC موسى(S) يعني �� فرعو� لن يستطيع حكم �هل مصر بالكيفية 

 (S)عم �� نو�يا موسىN بأ� (S)لتي يريد. !لهذ� حا!� فرعو� تبرير قتل موسى�

 (S)لموسى  Fتأييد !�علن  فرعو�   �6 من  �جل   yخر �ألثنا$   Fهذ !في   .Pشرير
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!�عترo على قسوP !ظلم فرعو�: 

َيُقوَ#   ��َ َ,ُجًال  َ�َتْقُتُلوَ�  ِ"يَماَنُه  َيْكُتُم  ِفْرَعْوَ�  َ,ُجٌل مُّْؤِمٌن مِّْن �ِ#  ﴿ َ�َقاَ# 

َ,بَِّي �هللاَُّ َ�َقْد َجاVُكم ِباْلَبيَِّناuِ ِمن ,َّبُِّكْم َ�ِ"� َيُك َكاِ:ًبا َفَعَلْيِه َكِذُبُه َ�ِ"� َيُك 

 �ٌ� َصاِ)ًقا ُيِصْبُكم َبْعُض �لَِّذC َيِعُدُكْم ِ"�َّ �هللاََّ َال َيْهِدC َمْن ُهَو ُمْسِرٌ? َكذَّ

َيا َقْوِ� َلُكُم �ْلُمْلُك �ْلَيْوَ� َظاِهِريَن ِفي �ْألَْ,lِ َفَمن َينُصُرَنا ِمن َبْأEِ �هللاَِّ ِ"ْ� 

َجاVَنا َقاَ# ِفْرَعْوُ� َما ُ�ِ,يُكْم ِ"الَّ َما َ�َ,H َ�َما َ�ْهِديُكْم ِ"الَّ َسِبيَل �لرََّشاِ) َ�َقاَ# 

�لَِّذC �َمَن َيا َقْوِ� ِ"نِّي َ�َخاُ? َعَلْيُكم مِّْثَل َيْوِ� �ْألَْحَز�ِ� ِمْثَل َ)ْ�ِ� َقْوِ� ُنوٍ� 

َ�َعاٍ) َ�َثُموَ) َ��لَِّذيَن ِمن َبْعِدِهْم َ�َما �هللاَُّ ُيِريُد ُظْلًما لِّْلِعَباِ) َ�َيا َقْوِ� ِ"نِّي َ�َخاُ? 

َعَلْيُكْم َيْوَ� �لتََّناِ) َيْوَ� ُتَولُّوَ� ُمْدِبِريَن َما َلُكم مَِّن �هللاَِّ ِمْن َعاِصٍم َ�َمن ُيْضِلِل 

�هللاَُّ َفَما َلُه ِمْن َهاٍ) َ�َلَقْد َجاVُكْم ُيوُسُف ِمن َقْبُل ِباْلَبيَِّناuِ َفَما ِ�ْلُتْم ِفي َشكٍّ 

َبْعِدBِ َ,ُسوًال َكَذِلَك  َيْبَعَث �هللاَُّ ِمن  ُقْلُتْم َلن  َهَلَك   �:َ"ِ ِبِه َحتَّى  ا َجاVُكم  مِّمَّ

ُيِضلُّ �هللاَُّ َمْن ُهَو ُمْسِرٌ? مُّْرَتاٌ� �لَِّذيَن ُيَجاِ)ُلوَ� ِفي �َياuِ �هللاَِّ ِبَغْيِر ُسْلَطاٍ� 

َ�َتاُهْم َكُبَر َمْقًتا ِعنَد �هللاَِّ َ�ِعنَد �لَِّذيَن �َمُنو� َكَذِلَك َيْطَبُع �هللاَُّ َعَلى ُكلِّ َقْلِب 

ُمَتَكبٍِّر َجبَّاٍ, ﴾ (٤٠: ٢٨-٣٥).

لم يؤثر هذ� �لتحذير �لذ\ صدl به مؤمن �6 فرعو� في قلب فرعو� �لذ\ 

قيمة كالY هذ�  �لتقليل من  فرعو�  �لكبر. كما حا!�   Fعما�! �لجحو)  عليه   ���

هاما� !خاطبه   Fمساعد �لى  !�لتفت   Fتحذير !من  منه  بأ� سخر  �لمؤمن  �لرجل 
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بلهجة تنضح سخرية قائال: 

َ�ْسَباَ�  �ْألَْسَباَ�  َ�ْبُلُغ  لََّعلِّي  َصْرًحا  ِلي  �ْبِن  َهاَماُ�  َيا  ِفْرَعْوُ�  َ�َقاَ#   ﴿

ِلِفْرَعْوَ�  ِ"َلِه ُموَسى َ�ِ"نِّي َألَُظنُُّه َكاِ:ًبا َ�َكَذِلَك ُ�يَِّن  ِ"َلى  ِلَع  َفَأطَّ  uِ��ََما �لسَّ

ِبيِل َ�َما َكْيُد ِفْرَعْوَ� ِ"الَّ ِفي َتَباٍ� ﴾ ُسوVُ َعَمِلِه َ�ُصدَّ َعِن �لسَّ

.(٤٠: ٣٧-٣٦) 

يع  !لم  �لسخرية  طريق  عن  �لوضع  على   Pلسيطر�  P(ستعا� فرعو�   (��� لقد 

 �� فرعو�  لقد ظن  �هللا.  !حد�نية  في  �لمتمثلة  !فحو�ها   (S)موسى �سالة  �همية 

 �C� شيئا Hنه لن ير� I�(�! \لّمح �لى �� �هللا موجو) في  �لهو�$ �لعلو (S)موسى

صعد �لى هناI. !على هذ� �ألسا0 بنى فرعو� تكذيبه لرسالة موسى(S). �� سو$ 

 Yلى توضيح مفهو� �يمانه  �لذ\ كا� يخفي  �لمؤمن  �لرجل  فهم فرعو� هذ� )فع 

!جو) �هللا !�لد�� �آلخرP لفرعو� !قومه !حذ�هم من �لعذ�U �لمقيم �لذ\ ينتظر 

�لكافرين !�هاU بهم �� يقتفو� �ثرF على طريق �إليما�: 

 Bَِهِذ ِ"نََّما  َقْوِ�  َيا  �لرََّشاِ)  َسِبيَل  َ�ْهِدُكْم  �تَِّبُعوِ�  َقْوِ�  َيا  �لَِّذC �َمَن  ﴿ َ�َقاَ# 

ْنَيا َمَتاSٌ َ�ِ"�َّ �ْآلِخَرَ� ِهَي َ)�ُ, �ْلَقَر�ِ, َمْن َعِمَل َسيَِّئًة َفَال ُيْجَزH ِ"الَّ  �ْلَحَياُ� �لدُّ

ِمْثَلَها َ�َمْن َعِمَل َصاِلًحا مِّن َ:َكٍر َ�ْ� ُ�نَثى َ�ُهَو ُمْؤِمٌن َفُأْ�َلِئَك َيْدُخُلوَ� �ْلَجنََّة 

ُيْرَ�ُقوَ� ِفيَها ِبَغْيِر ِحَساٍ� َ�َيا َقْوِ� َما ِلي َ�ْ)ُعوُكْم ِ"َلى �لنََّجاِ� َ�َتْدُعوَنِني ِ"َلى 

�لنَّاِ, َتْدُعوَنِني ِألَْكُفَر ِباهللاَِّ َ�ُ�ْشِر0َ ِبِه َما َلْيَس ِلي ِبِه ِعْلٌم َ�َ�َنا َ�ْ)ُعوُكْم ِ"َلى 
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ُه َعَلْيَك ِمْنَها   ﴿ َ:ِلَك ِمْن َ�نَباV �ْلُقَرH َنُقصُّ

َقآِئٌم َ�َحِصيٌد ﴾ (١١: ١٠٠) 
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ِفي  َ�َال  ْنَيا  �لدُّ ِفي  َ)ْعَوٌ�  َلُه  َلْيَس  ِ"َلْيِه  َتْدُعوَنِني  َ�نََّما  َجَرَ�  َال  �ْلَغفَّاِ,  �ْلَعِزيِز 

َنا ِ"َلى �هللاَِّ َ�َ��َّ �ْلُمْسِرِفيَن ُهْم َ�ْصَحاُ� �لنَّاِ, َفَسَتْذُكُر�َ� َما  �ْآلِخَرِ� َ�َ��َّ َمَر)َّ

َ�ُقوُ# َلُكْم َ�ُ�َفوlُِّ َ�ْمِرC ِ"َلى �هللاَِّ ِ"�َّ �هللاََّ َبِصيٌر ِباْلِعَباِ) َفَوَقاBُ �هللاَُّ َسيَِّئاuِ َما 

َمَكُر�� َ�َحاMَ ِبآِ# ِفْرَعْوَ� ُسوVُ �ْلَعَذ�ِ� ﴾ (٤٠: ٣٨-٤٥).

لم يبا� فرعو� !مألF بتحذير�; هذ� �لرجل �لمؤمن فاستحقو� ما كا� ينتظرهم 

من عذ�U �ليم جز�$ !فاقا لجحو)هم !تعاليهم. 
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�� �سم "هاما�" �لذ� �

جا� به �لقر�� في �لكتابا� �لمصرية �لقديمة
� عن مصر �لقديمة عن حقائق تا�يخية كثير� لم تكتشف �تكشف بعض �لمعلوما$ �لتي يتضمنها �لقر
 .���لقر في  �ستخدمت  كلمة  كل   /��0 1لهية  ثمة حكمة   �3 1لى  3يضا  �لمعلوما$  هذ�  0تشير  مؤخر�.  1ال 
� 1لى جانب فرعو�. 0قد جر$ �إلشا�� 1لى هاما� بوصفه �0هاما� �سم لشخص �خر D E�0كرC في �لقر
3حد 3قرH �لمقربين من فرعو� في ست �يا$ قر�نية متفرقة. لكن �لشي/  �لعجيب هو 3ننا ال نجد 3ثر� السم 
هاما� في �لفصل من �لتو��� �لذN يتضمن قصة موسى عليه �لسالK. 1ال 3� �لفصوJ �ألخير� من �لتو�� قد 
 �تضمنت 1شا�� 1لى 3� هاما� كا� مستشا�� لملك من ملوP بابل ظهر بعد 3لف 0مائة سنة من عصر فرعو

.Eمعر0فا بقسوته على �ليهو �0كا
�هللا  3نه، N3 محمد صلى  �إلنجيل،  � من ��لقر 1� محمد� قد جمع نص   �يقولو �لذين  0يزعم بعض 
� فأضاX �سم هاما�. 1ال 3� هذ� �لزعم قد ثبت �عليه 0سلم، 3خطأ في نقل بعض �لمو�E من �لتو�� 1لى �لقر
 "�بطالنه بعد تمكن �لعلما/ من حل لغز حرX0 �للغة �لهير0غليفية قبل مأئتي عاD1 .K عثر على �السم "هاما

في �لكتابا$ �لمصرية �لقديمة. 
�لوقت.  �لنا_ حتى Dلك   P��E1 �لقديمة مبهمة 0محجوبة عن  �لمصرية  �لهير0غليفية  �لكتابا$  ظلت 
�0لحق 3� �للغة �لهير0غليفية �لمصرية �لقديمة كانت شائعة 0مستعملة لقر0� كثير� 1ال 3نها �ندثر$ 1ثر �نتشا� 
 Hخر نص مكتو��لديانة �لنصر�نية �)تسا% نفوDها �لثقافي في �لقرنين �لثاني �0لثالث �لميالEيين. 0يرجع تا�يخ 
باللغة �لهير0غليفية 1لى سنة ٣٩٤ بعد �لميالD1 ،E باE$ �للغة �لهير0غليفية �0ند�ست بعد هذ� �لتا�يخ 0لم يكن 

ثمة من يستخدمها حتى �لقر� �لتاسع عشر. 
لم يحل لغز �للغة �لهير0غليفية �لمصرية �لقديمة 1ال في عاK D0 K١٧٩٩لك بعد �كتشاX  "حجر �شيد" 
 gثال Kهذ� �لحجر باستخد� ��0لذN يعوE تا�يخه 1لى سنة ١٩٦ قبل �لميالE. تمكن �لعلما/ من قر�/� مضمو
لغا$ مختلفة هي: �لهير0غليفية، 0لغة �لديموتك، 0هي نمط مبسط من �للغة �لهير0غليفية كانت تستخدمه 
�لكتابا$  لغز  �لمعّلى في حل   lلقد� �ليونانية  �للغة   X0لحر �لقد كا �ليونانية.  �0للغة  �لعاEيين،  �لنا_  طبقة 
�لمصرية �لقديمة. 0كا� �لخبير �لفرنسي، جين فرنسو�، هو �لذN 3كمل فك شفر� �لنص �لذN تضمنه حجر 
�شيد فأماn �للثاK عن لغة قديمة منقرضة 0ما تزخر به من تو��يخ 0معلوما$. 0هكذ� 3ماn �لخبر�/ �للثاK عن 

حضا�� مصرية قديمة لها Eين مختلف 0نظاK �جتماعي مختلف.
 � 0بفضل تمكن �لخبر�/ من حل لغز �للغة �لهير0غليفية حصلنا على معلومة تتصل بموضوعنا 0تفيد 3
�السم مكتوبا على نصب  يوجد هذ�   K�0ليو �لقديمة.  �لمصرية  �لكتابا$   pفي نصو "هاما�" مذكو�  �سم 
بمتحف هوX بفيينا. كما يؤكد هذ� �لنص 3يضا 3� هاما� كا� من �لمقربين من فرعو�. 0في "قامو_ 3سما/ 
�ألشخاp في �لمملكة �لجديد�  Dictionary of Personal names of the New Kingdom 0هو قامو_ 
 Jبأنه "�ئيس �لعما �يستند 1لى �لمعلوما$ �لمستقا� من مجمو� �لكتابا$ �لمصرية، E�0$ �إلشا�� 1لى هاما
� �لكريم في �إلشا�� 1لى 3� هاما� شخص عا� �في معامل نحت �لحجا��". 0بهذ� يو�فق هذ� �لقامو_ �لقر

في مصر في �من موسى عليه �لسالK 0كا� مسئوال عن 3عماJ �لتشييد �0لبنا/. 
�لحفريا$  1ليه  توصلت  ما  مع  تتو�فق   lبنا/ صر  �هاما من   �فرعو بها  طلب  �لتي  �لطريقة   �3 كما 

 :��ألثرية، D1 قاJ فرعو
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يِن َفاْجَعل لِّي َصْرًحا لََّعلِّي  ﴿ َيا َ.يَُّها �ْلَمَألُ َما َعِلْمُت َلُكم مِّْن ِ&َلٍه َغْيِر" َفَأْ�ِقْد ِلي َيا َهاَماُ� َعَلى �لطِّ
ِلُع ِ&َلى ِ&َلِه ُموَسى َ�ِ&نِّي َألَُظنُُّه ِمَن �ْلَكا2ِِبيَن ﴾ (28: 38).  َ.طَّ

�لمز�عم  يثبت خطأ 
سخف  �لقديمة  �لمصرية  �لكتابا�  
جو" �سم هاما� في  ��لختا* نقو& % 
في 
�لتي يرغي بها بعض �لحاقدين من غير �لمسلمين، كما 9� فيه "اللة على 9� �لقر7� هو كال* �هللا �لذ0 ال يأتيه 
�لباطل من بين يديه 
ال من خلفه. 
من "الئل %عجاI �لقر7� �لكريم 9نه 9طلعنا على معلومة تاFيخية لم يكن 

ممكنا �الطالO عليها في Iمن �لرسو& صلى �هللا عليه 
سلم. 

لم يكن �سم هاما� معر�فا &لى .� تم فك لغز �للغة �لهير�غليفية في �لقر� �لتاسع عشر، �عندها تبين .� هاما� كا� من 

 Gيظهر عما Iعال. KLفي �لصو) Lقطع �لصخو�ئيس �لعاملين بمعامل نحت L كا� يشغل منصب�لمقربين &لى فرعو� �

 Tلبنا� Gلى .� هاما� كا� مسئوال عن .عما& Lشا. �Yهنا .� �لقر I2كر Lمما يجد�لمصريو�). � KLنحت �لحجا�قطع 

��لتشييد تحت &مرK فرعو�. �عليه يكو� �لقر�Y قد .تحفنا بمعلومة لم يكن من �لممكن �إللما[ بها �قت تنزله. 

69



جحو) بني "سر�ئيل

 Pطويلة عقب �لمو�جهة �لتي !قعت بينه !بين �لسحر Pبمصر مد (S)موسى Yقا�
!كا� فرعو� !مألF قد بسطو� �يديهم خاللها بالقهر !�لعذ�U �لى بني �سر�ئيل. 
تصدA موسى(S) من جهة لظلم فرعو� حاثا في �C; �لوقت قومه من بني �سر�ئيل 
عليه  !تهكمو�   (S)موسى �نتقد!�  �سر�ئيل  بني  بعض  لكن  !�لثبا;.  �لصبر  على 

�Nعمين �� !جو)F بينهم لم يخفف عنهم ما يلقو� من عذ�U !�ضطها): 
 Vِهللاِّ ُيوِ,ُثَها َمن َيَشا lَ,َْقاَ# ُموَسى ِلَقْوِمِه �ْسَتِعيُنو� ِباهللاِّ َ��ْصِبُر�ْ� ِ"�َّ �َأل ﴿
ِمْن ِعَباِ)Bِ َ��ْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقيَن َقاُلوْ� ُ��ِ:يَنا ِمن َقْبِل َ�� َتْأِتيَنا َ�ِمن َبْعِد َما ِجْئَتَنا 

َفَينُظَر َكْيَف   lِ,َْ�َيْسَتْخِلَفُكْم ِفي �َأل ُكْم  ُيْهِلَك َعُد�َّ  ��َ َ,بُُّكْم  َقاَ# َعَسى 

َتْعَمُلوَ� ﴾ (٧: ١٢٨-١٢٩).

�� سو$ �أل)U �لذ\ !�جه به بني �سر�ئيل �سولهم موسى(S) يد� على ما 
 AC� كانو� عليه من ضعف �!حي !معنو\. لقد ��سل �هللا �ليهم �سوال لينقذهم من
فرعو� !قد )عاهم هذ� �لرسو� �لى �لصبر !�لثبا;. لكنهم !هنو� !جزعو� بسبب 
 .(S)لتذمر لنبيهم موسى�! Aضعف �يمانهم !قلة فقههم، فطفقو� يجأ�!� بالشكو
�� �لمؤمن �لحق يشكر �هللا على كل حا� !يرضى بقد�F !يسلم بقضائه. !�لحق 
�� �لمؤمن ينبغي �� يكو� على هذF �لحالة من �لرضا !�الستسالY إل��)P �هللا في 
عن  !سلم   عليه  �هللا  صلى  �لرسو�  عبر  !قد  !�لمسغبة.   Uلعذ��!  Pلشد� �!قا; 
هذF �لر!S بقوله: "�لحمد هللا �لذ\ خلق كل شي$ بقد�..." (�بن ماجة). �� هذ� 
�لضرU من �إليما� !�لتسليم ألمر �هللا هو !حدF �لكفيل بتحويل �لمحن �لى منح 
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!نعم �!حية.
بني  �كثر   ��  Yلسال� لنا بحديثه عن قصة موسى عليه  يبين   �� �هللا   (��� لقد 
�سر�ئيل كانت تنقصهم هذF �لر!S �إليمانية. !كما سيتضح في �لصفحا; �لتالية، 
فإ� شكا!A بني �سر�ئيل �لتي سبقت �إلشا�P �ليها ستتحو� الحقا �لى جحو) ثم 
تنتهي �لى تمر) على �هللا تبا�I !تعالى. !يقص �هللا علينا هذF �ألحد�p لنأخذ منها 
 ،Fستكبا��! فرعو�  عصيا�  في  للمؤمنين   0!�( ثمة   �� فمثلما  !�لعظا;.  �لعبر 

فهناI �يضا )�!0 في ضعف �يما� بني �سر�ئيل !عدY خلو~ نو�ياهم.
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   فتر� �لكو��
 	طيش فرعو�

تتابع عقا� �هللا �عذ�به على فرعو� �قومه جز�� كفرهم �جحو�هم، فكا� 
�لجفا" �لشديد �لذ0 ضر� مصر ,�+ عذ�� يحل بهم. لقد هد� &لك �لجفا" 
حيا9 �لمصريين �&لك العتما�هم �لكامل على ما� �لنيل. �نتج عن &لك �لجفا" 

نقص في �لثمر�B ��لمحاصيل حلت على ?ثر= �لمجاعة:
ُر	َ� ﴾  كَّ ِنيَن َ	َنْقٍص مِّن �لثََّمَر�ِ� َلَعلَُّهْم َيذَّ ﴿ َ	َلَقْد 0ََخْذَنا .َ- ِفْرَعوَ� ِبالسِّ

.(٧: ١٣٠)
 .Bلسنو� Bنفهم من هذ= �آلية ,� هذ= �لمجاعة �متد� 

,قاP موسى(4) بمصر سنين عد�� ?ثر �لمو�جهة �لتي �قعت بينه �بين �لسحر9 
يبلغ Qسالة Qبه. �في تلك �لفتر9 ,مر �هللا موسى(4) 

,� يشيد معابد ليقيم فيها قومه من بني ?سر�ئيل 
�لمعابد  تلك   Bهيأ كما  ,ما�.  في  �لصال9 

ملتقى لبني ?سر�ئيل يجتمعو� فيه:
 �0َ َ	0َِخيِه  ُموَسى  9َِلى  ﴿َ	0َْ	َحْيَنا 

َ?� ِلَقْوِمُكَما ِبِمْصَر ُبُيوًتا َ	�ْجَعُلوْ�  َتَبوَّ

ِر  َ	َبشِّ َالَ�  �لصَّ َ	0َِقيُموْ�  ِقْبَلًة  ُبُيوَتُكْم 

�ْلُمْؤِمِنيَن﴾ (١٠: ٨٧). 

يقيمو�  �,تباعه  موسى(4)  ظل 
�لصال9 �يذكر�� �هللا في هذ= �لمعابد، 
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�ما �هل مصر فقد �معنو� في �لضال� �تو�صو� بالغي �شرعو� يلومو� موسى(�) 
��تباعه �يحملونهم مسؤ�لية ما حل بهم من عذ�!: 

يَُّر�ْ� ِبُموَسى  ﴿ َفِإَ.� َجا,ْتُهُم �ْلَحَسَنُة َقاُلوْ� َلَنا َهـِذِ" َ�ِ!� ُتِصْبُهْم َسيَِّئٌة َيطَّ
 :٧)   ﴾ َيْعَلُموَ�  َال  8َْكَثَرُهْم  َ�َلـِكنَّ  �هللاُّ  ِعنَد  َطاِئُرُهْم  ِ!نََّما  8َال  مََّعُه  َ�َمن 

 .(١٣١
تثن فرعو� �قومه عن  لكنها لم  �لبال6 كلها،  �نتظمت  قد  �لكو�>;  كانت 
�ثنيتهم �لم تر6عهم عن �لتشبث بدين Bبائهم. كما �� �لمعجز�= �لتي جر= على 
يد موسى(�) �ماN سمع �لناM لم تقنع فرعو� �مألJ بسخف عقيدتهم. بل تما6�� 

:Oنهم لن يؤمنو� لموسى حتى لو �تاهم بآية �خرT في �لعنا6 فقالو�
 ﴿ َ�َقاُلوْ� َمْهَما َتْأِتَنا ِبِه ِمن Fَيٍة لَِّتْسَحَرَنا ِبَها َفَما َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمِنيَن﴾ 

 .(٧: ١٣٢)
لكن �هللا جز�هم على هذ� �لصنيع مصائب حلت بهم لتكو�: 
،(٧: ١٣٣) ﴾ Hٍَال ﴿ FَياHٍ مَُّفصَّ

 .Xآلخر� قبل عذ�!  �لدنيا  من عذ�!  ليذ�قو�   
�كانت ��لى هذJ �لنقم موجة �لجفاZ �لتي مر 

\كرها ��لتي �هلكت �لحر; ��لنسل.
كانت �لز>�عة في مصر تعتمد على �لنيل 

8حد  هي  �لمجاعة  كانت 

8لو�� �لعذ�P �لذO سلطه 

�قومه.  فرعو�  على  �هللا 

Rسم  8عال"   SRلصو� �في 

�لمصريين   Sمعانا  Rيصّو

من �لجو�
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!لهذ� لم تكن تتأثر بالتغيير�; �لتي تطر� على �لمنا» في مصر. فحتى في فصو� 
�لمصريين  �لى  �لنيل يحمل  ��o مصر، كا�  �لقطر عن  !�نحبا0  �لشديد  �لقيظ 

�لتي تنحد� �ليهم من هضاU �فريقيا. لكن إلصر�� فرعو�   Fقد�� كبير� من �لميا
!مألF على �لكفر !�ستكبا�هم على �هللا فقد �لمت بهم كا�ثة لم تخطر لهم على 
با�، !هي �لنقص �لذ\ طر� على �لو��) من مياF �لنيل. !كا� Cلك �لجفاg تفنيد� 

لمز�عم فرعو� !تبجحه حين قا�:
 ﴿ َيا َقْوِ� �ََلْيَس ِلي ُمْلُك ِمْصَر َ�َهِذBِ �ْألَْنَهاُ, َتْجِرC ِمن َتْحِتي َ�َفَال ُتْبِصُر�َ�﴾ 

 .(٤٣: ٥١)
موقفهم،  مر�جعة  �لى  !قومه  فرعو�   pلكو���  Fهذ تدفع   �� من  بدال  لكن 
�سر�ئيل.  بني  من  !�تباعه  موسى  لهم  جلبه  نحسا   pلكو���  Fهذ يعد!�  �نطلقو� 
لقد صدقو� هذ� �لوهم ألنهم قد �شربو� في قلوبهم )ين �لشرI !�ألساطير �لوثنية 

لم تخل �لمصا), �لمصرية �لقديمة من �إلشا,� "لى �لكو�,+ �لتي حلت بفرعو� �قومه. "لى يسا, �لصو,� مقطع من 

كتا� ""بوير بابير�E" (�لفصل �لثاني، �لصفحاu ٥-٦): "�نتشر �لطاعو� في �أل,l �مأل �لد� كل �لسكك..."
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�لتي !�ثوها من �آلبا$ !�ألجد�). لقد مس فرعو� !قومه عذ�U شديد لكن هذ� 
�لعذ�U لم يقف عند هذ� �لحد، بل تالF عذ�U 6خر �مض !�نكى. فهو لم يكن 
�لقر�6  �لنكبا; !صفها  من  بسلسلة  �هللا  �صابهم  فقد  بعدها.  ما  لها  بد�ية   Aسو

على �لنحو �لتالي: 
 uٍَال َ� �َياuٍ مَُّفصَّ َفاِ)Sَ َ��لدَّ َل َ��لضَّ وَفاَ� َ��ْلَجَر�َ) َ��ْلُقمَّ "َفَأْ,َسْلَنا َعَلْيِهُم �لطُّ

َفاْسَتْكَبُر�ْ� َ�َكاُنوْ� َقْوًما مُّْجِرِميَن"  (٧: ١٣٣). 

 لكن فرعو� !قومه �صر!� على كفرهم !جحو)هم �غم هذF �لنكبا; !�آليا; 
!�غم علمهم �نها حلت بهم بسبب كفرهم. في غضو� :لك حا!� فرعو� مخا)عة 
موسى(S) !من !��ئه �هللا سبحانه !تعالى. فلما نزلت بهم هذF �لنكبا; �لمتتالية 

هرعو� �لى موسى(S) !تضرعو� �ليه �� يقيهم شرها !يحميهم منها: 
ا َ�َقَع َعَلْيِهُم �لرِّْجُز َقاُلوْ� َيا ُموَسى �ْ)Sُ َلَنا َ,بََّك ِبَما َعِهَد ِعنَد0َ َلِئن  ﴿ َ�َلمَّ
ا َكَشْفَنا َعْنُهُم  َكَشْفَت َعنَّا �لرِّْجَز َلُنْؤِمَننَّ َلَك َ�َلُنْرِسَلنَّ َمَعَك َبِني ِ"ْسَر�ِئيَل َفَلمَّ

�لرِّْجَز ِ"َلى َ�َجٍل ُهم َباِلُغوBُ ِ"َ:� ُهْم َينُكُثوَ� ﴾  (٧: ١٣٤-١٣٥). 

�لشبه بسلوI �لشيطا�. فلقد  �لكفا� شديد   Iيجب �� نالحظ هنا �� سلو
فسق �لشيطا� عن �مر �به �غم �قر��F بوجو)F، !كذلك قوY فرعو� �بو� �� يؤمنو� 
�لنهاية  �نما هو من عند �هللا. فهم في   Uبهم من عذ� ما يحل  بأ�  �قر��هم  �غم 
�قر!� بوجو) �هللا لكنهم �متنعو� عن �لخضوl له بسبب تكبرهم !تمسكهم �ألعمى 

بدين �آلبا$ !�ألجد�). 
ظل موسى (S) !لمدP طويلة يدعو قومه �لى �هللا !يبلغهم �سالة �بهم. كما 
�ظهر �هللا على يديه طائفة من �لمعجز�; �لمتتابعة للداللة على صد` )عوته لكن 

فرعو� ظل على كفرF !تكذيبه !محا�بته لدين �هللا: 

75



َ�َقاَ#  ِبُرْكِنِه  َفَتَولَّى  مُِّبيٍن  ِبُسْلَطاٍ�  ِفْرَعْوَ�  ِ"َلى   Bَُسْلَنا,ْ�َ  :ْ"ِ ُموَسى  ِفي   ﴿  َ
َساِحٌر َ�ْ� َمْجُنوٌ� ﴾ (٥١: ٣٨-٣٩). 

 Pألمة �لمتجبر� Fسف موسى لهذ� �إلصر�� فاندفع يدعو �هللا �� ينز� عذ�به بهذ�
�لمتمر)P على �بها: 

ْنَيا  ﴿ َ�َقاَ# ُموَسى َ,بََّنا ِ"نََّك �َتْيَت ِفْرَعْوَ� َ�َمألBُ ِ�يَنًة َ�َ�ْمَو�ًال ِفي �ْلَحَياِ� �لدُّ
َ,بََّنا ِلُيِضلُّوْ� َعن َسِبيِلَك َ,بََّنا �ْطِمْس َعَلى َ�ْمَو�ِلِهْم َ��ْشُدْ) َعَلى ُقُلوِبِهْم َفَال 

ُيْؤِمُنوْ� َحتَّى َيَرُ�ْ� �ْلَعَذ�َ� �َألِليَم   َقاَ# َقْد ُ�ِجيَبت )َّْعَوُتُكَما َفاْسَتِقيَما َ�َال 

َتتَِّبَعآ�ِّ َسِبيَل �لَِّذيَن َال َيْعَلُموَ� ﴾ (١٠: ٨٨-٨٩). 

�ستجاU �هللا لدعوP موسى(S) فصب جاY عذ�به على فرعو� !قومه لتنكبهم 
شي$  �شبه  نهايتهم  !كانت  �لعالمين.   U� تحذير�;  عن  !تلهيهم   Aلهد� سبيل 

.oخسف �هللا بهم !بأمو�لهم �أل� C� ،بسلوكهم

َل  وَفاَ� َ��ْلَجَر�َ) َ��ْلُقمَّ َل  َ َ�ْ,َسْلَنا َعَلْيِهُم �لطُّ وَفاَ� َ��ْلَجَر�َ) َ��ْلُقمَّ    ﴿﴿ َ َ�ْ,َسْلَنا َعَلْيِهُم �لطُّ

﴾﴾ uٍَال َ� �َياuٍ مَُّفصَّ َفاِ)Sَ َ��لدَّ َالuٍ َ��لضَّ َ� �َياuٍ مَُّفصَّ َفاِ)Sَ َ��لدَّ َ��لضَّ

(٧: ١٣٣)(٧: ١٣٣)
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خر�3 بني "سر�ئيل من مصر 

�هال0 فرعو� غرقا في �لبحر

هناI حد معين للعفو �إللهي �لذ\ تتلقاF �\ �مة من �ألمم. !من �حمة �هللا 
بالنا0 �نه يحذ�هم !ينذ�هم بو�سطة �سله !كتبه !عبا)F �لصالحين �لذين يدعو� 
�لتو�صل بين  �لنا0 جميعا ليؤمنو� باهللا �بهم !خالقهم !يطيعوF. !قد يستمر هذ� 
�إلنذ��  طو�   Fعند ينتهي  مقد�  حد  )!ما   Iهنا لكن  متطا!لة.  سنين   F(عبا! �هللا 
هذ�. فمن يصر على �لكفر !�لمعصية من �لنا0 من بعد Cلك يحل به عذ�U في 

  .Pلدنيا !في �آلخر�
لقد �ستحق فرعو� !مألF �لذين لم تر �عينهم �بعد من مصالحهم �لشخصية 
�لضيقة !حا�بو� �هللا !�سله ما حل بهم من عذ�U. لقد تمر)!� على خالقهم !�مو� 
نهاية  هذ�  !جحو)هم  كفرهم  لقا$  لهم  �هللا  فأعد   ،Uلكذ�! بالجنو�  �سولهم 

مأسا!ية مهينة. 
�مر �هللا موسى(S) قبل حلو� عذ�به بفرعو� !قومه �� يخرy ببني �سر�ئيل 
ِبِعَباِ)\ �ِنَُّكم مُّتََّبُعوَ�" (٢٦: ٥٢). فعمد  َ�ْسِر   �ْ�َ من مصر: "َ!َ�ْ!َحْيَنا �َِلى ُموَسى 

موسى(S) نز!ال عند �مر �هللا �لى �لخر!y  من مصر خفية.
�ثا� خر!y بني �سر�ئيل حنق فرعو� !Cلك �نه ��A فيه تمر)� على �لوهيته 
 oتقّو قد  �لعاملة  �أليد\  �Nمة في  ينتج عن خر!جهم   �� !سلطانه. كما خشي 
سلطته في نهاية �ألمر، !لهذ� حشد فرعو� جنو)F !خرy !��$ بني �سر�ئيل يريد 
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�)هم �لى مصر !منعهم من �لفر��: 
﴿ َفَأْ,َسَل ِفْرَعْوُ� ِفي �ْلَمَد�ِئِن َحاِشِريَن ِ"�َّ َهُؤَالV َلِشْرِ:َمٌة َقِليُلوَ� َ�ِ"نَُّهْم َلَنا 
َلَغاِئُظوَ� َ�ِ"نَّا َلَجِميٌع َحاِ:ُ,�َ� َفَأْخَرْجَناُهم مِّن َجنَّاuٍ َ�ُعُيوٍ� َ�ُكُنوٍ� َ�َمَقاٍ� 

َكِريٍم َكَذِلَك َ�َ�ْ�َ,ْثَناَها َبِني ِ"ْسَر�ِئيَل َفَأْتَبُعوُهم مُّْشِرِقيَن ﴾ 

  .(٢٦: ٦٠-٥٣)
 Yمقد Uقومه عند ساحل �لبحر. !قد �صا! (S)موسى F(فرعو� !جنو I�(�
بين  يفصل  يعد  لم   C� !�ليأ0،  بالرعب  موسى   Yقو  F(جنو! هو  !�قتر�به  فرعو� 
�لفريقين سوA مسافة قصيرP !لم يكن ثمة مجا� للهرU !�يقن �لقوY �نهم !�قعو� 

في قبضة فرعو� ال محالة: 

  .Bيبد� فيه موسى �هو يشق �لبحر بعصا Cحد مقاطع �لفيلم �لمسمى: "�لوصايا �لعشر�" ��لذ� 
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 :٢٦)  ﴾ َلُمْدَ,ُكوَ�  ِ"نَّا  ُموَسى  َ�ْصَحاُ�  َقاَ#  �ْلَجْمَعاِ�   HVَتَر� ا  َفَلمَّ  ﴿
 .(٦١

عند تلك �للحظة تصرg موسى(S) تصرفا فيه قد!P للمؤمنين في كل Nما� 
!مكا�، لقد تذكر �نه ال ينبغي له �� يستيئس من �حمة �به !عونه: "َقاَ� َكالَّ ِ��َّ 
َمِعَي َ�بِّي َسَيْهِديِن" (٢٦: ٦٢). ثم �نصاl ألمر �هللا حين �مرF قائال: "َفَأْ!َحْيَنا �َِلى 
�ْلَبْحَر" (٢٦: ٦٣). فشا$ �هللا �� ينصدl �لبحر نصفين   Iَبَِّعَصا Uُموَسى َ�ِ� �ْضِر
 Fلغر!� فرعو� !جند� بنو �سر�ئيل �� سلكوها. )فع  بينهما سبيل جافة لم يلبث 
 Pمعجز Yقومه بين فلقي �لبحر. !نحن هنا �ما! (S)لى مو�صلة �لسير خلف موسى�
حقيقية، فال جرY �� عو� �هللا !توفيقه كا� في جانب موسى(S) !�تباعه. لكن 
 F(فرعو� ببطال� موقفه، !�ندفع هو !جنو lلبينة لم تكن كافية إلقنا� Pلمعجز� Fهذ
في تهو� غريب !��$ بني �سر�ئيل سالكا �لسبيل �لتي �نشق عنها �لبحر. لكن بعد 
!صل بنو �سر�ئيل �لى بر �ألما� عا) �لبحر �لى ما كا� عليه !تالقى جانباF فأغرقا 
�لى   Uيتو  �� �� فرعو� حا!� في 6خر لحظة من حياته  فرعو� !جندF. !�غم 

�هللا، �ال �� �هللا لم يقبل توبته: 
﴿ َ�َجاَ�ْ�َنا ِبَبِني ِ"ْسَر�ِئيَل �ْلَبْحَر َفَأْتَبَعُهْم ِفْرَعْوُ� َ�ُجُنوُ)Bُ َبْغًيا َ�َعْدً�� َحتَّى 
ِ"َ:� َ�ْ)َ,َكُه �ْلَغَرMُ َقاَ# �َمنُت َ�نَُّه ال ِ"ِلـَه ِ"الَّ �لَِّذC �َمَنْت ِبِه َبُنو ِ"ْسَر�ِئيَل َ�َ�َنْا 

يَك  ِمَن �ْلُمْسِلِميَن �آلَ� َ�َقْد َعَصْيَت َقْبُل َ�ُكنَت ِمَن �ْلُمْفِسِديَن َفاْلَيْوَ� ُنَنجِّ

ِبَبَدِنَك ِلَتُكوَ� ِلَمْن َخْلَفَك �َيًة َ�ِ"�َّ َكِثيرً� مَِّن �لنَّاEِ َعْن �َياِتَنا َلَغاِفُلوَ� ﴾ 

.(١٠: ٩٠-٩٢)
ثمة )�0 بليغ !مهم يستفا) من توبة فرعو� عندما �)�كه �لمو; !عدY قبو� 
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 Iهللا لتوبته. �� �هللا يمنح كل فر) منا فرصة كافية ليتأمل في �لغاية من خلقه !ليد��
�نه �نما خلق لهدg !�حد !هو �� يعبد �هللا سبحانه !تعالى  مخلصا له �لدين. !�� 
 Yلرسل !�لوحي !�لمؤمنين كل �!لئك !سائط تصل عبرها كلمة �هللا �لى خلقه. !�ما�
�إلنسا� !قت كاg للتأمل في هذF �لرساال; !�لتعرo لنفحا; �حمة �به. فإ� 
�ضاl �لمر$ �لفرصة �لتي يعطاها !��جأ �لتوبة �لى �� يد�كه �لمو;، ما لم يقع 
Cلك بمشيئة �هللا، فلن تغني عنه توبته شيئا. أل� �إلنسا� يد�I عند �لمو; حقيقة 
�آلخرP !قربها !يوقن بذلك حين تأتيه مالئكة �لمو;. فعند تلك �للحظة ال يسع 
 F(عن �لحق، !لهذ� فمن �لمهم �� يغتنم �إلنسا� سانحة !جو oإلنسا� �� يعر�
 Fنفق فرعو� عمر� قبل �الحتضا, ��لموu. !لقد  بالتوبة  فيبا)�   Pلحيا� قيد  على 
في مناكفة �لحق !�لتعالي عليه !�إلعر�o عن �هللا !�لصد عن )ينه !�N)��$ �سله، 

,سم مصرC قديم يصّو, جنو) فرعو� �ثناV �حد �لعر�l �لعسكرية
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!لذلك لم تنفعه توبته �لتي !قعت بين يد\ خوg !�كر�F �بعد فو�u �لوقت.
�هللا  بشريعة   Yاللتز��! بالدين  �لتمسك  يرجئو�  لمن  !تحذير  �نذ��  هذ�  !في 
�لى 6خر مر�حل �عما�هم. �� �إلتيا� بفر�ئض �لدين ال ينبغي �� يؤجل �لبتة. �� 
�ألشخا~ �لذين يؤخر!� �لتوبة !يتلهو� عن �لدين Nمن شبابهم ستتقدY بهم �لسن 
!سيبلغو� �طو��� من �لكبر ال تكو� للتوبة فيها �C; �لقيمة !�ألهمية. !يخبرنا �هللا 

عن هذF �لحقيقة في قوله:
َوVَ ِبَجَهاَلٍة ُثمَّ َيُتوُبوَ� ِمن َقِريٍب  ﴿ ِ"نََّما �لتَّْوَبُة َعَلى �هللاِّ ِللَِّذيَن َيْعَمُلوَ� �لسُّ
َفُأْ�َلـِئَك َيُتوُ� �هللاُّ َعَلْيِهْم َ�َكاَ� �هللاُّ َعِليمًا َحِكيمًا َ�َلْيَسِت �لتَّْوَبُة ِللَِّذيَن 

يَِّئاuِ َحتَّى ِ"َ:� َحَضَر َ�َحَدُهُم �ْلَمْوuُ َقاَ# "ِنِّي ُتْبُت �آلَ� َ�َال �لَِّذيَن  َيْعَمُلوَ� �لسَّ

َيُموُتوَ� َ�ُهْم ُكفَّاٌ, ُ�ْ�َلـِئَك َ�ْعَتْدَنا َلُهْم َعَذ�ًبا َ�ِليًما ﴾ (٤: ١٧-١٨). 

ال جرY �� �هللا لم يقبل توبة فرعو� �لمتأخرP جد�. !يصو� �هللا لنا حا� فرعو� 
!�صحابه في نا� جهنم على �لنحو �لتالي: 

اَعُة َ�ْ)ِخُلو� �َ# ِفْرَعْوَ�  � َ�َعِشيָדا َ�َيْوَ� َتُقوُ� �لسَّ ﴿ �لنَّاُ, ُيْعَرُضوَ� َعَلْيَها ُغُد�ָד
ِ"نَّا  �ْسَتْكَبُر��  ِللَِّذيَن   Vَعَفا �لضُّ َفَيُقوُ#  �لنَّاِ,  ِفي  وَ�  َيَتَحاجُّ  :ْ"ِ�َ �ْلَعَذ�ِ�  َ�َشدَّ 

ُكنَّا َلُكْم َتَبًعا َفَهْل َ�نُتم مُّْغُنوَ� َعنَّا َنِصيًبا مَِّن �لنَّاِ, َقاَ# �لَِّذيَن �ْسَتْكَبُر�� ِ"نَّا 

ُكلٌّ ِفيَها ِ"�َّ �هللاََّ َقْد َحَكَم َبْيَن �ْلِعَباِ) ﴾ (٤٠: ٤٦-٤٨).

!سنرA بأY �عيننا في �لد�� �آلخرP �� شا$ �هللا سو$ عاقبة فرعو� !بطانته �لذين 
C6!� موسى عليه �لسالY !من �تبعه من �لمؤمنين. كما يحسن بنا �� نبتهل �لى �هللا 
�لنا�  �� يجعلنا ممن يشاهد!� عذ�U فرعو� ال ممن يكبو� على !جوههم في 

معه، !�� يدخلنا �لجنة )�� �لكر�مة !�لرضو�� بفضله، 6مين. 
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 تظهر هذB �لصو,� �لكبير� جثة فرعو� (,مسيس �لثاني) ��لتي �خرجت من مقبرته. �تشير عد� 

مصا), "لى �نها جثة �لفرعو� �لذC كا� يحكم في عهد موسى عليه �لسال�. لكن كيف عثر على 

جثة فرعو� في مقبرته ,غم حقيقة �نه غرM في �لبحر؟ �غلب �لظن �� �لمو3 �لقى جثته بالساحل 

فأخذها �لمصريو� �)فنوها بالمقبر�. �في �لصو,� �عالB موكب من �لمصريين �هم يحملو� جثة 

فرعو� "لى �لمقبر�.  



يَك ِبَبَدِنَك ِلَتُكوَ
 ِلَمْن َخْلَفَك �َيًة َ�ِ�
َّ َكِثيرً�   ﴿ َفاْلَيْوَ$ ُنَنجِّ

 ﴾ 
مَِّن �لنَّاِ, َعْن �َياِتَنا َلَغاِفُلوَ

(١٠: ٩٢)



غر�, قا,�� �ما 

حل به من عقا�

�� قا�!� هو �حد �ألشخا~ �لذين حل بهم سخط �هللا !عقابه في عهد موسى 
عليه �لسالY. !يخبرنا �لقر�6 �� قا�!� كا� من C!\ �لثر�$ �لعريض في مصر �غم 

كونه من بني �سر�ئيل: 
 َّ�"ِ َما  �ْلُكُنوِ�  ِمَن   Bَُ��َتْيَنا َعَلْيِهْم  َفَبَغى  ُموَسى  َقْوِ�  ِمن  َكاَ�  َقاُ,�َ�   َّ�"ِ  ﴿

ِ� ِ"ْ: َقاَ# َلُه َقْوُمُه َال َتْفَرْ� ِ"�َّ �هللاََّ َال ُيِحبُّ  َمَفاِتَحُه َلَتُنوVُ ِباْلُعْصَبِة ُ��ِلي �ْلُقوَّ

�ْلَفِرِحيَن ﴾ (٢٨: ٧٦).

 :(S)آلية �لتالية تفيدنا �� قا�!� شاطر فرعو� �لكفر برسالة موسى�! 
َ�َقاُ,�َ�  َ�َهاَماَ�  ِفْرَعْوَ�  ِ"َلى  مُِّبيٍن  َ�ُسْلَطاٍ�  ِبآَياِتَنا  ُموَسى  َ�ْ,َسْلَنا  َ�َلَقْد   ﴿

 .(٤٠: ٢٣-٢٤) ﴾ �ٌ� َفَقاُلو� َساِحٌر َكذَّ

�� ثر�$ قا�!� !!ضعه في �لمجتمع �لمصر\ )فعاF للتعالي على قومه من بني 
 Fتفاخر !تباهى بما عند! (S) سر�ئيل !�بى �� يؤمن بالحق �لذ\ جا$ به موسى�
من ما� ليشعل في قلوU بني �سر�ئيل حب �لدنيا !�اللتصا` بها. !�لحق �� بعض 
بني �سر�ئيل كانو� يحسد!� قا�!� على ثر�ئه !مكانته �الجتماعية. يحكي �هللا لنا 
تكبر قا�!� !�ستعالئه !ما �عتمل في قلوU ضعفا$ �إليما� من بني �سر�ئيل من 

�عجاU بثر�ئه !مكانته: 
نَيا َيا َلْيَت َلَنا  ﴿ َفَخَر3َ َعَلى َقْوِمِه ِفي ِ�يَنِتِه َقاَ# �لَِّذيَن ُيِريُد�َ� �ْلَحَياَ� �لدُّ

ِمْثَل َما ُ��ِتَي َقاُ,�ُ� ِ"نَُّه َلُذ� َحظٍّ َعِظيٍم ﴾ (٢٨: ٧٩).
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!لم  قا�!�  حا�  تعجبهم  لم  �سر�ئيل  بين  من  �لحق  �إليما�   Uصحا� لكن 
�لنصح  له  يرثو� لحاله !يبذلو�  �لدنيا، بل كانو�  نعيم  لما عندF من  لعابهم  يسل 

حينا !�لتحذير حينا 6خر: 
 َّ�"ِ َما  �ْلُكُنوِ�  ِمَن   Bَُ��َتْيَنا َعَلْيِهْم  َفَبَغى  ُموَسى  َقْوِ�  ِمن  َكاَ�  َقاُ,�َ�   َّ�"ِ  ﴿
ِ� ِ"ْ: َقاَ# َلُه َقْوُمُه َال َتْفَرْ� ِ"�َّ �هللاََّ َال ُيِحبُّ  َمَفاِتَحُه َلَتُنوVُ ِباْلُعْصَبِة ُ��ِلي �ْلُقوَّ

ْنَيا  �لدُّ ِمَن  َنِصيَبَك  َتنَس  َ�َال  �ْآلِخَرَ�   ,َ� �لدَّ �هللاَُّ  �َتا0َ  ِفيَما  َ��ْبَتِغ  �ْلَفِرِحيَن 

َ�َ�ْحِسن َكَما َ�ْحَسَن �هللاَُّ ِ"َلْيَك َ�َال َتْبِغ �ْلَفَساَ) ِفي �ْألَْ,lِ ِ"�َّ �هللاََّ َال ُيِحبُّ 

�ْلُمْفِسِديَن ﴾ (٢٨: ٧٦-٧٧). 

كما �نبر!� يعظو� !ينصحو� ضعفا$ �لنفو0 من بني �سر�ئيل ممن �عجبهم 
حا� قا�!�، �� ال ينخدعو� بسر�U �لثر!P �لز�ئل !�� ال يؤثر!� نعيم �لدنيا �لذ\ ال 

يبقى على �لنعيم �ألخر!\ �لخالد: 
نَيا َيا َلْيَت َلَنا ِمْثَل  ﴿ َفَخَر3َ َعَلى َقْوِمِه ِفي ِ�يَنِتِه َقاَ# �لَِّذيَن ُيِريُد�َ� �ْلَحَياَ� �لدُّ
َما ُ��ِتَي َقاُ,�ُ� ِ"نَُّه َلُذ� َحظٍّ َعِظيٍم َ�َقاَ# �لَِّذيَن ُ��ُتو� �ْلِعْلَم َ�ْيَلُكْم َثَو�ُ� �هللاَِّ 

اِبُر�َ� ﴾ (٢٨: ٧٩-٨٠).  َخْيٌر لَِّمْن �َمَن َ�َعِمَل َصاِلًحا َ�َال ُيَلقَّاَها ِ"الَّ �لصَّ

�� �لسبب �أل!� لضال� قا�!� هو ظنه �� حنكته !حدها هي �لتي جلبت له 
�لغنى !�لثر!P. !بعبا�P �خرA، تملكه شعو� بالتفو` على �آلخرين: 

﴿ َقاَ# ِ"نََّما ُ��ِتيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعنِدC َ�َ�َلْم َيْعَلْم َ��َّ �هللاََّ َقْد َ�ْهَلَك ِمن َقْبِلِه ِمَن 
ً� َ�َ�ْكَثُر َجْمًعا َ�َال ُيْسَأُ# َعن ُ:ُنوِبِهُم  �لُقُر�ِ� َمْن ُهَو َ�َشدُّ ِمْنُه ُقوَّ

�ْلُمْجِرُموَ� ﴾  (٢٨: ٧٨).

لكن تكبر قا�!� قد عا) عليه في نهاية �لمطاg بالدما� !�لبو��. لقد جلب 
قا�!� لنفسه سو$ �لعذ�U بسبب جحو)N! Fعمه �لباطل �نه جمع ثر!ته �لضخمة 
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﴿ َفَخَر3َ َعَلى 

َقْوِمِه ِفي ِ�يَنِتِه ﴾ 

(٢٨: ٧٩)

 ﴿ َفَخَسْفَنا ِبِه َ�ِبَد�ِ,Bِ �ْألَْ,lَ َفَما َكاَ� َلُه ِمن ِفَئٍة 

َينُصُر�َنُه ِمن ُ)�ِ� �هللاَِّ ﴾ (٢٨: ٨١)



لقد �ثر� قا��� ثر�� ��سعا �ستفا�� بسبب قربه من فرعو� �غم 

�نتمائه &لى بني &سر�ئيل. �قد �شا� �لقر'� &لى عظم ثر�ته بالقو" 

&� مفاتيح خز�ئنه كانت من �لكثر9 ��لثقل بحيث يصعب حملها. 

لكن ثر�ته هذ� لم تز�� &ال جهال �غطرسة، فطمس �هللا على ماله 

�جعل منه مثال �عبر9 لمن يأتي بعد� من �ألجيا" �لمن �غتر�� 

بثر�ئه حتى �نساهم Lكر �بهم



بفضل Cكائه �لشخصي !مها��ته �لتجا�ية. !�)�I قا�!� في نهاية �ألمر �نه عبد 
ضعيف !فقير �لى �هللا خالقه !حا` �لدما� بماله �لذ\ مألN Fهو� !خيال$: 

﴿ َفَخَسْفَنا ِبِه َ�ِبَد�ِ,Bِ �ْألَْ,lَ َفَما َكاَ� َلُه ِمن ِفَئٍة َينُصُر�َنُه ِمن ُ)�ِ� �هللاَِّ َ�َما 
َكاَ� ِمَن �لُمنَتِصِريَن ﴾ (٢٨: ٨١). 

�� في �لعذ�U �لذ\ حل بقا�!� لعبرP �),سًا لمعاصريه !لمن يأتو� بعدهم 
لم  �لبابهم  �لذ\ سحر  �لثر�$   �� قا�!�  تمنو� مكا�  �لذين   I�(� لقد  �جيا�.  من 
يكن سوA نعيمًا مؤقتًا Cهب �)��y �لرياS في نهاية �ألمر. لقد قّر في �!عهم �� 
�لذين يز)هو� بما عندهم من متاl �لدنيا ليس لهم خال` في �آلخرP !سيحاسبو� 

 :gعلى �جر�مهم في نهاية �لمطا
﴿ َ�َ�ْصَبَح �لَِّذيَن َتَمنَّْو� َمَكاَنُه ِباْألَْمِس َيُقوُلوَ� َ�ْيَكَأ�َّ �هللاََّ َيْبُسُط �لرMَ�ِّْ ِلَمن 
ُيْفِلُح  َال  َ�ْيَكَأنَُّه  ِبَنا  َلَخَسَف  َعَلْيَنا  َ�� مَّنَّ �هللاَُّ  َلْوَال  َ�َيْقِدُ,   Bِ(ِِعَبا ِمْن   Vَيَشا

�ْلَكاِفُر�َ� ﴾ (٢٨: ٨٢). 

﴿ �في �لنهاية لقي قا,�� :�u �لمصير �لذC لقيه فرعو� �هاما�: "َ�َقاُ,�َ� 
َ�ِفْرَعْوَ� َ�َهاَماَ� َ�َلَقْد َجاVُهم مُّوَسى ِباْلَبيَِّناuِ َفاْسَتْكَبُر�� ِفي �ْألَْ,lِ َ�َما 

َكاُنو� َساِبِقيَن ﴾ (٢٩: ٣٩). 

�� قصة قا�!� لتدلنا على �� �حمة �هللا ال تنا� �لذ\ يستكبر!� بسبب ما 
عندهم من ما� !ثر!�; !لظنهم �نهم �كثر معرفة !علما من �آلخرين.!في �لقر�6 
قصص �خرA عن )!� !حضا��; �خرA طو�ها �لزمن كانت قد �حرN; نجاحا 
 .oلك �بيد; من على ظهر �أل�C عظيما !جمعت ثر!�; ما)ية طائلة، لكنها برغم
لقد �هلك �هللا �!لئك �لشعوU �لذين ظنو� �نهم �سيا) �لعالم !�حا� قصو�هم �لى 

�نقاo !خر�ئب: 
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َ�ِبْئٍر  ُعُر�ِشَها  َعَلى  َخاِ�َيٌة  َفِهَي  َظاِلَمٌة  َ�ِهَي  َ�ْهَلْكَناَها  َقْرَيٍة  مِّن  َفَكَأيِّن   ﴿
َلٍة َ�َقْصٍر مَِّشيٍد ﴾ (٢٢: ٤٥).  مَُّعطَّ

!هناI )�0 6خر في قصة قا�!� !هو �نه ال ينبغي لنا �� ننخدl ببريق �لنعيم 
�لدنيو\ �لمؤقت !�� ال نغتر بأصحابه. !�� نصبر �نفسنا مع �لمؤمنين �لمحتسبين 
�لصابرين على �لبأسا$ !�لضر�$ !�لمنفقين في سبيل �هللا �لنا�Cين �نفسهم في سبيل 
�هللا من �لمؤمنين !�لمؤمنا; �لعامرP قلوبهم بحب �هللا. يقو� �لمصطفى صلى �هللا 
عليه !سلم: "�� �هللا ال ينظر �لى صو�كم !ال �لى �جسا)كم !لكن ينظر �لى قلوبكم 
!�عمالكم" (مسلم). �� �ألشخا~ �لذين شغلهم �لثر�$ !�غد �لعيش عن Cكر �هللا 
 Yعن �لسبيل، هم في �لحقيقة يتقلبو� في جحيم �لحرما� �لر!حي. !�� كل يو!

يمر عليهم يقربهم Nلفى من �لعذ�U �لمقيم في نا� جهنم، يقو� �هللا عز !جل: 
َبُهم ِبَها ِفي �ْلَحَياِ�  ﴿ َفَال ُتْعِجْبَك َ�ْمَو�ُلُهْم َ�َال َ�ْ�َالُ)ُهْم ِ"نََّما ُيِريُد �هللاُّ ِلُيَعذِّ

ْنَيا َ�َتْزَهَق َ�نُفُسُهْم َ�ُهْم َكاِفُر�َ� ﴾ (٩: ٥٥).  �لدُّ

ال ينبغي للما� �� يكو� هدفا بذ�ته يطلبه �لمر$ بقصد �الستمتاl !�لتباهي 
 Fإلنسا� يبتلى بما يملك �يضا. فهذ� �� Iفقط، بل يتعين علينا �� نعي !�� ند�
�ألمو�� تسعد �صحابها طالما سخر!ها في مرضاP �هللا. لقد حل �لعذ�U بقا�!� 

في نهاية �لمطاg �غم كثرP ماله.
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ضال# بني "سر

�ئيل ��تخا:هم �لعجل

بعد غر` فرعو� !جنو)F في �لبحر توجه موسى(S) بقومه �لى مكا� يكونو� 
فيه �كثر �منا. !قد بد� من بني �سر�ئيل �ثنا$ هذF �لرحلة ما يد� على ضعف �يمانهم 

!جر�تهم على حد!) �هللا. 
لقد كا� �لمصريو� يدينو� بديانة !ثنية !كانو� يعبد!� 6لهة شتى !كا� بنو 
�سر�ئيل قد تأثر!� بهذF �لديانة �لوثنية �ياY �قامتهم في مصر. لقد نسى بنو �سر�ئيل 
Cكر �هللا !تنكبو� طريق �لتوحيد �لذ\ !�ثوF من �سالفهم من �ألنبيا$، �بر�هيم !�سحق 
!يعقوU عليهم �لسالY. !قد �تى عليهم حين من �لدهر تأثر!� فيه بثقافة �لمجتمع 
مر!�هم  !كا�  �لمنحرفة.  !مما�ساته   Fفكا�� من  طائفة  �ليهم  !�نتقلت  �لمصر\ 
على �حدA �لقبائل �لوثنية �ثنا$ سيرهم من مصر قد جد) !�حيا هذF �لميو� �لوثنية 
�لقبيلة  لتلك  �لوثنية  بالمما�سا;  �سر�ئيل  بني  بعض  تأثر  نفوسهم.  في  �لمستكنة 

!سألو� موسى �� يجعل لهم �لها: 
لَُّهْم  َ�ْصَناٍ�  َعَلى  َيْعُكُفوَ�  َقْوٍ�  َعَلى  َفَأَتْوْ�  �ْلَبْحَر  ِ"ْسَر�ِئيَل  ِبَبِني  ﴿ َ�َجاَ�ْ�َنا 

َقاُلوْ� َيا ُموَسى �ْجَعل لََّنا ِ"َلـًها َكَما َلُهْم �ِلَهٌة َقاَ# ِ"نَُّكْم َقْوٌ� َتْجَهُلوَ� ِ"�َّ 

َهـُؤالV ُمَتبٌَّر مَّا ُهْم ِفيِه َ�َباِطٌل مَّا َكاُنوْ� َيْعَمُلوَ� ﴾  (٧: ١٣٨-١٣٩).  

توجه موسى(S) !قومه صوU جبل سينا$. !كما جا$ في �لقر�6 فقد كا� 
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موسى(S) على موعد لعقد ميثا` مع �هللا سبحانه !تعالى خال� فترP �أل�بعين يوما 
 .F$��! تا�كا قومه y!لتي سيقضيها في �لجبل. كا� يتعجل لقا$ �هللا فبكر بالخر�
�لرسل  من  �يضا �سو�  هو  !�لذ\  ها�!�   Fخا� قومه  على   (S)موسى �ستخلف 
 (!N قد   (S)موسى موسى(S). !كا�  غيابه  �ثنا$  �سر�ئيل  بني  على  قّيما  ليكو� 

ها�!� ببعض �لنصائح قبيل مغا)�ته: 
َ�ْ,َبِعيَن  َ,بِِّه   uُِميَقا َفَتمَّ  ِبَعْشٍر  َ�َ�ْتَمْمَناَها  َلْيَلًة  َثَالِثيَن  ُموَسى  َ�َ��َعْدَنا   ﴿

َسِبيَل  َتتَِّبْع  َ�َال  َ�َ�ْصِلْح  َقْوِمي  �ْخُلْفِني ِفي  َهاُ,�َ�  َ�َقاَ# ُموَسى َألِخيِه  َلْيَلًة 

�ْلُمْفِسِديَن ﴾ 

 .(٧: ١٤٢)
!عندما بلغ موسى �لمكا� �لمضر!U عند جبل حو�يب كلمه �هللا ثانية: 

ا َجاV ُموَسى ِلِميَقاِتَنا َ�َكلََّمُه َ,بُُّه َقاَ# َ,�ِّ َ�ِ,ِني َ�نُظْر ِ"َلْيَك َقاَ# َلن  ﴿ َ�َلمَّ

ا َتَجلَّى  َتَر�ِني َ�َلـِكِن �نُظْر ِ"َلى �ْلَجَبِل َفِإِ� �ْسَتَقرَّ َمَكاَنُه َفَسْوَ? َتَر�ِني َفَلمَّ

ُتْبُت  ُسْبَحاَنَك  َقاَ#   Mََ�َفا ا  َفَلمَّ َصِعًقا  موَسى  َ�َخرَّ  ا  َ)كָד َجَعَلُه  ِلْلَجَبِل  َ,بُُّه 

ُ# �ْلُمْؤِمِنيَن َقاَ# َيا ُموَسى ِ"نِّي �ْصَطَفْيُتَك َعَلى �لنَّاEِ ِبِرَساَالِتي  ِ"َلْيَك َ�َ�َنْا َ��َّ

اِكِريَن َ�َكَتْبَنا َلُه ِفي �َألْلَو�ِ� ِمن ُكلِّ  َ�ِبَكَالِمي َفُخْذ َما �َتْيُتَك َ�ُكن مَِّن �لشَّ

ٍ� َ�ْ�ُمْر َقْوَمَك َيْأُخُذ�ْ� ِبَأْحَسِنَها  َشْيVٍ مَّْوِعَظًة َ�َتْفِصيًال لُِّكلِّ َشْيVٍ َفُخْذَها ِبُقوَّ

َسُأِ,يُكْم َ)�َ, �ْلَفاِسِقيَن ﴾ (٧: ١٤٣-١٤٥). 

!في هذF �ألثنا$ �نتهز �لذين �ستحوC عليهم �لشيطا� من بني �سر�ئيل فرصة 
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بسلوكك  تأثر�  عجل،   Pصو� في  صنم  عمل  �لى  فعمد!�   ،(S)موسى  Uغيا
�لمصريين، متجاهلين تماما !جو) ها�!�(S) بينهم: 

﴿َ �تََّخَذ َقْوُ� ُموَسى ِمن َبْعِدBِ ِمْن ُحِليِِّهْم ِعْجًال َجَسًد� لَُّه ُخَو�ٌ, َ�َلْم َيَرْ�ْ� َ�نَُّه 

َال ُيَكلُِّمُهْم َ�َال َيْهِديِهْم َسِبيًال �تََّخُذ�Bُ َ�َكاُنوْ� َظاِلِميَن" (٧: ١٤٨). 

�كا� �هللا قد سأ# موسى عن قومه �سبب �ستعجاله �لخر�3: "َ�َما َ�ْعَجَلَك 

َعن َقْوِمَك َيا ُموَسى َقاَ# ُهْم ُ��َالV َعَلى َ�َثِرC َ�َعِجْلُت ِ"َلْيَك َ,�ِّ ِلَتْرَضى﴾ 

 .(٢٠: ٨٣-٨٤)
لم يكن موسى(S) يد� ما فعل قومه بعد Cهابه عنهم، فأخبرF �هللا عما بد� 
لهم  صنع  �نه  !كيف  �لسامر\  �سمه  بينهم  منافق  !جو)  !عن  عد!��  من  منهم 

صنما في هيئة عجل: 
 .(٢٠: ٨٥) ﴾ ُّCاِمِر ﴿ َقاَ# َفِإنَّا َقْد َفَتنَّا َقْوَمَك ِمن َبْعِد0َ َ�َ�َضلَُّهُم �لسَّ

!بعد Cلك حمل موسى(S) �أللو�S !غفل ��جعا �لى قومه: 
﴿ َفَرَجَع ُموَسى ِ"َلى َقْوِمِه َغْضَباَ� َ�ِسًفا َقاَ# َيا َقْوِ� َ�َلْم َيِعْدُكْم َ,بُُّكْم َ�ْعًد� 

َحَسًنا َ�َفَطاَ# َعَلْيُكُم �ْلَعْهُد َ�ْ� َ�َ,)تُّْم َ�� َيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضٌب مِّن ,َّبُِّكْم َفَأْخَلْفُتم 

ْلَنا َ�ْ�َ��ً,� مِّن ِ�يَنِة �ْلَقْوِ�  مَّْوِعِدC َقاُلو� َما َ�ْخَلْفَنا َمْوِعَد0َ ِبَمْلِكَنا َ�َلِكنَّا ُحمِّ

اِمِرCُّ َفَأْخَر3َ َلُهْم ِعْجًال َجَسًد� َلُه ُخَو�ٌ, َفَقاُلو�  َفَقَذْفَناَها َفَكَذِلَك َ�ْلَقى �لسَّ

َهَذ� ِ"َلُهُكْم َ�ِ"َلُه ُموَسى َفَنِسَي ﴾ (٢٠: ٨٦-٨٨). 

تبين لنا هذF �لحا)ثة بتفصيل !�ضح �� مرضى �لقلوU في كل مجتمع يقعو� 
فريسة لتلبيس �لمنافقين. !�لحق �� �لمنافقين يتصيد!� �لفر~ )�ئما ليثير!� �لفتن 
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!�لفوضى. !قد مثل غياU موسى(S) فرصة سانحة إلضال� فريق كبير من قومه 
كانت قلوبهم مسكونة �صال بحب �لشرI !�لوثنية. لقد �لظهر �لسامر\ في �لوقت 
�لمناسب !كا� يعرg مو�طن �لضعف في بني �سر�ئيل !ميلهم للشرI، كما كا� 
 Fهذ �لسامر\  فاستغل  �لها،  لهم  يجعل   �� قبل  من   (S)موسى سألو�  �نهم  يعلم 
�لرغبة !هذ� �الستعد�) فبنى لهم تمثاال في هيئة عجل �Nعما �� موسى(S) كا� 

يعبدF من قبل لكنه نسيه بمر!� �لوقت. 

 تأثر بنو "سر�ئيل بالخر�فاu ��ألساطير �لتي كانت سائد� في مصر. �قد بقو� على ضاللهم �لقديم ,غم ,سالة �لحق �لتي 

جاVهم بها موسى. �كما يبد� في �لرسم �عالB فقد �نحر? بنو "سر�ئيل عن سو�V �لسبيل بعبا)تهم �لعجل.
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حين   Pلنجا�! �لرشد  سبيل  �لى  قومه  !قا)  )ينه  على   (S)موسى ثبت  مثلما 
 Yلقو� ;�C \عند ساحل �لبحر، فكذلك قا) �لسامر F(لهم فرعو� !جنو Aتصد
�لى مظا� �لكفر !�لعد!��، !في هذ� )ليل على �لخير !�لهدA �لذ\ يمكن �� يأتي 
�لمنافقو�  يجلبه   �� يمكن  �لذ\  !�لضال�  !�لشر  �ألخيا�  �لمصلحين  �يد\  على 

!�ألشر�� لمجتمعهم. 
!�لحق �� ها�!� كا� قد !عظ قومه !�با� لهم سو$ عملهم !�نحر�فهم عن 

سبيل �لرشد لكن قومه لم يلتفتو� لوعظه: 
�لرَّْحَمُن  َ,بَُّكُم   َّ�"ِ�َ ِبِه  ُفِتنُتم  ِ"نََّما  َقْوِ�  َيا  َقْبُل  ِمن  َهاُ,�ُ�  َلُهْم  َقاَ#  "َ�َلَقْد 

َفاتَِّبُعوِني َ�َ�ِطيُعو� َ�ْمِرC َقاُلو� َلن نَّْبَرَ� َعَلْيِه َعاِكِفيَن َحتَّى َيْرِجَع "َِلْيَنا ُموَسى﴾  

 .(٢٠: ٩٠-٩١)
�تباl بني �سر�ئيل لموسى كا� فقط بسبب قبولهم  لنا ��  مما سبق يتضح 
قد  !لكانو�  �ألمر  ��سخة الختلف   Pعقيد من  نابعا  له  �تباعهم  كا�  فلو  لقيا)ته. 
قائد�   Fيرتضو لم  فألنهم  �لعالمين.   U� من ألنه �سو�  �يضا   (S)�!ها� �طاعو� 
فقد تجاهلو� !عظه لهم. !�ألسو� من Cلك �نهم ���)!� قتله حين حا!� �� ير)هم 

عن ضاللهم
 ﴾ Cَقاَ# َيا َهاُ,�ُ� َما َمَنَعَك ِ"ْ: َ,َ�ْيَتُهْم َضلُّو� َ�الَّ َتتَِّبَعِن َ�َفَعَصْيَت َ�ْمِر ﴿

.(٢٠: ٩٢)
ِبَي  ُتْشِمْت  َفَال  َيْقُتُلوَنِني  َ�َكاُ)�ْ�  �ْسَتْضَعُفوِني  �ْلَقْوَ�   َّ�"ِ  َّ��ُ �ْبَن  َقاَ#   ﴿
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اِلِميَن َقاَ# َ,�ِّ �ْغِفْر ِلي َ�َألِخي َ�َ�ْ)ِخْلَنا  �ألْعَد�V َ�َال َتْجَعْلِني َمَع �ْلَقْوِ� �لظَّ

ِفي َ,ْحَمِتَك َ�َ�نَت َ�ْ,َحُم �لرَّ�ِحِميَن ﴾ (٧: ١٥٠-١٥١).

!بعد �� سمع موسى(S) �) �خيه ها�!�(S) �لتفت �لى �لسامر\ �لمسئو� 
�أل!� عن ضال� بني �سر�ئيل فسأله عن جرمه فر) �لسامر\ قائال �نه فعل ما فعل 
لسبب !جيه !Nعم �نه الحظ �شيا$ غفل عنها �آلخر!�، مضيفا �� نفسه سولت 

له صناعة �لعجل:
﴿ َقاَ# َفَما َخْطُبَك َيا َساِمِرCُّ َقاَ# َبُصْرuُ ِبَما َلْم َيْبُصُر�� ِبِه َفَقَبْضُت َقْبَضًة 

َلْت ِلي َنْفِسي َقاَ# َفاْ:َهْب َفِإ�َّ َلَك ِفي  مِّْن َ�َثِر �لرَُّسوِ# َفَنَبْذُتَها َ�َكَذِلَك َسوَّ

 Cَلَك َمْوِعًد� لَّْن ُتْخَلَفُه َ��نُظْر ِ"َلى ِ"َلِهَك �لَِّذ َّ�"ِ�َ Eَْلَحَياِ� َ�� َتُقوَ# َال ِمَسا�

َظْلَت َعَلْيِه َعاِكًفا لَُّنَحرَِّقنَُّه ُثمَّ َلَننِسَفنَُّه ِفي �ْلَيمِّ َنْسًفا ﴾ (٢٠: ٩٥-٩٧). 

 Yجرمه متوهما �نه يفو` بقية �لقو gيحسن بنا هنا �� نذكر �� �لسامر\ �قتر
َيْبُصُر!�  َلْم  ِبَما  َبُصْرُ;   " قوله:  بالذ�; من   Uبصر� !حكمة. !يبد! هذ� �إلعجا
ِبِه" !هذ� �لشعو� بالتفو` !تضخم �ألنا هو �لذ\ جعل �لسامر\ ينقا) !يستسلم 
لوسا!0 �لنفس !�لشيطا�. �� هذF �لتأثير�; �لسلبية هي �لتي �غرته "بعمل شي$ 

متميز" !بأ� يصبح في موقع �لصد��P ليو�) قومه مو��) �لضال�. 
!على �لنقيض من Cلك ال يرA �لمؤمن �لحق �نه �على !�عقل من �آلخرين. 
فهو �علم بعو,�u نفسه !نقائصها !يسأ� �هللا �لتوفيق !�لنجاP من �لزلل. !حتى �� 
!فقه �هللا فأبصر شيئا Cهل عنه �آلخر!� فإنه يعد Cلك توفيقا من �هللا !نعمة يشكر 
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�هللا عليها !يكو� قوله: "لقد ���ني �هللا Cلك !�ألمر كله بيد �هللا". 
�ما �لسامر\ فقد ساقته �F�L �لى �لشر !�لضال�. !قد �تخذ موسى خطوتين 
هامتين في مو�جهة �لجرY �لذ\ �قترفه �لسامر\، فعمد �!ال �لى نفي �لسامر\ �لذ\ 
هو مصد� �لشر !�لعد!�� في قوY موسى. �ما �لخطوP �لثانية فقد تمثلت في نسفه 

�لصنم �لذ\ صنعه �لسامر\ !�C �ما)F في �لبحر كي ال يعثر له على �ثر �بد�. 
 Aمد! (S)يما� موسى�! Pلنقا$ �لذ\ كا� يميز عقيد� Aهنا يتضح لنا مد!
�خالصه لدينه، �C �ندفع بتصميم قو\ ليقضي قضاً$ مبرما على شي$ ��A فيه تهديد� 
ماحقا للدين �لحق. !هذ� لعمر\ هو سبيل �نبيا$ �هللا !سبيل �لصالحين �لمهتدين. 
!بعد  �� فر¯ موسى(S) من نسف كافة مصا)� �لضال� !عظ قومه !�مرهم بالتوبة 

!�إلخبا; �لى �بهم: 
�ْلِعْجَل  ِباتَِّخاِ:ُكُم  َ�نُفَسُكْم  َظَلْمُتْم  ِ"نَُّكْم  َقْوِ�  َيا  ِلَقْوِمِه  ُموَسى  َقاَ#   :ْ"ِ�َ  ﴿

َفُتوُبوْ� ِ"َلى َباِ,ِئُكْم َفاْقُتُلوْ� َ�نُفَسُكْم َ:ِلُكْم َخْيٌر لَُّكْم ِعنَد َباِ,ِئُكْم َفَتاَ� َعَلْيُكْم 

ِ"نَُّه ُهَو �لتَّوَّ�ُ� �لرَِّحيُم ﴾ (٢: ٥٤).

لم تؤثر مو�عظ موسى(S) في قومه �ال قليال، �C �نهم �نتبهو� لتحذير�ته �!� 
�ألمر !تابو� !�نابو� �لى �هللا. لكنه كا� تحوال مؤقتا. !سنرA في �لصفحا; �لتالية 

كيف تمر) بنو �سر�ئيل عليه !�سرفو� في �يذ�ئه !�غاظته. 
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ضال# بني "سر�ئيل

كانت جهو) موسى(S) في با)� �ألمر مصوبة تلقا$ باطل فرعو� !ظلمه. 
 Pالضطها) !�الستعبا) فقد �جابو� )عو� Aأل� بني �سر�ئيل لم يجد!� في مصر سو!
موسى(S) للخر!y من مصر. لكن هذF �لمطا!عة لم تكن نابعة من �يما� صا)` 
�لظن  !�غلب  فقط.  �لقبلي  �النتما$  يحركه  منهم من  فقد كا�  �هللا،  !�نقيا) ألمر 
�مكانية   Sقائد� سياسيا طر  (S)في موسى  �!�� فد  �سر�ئيل  بني  من  �ألكثرية   ��
تخليصهم من �بقة �لذ� !�الضطها). !لذلك ��تكس �لكثير!� منهم �لى ماضيهم 
 (S)لوثني بدال من �لسير على سبيل �لرشد. !هكذ� كانو� )�ئمي �لتحد\ لموسى�

��فضين �لدين �لحق �لذ\ جا$ به: 
ْعَناُهُم �ْثَنَتْي َعْشَرَ� َ�ْسَباًطا ُ�َمًما َ�َ�ْ�َحْيَنا ِ"َلى ُموَسى ِ"ِ: �ْسَتْسَقاBُ َقْوُمُه  ﴿ َ�َقطَّ

 Eٍْضِر� بَِّعَصا0َ �ْلَحَجَر َفانَبَجَسْت ِمْنُه �ْثَنَتا َعْشَرَ� َعْيًنا َقْد َعِلَم ُكلُّ ُ�َنا� �ِ�َ

مَّْشَرَبُهْم ﴾ (٧: ١٦٠). 

�� تكن قلوU �كثرية بني �سر�ئيل عامرP باإليما� �لحق، فقد تجر$!� على 
 vمين له �نهم لن يؤمنو� له �بد� حتى يتحقق شرNيسألو� موسى �� يريهم �هللا جا ��

�لرLية هذ�: 
اِعَقُة  ﴿ َ�ِ"ْ: ُقْلُتْم َيا ُموَسى َلن نُّْؤِمَن َلَك َحتَّى َنَرH �هللاََّ َجْهَرً� َفَأَخَذْتُكُم �لصَّ

َ�َ�نُتْم َتنُظُر�َ� ﴾ (٢: ٥٥). 
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!يتضح لنا هنا �� �لطمع !�لجحو) طبائع �صيلة في بني �سر�ئيل. فقد �سبغ 
�هللا عليهم نعمه ظاهرP !باطنة !�نز� عليهم طعاما بطريقة فيها من �إلعجاN ما فيها، 

لكن هذ� �لطعاY �لذ\ يشا� �ليه في �لقر�6 بـ 
َ�َ�نَزْلَنا  �ْلَغَماَ�  َعَلْيُكُم  "َ�َظلَّْلَنا  إل,ضائهم:  يكف  لم   "Hْلَو َ��لسَّ �ْلَمنَّ   ﴿

ْلَوH ُكُلوْ� ِمن َطيَِّباuِ َما َ,َ�ْقَناُكْم َ�َما َظَلُموَنا َ�َلـِكن  َعَلْيُكُم �ْلَمنَّ َ��لسَّ

َكاُنوْ� َ�نُفَسُهْم َيْظِلُموَ� ﴾  (٢: ٥٧)، 

﴿ َ�ِ"ْ: ُقْلُتْم َيا ُموَسى َلن نَّْصِبَر َعَلَى َطَعاٍ� َ��ِحٍد َفاْ)Sُ َلَنا َ,بََّك ُيْخِر3ْ َلَنا 

ا ُتنِبُت �َألْ,lُ ِمن َبْقِلَها َ�ِقثَّآِئَها َ�ُفوِمَها َ�َعَدِسَها َ�َبَصِلَها َقاَ# َ�َتْسَتْبِدُلوَ�  ِممَّ

َ�ْ)َنى ِبالَِّذC ُهَو َخْيٌر �ْهِبُطوْ� ِمْصرً� َفِإ�َّ َلُكم مَّا َسَأْلُتْم َ�ُضِرَبْت  �لَِّذC ُهَو 

ِبَأنَُّهْم َكاُنوْ� َيْكُفُر�َ�  لَُّة َ��ْلَمْسَكَنُة َ�َبآُ�ْ�ْ� ِبَغَضٍب مَِّن �هللاَِّ َ:ِلَك  َعَلْيِهُم �لذِّ

َكاُنوْ� َيْعَتُد�َ� ﴾  ِبآَياuِ �هللاَِّ َ�َيْقُتُلوَ� �لنَِّبيِّيَن ِبَغْيِر �ْلَحقِّ َ:ِلَك ِبَما َعَصوْ� �َّ

 .(٢: ٦١)
!في هذ� )ليل 6خر على عظيم جحو) بني �سر�ئيل !عتوهم عن �مر �بهم. 

قصة �لبقر�

من �لو�ضح �� �إليما� �لحق لم يدخل في قلوU بني �سر�ئيل. !كما سلفت 
 �C! نابعا من حقيقة �نهم ��!� فيه قائد� قويا (S)فقد كا� �تباعهم لموسى Pإلشا��
�لقديمة،  �لدينية  !مو�!ثاتهم  لشهو�تهم  �لدين  لتطويع  منهم  محا!لة  !في  عزيمة. 
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فقد تعمد!� تحريفه !تبديله !�حالو� بساطته !يسرF �لى تعقيد !مشقة. لقد كانت 
قلوبهم تستبشر بعبا)P غير �هللا !حرفو� �لدين !�حالوF �لى سلسلة من �لطقو0. !في 
سو�P �لبقرP قصة تبين تعمد �ليهو) تحريف )ين �هللا !تعقيدF بشكل مستمر. جا$ 
في سو�P �لبقرP �� �هللا �مرهم بذبح بقرP. !هو كما ترA �مر بسيط !!�ضح. لكن 
بني �سر�ئيل عقد!� هذ� �ألمر �لبسيط !�لسهل !شغلو� �نفسهم بتفاصيل ال قيمة لها، 

بل Cهبو� �بعد من Cلك بأ� �تهمو� موسى(S) بأنه  يسخر منهم !يهز� بهم: 
﴿ َ�ِ"ْ: َقاَ# ُموَسى ِلَقْوِمِه ِ"�َّ �هللاَّ َيْأُمُرُكْم َ�ْ� َتْذَبُحوْ� َبَقَرً� َقاُلوْ� َ�َتتَِّخُذَنا ُهُز�ً� 

َقاَ# َ�ُعوُ: ِباهللاِّ َ�ْ� َ�ُكوَ� ِمَن �ْلَجاِهِليَن َقاُلوْ� �ْ)Sُ َلَنا َ,بََّك ُيَبيِّن ّلَنا َما ِهَي َقاَ# 

ِ"نَُّه َيُقوُ# ِ"نََّها َبَقَرٌ� الَّ َفاِ,lٌ َ�َال ِبْكٌر َعَو�ٌ� َبْيَن َ:ِلَك َفاْفَعُلوْ� َما ُتْؤَمر�َ� 

َقاُلوْ� �ْ)Sُ َلَنا َ,بََّك ُيَبيِّن لََّنا َما َلْوُنَها َقاَ# ِ"نَُّه َيُقوُ# ِ"ّنَها َبَقَرٌ� َصْفَر�V َفاِقـٌع 

لَّْوُنَها َتُسرُّ �لنَّاِظِريَن َقاُلوْ� �ْ)Sُ َلَنا َ,بََّك ُيَبيِّن لََّنا َما ِهَي ِ"�َّ �لَبَقَر َتَشاَبَه َعَلْيَنا 

َ�ِ"نَّا ِ"� َشاV �هللاَُّ َلُمْهَتُد�َ� َقاَ# ِ"نَُّه َيُقوُ# ِ"نََّها َبَقَرٌ� الَّ َ:ُلوٌ# ُتِثيُر �َألْ,lَ َ�َال 

َ�َما  َفَذَبُحوَها  ِباْلَحقِّ  ِجْئَت  َقاُلوْ� �آلَ�  ِفيَها  ِشَيَة  ُمَسلََّمٌة الَّ  �ْلَحْرَ+  َتْسِقي 

َكاُ)�ْ� َيْفَعُلوَ� ﴾ (٢: ٦٧-٧١). 

تشير �آلية �عالF �� بني �سر�ئيل كانو� ال يكفو� عن �العتر�o على �!�مر 
�هللا، !ال يخضعو� ألمرF �ال بعد �� يحيطوF بتفاصيل تكا) تجعله غير قابل للتطبيق. 

!�لحق �� �ألمر �لذ\ جا$هم به موسى(S) كا� في غاية �لوضوS !�لبساطة. 
 Cتكفي للكشف عن منطق �لعنا) �لذ\ يستحو Yعميقة لليهو) �ليو Pنظر ��
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�ليهو)ية  �لتعاليم  يشتمل على  �لذ\  �لتلمو)   Uيحتو\ كتا  C� �لنا0.  على هؤال$ 
�لتقليدية على تفاصيل مربكة تتصل بالعبا)�; !�لحياP �ليومية. فقد يجد فيه �لمر$ 
مثال تفاصيل ال حصر لها !ال عالقة لها بالدين في �هو� �ألشيا$ مثل حلب بهيمة �! 
�ستخد�Y بخو�. !كلما حر~ �ليهو)\ على �لوفا$ !�اللتز�Y �لصا�Y بهذF �لتفاصيل 
كلما �N); تقو�F !حسنت )يانته. �ما فحوA �لتقوA !جوهرها !�لذ\ هو �إليما� 
باهللا !�ليوY �آلخر، فليس له �همية تذكر. !لهذ� فقد تحولت �ليهو)ية �لى طائفة من 
�لطقو0 ال تمت بصلة ألصو� �إليما� مثل Cكر �هللا !�ستشعا� �حمته !محبته. 

عتو بني "سر�ئيل عن �مر �هللا

!عد �هللا بني �سر�ئيل بعد خر!جهم من مصر �� يمنحهم ��ضا تكو� لهم 
 (S)العتر�ضا; بني �سر�ئيل على موسى Pطنا. !قد مّر بنا فيما مضى �مثلة كثير!

�ثنا$ مسيرF بهم من مصر. !قد ظلو� على  عنا)هم هذ� �لى �� بلغو� فلسطين: 
 Vْ:ُكُر�ْ� ِنْعَمَة �هللاِّ َعَلْيُكْم ِ"ْ: َجَعَل ِفيُكْم َ�نِبَيا� �َقاَ# ُموَسى ِلَقْوِمِه َيا َقْوِ :ْ"ِ�َ ﴿

 lَ,ْْ)ُخُلو� �َأل� �َ�َحًد� مِّن �ْلَعاَلِميَن َيا َقْوِ uَِ�َجَعَلُكم مُُّلوًكا َ��َتاُكم مَّا َلْم ُيْؤ

َخاِسِرين  َفَتنَقِلُبو�  َ�ْ)َباِ,ُكْم  َعَلى   �� َتْرَتدُّ َ�َال  َلُكْم  �هللاُّ  َكَتَب  �لَِّتي  َسَة  �لُمَقدَّ

َقاُلو� َيا ُموَسى ِ"�َّ ِفيَها َقْوًما َجبَّاِ,يَن َ�ِ"نَّا َلن نَّْدُخَلَها َحتََّى َيْخُرُجوْ� ِمْنَها َفِإ� 

َيْخُرُجوْ� ِمْنَها َفِإنَّا َ)�ِخُلوَ� ﴾ (٥: ٢٠-٢٢).

 كا� �هللا )!ما في عو� بني �سر�ئيل. فقد �نجاهم من بطش فرعو� !شق 
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لهم �لبحر طريقا �لى !طن جديد يسكنوF !نجاP من !طن قديم قد بلو� �لمّر من 
ثمرF. كما !عدهم �لنصر في �لمو�جهة �لتي ستقع بينهم !بين �لقبيلة �لظالمة �لتي 
كانت تقطن �أل�o �لتي !عد!ها. لهذ� كا� حريا بهم �� يتوكلو� على �هللا !يطيعو� 
�سوله. لكنهم بدال من Cلك عصو� موسى(S) !�متأل; قلوبهم �هبة من �لقتا# 
!تر�جعو� جميعهم ما خال �جلين منهم �علنا عن ثقتهما باهللا !عزمهما على )خو� 

�ال,l �لمقدسة: 

�ْلَباَ�  َعَلْيِهُم  �ْ)ُخُلوْ�  َعَلْيِهَما  �هللاُّ  َ�ْنَعَم  َيَخاُفوَ�  �لَِّذيَن  ِمَن  َ,ُجَالِ�  َقاَ#   ﴿

ُلوْ� ِ"� ُكنُتم مُّْؤِمِنيَن ﴾  (٥:  َفِإَ:� َ)َخْلُتُموBُ َفِإنَُّكْم َغاِلُبوَ� َ�َعَلى �هللاِّ َفَتَوكَّ

.(٢٣

 Pبطريقة فاجر Fخاطبو! Fمر� نبيهم !خالفو�  لتحذير�;  بنو �سر�ئيل  يأبه  لم 
ال �)U فيها قائلين: 

َ�َ,بَُّك  َ�نَت  َفاْ:َهْب  ِفيَها  َ)�ُموْ�  مَّا  َ�َبًد�  نَّْدُخَلَها  َلن  ِ"نَّا  ُموَسى  َيا  َقاُلوْ�   ﴿

َفَقاِتال ِ"نَّا َهاُهَنا َقاِعُد�َ� ﴾ (٥: ٢٤).

!�لحق �� عجرفة بني �سر�ئيل كانت قد بلغت حد� جعلهم يشرعو� في تجاهل 
تذكير �نبيائهم تجاهال تاما !�لمجاهرP بمخالفتهم. !لذلك تضرl موسى(S) �لى 

�هللا سائال �� ينجيه !�خاF ها,�� من شر!� قومه �لمتغطرسين: 
﴿ َقاَ# َ,�ِّ ِ"نِّي ال َ�ْمِلُك ِ"الَّ َنْفِسي َ�َ�ِخي َفاْفُرMْ َبْيَنَنا َ�َبْيَن �ْلَقْوِ� �ْلَفاِسِقيَن     

َمٌة َعَلْيِهْم َ�ْ,َبِعيَن َسَنًة َيِتيُهوَ� ِفي �َألْ,lِ َفَال َتْأEَ َعَلى �ْلَقْوِ�  َقاَ# َفِإنََّها ُمَحرَّ

�ْلَفاِسِقيَن ﴾  (٥: ٢٥-٢٦). 
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!كما تشير هذF �آلية فقد حرمت �ال,l �لمقدسة على بني �سر�ئيل ��بعين 
سنة بسبب �ستكبا�هم !تعاليهم على �بهم !�سوله. 

 Yألصنا�  P(عبا قومه !�)هم عن  تذكير  في  �نفق موسى(S) جل حياته  لقد 
!هد�يتهم �لى �لدين �لحق. لقد كانت غايته �� يحو� بينهم !بين عذ�U جهنم !بال 
�لغاية !�جه موسى(S) فرعو�   Fلطمع في ��ضا$ �هللا. !من �جل هذ� Aفع سو�(
!سعى �لى تطهير قومه من عقائد �لوثنية !ضالالتها. لكنه لم يحظ �ال بالعد�!P من 
قبل فرعو� !من قبل قومه. لكنه صبر !صابر ألنه من عبا) �هللا �لمخلصين �لذين 
 U!لك بأ� سهل له مخرجا من جميع �لكرC هللا على� Fيرجو� �حمة �بهم، فكافأ

�لتي !�جهته.
!هنا جملة من �لد�!0 �لمستفا)P من جحو) بني �سر�ئيل �لذين عصو� �سولهم 
!�تخذ!� �لدين �لذ\ �نز� �ليهم هز!� !لعبا �تجر��� على مخاطبة �سولهم قائلين 
 lهب �نت !�بك فقاتال". !قد حذ� �هللا �لنا0 من مغبة �تباC�" :في !قاحة با)ئة

خطو�; بني �سر�ئيل في �لتعامل مع �سولهم: 
ا َقاُلو�  Bُ�َ �هللاَُّ ِممَّ ﴿ َيا َ�يَُّها �لَِّذيَن �َمُنو� َال َتُكوُنو� َكالَِّذيَن �َ:ْ�� ُموَسى َفَبرَّ

َ�َكاَ� ِعنَد �هللاَِّ َ�ِجيًها ﴾ (٣٣: ٦٩). 
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موسى(l) ��لرجل 

�لذC �تاB �هللا علما �حكما

�لمر$  يستطيع  �لسالY. !ال  عليه  �خرA عن موسى  �لكهف قصة   Pفي سو�

من خال� مطالعته للقصة �� يحد) في �\ طو� من �طو�� موسى جر; �حد�ثها، 

لكننا نفترo �نها !قعت بعد خر!y موسى من مصر !معه قومه من بني �سر�ئيل. 

�لتي تسم �حد�ثها. جوهر �لقصة حو��  !�� �برN ما يميز هذF �لقصة هو �لرمزية 

!قع بين موسى(S) !�جل حكيم. !تبد� �لقصة بخر!y موسى(S) في سفر !معه 

غالY له: 

﴿ َ�ِ"ْ: َقاَ# ُموَسى ِلَفَتاBُ َال َ�ْبَرُ� َحتَّى َ�ْبُلَغ َمْجَمَع �ْلَبْحَرْيِن َ�ْ� َ�ْمِضَي ُحُقًبا 

َفَلمَّا  َسَرًبا  �ْلَبْحِر  ِفي  َسِبيَلُه  َفاتََّخَذ  ُحوَتُهَما  َنِسَيا  َبْيِنِهَما  َمْجَمَع  َبَلَغا  ا  َفَلمَّ

َجاَ�َ�� َقاَ# ِلَفَتاBُ �ِتَنا َغَد�Vَنا َلَقْد َلِقيَنا ِمن َسَفِرَنا َهَذ� َنَصًبا   َقاَ# َ�َ,َ�ْيَت ِ"ْ: 

 Bُْيَطاُ� َ�ْ� َ�ْ:ُكَر ْخَرِ� َفِإنِّي َنِسيُت �ْلُحوuَ َ�َما َ�نَساِنيُه ِ"الَّ �لشَّ َ�َ�ْيَنا ِ"َلى �لصَّ

�َثاِ,ِهَما  َعَلى   � َفاْ,َتدَّ َنْبِغ  ُكنَّا  َما  َ:ِلَك  َقاَ#  َعَجًبا  �ْلَبْحِر  ِفي  َسِبيَلُه  َ��تََّخَذ 

َقَصًصا ﴾ (١٨: ٦٠-٦٤).

َلِقيَنا ِمن  َلَقْد  �� في هذF �آليا; )�!0 مهمة، فقو� موسى: " 6ِتَنا َغَد�$َنا 

َسَفِرَنا َهَذ� َنَصًبا" يرينا �� موسى(S) قد توقف مرP !�حدP للر�حة !لتنا!� �لطعاY في 
103



 gفي تصر! .Yلتنا!� �لطعا Pللر�حة !مر Pيتوقف مرتين مر �� Fحين يتوقع من غير

موسى هذ� �شا�P �لى �� �لمسلم يجب �� يدبر !يدير !قته بتعقل !حكمة. �ما 

�لد�0 �آلخر �لذ\ تتضمنه هذF �آليا; فهو نسيانهما طعامهما !)!� �لشيطا� في 

هذ� �لنسيا�. ففي �آلية تأكيد لحقيقة �� �لشيطا� من مسببا; �لنسيا�. فالشيطا� 

له !للمسلمين. �� هدفه  فيه نفع  مثال ينسي �إلنسا� بقصد منعه من عمل شي$ 

�أل!� هو صد �لمؤمن عن Cكر �هللا. �ليست هناI !سيلة يحتمي بها �إلنسا� من 

شر!� �لشيطا� �فضل من �الشتغا� بذكر �هللا. 

 (S)موسى تنّبه  هو   Fفتا!  (S)موسى بين  �لحو��  هذ�  في  �لثالث  !�لد�0 

!تفطنه آليا; �هللا. فقد فهم على �لفو� �� نسيانهما �لطعاY 6ية !عالمة تد� على 

!جوU �� يغير طريق سيرF. !هذ� )ليل على  �نشغاله بذكر �هللا �ألمر �لذ\ جعله 

 Fيؤمن �يمانا قاطعا �� كل ما يقع في �لكو� مقد� من قبل �هللا. !قد �كسبت هذ

�لصفة موسى(S) علما !حكمة !جعلته قا)�� على �لوصو� �لى �ستنتاجا; سليمة 

بمر�قبة ما يجر\ حوله. 

تغيير خط سيرهما  �لى  )فعتهما  نسيانهما عالمة  في   Fفتا! لقد ��A موسى 

�قفال ��جعين. !بعد حين لقي موسى(S) �جال معينا. لم يشر �لقر�6 �لى �سم 

هذ� �لرجل C\ �لحكمة �لو�سعة لكن �آلثا� قد عرفته بأنه �لخضر. !�غم �الستعد�) 

�لذ\ �بد�F موسى للتعلم من �لرجل �ال �� �ألخير صا�حه بأنه، �\ موسى(S)، لن 

يستطيع معه صبر�. !�حد�p �لقصة كما سر)ها �لقر�6 على �لنحو �لتالي: 
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﴿ َفَوَجَد� َعْبًد� مِّْن ِعَباِ)َنا �َتْيَناBُ َ,ْحَمًة ِمْن ِعنِدَنا َ�َعلَّْمَناBُ ِمن لَُّدنَّا ِعْلًما َ 

ا ُعلِّْمَت ُ,ْشًد� َقاَ# ِ"نََّك َلن َتْسَتِطيَع  َلُه ُموَسى َهْل َ�تَِّبُعَك َعَلى َ�� ُتَعلَِّمِن ِممَّ

 Vَقاَ# َسَتِجُدِني ِ"� َشا ُخْبًر�  ِبِه  ُتِحْط  َلْم  َما  َتْصِبُر َعَلى  َ�َكْيَف  َمِعَي َصْبًر� 

�هللاَُّ َصاِبًر� َ�َال َ�ْعِصي َلَك َ�ْمًر� َقاَ# َفِإِ� �تََّبْعَتِني َفَال َتْسَأْلِني َعن َشْيVٍ َحتَّى 

ِفيَنِة َخَرَقَها َقاَ# َ�َخَرْقَتَها  ُ�ْحِدَ+ َلَك ِمْنُه ِ:ْكًر�   َفانَطَلَقا َحتَّى ِ"َ:� َ,ِكَبا ِفي �لسَّ

ِلُتْغِرMَ َ�ْهَلَها َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا ِ"ْمًر� َقاَ# َ�َلْم َ�ُقْل ِ"نََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبًر� 

َقاَ# َال ُتَؤ�ِخْذِني ِبَما َنِسيُت َ�َال ُتْرِهْقِني ِمْن َ�ْمِرC ُعْسًر� َفانَطَلَقا َحتَّى ِ"َ:� 

َلِقَيا ُغَالًما َفَقَتَلُه َقاَ# َ�َقَتْلَت َنْفًسا َ�ِكيًَّة ِبَغْيِر َنْفٍس لََّقْد ِجْئَت َشْيًئا نُّْكًر� َقاَ# 

َ�َلْم َ�ُقل لََّك ِ"نََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعي َصْبًر� َقاَ# ِ"� َسَأْلُتَك َعن َشْيVٍ َبْعَدَها َفَال 

ُتَصاِحْبِني َقْد َبَلْغَت ِمن لَُّدنِّي ُعْذً,� َفانَطَلَقا َحتَّى ِ"َ:� َ�َتَيا َ�ْهَل َقْرَيٍة �ْسَتْطَعَما 

َ�ْهَلَها َفَأَبْو� َ�� ُيَضيُِّفوُهَما َفَوَجَد� ِفيَها ِجَد�ً,� ُيِريُد َ�ْ� َينَقضَّ َفَأَقاَمُه َقاَ# َلْو 

ِشْئَت َالتََّخْذuَ َعَلْيِه َ�ْجًر� َقاَ# َهَذ� ِفَر�Mُ َبْيِني َ�َبْيِنَك َسُأَنبُِّئَك ِبَتْأِ�يِل َما َلْم 

 ُّu(,َِفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكيَن َيْعَمُلوَ� ِفي �ْلَبْحِر َفَأ َلْيِه َصْبًر� َ�مَّا �لسَّ َتْسَتِطع عَّ

َفَكاَ�  �ْلُغَالُ�  َ�َ�مَّا  َغْصًبا  َسِفيَنٍة  ُكلَّ  َيْأُخُذ  مَِّلٌك  َ�َ,�Vُهم  َ�َكاَ�  َ�ِعيَبَها   �ْ�َ

َ,بُُّهَما  ُيْبِدَلُهَما   ��َ َفَأَ,ْ)َنا  َ�ُكْفًر�  ُطْغَياًنا  ُيْرِهَقُهَما   ��َ َفَخِشيَنا  ُمْؤِمَنْيِن   Bَُ�َبَو�

َخْيًر� مِّْنُه َ�َكاً� َ�َ�ْقَرَ� ُ,ْحًما َ�َ�مَّا �ْلِجَد�ُ, َفَكاَ� ِلُغَالَمْيِن َيِتيَمْيِن ِفي �ْلَمِديَنِة 

ُهَما  َ�ُشدَّ َيْبُلَغا   �ْ�َ َ,بَُّك  َفَأَ,�َ)  َصاِلًحا  َ�ُبوُهَما  َ�َكاَ�  لَُّهَما  َكنٌز  َتْحَتُه  َ�َكاَ� 

َ�َيْسَتْخِرَجا َكنَزُهَما َ,ْحَمًة مِّن ,َّبَِّك َ�َما َفَعْلُتُه َعْن َ�ْمِرC َ:ِلَك َتْأِ�يُل َما َلْم 
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َلْيِه َصْبًر� ﴾ (١٨: ٦٥-٨٢).  َتْسِطع عَّ

تفيدنا هذF �آليا; �� �لمصائب !�ألNما; قد يكو� !��$ها خير !فرy يسوقه 

 Yهللا للنا0. �� �غر�` سفينة )!� سبب ظاهر !قتل طفل بر� لم يرتكب �\ جر�

 $��!  �� ينبئنا  �هللا  لكن   .gكا فهم   �!( �ليها  نظرنا   �C�  Pشرير �عماال  تبد!  قد 

�! ال يمكن   Pظاهر� حكمة قد�ها �هللا لكنها حكمة مستتر Pلشرير� �ألفعا�   Fهذ

�لقصة   Fلتي تضمنتها هذ�  pجميع �ألحد� �� �لو�ضح  �لفو�. !من  �)��كها على 

لها   مدلوال; خفية. فهي لم تكن �حد�ثا عا)ية، بل ُخّص بها �جل فاضل بعينه 

�ختا�F �هللا سبحانه !تعالى.

ينبغي للعبا) �� يتفكر!� في �لحسنا; �لمستكنة في كل �لسيئا; �لتي تصيبهم 

 pحياتهم �ليومية. !ال شك �� ثمة تقدير� !حكمة �لهية !��$ �ألحد� Aفي مجر

 �Cلما" بقولهم:  �لنا0  �كثر  عليها  يعلق  !�لتي  �لشر  !�لتي ظاهرها   Yليو� تقع  �لتي 

في  !�جتهد  �إلنسا� !�خلص  فإ� صبر  �إلنسا�".  ببني   pلكو���  Fتحل كل هذ

�ستكناF �لحكمة �إللهية �لمستكنة في هذF �ألحد�p، فسيمن �هللا عليه بإ)��I ما 

!��$ها من معا� خفية.
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خاتمة  

كما تشير �آليا; �لتي مر Cكرها فقد كثر; !تنوعت �إلشا��; �لى موسى 
في �لقر�6 �لكريم. �� حيا� هذ� �لرسو# مثا� مفعم بالعبر !�لد�!0 للمؤمنين، بد$� 
 ��! .Uبطو� حياته �لباكر �لى جانب �لد�!0 !�لعبر �لتي تعرضنا لها في هذ� �لكتا
�لتأمل في معاني هذF �لد�!0 يقو)نا �لى �)��I مدA �ستيعاU �لقد� لحياP �إلنسا� 
!�لخير �لذ\ يمثله ألصحاU �إليما� �لحق. !يمكن �يجاN �لد�!0 �لمستفا)P من 

حياP موسى عليه �لسالY على �لنحو �لتالي:

١.�لقد, �ما فيه من حكمة "لهية. 

بالرسالة !سيجاهد في سبيل  لقد سبق في قد� �هللا �� موسى(S) سيكلف 
تبليغها !Cلك قبل �� يولد عليه �لسالY. !بالمثل يتعين علينا حين نتأمل في �حو�لنا 
�� ند�I �� حياتنا بكل ما فيها تجر\ !فق قد� مرسوY. !�� هذ� �لقد� �فضل 
شي$ لنا !Cلك أل� �هللا �بنا !خالقنا هو �لذ\ كتبه !قد كتبه بعلمه !�حمته �للتين 
لنا  ال تحدهما حد!). !لهذ� يتوجب علينا �� نرضى بأقد��نا !�� نتقبل ما يقع 

بكل �لرضا عالمين �نه جز$ مما قد�F �هللا لنا في حياتنا.

٢.�لسير في ,كا� �لمؤمنين. 

مر بنا في موضع متقدY من هذ� �لكتاU �� موسى(S) �نحاN �لى �جل من 
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 v!لى خطأ �لتعصب غير �لمشر� Pقومه !قتل نفسا على سبيل �لخطأ. !في هذ� �شا�
لألهل �! للعشيرP �! للوطن. �� �لذ\ يسمو باإلنسا� ليس هو �سرته �! قبيلته �! 
�مته، بل �لذ\ يسمو به هو )�جة �ستقامته !مستوA صالحه. !عليه يتعين علينا 

جميعا �� نز� سلوكنا بقسطا0 �لعد� �لمستقيم.

٣.�إليما� باهللا ��لتوكل عليه. 

 �� (S)تنبهنا قصة موسى ألهمية �لتوكل على �هللا !�لثقة به. !قد علم �هللا موسى
 pيتوكل عليه �غم ما جبلت عليه نفسه من �ستعجا�. !لقد تعلم من جميع �ألحد�
�لتي !قعت له في حياته �� يتوكل على �هللا �لذ\ بيدF ملكو; كل شي$. كما كا� 

.Uلذنو� Fنوبه !�تى من �ألفعا� ما يكفر به هذC لى �هللا �� يغفر له� lيضر
 Fهذ!  .Fقد� حق   Fيقد�! يعرفه   �� عليه  يتوجب  بخالقه  �لعبد  يثق  !لكي 
�لمعرفة تحصل للمؤمن من خال� �لتأمل في �سما$ �هللا �لمحي �لمميت �لمسيطر 
 C(لمحيط �لذ\ يقو� للشي$ كن فيكو� �لمالك �لرحمن مجيب �لدعو�; �لها�
�لذ\ �ليه ترجع �ألمو�. فلو �)�كنا قد�P خالقنا حق �إل)��I لما لذنا بغيرF !لما 

.Fعذنا بسو�

٤.�لطبيعة �لمؤقتة للحيا� �لدنيا �متاعها. 

كما تبين لنا من قصة قا�!� فإ� �لمو; يهدY كل مالC �لحياP �لدنيا. كما �� 
�لما� قد يجلب لصاحبه �لعذ�U في �لدنيا !�آلخرP �� لم يسخرF في !جوF �لخير 
!�لبر. !ال ينبغي لإلنسا� �� يحسد �لنا0 على ما �!تو� من نعم فاهللا يختص بفضله 

108



109

 �� lال يجز lهللا. !�لمؤمن قنو� Pلمن يشا$. !ال خير في ما� ال يسخر في مرضا
�فتقر !ال تبطرF �لنعما$. �� �لكدS �لى �هللا !�ستشعا� خشيته هما �ألسا0 �لذ\ 

ينبغي �� تنهض عليه حياP �لعبد. 

٥.�لجهل ��لتزكية.

 لقد تبين لنا من �حد�p قصة موسى(S) �� بني �سر�ئيل قد �عتنقو� �لدين 
�لذ\ جا$هم به �سولهم لكن )!� �� يقلعو� عن مما�ساتهم �لقديمة. بل حا!لو� 
�لمزy بين طر�ئقهم �لمنحرفة !مقر��; �لدين �لجديد. !هنا مسألة مهمة ينبغي �� 
يتنبه لها �لجميع !هي �� �لمر$ قد يحتفظ ببعض �ألفكا� !�لمعتقد�; �لتي �كتسبها 

قبل �هتد�ئه للحق. 

٦.سلو0 �لمنافقين. 

��ينا في قصة موسى(S) نماyC لمنافقين يعيشو� )�خل مجتمع بني �سر�ئيل 
!��ينا �ألضر�� �لفا)حة �لتي جر!ها على مجتمعهم. !نستطيع �� نلمح في شخص 
 gلسامر\ طائفة من سما; �لمنافقين هي: يمكن �� يوجد منافقو� بين صفو�
ليضربو�  مجتمعاتهم  تعتر\  �لتي  �لضعف  حاال;  �لمنافقو�  يتحين   - �لمؤمنين 
ضربتهم- يستغلو� ضعف �ألفر�) ليو�)!هم مو��) �لضال� - يتوسلو� �لى غاياتهم 
بكفرهم  �بد�  يصا�حو�  ال   - !عو)� جوفا$  لهم  !يبذلو�  �لنا0  غر�ئز  بمخاطبة 
!خر!جهم من �لدين، بل يتظاهر!� بالتقوA !�لو�l. !يذهبو� �لى �بعد من Cلك 
�لنا0   P(فيزعمو� �نهم يفهمو� �لدين �فضل من غيرهم !من ثم فإنهم �حق بقيا
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قد�تهم  لها،  نتفطن   �� ينبغي  !�لتي  للمنافقين   Aألخر� �لسما;  !من  !�يا)تهم. 
�لكبيرP على �لتأثير على �لناC� ،0 يستطيع منافق !�حد �� يؤثر سلبا على مجتمع 

بكامله، !في قصة �لسامر\ ما يؤيد هذ� �لقو�. 

٧.طبيعة بني "سر�ئيل �لجوهرية. 

عنتا شديد�  !�جه  قد  �نه  يدلنا على   Yلسال� عليه  في قصة موسى  �لتأمل   ��
 PNلتمر) من �لسما; �لبا��! Iلى �لشر� l!حتى من قومه �ألقربين. فالغطرسة !�لنز
للشعب �ليهو)\. !لهذ� �لسبب فقد نزl �هللا عنهم ثوU �لعزP !�لكر�مة !�لرسالة 
!�لتفضيل على غيرهم من �ألمم بعد �� كساهم �ياF �)حا طويال من �لزمن. !في 

هذ� )�0 بليغ للمؤمنين.

٨.قصة �لبقر� ��لهوE بالتفاصيل. 

تكشف هذF �لقصة 6فة معينة �صيب بها بنو �سر�ئيل: !هي هوسهم �لمرضي 
بالتفاصيل. فرغم ما في �لدين من بساطة !يسر !بر�$P من �لتعقيد نجدهم يقلبو� 
�الهتماY من  لها !بتحويل  تفاصيل ال )�عي  بإلصا`  تعقيد�  يسرF عسر� !بساطته 
جوهر �لدين !لبابه �لى �لقشو� !تو�فه �ألشيا$. لكن �هللا بّين �� �لدين سهل !بسيط 
�لتنقيب  على خطل  �لضو$  تسلط   Pلبقر� قصة   ��  .Yلسال� عليه  �بر�هيم  )ين  مثل 
 Yالهتما�! �لصغائر  تتبع   �� على  تدلنا  �لمجدية كما  غير  �لتفاصيل  على  !�لتركيز 
 gغهم في نهاية �لمطا�N� بالتفاصيل ال يأتي بخير بل ينفر �لنا0 !يعسر عليهم !�بما

.Aعن سبيل �لهد
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٩.قصة �لرجل �لذC �تاB �هللا علما �حكما. 

تشير هذF �لقصة  �لى �نه �بما كانت هناI حكمة خفية !��$ �حد�p معينة، 
لكن معرفة هذF �لحكمة فضل يختص �هللا به بعض عبا)F. �� �لجاهل هو �لذ\ 
يظن �� �ألشيا$ هي �ألشيا$ !�لعاقل من يثق في �� !��$ كل حا)ثة تقع حكمة 

!تقدير �لهي يخفى حينا !يد�كه �صحاU �إليما� �لحق �حيانا.
!ختاما نقو� �� �لد�0 �ألهم �لذ\ يستفا) من هذF �لقصة هو �لسمو �لخلقي 
فهما   .Yلسال� عليهما  !ها�!�   (S)موسى من  كل   Fبد�� �لذ\  �إليماني  !�لتألق 
�سوال� من �سل �إلسالY �!حى �هللا �ليهما كلماته !�ساالته. !�غم 6الg �لسنين 
�لتي تفصل بيننا !بين �لعهد �لذ\ ظهر فيه موسى �ال �� سلوكه !خلقه ظال مثاال 
يحتذA !معلما يهتد\ به �لسائر!� على طريق �إليما� �لى قياY �لساعة. فقد �صطنع 
�هللا موسى لنفسه !�صطفاF !كلمه !كلفه بحمل �سالته �لى �لنا0. !في �لقر�6 ثنا$ 

عطر !�طر�$ جميل لهذين �لنبيين �لكريمين: 
 Cَعَلى ُموَسى َ�َهاُ,�َ� ِ"نَّا َكَذِلَك َنْجِز �َ�َتَرْكَنا َعَلْيِهَما ِفي �ْآلِخِريَن َسَالٌ"

�ْلُمْحِسِنيَن ِ"نَُّهَما ِمْن ِعَباِ)َنا �ْلُمْؤِمِنيَن" (٣٧: ١١٩-١٢٢). 

لقد �ضي �هللا عنهما مثلما �ضي عن �سله قاطبة. نسأ� �هللا �� ينو� قلوبنا 
برحمته  يعمنا   ��!  Yلكر�� �لرسل  �كثر حياP هؤال$  لنتفهم  �لحكمة  بنو�  !عقولنا 

!يدخلنا في NمرP �لصالحين. 6مين. 
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�لملح�: 

�نهيا� �لّد���ينية
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لقد ظهر" �لنظرية �لّد���ينية، يعني نظرية �لتطو� بهد� �فض فكر� �لخلق، بيد �نها لم 
 %� تّدعي  �لنظرية  �لعلم. �هذ)  نطا+  �ُ�عتبر" مجر3 سفسطة خا�جة عن  9لك،  في  تنجح 
�لكائنا" �لحية تولد" بطريق �لمصا3فة من �لكائنا" غير �لحية، �قد تم �3ها �نقضها بعد 
�ّ% �ثبت �لعلم  �ّ% �لكو% ��لكائنا" �لحية تحتوE على �نظمة غاية في �إلعجاC. �على هذ� 
�لنحو �ثبت �لعلم كذلك �% �هللا تعالى هو خالق �لكو% �خالق جميع �لكائنا" �لحية.        

�هذ) �لنظرية ال تقوO سوN على مناقضة �لحقائق �لعلمية ��ألكا9يب �لتي ترتدE لباK �لعلم �جملة 
من �لتزييفا"، �قد تم �لقياO بحملة ��سعة على نطا+ �لعالم لكي تبقى هذ) �لّنظرية قائمة على �قد�مها، 

غير �% هذ) �لحملة لم تتمكن من SخفاR �لحقيقة.  
لقد تعالت �ألصو�" خالY �لثالثين سنة �لماضية في 3نيا �لعلم تبّين بأ% نظرية �لتطو� تمثل �كبر 
خديعة في تا�يخ �لعلم. �قد �ثبتت �ألبحاb �لتي �جريت بشكل خا` �عتباً�� من عاO ١٩٨٠ بأّ% 
 Yقد تم �لتصريح بذلك من قبل �لعديد من كبا� �جا�ينية عا�ية تماما من �لّصحة، �لّد��� "�Rإل3عا�
، صرd �لكثير من علماR �لبيولوجيا ��لكيمياR �لحيوية �علم  �لعلم.  ففي �لواليا" �لمتحد� بشكل خ̀ا
�لحفريا" �غيرها من �لعلوO �ألخرN بأ% �لد���ينية �صلت Sلى طريق مسد�3 ��ّ% �صل �لكائنا" 
�لحية هو �لخلق.  ��ليوO تؤكد �لتطّو��" �لعلمية بأ% �لكو% �جميع �لكائنا" �لحية قد ُخلقت من 

قبل �هللا تعالى.   
لقد تنا�لنا مسألة �نهيا� نظرية �لتطو� �3الئل �لخلق في مو�ضع كثير� من �عمالنا، �سو� ُنو�صل 
9لك  في �عماY �خرN.  �لكن بالنظر Sلى �ألهمية �لبالغة �لتي يكتسيها هذ� �لموضوh ��ينا �نه من 

�لفائد� Sير�3 ملخص لذلك في هذ� �لموضع �يضا.       

�النهيا� �لعلمي للنظرية �لد���ينية
بالرغم من �% هذ) �لنظرية تعو3 في جذ��ها Sلى �لتا�يخ �إلغريقي �لقديم، Sال �نها شهد" 
 lكتا ��لنظرية هو صد� �لتاسع عشر . كا% �هم تطو� شهدته  �لقر%  �نتشا� لها في  ��سع 
 hين �% �ألنو��ينكر ��3 l١٨٥٩. في هذ� �لكتا Oصد� عا Eلذ� "hين "�صل �ألنو��تشا�لز ��3
 oين �% جميع �لكائنا" �لحية لها جد مشتر���3 Yقد خلقها �هللا. يقو pلمختلفة على �أل��

��نها قد تنوعت ��ختلفت بسبب �ختالفا" طا�ئة متد�جة �تت عليها عبر �ألCما%.
�كما يقر ��3�ين نفسه، فإ% نظريته ال تقوO على �E حقيقة علمية ثابتة، بل Sنها مجر3 
"Sفتر�p". عال�� على 9لك، يعتر� ��3�ين في فصل مطوY من كتاl بعنو�% "�لمصاعب 
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�لتي تو�جهها �لنظرية" �% �لنظرية تتها�N �ماO �لعديد من �ألسئلة �لحرجة.
عقد ��3�ين tماله على �الكتشافا" �لعلمية �لتي كا% يظن �نها ستزيل �لعقبا" �لتي تو�جهها 

نظريته، Sال �% ما �ثبتته هذ) �الكتشافا" جاR عكس ما تمنا) �لرجل.
�تظهر هزيمة ��3�ين �ماO �لعلم �لحديث من خالY ثالb نقاw �ئيسية:

١  لم تتمكن هذ) �لنظرية بأE �سيلة من �لوسائل �% تفسر كيف نشأ" �لحيا� على 
.pجه �أل��

٢ ال يوجد �E �كتشا� علمي يدY على قد�� "�لتقنيا" �لتطو�ية" �لتي تفترضها �لنظرية 
.Yمن �ألحو� Yحا E� على �لتطو� في

٣ مايثبته �لسجل �إلحاثي  هو عكس �ال3عا�R" �لتي تقوO عليها نظرية �لتطو�.
سنناقش في هذ� �لفصل هذ) �لنقاw �لثالb �لرئيسية:

�لعقبة �أل�لى �لتي  لم تذلل: �صل �لحيا�
تطو�" عن خلية �حيد� ظهر" على  قد  �لحية  �لكائنا"  �% جميع  �لتطو�  نظرية   Yتقو
سطح �أل�p �لبد�ئية منذ ٣,٨ ماليين سنة. �لكن كيف يمكن لخلية �حيد� �% ينشأ  عنها 
�لماليين من �ألنظمة ��ألنو�h �لحية؟  ��9S كا% هذ� �لتطو� قد حدb فعًال فلما�9 لم تظهر 
 Yلسؤ��  %� �لنظرية �إلجابة عليه. Sال  تتمكن  لم   Yلسجال" �إلحاثية ، هذ� سؤ�� عالئمه في 
�لتي لم تجد جو�با عليه حتى �آل%، هو كيف نشأ"  �لنظرية،  �لذE بقي يو�جه هذ)   Y�أل�

"�لخلية �أل�لى".
�لخلية �أل�لى   Rال تقبل بوجو3 خالق، نشو�بالخلق  �لتي ال تعتر�  �لتطو�،  تفسر نظرية 
على �نها �تت عن طريق �لصدفة �لتي تتضمنها قو�نين �لطبيعة. حسب هذ) �لنظرية تكو% �لما�3 
�لحية قد نشأ" من ما�3 غير حية نتيجة للعديد من �لمصا3فا"، �من �لمؤكد �% هذ� �لزعم 

.Rال يتو�فق مع �بسط قو�عد علم �ألحيا

�لحيا� تنشأ من �لحيا�
في هذ� �لكتاl، لم يتطر+ ��3�ين Sلى �صل �لحيا�. فقد كا% �لفهم �لبد�ئي لحقيقة �لحيا� 
في عصر) يعتمد على �إلفتر�p بأ% �لكائنا" �لحية �9" بنيا" بسيطة جد�ً. لقد القت نظرية 
�لنشوR �لتلقائي �لتي �نتشر" في �لقر�% �لوسطى، ��لتي تقوY �% �لمو�3 غير �لحية تجمعت 
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من تلقاR نفسها لتشكل كائن حي، ���جًا ��سعًا في 9لك �لزمن. من �العتقا�3" �لتي نتجت 
عن هذ) �لنتيجة هي �% �لحشر�" تنشأ عن بقايا �لطعاO، ��% �لجر�9% تأتي من �لقمح. هنا 
يجد� بنا �% نتعرp لتجربة مضحكة قاO بها �لبعض، حيث تم �ضع بعض �لقمح على قطعة 

�سخة من �لقما�، �كا% �لمنتظر �% يخر� جر�9ً بعد برهة من �لزمن.
�من �لمنطلق �9ته كا% يعتقد �% �لديد�% تخر� من �للحم؛ Sال �نه لم يلبث �لعلم �% �ثبت 
 Nبشكل يرقانا" ال تر lنما يحملها �لذباS� ،لديد�% ال تخر� من �للحم بشكل تلقائي� %�

بالعين �لمجر�3.
كا% هذ� �العتقا3 سائد�ً في �لزمن �لذE كتب فيه ��3�ين كتاl "�صل �ألنو�h" ، فقد كا% 

يعتقد بأ% �لبكتريا جاS "Rلى �لوجو3 من ما�3 غير حية �كا% هذ� �العتقا3 مقبو� علميًا.
تدحض  �لتي  �لكثير�  ��بحاثه  �لطويلة  ��3ساته  نتائج  باستو�  �علن  حتى  �لوقت  يطل  لم 
�نتصا��ته في �لسو�بو%  �لتي �علن فيها عن  �ساK نظرية ��3�ين. قاY باستو� في محاضرته 

:١٨٦٤ Oعا
هذ)  بها  �صابتها  �لتي  �لصاعقة  �لضربة  من  �لتلقائي   Rلنشو� نظرية  تستفيق   %� يمكن  "ال 

�لتجربة �لبسيطة."١
به   Rماجا  %� Sال  طويل.  لوقت  باستو�  �كتشافا"  �لد���ينية  �لنظرية  عن  �لمد�فعو%   O�قا
باستو� باإلضافة Sلى ما كشف عنه �لتقدO �لعلمي من �لبنية �لمعقد� لخلية �لما�3 �لحية، �بقيا 

فكر� �جو3 �لحيا� على سطح �أل�p عن طريق �لصدفة في مأC+ لم تستطع �لخر�� منه.

�لمحا�ال+ �لعاجز� في �لقر' �لعشرين
� %S�Y من تبنى موضوh منشأ �لحيا� في �لقر% �لعشرين كا% �لتطو�E �لمشهو� �لكسند� 
��با�ين. تقدO هذ� �لعالم بالعديد من �آل��R �لعلمية في �لثالثينيا" من 9لك �لقر%، حا�Y من 
خاللها Sثبا" Sمكانية تطو� خلية �لكائن �لحي عن طريق �لصدفة. Sال �% ��3ساته لم تنته Sال 
بالفشل، مما حد� بأ�برين تقديم �العتر�� �لتالي: " لألسف، بقيت مشكلة منشأ �لخلية �أل�لى  

�كثر �لنقاw غموضًا في ��3سة تطو� �ألنظمة �لحية".٢ 
 lكا% �كثر هذ) �لتجا��لية حل مشكلة منشأ �لحيا�. �برين مسؤ�حمل �لتطو�يو% بعد �
شهر� تلك �لتي قاO بها �لكيميائي �ألمريكي ستانلي ميللر عاO ١٩٥٣. قاO هذ� �لعالم بدمج 
عد3 من �لغا�C" �لتي يفترp �نها كانت موجو�3 في �لمنا� �لبد�ئي لأل�p، ��ضا� Sليها 
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مقد�� من �لطاقة. من خالY هذ) �لتجربة تمكن ميللر من تركيب عد3 من �لحموp �ألمينية 
(�لجزيئا" �لعضوية) �لتي تتو�جد في تركيب �لبر�تينا".

 Sال �نه لم تمض عد� سنو�" حتى ثبت بطال% هذ) �لنظرية، �لتي كانت تعتبر خطو� ��ئد� 
في تقدO نظرية �لتطو�، فالمنا� �لذE �ستخدO في هذ) �لتجربة كا% مختلفًا جد�ً عن �لظر�� 

�أل�ضية �لحقيقية.٣
غير  كا%  تجربته  في  �ستخدمه   Eلذ� �لمنا�   %� ميللر  �عتر�  �لصمت  من  فتر�  �بعد 

حقيقيًا.٤ 
لقد باR" جميع محا�ال" �لتطو�يين في Sثبا" نظريتهم في �لقر% �لعشرين بالفشل. يعتر� 
�لعالم �لجيولوجي با�3 من معهد سكريبس في سانت ياغو بهذ) �لحقيقة في مقالة نشرتها مجلة 

:١٩٩٨ Oعا "pأل��"
"ها نحن �ليوO نغا�3 �لقر% �لعشرين 3�% �% نتمكن من حل �لمشكلة �لتي بد�نا �لقر% معها 

�هي : كيف بد�" �لحيا� على �أل�p؟" ٥

�لبنية �لمعقد� للحيا�
�لسبب �لرئيسي �لذE ��قع نظرية �لتطو� في مأC+ "كيف بد�" �لحيا�" هو �% �لكائنا" 
�لكائن  �لو�حد� من  �لتعقيد. فالخلية  بنيا" في غاية  �لبسيطة منها، تنطوE على  �لحية، حتى 
�لحي �كثر تعقيد�ً من �E منتج تقني صنعته يد �لبشر. فحتى يومنا هذ� ال يمكن ألE مختبر 
كيميائي مهما بلغت �3جة تطو�) �% ينجح في تركيب خلية حية من خالY تجميع عد3 من 

�لمو�3 �لعضوية مع بعضها.
S% �لظر�� �لمطلوl توفرها لتركيب خلية حية هي �كثر بكثير من �% ُتعرp. فإمكانية 
تركيب �حد �لبر�تينا" �لتي تعتبر حجر �ألساK في �لخلية بشكل عشو�ئي هي ١ Sلى ١٠٩٥٠ 
�هذ� بالنسبة لبر�تين مكو% من ٥٠٠ حمض �ميني؛ �في �لرياضيا" يعتبر �E �حتماY �صغر 

من ١٠٥٠ مستحيًال!
S% جزRE �لـ DNA �لذE يتو�جد في نو�� �لخلية ��لذE يخز% �لمعلوما" �لو��ثية، هو 
في حد �9ته بنك معلوما" معجز. فلو �% �لمعلوما" �لمشفر� في جزDNA RE قد �فرغت 
كتابة فإنها ستشغل مكتبة عمالقة مكونة من ٩٠٠ مجلد�ً من �لموسوعا" كال منها يتألف 

من ٥٠٠ صفحة.
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�هنا تنشا مشكلة �خرN مثير�: فجزRE �لـ DNA ال يمكنه �% يتضاعف Sال بمساعد� 
�لبر�تينا" �لمختصة (�ألنزيما")، �هذ) �ألنزيما" ال يمكن �% تتشكل بد��ها  Sال  بعض 
من خالY �لمعلوما" �لمشفر� في جزRE �لـ DNA. �بما �% كل منهما يعتمد على �آلخر ، 
فمن �لضر��E �% يتو�جد� في �لوقت نفسه عند عملية �لتضاعف.�هذ� يأتي بالنظرية �لقائلة �% 
�لحيا� قد نشأ" من تلقاR نفسها Sلى طريق مسد�3. �قد �عتر� �لبر�فسو� ليسلي ���جيل ، 
�هو تطو�E مشهو� من جامعة سانت ياغو كاليفو�نيا بهذ) �لحقيقة من خالY موضوh نشر 

:١٩٩٤ Oألمريكية عا� Oفي مجلة �لعلو
"من �لمستحيل �% تكو% �لبر�تينا" ��لحموp �آلمينية، �كالهما جزيئا" معقد�، قد نشأ" 
من تلقاR نفسها في نفس �لوقت �في نفس �لمكا%. �ضف Sلى عدS Oمكانية تو�جد �حدهما 
�لحيا� قد  �لمستحيل �% تكو%  �نه من  �لنظر� �أل�لى يجد �حدنا  3�% �آلخر . �هكذ� �من 

نشأ" من خالY عمليا" كيميائية بحتة"٦
قد  �نها  بد  فال  طبيعية،   lسبا� من  �لحيا�  تنشأ   %� �لمستحيل  من  كا%   �9S �نه  شك  ال 
Sلى  �لرئيسية  بالد�جة  تهد�  ��لتي   ، �لتطو�  نظرية  تلغي  �لحقيقة  بيد خالق. هذ)  "خلقت" 

Sنكا� �لخلق، من �ساسها.

�ألفكا� �لخيالية لنظرية �لتطو�
�لثانية �لتي تدحض نظرية ��3�ين هي �% كال �لمفهومين �للذين �ضعتهما �لنظرية  �لنقطة 

كـ "تقنيا"  تطو�ية" ثبت �نها في �لحقيقة ال تملك �E قو� تطو�ية.
لقد �عتمد ��3�ين في خدعة �لتطو� �لتي خر� بها على فكر� "�إلصطفاR �لطبيعي". �قد 

ضمن هذ) �لفكر� في كتابه: "�صل �ألنو�h ، عن طريق �الصطفاR �لطبيعي..."
يقوY قانو% �الصطفاR �لطبيعي �% �لكائنا" �لحية �لتي تمتلك خصائص قوية فقط هي �لتي  
يمكن �% تبقى في معركة �لحيا�. على سبيل �لمثاY، عندما تهاجم �لحيو�نا" �لمتوحشة قطيعًا 
من �لغزال%، فإ% �لغزال% �ألقوN ��لتي يمكنها �% تركض بسرعة �كبر هي �لتي ستنجو� �تبقى 
 pلنفتر�لكن، �لسريعين فقط. �� Rهكذ� يتشكل قطيع جديد من �ألقويا�على قيد �لحيا�. 
�ننا سلمنا بهذ� جدًال، فهل يمكن لهؤالR �ألقوياR من قطيع �لغزال% �% يتطو��� بأE شكل من 

�ألشكاY ليصبحو� خيوًال مثًال؟ بالطبع ال.
لذلك نقوY �% هذ) �لفكر� ال قو� تطو�ية لها. ��3�ين نفسه كا% قلقًا بشأ% هذ) �لحقيقة 
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:Yحيث قا hضعها في كتابه �صل �ألنو��لتي �
"ال يمكن لقانو% �الصطفاR �لطبيعي �% يحقق شيئًا مالم تحدb تغيير�" فر3ية Sيجابية"٧.

تأثير الما�0
�لكن كيف تحدb هذ) "�لتغير�" �إليجابية"؟ حا�Y ��3�ين �إلجابة على هذ� �لسؤ�Y من 
خالY �لفهم �لبد�ئي للعلوO في 9لك �لوقت. فحسب نظرية الما�o �لذE عا� قبل ��3�ين، فإ% 
�لكائنا" �لحية تو�b صفاتها �لتي �كتسبتها خالY حياتها Sلى �ألجياY �لتالية ، �هذ) �لصفا" 
تتر�كم من جيل Sلى tخر لتشكل �نو�h جديد� من �لكائنا" �لحية. فحسب الما�o، �لز��فا" 
هي كائنا" تطو�" عن �لظباR عندما كانت تجاهد من �جل �لوصوS Yلى �لثما� �لتي تحملها 

.Yخر حتى �ستقر" على هذ� �لطوt لىS ألشجا� �لعالية، فطالت �قبتها من جيل�
 Rثنا� Rلدبب غطست في �لما� %� Yين مثاًال مماثًال في كتابه فقا�3 ��3��ثر)، �� Rباقتفا�

٨."Yلى حيتا% على مر �ألجياS  فتحولت Oبحثها عن �لطعا
Sال �نه ما لبثت �% ظهر" قو�نين �لو��ثة على يد �لعالم ماندY في �لقر% �لعشرين، مما �حبط 
�سطو�� �متد�3 �لصفا" عبر �ألجياY. �هكذ� سقط �الصطفاR �لطبيعي كدعامة من 3عاما" 

نظرية �لتطو�.

�لد���ينية �لجديد� ��لطفر�+
�من �جل �لوصوS Yلى حل، قاO �لد���ينيو% بتطوير "نظرية تركيبية جديد�" �� ما يدعى بـ 
"�لد���ينية �لجديد�" في نهاية �لثالثينيا" من �لقر% �لعشرين. �ضافت �لد���ينية �لجديد� نظرية 
"�لطفر�""�هي تشوها" جينية تطر� على �لكائن �لحي �تحدb بفعل تأثير�" خا�جية مثل 
�لتعرS pلى �إلشعاعا" ��خطاR في تضاعف �لـ  DNA، باإلضافة Sلى �لطفر�" �لطبيعية.

�لد���ينية �لجديد�.تقوY هذ)  �لتطو� هو   �ليوO عن نظرية  �لذE يقف مد�فعًا  �لنمو�9   �
نتيجة   "Rجا قد   pأل�� على سطح  �لمتو�جد�   Rألحيا� من  �لماليين  �لجديد� ـأ%  �لنظرية 
لطفر�" طر�" على �ألعضاR �لمعقد�  لهذ) �لكائنا" مثل �آل�9% ��لعيو% ��لرئا" ��ألجنحة، 
�S Eضطر�با" ���ثية. Sال �% �لحقيقة �لعلمية تأتي في عكس �التجا) �لمطلوl. فالطفر�" لم 
تكن في يوO من �ألياS Oيجابية تؤS E3لى تقوية �تعزيز �لقد�� �لحيوية  �لكائن �لحي، �Sنما  

Sلى Sنهاكها �Sضعافها..
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��لسبب ���R هذ� ببساطة هو �% جزDNA RE يحمل بنية معقد� جد�ً ��E تغيير عشو�ئي 
فيها سيؤE3 ضر��ً كبيرً�. يشرd عالم �لجينا" ��نغاناتا% �لموضوh كالتالي:

"��ًال، �لطفر�" �لجينية نا��3 �لحد�b. ثانيًا �لطفر�" في معظمها ضا�� �مهلكة في بعض 
�ألحيا% ألنها تغير�" عشو�ئية ، ��E تغير غير منظم، عال�� على �لمنظم ، في �E كائن حي 
�حد  تصيب  قد  �لتي  �أل�ضية  فالهز�  �ألفضل.  Sلى  به  ترتقي  �ألسوR �ال  نحو  به  ��قييتنحد� 
�ألبنية على سبيل �لمثاY، ستتسبب في تغيير في �إلطا� �لعاO لها، �هذ� بالطبع ما لن يكو% 

 ٩ ".Rتحسينًا في �لبنا
لهذ� ليس غريبًا غياE� l 3ليل على �جو3 طفر� كانت �لسبب في تغيير �لشفر� �لو��ثية 
نحو �ألفضل. على �لعكس فجميع �لطفر�" كانت ناكسة . �صبح ��ضحًا �9Sً �% �لطفر� �لتي 
�عتبر" من تقنيا" �لتطو� ال تجلب على �لكائن �لحي Sال �لمزيد من �لضعف �تجعله عاجز�ً. 
( من �لتأثر�" �لشائعة للطفر� في �لعصر �لحديث مرp �لسرطا%). �طبيعي �% ال تكو% تقنية 
مدمر� من تقنيا" "�لتطو�"، كما ال يمكن لـ "�الصطفاR �لطبيعي "  �% ينجز شيئًا بنفسه. 
�هذ� يعني �نه ال يوجد تقنيا" تطو� في �لطبيعة. �بانتفاR �جو3 هذ) �لتقنيا" تنتفي عملية 

�لتطو�.

�لسجال+ �إلحاثية: ال 7ليل على �جو7 �شكا5 مرحلية
�لمستحاثا" على �كثر �ال3عا�R" �ضوحًا في  �لحقيقة ال يوجد �E 3ليل في سجل  في 

سينا�يو نظرية �لتطو�.
حسب نظرية �لتطو�، فإ% كل كائن حي قد نشأ عن كائن قبله، �E �% �لكائنا" �لسابقة 
قد تحولت Sلى كائنا" �خرN، �كل �ألنو�h نشأ" بهذ) �لطريقة. �حسب �لنظرية، فإ% هذ) 

�لتحوال" �ستغرقت ماليين �لسنين.
��9S كا% هذ� �الفتر�p حقيقي ، فمن �لضر��E �جو3 عد3 كبير من �ألنو�h �لمرحلية 
�لمثاY البد من �جو3 كائن نصفه سمكة  �لتحوY �لطويلة. على سبيل  �لتي عاشت في فتر� 
�نصفه سلحفا� يحمل صفا" �لسلحفا� باإلضافة Sلى صفا" �ألسماo �لتي يحملها �صًال. �� 
كائنا" نصفها طير ��لنصف �آلخر C��حف، �E تحمل بعض صفا" �لطيو� باإلضافة Sلى 
صفا" �لز��حف �لتي تحملها �صًال. �بما �نها في �لطو� �لمرحلي، فهي كائنا" عاجز� غير 

مؤهلة، �معاقة؛ �يطلق �لتطو�يو% على هذ) �ألشكاY �لخيالية Sسم "�ألشكاY �لتحولية"
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لو كا% هناo حيو�نا" كتلك حقًا، فيجب �% يكو% هناo �لماليين بل �لباليين منها �بشكل 
�لغريبة.   Rألحيا� بقايا هذ)  �لمستحاثا"  �% تحمل سجال"  متنوh. ��ألهم من 9لك يجب 

:"hين في كتابه "�صل �ألنو����3 Yيقو
"�9S كانت نظريتي صحيحة، فالبد من �جو3 عد�3ً كبير�ً من �ألنو�h �لمختلفة �لتي تصنف 

ضمن فئة ��حد�، �هذ� �لوجو3 ستثبته �لسجال" �إلحاثية". ١٠

=ما5 ���7ين تتبد7
بالرغم من جميع محا�ال" �لتطو�يين �لجا�3 في Sيجا3 مستحاثا" تدعم تصو��تهم في 
لم  �نهم  Sال  �لعالم،   Rنحا� جميع  في  �لعشرين   �لقر%  منتصف  في  تحولية  مخلوقا"  �جو3 
�لجيولوجية  �لحفريا"   Rثنا� �كتشفت  �لتي   bلمستحا� �ثبتت جميع  لقد   . منها  يًا   � يجد�� 
تاO ال �جو3  �بتشكل  فجأ�  �لحيا�  نشأ"  لقد  تمامًا:  �لد���ينية  �لنظرية  به  قالت  ما  عكس 

ألE شكل تحولي.
�لحقيقة  بهذ)   Derek Ager tغر  3يريك   Eإلنجليز� �لعالم  �لتطو�،   Rعلما �حد  �قر 

:Yعندما قا
 �� hألنو�� Nعلى مستو Rلنقطة هي �ننا عندما قمنا بتقصي �لسجل �إلحاثي بالتفصيل سو��
�لترتيب �لزمني �لمر� تلو �لمر�، لم نجد تطو� تد�يجي �� مرحلة �نتقالية، �Sنما ظهو� مفاجئ 

١١.Nخر� lلمجموعة من �لكائنا" على حسا
هذ� يعني �% �لسجل �إلحاثي يبرهن �% جميع �لكائنا" �لحية قد ظهر" على �أل�p بشكل 
مفاجئ بأشكالها �لتامة، �3�E� % طو� تحولي، �هذ� عكس �إل3عاR �لد���يني تمامًا �Sثبا" 
�لحية بشكل مفاجئ على سطح  �لكائنا"   Rلنشو �لوحيد  فالتفسير  �لخلق.  قوE على حقيقة 
�أل�p بشكلها �لكامل �3�% تطو� عن �جد�3 سابقين، Sنما يعني �% هذ) �ألنو�h قد خلقت 

خلقًا. �يقر هذ) �لحقيقة عالم �ألحياR �لتطو�E 3�غالئس فيوتويما:
تكو%   %� فإما  �لحية.  �لكائنا"  �صل  �لمحتملة عن  �لتفسير�"  �بينهما  ��لتطو�،  "�لخلق 
�ألنو�h قد ظهر" على سطح �أل�p بتكوينها �لكامل، �� ال تكو%. �9S لم يكن �ألمر كذلك 
 �9S ما� .Yبعض عمليا" �لتحو Yجد" مسبقًا من خال� hفهذ� يعني �نها قد تطو�" عن �نو�

كانت قد ظهر" بشكلها �لكامل ، فالبد �نها قد خلقت خلقًا.١٢
 ،pلكائنا" �لحية قد نشأ" بشكلها �لمكتمل على سطح �أل�� ��لمستحاثا" تثبت �% 
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�هذ� يعني �% "�صل �ألنو�h" ليس كما يدعي ��3�ين، Sنه خلق �ليس تطو�.

قصة تطو� �إلنسا'
�لموضوh �لذE يحا�Y مؤيد�� نظرية �لتطو� �لكالO به �3ئمًا هو موضوh �صل �إلنسا%. 
يدعي �لد���ينيو% �% �إلنسا% �لحالي قد تطو� عن نوh من �شبا) �لقر�3. �خالY هذ) �لعملية 
�لتطو�ية �لمزعومة، �لتي يفترp �نها �ستغرقت من ٤-٥ ماليين عامًا، ظهر" "�شكاY تحولية" 
تفصل بين �إلنسا% �لحديث ��جد�3)، كما يزعمو%. �حسب هذ) �لصو�� �لخيالية �لبحتة، 

صنفت هذ) �ألشكاY في ��بعة فئا":
Kستر�لوبيثيكو�١ �-
-٢ هومو هابيليس.
K٣ هومو ��يكتو-
-٤ هومو سابينس

 lجنو "قر3  �يعني   "Kستر�لوبيثيكو��  " لإلنسا%   Y�أل� �لجد  على  �لتطو�يو%  يطلق 
�ثبتت  �لمنقرضة.  �لقديمة  �لقر�3  من  نوعا  Sال  ليس  �لمخلو+  هذ�   %� هو  Sفريقيا".��لحقيقة 
تشا�لز  ��لبر�فسو�  �للو�3 سولي C�كرما%   ، �لتشريح  عالما  �جر�ها  �لتي  �لو�سعة   bألبحا�
هذ)   %�  Kستر�لوبيثيكو�� مستحاثا"  على  �لمتحد�،  ��لواليا"  Sنكلتر�  من  ��كسنا�3، 
مع  شبه   E� تحمل  ��لتي ال  �نقرضت  �لتي  �لقر�3   من  عا3ية   hنو�� Sلى  تعو3  �لمستحاثا" 

�إلنسا%.١٣
��لفئة �لثانية �لتي يصنفها �لتطو�يو% هي "هومو" �تعني "�إلنسا%" �حسب نظرية �لتطو�، 
فإ% ساللة �لهومو �كثر تطو��ً من ساللة ��ستر�لوبيثيكوK. �هنا �خترh �لتطو�يو% خطة مثير� 
�لخطة  تلك   %� Sال  معين.  بترتيب  �لمخلوقا" ��ضعها  لهد� مستحاثا" من هذ)  بتركيبهم 
�هم  �حد   Yيقو �لمختلفة.  �لفئا"  هذ)  بين  تطو�ية  عالقة   E� �جو3  يثبت  لم  ألنه  خيالية 
�لمعلقين على نظرية �لتطو� Sيرنست ماير في كتابه "من �لمناظر�" �لطويلة: " تعتبر �ألحجية 
 pصل �لهومو سابينس �حجية صعبة حتى �نها تتعا�� �لتا�يخية �لتي تتكلم عن �صل �لحيا� ��

مع �الكتشافا" �ألخير�."١٤
�من خالY �لسلسلة �لتي �ضعها �لتطو�يو% فإ% �لفئا" �أل�بع: ��ستر�لوبيثيكوK، هومو 
هابيليس، هومو ��يكتوK، هومو سابينيس ناشئة عن بعضها �لبعض. Sال �% �الكتشافا" �ألخير� 
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 Kستر�لوبيثيكو�لمستحاثا" �لبشرية قد �ثبتت �% هذ) �لفئا" �أل�بعأ� Rلتي ظهر" على يد علما�
، هومو هابيليس، هومو ��يكتوK، هومو سابينيس قد عاشت في بقاh مختلفة من �لعالم �في 

Cمن ��حد.١٥
 pتنقر لم   "Kيكتو�� "هومو  فئة  في  �لتي صنفت  �لبشرية   Rألجز�� فإ%  هذ�،  على  عال�� 
تعايشو� في Cمن ��حد �في  فقد  ��لهوموسابينيس  �لنياند�تاليين  �ما  قريب جدً�،  حتى �قت 

منطقة ��حد�.١٦
هذ� �الكتشا� يدحض �ال3عاR بأ% �حد منهم يمكن �% يكو% جد�ً لآلخر. يفسر عالم 
�لنهاية  ها�فا�3  �لقديمة ستيفن جاE غولد Stephen Jay Gould من جامعة   Rألحيا�

:Eليها نظرية �لتطو�، بالرغم من �نه عالم تطو�S صلت��3 �لتي �لمسد�
ما�9 سيكو% مصير فكرتنا �9S كا% هناo تز�من معيشي لثالb من فئا" �لهومو (�إلفريقي 
�آلخر؟  عن  ينشأ  لم  منهم  �حد�ً   %� �ثبت  هابيليس)  ��لهومو   Eلقو�  Kستر�لوبيثيكو�أل��
�ضف Sلى �% �حد� من هؤالR لم يثبت عليه �E تحوY تطو�E خالY فتر� حياته على سطح 

١٧.pأل��
نقوY باختصا�، �% سينا�يو �لتطو� �لبشرE �لذE ينص على �جو3 مخلو+ نصفه Sنسا% 
�نصفه قر3 ��لذE قاO على �ستخد�O �لعديد من �لصو� �لخيالية �لتي ظهر" في �لكتب �لدعائية 

لنظرية �لتطو�، ليست Sال قصة ال �ساK لها من �لصحة �لعلمية.
عالمًا  �لمتحد�،  �لمملكة  في  شهر�  �ألكثر  C�كرما%،  سولي  �لعالم  كو%  من  �بالرغم 
بشكل  تنا�لت  ��لتي  سنو�"  عد�  �ستغرقت  �لتي  �بحاثه،  نهاية  في  �عتر�  �نه  Sال  تطو�يًا، 
عن   hتتفر بشرية  يوجد شجر�  ال  �نه  عامًا،  لمد� ١٥   Kستر�لوبيثيكو�� مستحاثا"  خا` 

مخلوقا" شبيهة بالقر�3.
يعتبرها  �لتي   Oلعلو� �لعلوO" يتد�� من  �لعلوO ضمن طيف �سما) "طيف  صنف C�كرما% 
 Oلعلو� فإ% �كثر  يعتبرها غير علمية. �حسب طيف C�كرما%،  �لتي   Oلعلو� لينتهي في  علمية 
 Oتليهما �لعلو ،Rلكيميا�� Rمعلوما" ملموسة- هي �لفيزيا�على بيانا"  Oلتي تقو� E� – "علمية"
�لبيولوجية �في �لد�جة �ألخير� �لعلوO �الجتماعية. �في نهاية �لطيف تأتي �لعلوO "غير �لعلمية" 
��لتيليباثي  �لسا3سة  �لحاسة  مفاهيم  �هي   – "wلمفر� �لحسي   o��3إل�" مكانها  يحتل  ��لتي 

(�لتخاطر عن بعد) – �يليها "�لتطو� �لبشرE". �يشرd لنا C�كر عمله هذ�:
نحن هنا �9Sً نتحوY من �لحقيقة �لمسجلة موضوعيًا  Sلى تلك �لمجاال" �لتي يشغلها علم 
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�ألحياR �الفتر�ضي، مثل �إلo��3 �لحسي �لمفرw، �� �لتفسير �لتا�يخي للمستحاثا" �إلنسانية، 
��لتي يبد� فيها كل شيR جائز بالنسبة للتطو�E، حيث يكو% �لتطو�E مستعد�ً لتصديق �لعديد 

من �ألمو� �لمتناقضة في �قت ��حد.١٨
لقد �نحد�" قصة �لتطو� �لبشرE لتصل Sلى مستوN �لتفسير�" �لمتحيز� لبعض �لمستحاثا" 

�لتي �ستخرجها بعض �ألشخا` �لذين تعلقو� بهذ) �لنظرية بشكل �عمى.

�لمعا7لة �لد���ينية
Sلى جانب كل ما تنا�لنا) Sلى �آل% من �3لة تقنية ، نو3 �% نوجزـ  S% شئتمـ  �بمثاY ��ضح 

بحيث يمكن حتى لألطفاY �% يفهمو) ، كيف �% �لتطو�يين ��لو عقيد� خرفاR فاسد� . 
تزعم نظرية �لتطو� �% �لحيا� تشكلت محض صدفة؛ �عليه �طبقًا لهذ� �لزعم فإ% �لذ��" 
 Nبأخر �لذ��" نفسها بطريقة �� "Rًال خلية، ثم جا�شكلت ��غير �لو�عية �جتمعت �لجامد� �
 "�Cأل��لفسفو� ��ننا حينما نجمع عناصر مثل �لكربو% S :%لنفكر �آل�لبشر. ��بالكائنا" �لحية 
��لبوتاسيوO �هي �لمفر�3" �ألساسية في بنية �لكيا% �لحي، فإنه تتشكل كومة. �مهما مر" 
�لنجر  ��حًد�.  حيا  كائنا  تشكل   %� يمكن  ال  فإنها  �لعمليا"،  من   Eبأ هذ)  �لذ��"  كومة 
تجربة في هذ� �لصد�9S 3 ما شئتم ، �لنتنا�Y بالبحث ��الستقصاR، باسم �لتطو�يين �تحت 
عنو�% "�لمعا3لة �لد���ينية"، �لزعم �لذE ينافحو% عنه في �ألصل، Sال �نهم ال يستطيعو% �% 

يجهر�� به:
فليضع �لتطو�يو% كميا" �فير� من عناصر مثل �لفسفو� ��ألC�" ��لكربو% ��أل�كسجين 
��لحديد ��لماغنسيوO �هي �لعناصر �لتي تتشكل منها بنية �لكائن �لحي، �3خل �عد�3 هائلة من 
�لبر�ميل �لعظيمة. �ليضيفو� حتى Sلى هذ) �لبر�ميل ما ير�% �نه من �لضر��E �جو3) �3خل هذ� 
�لمزيج من مو�3 ال توجد حتى في �لظر�� �لطبيعية. �ليفعمو� هذ� �لمزيج بقد� ما يشا§�% 
من �ألحماp �ألمينية، ��لبر�تين (�حتماY تشكل �لوحد� �لو�حد� منه تصا3فيًا بنسبة ١٠ قو� 
٩٥٠). �ليمّد�� هذ� �لمزيج بالحر��� ��لرطوبة بالنسبة �لتي ير�نها مناسبة، �ليخفقو) ما شا§�� 
 Rلينتظر هؤال�لعالم، � Rهذ) �لبر�ميل صفو� علما K�� ليقّيضو� على�من �ألجهز� �لمتطو��، 
�لخبر�R في مكانهم هذ� �بشكل مستمر مليا��"، بل تريليونا" �لسنين بالتنا�l من �ألS lلى 
�البن، �من جيل Sلى جيل، �لتكن لهم مطلق �لحرية في �% يستخدمو� كافة ما يعتقد�% في 
ضر��� �جو3) من �لظر�� من �جل تشكل �لكائن �لحي. Sّنهم مهما فعلو�،  ليس بمقد��هم 
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بالطبع �% ُيخرجو� كائنا حّيا من تلك �لبر�ميل. �ال يتأتى لهم �% يأتو� بو�حد� من �لّز��فا" 
�� �ألسو3 �� �لنحل �� عصافير �لكنا�يا �� �لبالبل �� �لببغا��" �� �لخيل �� حيتا% يونس �� 
�لو��� 3� Cهو� �أل��كيد �� �لزنابق �� Cهو� �لقرنفل �� �لموC �� �لبرتقاY �� �لتمر �� �لطماطم 
 �� ��� �� �لشماO �� �لبطيخ �� �لتين �� �لزيتو% �� �لعنب �� �لخو� �� �لطو��يس �� طيو� �لدُّ
�لفر�شا" مختلفة �أللو�% �ماليين من �ألنو�h �لحية من مثل هؤالR. بل ليس بوسعهم �% يأتو� 

�لو بخلية من هذ) �لكائنا" �لحية �لتي �حصينا عد�3ً منها، ال بو�حد� منها كاملة �لخلق. 
فتشكل  تجتمع   %� بوسعها  ليس  �لو�عية  غير  �لذ��"   %� هو  قوله  نبغي  ما   جملة 
خلية حية، �ال تستطيع �% تتخذ قر�ً�� جديًد� من بعد فتقسم �لخلية نصفين، ثم تتخذ قر���" 
�خرN تباًعا فتأتي بكيا% �لعلماR �لذين �خترعو� �لمجهر �إلليكتر�ني، ممن ير�قبو% بنية �لخلية 
�9تها فيما بعد تحت �لمجهر. Sّ% �لخلية تدl فيها �لحيا� فقط بالخلق �لمعجز هللا عز �جل. 
 %S� .لمنطق��ما نظرية �لتطو� �لتي تزعم عكس هذ�، فهي سفسطة تتنافى تماما مع �لعقل �
SعماY �لفكر �لو قليال في �لمز�عم �لتي طرحها �لتطو�يو%، ليظهر بجالR هذ) �لحقيقة مثلما 

في �لنمو�9 �لو��3 �عال). 

 �لتقنية �لموجو�7 في �لعين ��أل@':
�لتطو� �% تأتي له بتفسير جاOC، فهو   �ما �لموضوh �آلخر �لذE لم تستطع نظرية 

جو�3 �إلo��3 �لفائقة �لموجو�3 في �لعين ��أل%9. 
بالعين، نو3 �% نجيب بإيجاC عن سؤ�Y هو:  �لمتعلق   hلى �لموضوS �لولو�   �قبل 

كيف تبصر �لعين ؟ 
 Oتقو�لعين، � �لمنبعثة من جسم ما، تسقط بشكل عكسي على شبكية   S% �ألشعة 
تسمى  نقطة  Sلى  تصل  Sشا��" كهربية،  Sلى  �ألشعة  بتحويل هذ)  هنالك  �لموجو�3  �لخاليا 
من  بعد مجموعة  �لكهربية،  �إلشا��"  للمخ. �هذ)  �لخلفي   Rبالجز �إلبصا� موجو�3  مركز 
�لعمليا" يتم �لتقاطها كصو�� في هذ� �لمركز �لكائن في �لمخ. �بعد هذ) �لمعلومة فلنفكر: 
 Rال يتأتى للضو�بمعنى �% �3خل �لمخ ظالًما �3مًسا،  ،Rعن �لضو lلمخ محجو� %S 
�% ينفذ Sلى حيث يوجد �لمخ. ��لموضع �لذE يسمى مركز �إلبصا� موضع حالك �لظلمة 
ليس �لضوR ببالغه �صال، �لعله مظلم بد�جة لم نصا3فها قط. Sال �نكم في هذ) �لظلمة �لحالكة 

تشاهد�% عالما مضيئا متوهجا.
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 E3لجو�3 تعجز حتى تقنية �لقر% �لحا�� Rفضال عن كونه منظًر� على �3جة من �لنقا 
بين   Eلذ�  lلكتا� Sلى  مثال  �نظر��  بمثلها.  تأتي   %� �إلمكانيا" ـ  �غم كل  ��لعشرين ـ 
�يديكم �آل%، ��نظر�� Sلى �يديكم �لتي تمسك �لكتاl، ثم ��فعو� ��سكم ��نظر�� حولكم. 
���يتم منظًر� بهذ� �لنقاR ��لجو�3 في �E موضع tخر؟ S% شاشة �كثر �جهز� �لتلفاC تطوً�� ��لتي 
بهذ�  تمنحكم صو��   %� يمكن  �لعالم، ال   Nلى على مستو�أل�  Cلتلفا� �جهز�  تنتجها شركة 
�لقد� من �لنقاR. �منذ مائة عا O�tال� �لمهندسين يسعو% للوصوS Yلى هذ� �لنقاR، �من ثم 
ُتشيَّد �لمصانع ��لمؤسسا" �لعمالقة، �ُتجرN �ألبحاb، �يتم تطوير �لخطط ��لتصميما". 
�يديكم، فسو�  بين   Eلذ�  lلكتا� Sلى  �للحظة �9تها  �لتلفاC، �في  Sلى شاشة  ثانية  �لتنظر�� 
تر�% �% هناo فرقًا شاسعًا في �لنقاR ��لجو�3. فضال �% شاشة �لتلفاC تبدE لكم صو�� ثنائية 

�ألبعا3، في حين �نكم تتابعو% مناظر ثالثية �ألبعا3 �9" عمق. 
 Cتلفا Cيسعى عشر�" �آلال� من �لمهندسين لتصنيع شاشا" جها Yمنذ سنو�" طو�� 
 Cتلفا Oلى جو�3 �§ية �لعين. نعم لقد �مكنهم تصميم نظاS Yلوصو��تعطي صو�� ثالثية �ألبعا3، 
ثالثي �ألبعا3، غير �نه ليس في �إلمكا% �§يته ثالثي �ألبعا3 3�% ��تد�R �لنظا��. �مع �% هذ) 
�ألبعا3 �لثالثة �صطناعية. فالجهة �لخلفية تظل عكر�، �ما �لجهة �ألمامية فتبد� �كأنها صو�� 
من ��+. �ال يتشكل �بد� منظر في جو�3 �نقاR �لمنظر �لذE تر�) �لعين. �يحدb بالطبع �% 

  .Cلتلفا��تضيع �لصو�� في �لكامير� 
 Eلتي تظهر هذ� �لمنظر �لذ��لية �إلبصا� في �لعين t %� %ها هم �لتطو�يو% يزعمو� 
 Cلتلفا� %S حد لكم� Y�9 ما قاS %آل��نما تشكلت بمحض �لمصا3فة . S ،Rلنقا��يتسم بالجو�3 
 Cبالجها "Rجا�% �لذ��" تجمعت ��نما قد تشكل نتيجة مصا3فا"، S ،لموجو3 في حجرتكم�
�لذE يشكل هذ) �لصو��، ما�9 تعتقد�% فيه؟! كيف لذ��" غير ��عية �% تصنع ما لم يتأ" 

آلال� �ألشخا` مجتمعين �% يصنعو) ؟! 
 Sّ% �آللة �لتي تشكل منظًر� هو �كثر بد�ئية مما تر�) �لعين، لو �نها ال تتشكل مصا3فة، 
 Yلحا��هما لن يتشكال محض مصا3فة، ��تر�) بد Eلمنظر �لذ��فإنه من �لو�ضح للغاية �% �لعين 
 Oتقو�كذلك بالنسبة لأل9% . فاأل9% �لخا�جية تجمع �ألصو�" �لمحيطة بو�سطة صو�% �أل9%، 
بتوصيلها Sلى �أل9% �لوسطى، لتقوO هي �ألخرN بتقوية �لذبذبا" �لصوتية �نقلها Sلى �أل%9 
�لد�خلية، لتقوO بد��ها بتحويل هذ) �لذبذبا" Sلى Sشا��" كهربية، ��Sسالها Sلى �لمخ. �عملية 

�لسمع �يضا كما هو �لشأ% في عملية �إلبصا� تتم في مركز �لسمع �لموجو3 في �لمخ. 
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 ��لوضع �لذE في �لعين يسرE كذلك على �أل9%. بمعنى �% �لمخ محجوl كذلك 
عن �لصو" مثلما هو محجوl عن �لضوR، فالصو" ال ينفذ، �عليه فإنه مهما بلغت شد� 
�لضجيج خا�� �لمخ، فإ% �3خله ساكن تماO �لسكو%. ��غم هذ� فإ% �نقى �ألصو�" ُتلتقط في 
�لمخ. �لو �نكم تسمعو% سيمفونيا" ���كستر� في مخكم �لذE ال ينِفذ Sليه �لصو"، فإنكم 
تشعر�% بكل صخب �حد �أل�ساw �لمز3حمة. ��9S ما قيس مستوN �لصو" �لذE بد�خل 

 .Oفي تلك �للحظة، فسيتضح �نه ُيطبق عليه �لسكو% �لتا Kحسا Cجها Oلمخ باستخد��
 �على نحو ما �ستخدمت �لتقنية �مال في �لحصوY على صو�� نقية، فإ% �لمساعي 
�لصو"  تسجيل  �جهز�  �ُتعد  للصو".  كذلك  بالنسبة  �لسنين  عشر�"  منذ  تتو�صل  نفسها 
��شرطة �لكاسيت �كثير من �ألجهز� �إلليكتر�نية، ��ألنظمة �لموسيقية �لتي تلتقط �لصو"، 
 Rلخبر���ال� �لمهندسين t� ،"لكن على �لرغم من كل �لتقنيا�بعض ثما� هذ) �لمساعي. 
�أل%9.  تلتقطه   Eلذ� �لصو"  �جو�3   Rبنقا صو"  Sلى   Yلوصو� يتأ"  لم  بحقلها،  �لعاملين 
�تأملو� �جو3 �شرطة �لكاسيت �لتي تنتجها كبرN شركا" �ألنظمة �لموسيقية، فحينما يسجل 
تقومو%  �نه حينما   �� قليال،  �لو  بالطبع  �� يحدb تشو�  منه،  يضيع شطر  �لصو"، حتما 
بتشغيل شريط �لكاسيت فإنكم ال بد �% تسمعو� له صريًر� قبل �% تبد� �لموسيقى. في حين �% 
�ألصو�" �لتي من نتا� �لتقنية �لموجو�3 بالجسم �إلنساني تتسم بأقصى �3جا" �لنقاR، �ال 
تشوبها شائبة. �ال تلتقط �S %9نسا% �بًد� �لصو" بشكل به صرير �� تشويش. ��يا ما كانت 
طبيعة �لصو" فإنها تلتقطه بشكل كامل �نقي. �هذ� �لوضع ال يز�Y على �9" �لكيفية منذ 
�% ُخلق �إلنسا% �Sلى يومنا هذ�. �Sلى �آل% ليس ثمة جهاC بصرE �� صوتي من صنع بني 

�إلنسا% يلتقط �لصو�� ��لصو" بشكل حساK �ناجح مثل �لعين ��أل%9. 
 �فيما عد� هذ� كله، فإنه ثمة حقيقة عظيمة للغاية في عملية �إلبصا� ��لسمع. 

 لمن تعو7 حاسة �إلبصا� ��لسمع �7خل �لمخ ؟
 من �9 �لذE بد�خل �لمخ يشاهد عالما مضيئا ملونا، �يسمع �لسيمفونيا" �Cقزقة 
�لعصافير، �يتنسم عبير �لو��3؟ S% �لتنبيها" �آلتية من عيني �إلنسا% ��9نيه ��نفه تمضي Sلى 
�لمخ في صو�� Sشا�� كهربية. �Sنكم لتطالعو% تفصيال" كثير� في كتب علم �ألحياR ��لطبيعة 
 Eينطو حقيقة  �هم  قط  موضع   E� في  تصا3فو�   %� يمكن  ال  �نكم  بيد  �لحيوية،   Rلكيميا��
عليها هذ� �لموضوh �ال �هي: من �9 �لذE بالمخ  يتلقى هذ) �ألشا��" �لكهربية �يد�كها 



127127

على �نها صو�� �صو" ���ئحة �SحساS .K% ثمة حاسة توجد بد�خل �لمخ تلتقط هذ� كله 
3�% حاجة Sلى عين �� �9% �� �نف، لمن تعو3 هذ) �لحاسة. بالطبع ال تعو3 على ما يشكل 
�لمخ من �عصاl �طبقا" 3هنية �خاليا عصبية. �هكذ� �لهذ� �لسبب ليس بمقد�� �لما3يين 
�لد���ينيين ممن يظنو% �% كل شيR ليس سوN ما�3، �% يجيبو� على هذ) �لتسا§ال"، أل% 
 Nلى عين حتى ترS جل. فهي ال تحتا��لتي خلقها �لمولى عز � d�نما هي �لرS هذ) �لحاسة
Sلى مخ  �لصو��، �ال �9% حتى تسمع �لصو". �عال�� على هذ� كله، فهي ليست بحاجة 
كيما تفكر. S% كل �مر» يطالع هذ) �لحقيقة �لعلمية �لجلية، عليه �% يفكر في �هللا عز �جل 
�لكائنا" كافة  � بعد� سنتيمتر�" مكّعبة،  �لمخ يقدَّ �لظلمة �3خل  �لذE جمع بمكا% حالك 

بصو�� ثالثية �ألبعا3 �9" �لو�% �ظالY �ضياR، �يخشا) �يلو9 به. 
 

عقيد� ما7ية
 pعم يتعا�C الS لتدقيق ليظهر �% نظرية �لتطو� ما هي��لى �آل% بالبحث S (لنا�ما تنا %S
بوضوd مع �الكتشافا" �لعلمية، �يجافي Cعم �لنظرية ـ فيما يتعلق بأصل �لحيا� ـ �لمنطق 
�لعلمي. فليس ألية tلية تطو� قط طرحتها �لنظرية �E تأثير تطو�E. �تكشف �لحفريا" �% 
�لكائنا" �لحية لم تمر بمر�حل بينية تلك �لتي تستوجبها �لنظرية. �في هذ) �لحالة يتعين تنحية 
نظرية �لتطو� جانبا باعتبا�ها فكر� مجافية للعلم. ال سيما ��% كثيًر� من �ألفكا� �لتي ظهر" 
على مد�� �لتا�يخ، مثل فكر� �% �أل�p هي مركز �لكو%، قد ُحذفت من �جند� �لعلم. في 
�لناK من يسعى  Sنه من  ُيتشبث بها �بإصر�� في هذ) �ألجند�، حتى  �لتطو�  حين �% نظرية 

إلظها� �E �نتقا3 موجه Sلى �لنظرية �كأنه هجوO على �لعلم ! ِلَم  هذ� 9S%؟! 
 S% �لسبب في هذ� �لوضع Sنما هو تكو% عقيد� جاCمة لنظرية �لتطو� ال يمكن �لنكو` 
عنها بالنسبة Sلى بعض �أل�ساw. �تخلص هذ) �أل�ساS wخالصًا �عمى للفلسفة �لما3ية، �تتبنى 

�لد���ينية كذلك ألنها �لتفسير �لماE3 �لوحيد للطبيعة �لذE يمكن �إلتيا% به. 
 ��حيانا يعترفو% صر�حة بهذ�، �يعتر� �يتشا�3 لونتين (Richard Lewontin) ـ 
 Oفي �لمقا E3ـ بأنه "ما ،Cبا� Eفي �لوقت �9ته تطو��عالم �لو��ثة �لشهير بجامعة ها�فر3 

:Y9 يقوS ،"يليه Eلذ� Oثم عالم في �لمقا ،Y�أل�
 Rلشي��فترضت صحته). ��يما% �ستباقي (�عُتنق سلفا، S هو�يمانا بالما3ية، S لنا %S" 
�لذE يدفعنا Sلى �إلتيا% بتفسير ماE3 للعالم، ليس هو �صوY �لعلم �قو�عد)، بل على �لعكس 
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من 9لك فإننا ـ بسبب من Sخالصنا سلفا للما3ية ـ نختلق �صوY �مفاهيم بحثية تأتي بتفسير 
 Yلى كو% �لما3ية صحيحة صحة مطلقة، فإننا ال يمكن �% نسمح بدخوS نظر��للعالم.  E3ما

تفسير Sلهي Sلى �لساحة".١٩  
 �ُتعد هذ) �لكلما" �عتر�فا" صريحة بأ% �لد���ينية مولو3 يحيا في سبيل �إلخال` 
للفلسفة �لما3ية. �هذ� �لمولو3 يفترp �نه ما من �جو3 قط سوN �لما�3. �لهذ� �لسبب يعتقد�% 
�لحية   hلى �% ماليين �ألنو�S %يذهبو�لحيا�. � �لوعي Sنما خلقت  �لما�3 �لجامد� عديمة   %�
��لنمو� ��لحشر�" ��ألشجا� ��ألCها� �حيتا%  ��لز��فا"   oألسما��لطيو� � مثل  �لمختلفة 
�لباY ��لبشر Sنما تشكلت من �3خل �لما�3 �لجامد� �بالتفاعال" �لحا3ثة �3خل �لما�3 �9تها؛ 
�E بالمطر �لساقط، ��لبر+ �لخاطف. �ما في حقيقة �ألمر فإ% هذ� يتنافى مع �لعقل ��لمنطق 
ُبغية "عدO 3خوY تفسير   Eلر�� �لمنافحة عن هذ�  �لد���نيين يستمرئو%  بيد �%   .Rلسو�� على 

Sلهي Sلى �لساحة" على حد تعبيرهم.
 �ما من ال ينظر�% Sلى �صل �لكائنا" �لحية �في �9هانهم حكم ماE3 مسبق، فسو� 
يد�كو% هذ) �لحقيقة �لجلية. ��لكائنا" �لحية كافة Sنما هي من صنع خالق E9 قو� �علم 
�عقل معجز. Sنه �هللا �لذE خلق �لكو% كله من �لعدO، �نّظمه بشكل ال تشوبه شائبة �� قصو�، 

�خلق �لكائنا" �لحية كافة �صّو�ها.
 

 I' نظرية �لتطو� هي �شد �لسحر تأثيرً� في تا�يخ �لعالم
ُيعِمل عقله �منطقه 3�% �حكاO مسبقة �3�%  Sنسا%  �يما   %� �% نوضح   يتعين هنا 
�لوقوh تحت تأثير �E �يديولوجية، سيد�o بسهولة �يسر �% نظرية �لتطو� �لتي تذكرنا بخر�فا" 

�لمجتمعا" �لتي عاشت بمنأN عن �لعلم ��لحضا��، ليست سوC Nعم يستحيل تصديقه. 
 �على �لنحو �لمتقدO تبيانه، فإ% من يؤمنو% بنظرية �لتطو� يعتقد�% �% �ألساتذ� �لذين 
 Einstein) هوبل  Sينستين  مثل   Rلعلما�� �لجامعيين   lلطال�� �يخترعو%،  �يعقلو%  يفكر�% 
 Charlton) %تشا�لتو% هيستو� (Frank Sinatra) لفنانين مثل فر�نك سيناتر��� ،(Hubble
Heston)، يضا� Sليهم كائنا" مثل �لغزال% ��شجا� �لليمو% �Cهو� �لقرنفل، سو� يخرجو% 
مع مر�� �لزما% من مزيج من كثير من �لذ��" ��لجزئيا" ��لمو�3 غير �لحية �لتي تمأل برميال 
عظيما. ال سيما ��% من يؤمنو% بهذ� �لَخَر� هم علماR ��ساتذ� ��ناK على قد� من �لثقافة 
بالنسبة Sلى  �لعالم"  في تا�يخ  تأثيًر�ً  ��لتعليم. �لهذ� �لسبب فإ% �ستخد�O تعبير "�شد �لسحر 
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نظرية �لتطو� سيكو% �ستخد�ًما في محله. S 9Sنه ليس في تا�يخ �لعالم �عتقا� 3� Cعم tخر 
 Yكأنه �سد�لمنطق، ��حرمهم من فرصة �لتفكير بالعقل �لبشر بمثل هذ) �لد�جة � Yسلب عقو
 Oعد�هذ� لغفلة  %ّS� .Rضحة بجال��لحقيقة �لتي كانت � ��% �% ير�3 Yعينهم، حا� Oستاً�� �ما
بصير� ال يستسيغها عقل مثلها كمثل عبا�3 بعض �لقبائل �إلفريقية للطوطم �عبا�3 �هل سبأ 
 Oعبا�3 قو�ثا%، �لتي كانو� يصنعونها بأيديهم، �لأل Oبر�هيم عليه �لسالS Oعبا�3 قو�للشمس 
موسى عليه �لسالO للعجل �لذE صنعو) من 9هب. �هذ� �لوضع في حقيقته Sنما هو حماقة 
بأ% من  tياته  �لمولى عز �جل في كثير من  �ينبئنا  �لكريم.   %tلقر� تعالى في  �هللا  Sليها  �شا� 
�لناK من سيستغلق عليه �لفهم �يتر3�S %لى حاY يعجز�% فيه عن �§ية �لحقائق. �من بين 

هذ) �آليا" قوله تعالى:
ُقُلوِبهْم  ُيْؤِمُنوَ' َخَتَم �هللاُّ َعَلى  ُتنِذْ�ُهْم َال  َلْم   Qْ�َ َ�َ�نَذْ�َتُهْم  َعَلْيِهْم   Sٌلَِّذيَن َكَفُر�ْ� َسَو�� َّ'Iِ

َ�َعَلى َسْمِعِهْم َ�َعَلى َ�ْبَصاِ�ِهْم ِغَشاَ�ٌ� َ�َلُهْم َعَذ�Vٌ عِظيٌم (�لبقر�: ٦-٧).

�قوله �يضا :
ِبَها  َيْسَمُعوَ'  َ�َلُهْم =َ@�ٌ' الَّ  ِبَها  ُيْبِصُر�َ'  َ�ْعُيٌن الَّ  َ�َلُهْم  ِبَها  َيْفَقُهوَ'  ُقُلوVٌ الَّ  َلُهْم 

ُ�ْ�َلـِئَك َكاَألْنَعاQِ َبْل ُهْم َ�َضلُّ ُ�ْ�َلـِئَك ُهُم �ْلَغاِفُلوَ' ( �ألعر��: ١٧٩).

�ما في سو�� �لِحْجر فيخبرنا �هللا عز �جل بأ% ��لئك �لناK قد ُسحر�� بحيث �نهم 
لن يؤمنو� حتى �لو ���� �لمعجز�"، 9S يقوY سبحانه �تعالى: 

َرْ+ َ�ْبَصاُ�َنا َبْل  َماSِ َفَظلُّوْ� ِفيِه َيْعُرُجوَ'  َلَقاُلوْ� Iِنََّما ُسكِّ َ�َلْو َفَتْحَنا َعَلْيِهم َبابًا مَِّن �لسَّ

َنْحُن َقْوQٌ مَّْسُحوُ��َ' (�لحجر: ١٤-١٥)

�لقد�،  بهذ�   Kلنا� من  عريضة  قطاعا"  على  مؤثر  بشكل  �لسحر  هذ�  �متد�3   %S� 
�لناK عن �لحقائق بهذ) �لد�جة، �بقاR هذ� �لسحر منذ ١٥٠ عاما، لهو �ضع مثير  ��بتعا3 
للحير� ��لدهشة بد�جة ال يمكن شرحها بكلما"، ألنه من �لممكن �% يستسيغ �لعقل �عتقا3 
شخص �� عد� �شخا` لسينا�يوها" مستحيلة �مز�عم حافلة بالَخَر� ��لهر�R ��ألمو� غير 
�لمنطقية، Sال �% �عتقا3 �لكثيرين من �لبشر في كافة �نحاR �لعالم بأ% �لذ��" �لال�عية ��لجامد� 
قد �جتمعت بقر�� فجائي، فأتت بالكو% �لذE نر�) يعمل بنظاO ال تشوبه شائبة، �يكشف عن 
�لسما"  بكافة  �لذE يختص   pبكوكب �أل��التقا%، � تنظيم غير عاE3 �نظاO متقن غاية 
 N�3 بأنظمة معقد� تفو+ �لحصر، ليس له من تفسير سو�بكائنا" حية مز�لمناسبة للحيا�، �

�نه سحر.
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 Oقعت بين موسى عليه �لسال�تلك �لحا3ثة �لتي  Yجل ينبئنا من خال�كما �% �هللا عز  
�فرعو%، بأ% بعض �ألشخا` ممن ينافحو% عن �لفلسفة �إللحا3ية، يؤّثر�% على �لناK بما 
يصنعونه من �لسحر. فحينما قص موسى عليه �لسالO نبأ �لدين �لحق على فرعو%، طلب فرعو% 
Sلى موسى �% يلتقي بسحرته في موضع يحتشد فيه �لناK. �حينما �لتقى موسى �لسحر� �مرهم 
ا  َفَلمَّ َ�ْلُقْوْ�  "َقا5َ   :Yتقو �لحا3ثة  �لتي تسر3 هذ)  باستعر�p مها��تهم. ��آلية  يبا�3�� هم   %�
َ�ْلَقْوْ� َسَحُر�ْ� َ�ْعُيَن �لنَّاaِ َ��ْسَتْرَهُبوُهْم َ�َجا��S ِبِسْحٍر َعِظيٍم"(�ألعر��:١١٦). �على نحو 

ما تبدN تمكن سحر� فرعو% بما صنعو) من خدh �% يسحر�� �لناK جميعا باستثناR موسى 
��لذين tمنو� به. Sال �% �لبرها% �لذE  �لقا) موسى في مو�جهة ما �لقا) هؤالR على حد �لتعبير 

�لو��3 بالقرt% �لكريم "َتَلقََّف َما َيْأِفُكوَ%"، �E �ّنه �بطل تأثير)، يقوY تعالى:
َ�َ�ْ�َحْيَنا Iَِلى ُموَسى َ�ْ' َ�ْلِق َعَصا0َ َفِإَ@� ِهَي َتْلَقُف َما َيْأِفُكوَ'  َفَوَقَع �ْلَحقُّ َ�َبَطَل َما َكاُنوْ� 

َيْعَمُلوَ' َفُغِلُبوْ� ُهَناِلَك َ��نَقَلُبوْ� َصاِغِريَن" (�ألعر��: ١١٧-١١٩) 

 �على نحو ما ��3 في �آليا"، � مع o��3S �% ما فعله هؤالR �ألشخا` �لذين سحر�� 
�لناK من قبل ��ثر�� عليهم Sنما هو Sفك، با§�� بالذY ��لضعَّة. ���لئك �لذين يؤمنو% بمز�عم 
�لر�هن، �ينذ��%  �لسحر في عصرنا  �لعلم �بتأثير  Sلى �قصى �3جة تحت غال� من   Rخرقا
�9لك  �لمز�عم،  هذ)  عن  يتخلو�  لم  ما  �ُيذلو�  شأنهم  يسقط  فسو�  عنها،   hللدفا حياتهم 

حينما تظهر �لحقيقة بجالR بكامل معانيها، �"يبطل تأثير �لسحر". 
 �يشرd مالكوO موجريد� (Malcolm Muggeridge) �لذE ظل ينافح عن نظرية 
�لتطو� حتى ناهز �لستين من عمر)، �كا% فيلسوفًا ملحدً�، �لكنه �o�3 �لحقائق من بعد �لوضع 

�لذE ستترS N3ليه نظرية �لتطو� في �لمستقبل �لقريب قائال: 
 "Sنني �نا نفسي صر" مقتنعا بأ% نظرية �لتطو� ستكو% SحدN مو�3 �لمز�d �لموجو�3 
�لمستقبل  جيل  �سيتلقى  فيها.  ُطبقت  �لتي  �لمجاال"  في  سيما  ال  �لمستقبل  تا�يخ  بكتب 

بالدهشة ��لحير� �عتنا+ فرضية متهرئة يكتنفها �لغموp بسذ�جة ال يصدقها عقل".٢٠
�لمستقبل  في  �لبشر  فإ%  9لك،  من  �لعكس  على  بل  ببعيد،  ليس  �لمستقبل   �هذ� 
�لقريب للغاية، سيد�كو% �% �لمصا3فا" ليست Sلهًا �سو� يتم �العتر�� بأ% نظرية �لتطو� 
Sنما هي �كبر خدعة ��شد �نو�h �لسحر في تا�يخ �لعالم. �سرعا% ما بد� هذ� �لسحر �لشديد 
ينحسر عن �لناK في شتى �نحاR �أل�p، �با" �لكثير�% ممن �قفو� على سر خدعة �لتطو�، 

يتساRلو% بدهشة �حير� كيف �نطلت هذ) �لخدعة عليهم.
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 ﴿ َقاُل�� ُسْبَحاَنَ� َال ِعْلَ َلَنا �الَّ َما َعلَّْمَتَنا
﴾ ِ�نََّ� َ�ْنَ� �لَعِليـُ �لَحِكيـُ
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