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من  �ملعجز�.   eتعت
�ألنبيا|،  به  جا|  ما  �هم 
�لكتب  لنا  #سر7ته 
�ملقدسة #حتدثت عنه �أل7يا' �ملختلفة 
على مر �لعصوH، #^لك لكوoا عامال 
�ألنبيا|  (ظهاH صدO هؤال|  ُمهما ~ 
ֲדا.   �#uجا  wل� �لسما#ية  #�لدعو�. 

(ال �نه غالبا ما ُصبغت هذ� �ملعجز�. 
ما  �بعد  تكو'  قد  خر�فية  بر#�يا. 
يكو' عن �لو�قع #عن حقيقة ما حد³ 
مع  �أللسن  تد�#لتها  #هكذ�  بالفعل. 
�لتشويه  من  تسلم  فلم  �لزمن،   H#مر
#�إلضافا. #�لتحريف سو�| بقصد �# 
7#' ^لك، لدHجة �' ما علق بأ^ها' 
#�حلو�³7  �لقصص  هذ�  من   ��لنا
غر�بة   Jمد على   ��ألسا  ~ يرتكز 
لقو�نني  �حلو�³7 #كوoا خاHقة  هذ� 
 Jمد  Hتقر #بذلك  #�حليا�،  �لطبيعة 
�ملعجز�.، فكلما كانت  تلك  عظمة 
�لطبيعة  لقو�نني  �كثر  مناقضة  �ملعجز� 
�تبا�  عند   eك� عظمة  �كتسبت 

�لديانا. �ملختلفة.
#مبا �' هذ� �ملعجز�. تكا7 ال تعد #ال 
حتصى، 7�بت من خال_ هذ� �لد�Hسة 
�' �خص �حلديث عن بعض معجز�. 
 wسيدنا موسى �، ال سيما تلك �ل
جا| ֲדا ^كر �لعصا، #�لw نالت حصة 
#ف�� من سوH #�يا. �لقر�' �لكرمي، 
يد  على  #�لتفصيل  �لشر¥   ~ #كذ� 
�ملفسرين �ملسلمني كل حسب �جتها�7 
#معرفته. (ال �نه كث�� ما غلبت على 
هذ� �لتفاس� مفاهيم سطحية خاطئة، 
من  نوعا  �لقصص  هذ�  على  �ضفت 
�لعصا هالة  �خلر�~، #�كسبت  �خليا_ 
#قو�نينها،  للطبيعة  خاHقة  سحرية 

إزالة احلصى... 
عن  معجزات

 موسى عليه السالم  والعصا

(�جلز|�أل#_)

بقلم : �. $مين فضل عو��

* كاتب �
دa مقيم ֲדولند�
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#هو ما ترتب عليه �ملفهو> 
عامة  بني  �لسائد   �#�لتفس
هذ�   ~  Aلإلعجا �ملسلمني 
�حلو�³7، #كأ' �ملعجز�. 
(ال  تتأتى  ال  حقيقتها   ~
ضربا  طياִדا   ~ (^� ضمت 
�لبعيد  �خليا_  ضر#�  من 
�لطبيعة  #قو�نني  سنن  عن 

�لعلمية.
من   .7H� فقد  #عليه   
تبيا'  �لد�Hسة،  هذ�  خال_ 
�ملتعلقة  �حلو�³7  حقيقة 
 Hظها)# �ملعجز�.،  ֲדذ� 
#فقا  فيها   Aإلعجا� حقيقة 
�جلماعة  #تفسر�  تقوله  ملا 
�ذ�  �أل
دية  �إلسالمية 
�آليا.، مستعينا باجتها�7. 
�لكر�>  #خلفائها  مفسريها 
 ��لتفاس مع  (ياها  #مقاHنا 
�إلسالمية �ملتد�#لة بني عامة 
�ملسلمني #�ملفسرين #Hجا_ 

�لدين.
لقد #7H ^كر عصا موسى 
من   Hسو îس   ~  �
تنا#لت  �لكـرمي،  �لقر�' 
حو�³7  îس  سر7 
#قـعت مع سيدنا موسى 

:�

:nGحلا�ثة �ال� 
#هو ~   � له   Jما جر
 '� بعد  مصر،   &) طريقه 
عشر  مد�  َمدين   ~ قضى 
سنو�. من �خلدمة مع �لن¿ 
�لقى  حيث   ،� شعيب 
عصا� فإ^� هي حية تسعى، 
#قد #7H ^كر هذ� �حلا7ثة 
�لكرمي ~ ثال³  �لقر�'   ~

سوH كما يلي: 

َيا  ِبَيِميِنَك  ِتْلَك  ﴿َ#َما   .١
 aََعَصا ِهَي  َقاَ_   * ُموَسى 
ِبَها  َ#َ�ُهشُّ  َعَلْيَها  ُأ  �ََتَوكَّ
 �ُHَِعَلى َغَنِمي َ#ِلَي ِفيَها َمآ
َيا  �َْلِقَها  َقاَ_   *  Jْخَر�ُ
ِهَي   �َ̂ َفِإ َفَأْلَقاَها   * ُموَسى 
ُخْذَها  َقاَ_  َتْسَعى*  َحيٌَّة 
َ#َال َتَخْف َسُنِعيُدَها ِسَ�َتَها 
�ْألُ#َلى﴾ (طه: ١٨-٢٢ )

ا  َفَلمَّ  bََعَصا ﴿َ#�َْلِق   .٢
�Hََها َتْهَتزُّ َكَأنََّها َجا'ٌّ َ#لَّى 
ُمْدِبرÍ َ#َلْم ُيَعقِّْب َيا ُموَسى 
َيَخاُ�  َال  (ِنِّي  َتَخْف  ال 
(�لنمل:  �ْلُمْرَسُلو'َ﴾   َّaَلَد

( ١١
ا  ٣. ﴿َ#َ�ْ' �َْلِق َعَصاbَ َفَلمَّ
�Hََها َتْهَتزُّ َكَأنََّها َجا'ٌّ َ#لَّى 

ُمْدِبرÍ َ#َلْم ُيَعقِّْب َيا ُموَسى 
ِمَن  (ِنََّك  َتَخْف  َ#ال  َ�ْقِبْل 

�ْآلِمِنَني﴾ (�لقصص ٣٢ )

 �حلا�ثة �لثانية:
 ،� له  حصل  ما  هي 
عز #جل  �هللا  �Hسله  عندما 
(& فرعو' #ملئه، ليبشرهم 
برسالة �لسما|، #قد �عطا� 
 Hهللا عز #جل �يتني إلظها�
صدقه، كما جا| ^كر� ~ 
�لنحو  على  �لكرمي  �لقر�' 

 :éآل�
َ̂� ِهَي  ١. ﴿َفَأْلَقى َعَصاُ� َفِإ
َيَدُ�  َ#َنَزَ�   * مُِّبٌني  ُثْعَباٌ' 
لِلنَّاِظِريَن﴾  َبْيَضا|  ِهَي   �َ̂ َفِإ

(�ألعر�� ١٠٨-١٠٩ )
َ̂� ِهَي  ٢. ﴿َفَأْلَقى َعَصاُ� َفِإ
َيَدُ�  َ#َنَزَ�   * مُِّبٌني  ُثْعَباٌ' 
لِلنَّاِظِرين﴾  َبْيَضا|  ِهَي   �َ̂ َفِإ

(�لشعر�| ٣٣-٣٤ )

�حلا�ثة �لثالثة:
�لw جر.   �AHباملبا تتعلق   
 � موسى  سيدنا  بني 
#جا|  فرعو'،  #سحر� 

^كرها ~ �آليا. �لتالية :
ِ(مَّا  ُموَسى  َيا  ﴿َقاُلوْ�   .١

نَُّكوَ'   '�َ َ#ِ(مَّا  ُتْلِقَي   '�َ
�َْلُقْو�  َقاَ_  �ْلُمْلِقَني*  َنْحُن 
َ�ْعُيَن  َسَحُر#ْ�  �َْلَقوْ�  ا  َفَلمَّ
�لنَّاِ� َ#�ْسَتْرَهُبوُهْم َ#َجا|#� 
ِبِسْحٍر َعِظيٍم * َ#َ�ْ#َحْيَنا (& 
 �َ̂ َفِإ  bََعَصا �َْلِق   'ْ�َ ُموَسى 
َيْأِفُكو'َ﴾  َما  َتْلَقُف  ِهَي 

(�ألعر��: ١١٦-١١٨)
٢. ﴿َقاُلو� َيا ُموَسى ِ(مَّا َ�' 
 _ََّ#�َ نَُّكوَ'   '�َ َ#ِ(مَّا  ُتْلِقَي 
 � َ̂ َمْن �َْلَقى* َقاَ_ َبْل �َْلُقو� َفِإ
ِحَباُلُهْم َ#ِعِصيُُّهْم ُيَخيَُّل (ليه 
َتْسَعى*  �َنََّها  ِسْحِرِهْم  ِمن 
ِخيَفًة  َنْفِسِه  ِفي  َفَأْ#َجَس 
مُّوَسى* ُقْلَنا َال َتَخْف (ِنََّك 
ِفي  َما  َ#�َْلِق  �ْألَْعَلى*  �َنَت 
َيِميِنَك َتْلَقْف َما َصَنُعو� (ِنََّما 
َصَنُعو� َكْيُد َساِحٍر َ#َال ُيْفِلُح 
َفُأْلِقَي  �ََتى*  َحْيُث  اِحُر  �لسَّ
�َمنَّا  َقاُلو�   Íد ُسجَّ َحَرُ�  �لسَّ
َ#ُموَسى﴾   'َ#Hَُها ِبَر�ِّ 

(طه: ٦٦-٧١)
َحَرُ�  �لسَّ َجا|  ا  ﴿َفَلمَّ  .٣
 Íَقاُلو� ِلِفْرَعْوَ' �َِئنَّ لََنا َألَْجر
�ْلَغالِِبَني*  َنْحُن  ُكنَّا   ')ِ
لَِّمَن   Í ِ̂) َ#(ِنَُّكْم  َنَعْم  َقاَ_ 
مُّوَسى  َلُهم  َقاَ_  �ْلُمَقرَِّبَني* 
�َْلُقو� َما �َنُتم مُّْلُقوَ'* َفَأْلَقْو� 
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ِحَباَلُهْم َ#ِعِصيَُّهْم َ#َقاُلو� ِبِعزَِّ� ِفْرَعْوَ' (ِنَّا 
 �َ̂ لََنْحُن �ْلَغالُِبوَ'* َفَأْلَقى ُموَسى َعَصاُ� َفِإ
َحَرُ�  ِهَي َتْلَقُف َما َيْأِفُكوَ'* َفُأْلِقَي �لسَّ
�ْلَعاَلِمنيَ*  ِبَر�ِّ  �َمنَّا  َقاُلو�  َساِجِديَن* 
�Hَِّ ُموَسى َ#َهاHُ#'َ﴾ (�لشعر�| ٤٢-

(٤٩

�حلا�ثة �لر�بعة:
(سر�ئيل  ب�   Hعبو قصة  عن  تتحد³ 
�لبحَر عند مناهضة فرعو' �م #مطا7Hته 
(ياهم، #جا| ^كرها ~ سو�H �لشعر�| 
 bََفَأْ#َحْيَنا (& ُموَسى َ�ِ' �ْضِر� بَِّعَصا﴿
ْو7ِ  َكالطَّ  Oٍِفْر ُكلُّ  َفَكاَ'  َفانَفَلَق  �ْلَبْحَر 

�ْلَعِظيِم﴾ (�آلية: ٦٤). 
 

�حلا�ثة �خلامسة:
 � موسى  �ستسقا|  عن  تتحد³ 
 ~ #جههم  على  هامو�  عندما  لقومه 
صحر�| سينا|، فأمر� �هللا بضر� حجر 
ليخرÒ من حتته �ملا|، #هو ما ^كر ~ 

�آليا. �لتالية: 
ِ̂ �ْسَتْسَقى ُموَسى ِلَقْوِمِه َفُقْلَنا  )ِ#َ﴿ .١
ِمْنُه  َفانَفَجَرْ.  �ْلَحَجَر   bَبَِّعَصا �ْضِر� 
 ��َُناٍ ُكلُّ  َعِلَم  َقْد   Ëَعْين َعْشَرَ�  �ْثَنَتا 
مَّْشَرَبُهْم ُكُلوْ� َ#�ْشَرُبوْ� ِمن OِAِّْH �هللا َ#َال 
(�لبقر�:  ُمْفِسِدين﴾   ِ̧ Hَْأل� ِفي  َتْعَثْوْ� 

(٦١
 Ëْسَباط�َ َعْشَرَ�  �ْثَنَتْي  ْعَناُهُم  ﴿َ#َقطَّ  .٢

�ْسَتْسَقاُ�   ِ̂ )ِ ُموَسى   &) َ#َ�ْ#َحْيَنا   Ëَمم�ُ
�ْلَحَجَر   bَبَِّعَصا �ْضِر�   'ِ�َ َقْوُمُه 
َفانَبَجَسْت ِمْنُه �ْثَنَتا َعْشَرَ� َعْينË َقْد َعِلَم 
مَّْشَرَبُهْم......﴾ (�ألعر��   ��َُناٍ ُكلُّ 

(١٦١

ïص �حلديث �#ال عن �حلو�³7 �لثال³ 
�أل#& �ملذكو�H �عال�:

�ملفهوV �لر�ئج عند �لعامة �Gملفسرين:
�ملقاHنة  سبيل  على   7H#� �ألمر   |a7با
عامة  عند  ֲדا  �ملأخو^   ��لتفاس بعض 
�ملسلمني �ذ� �آليا.، فبالنسبة للحا7ثة 
�لقاها  "عندما   :�كث �بن  يقو_  �أل#& 
حية   &) �حلا_   ~ حتولت  (�لعصا) 
#سرعة   eلك� غاية   ~ هائلة  عظيمة 
�حليا.  من  ضر�  #�جلا'  �حلركة، 
�ضطر�با...  #�كثر�  حركة  �سرعه 
فلما عاين موسى ^لك #& مدبر� #� 
يعقب، �a � يلتفت من شد� ِفرقه." 
من  (�ألفعى)  "تضطر�  �يضا:  #يقو_ 
خلقها  عظم  مع  �لسريعة،  حركتها 
 bصطكا�# فمها  #�تسا�  #قو�ئمها 
�نياֲדا #�ضر�سها، Õيث ال متر بصخر� 
تتقعقع  فيها   ~  Hتنحد �بتلعتها،  (ال 

".7�# ~ �H7ا حاoكأ
 # ~ شر¥ ما حد³ لألفعى، عندما 
يقو_  فرعو'   &)  � موسى  ^هب 

 &) فتحولت  "فألقى عصا�   :��بن كث
 &) مسرعة  فاها  فاغر�  عظيمة،  حية 
�oا قاصد�  فلما �Hها فرعو'  فرعو'، 
#�ستغا³  سرير�  عن  �قتحم  (ليه، 
مبوسى �' يكفها عنه ففعل". #~ H#�ية 
يقو_  حيث   �كث �بن  يو7Hها   Jخر�
#هو  ثعبا'   &) حتولت  (�لعصا)  "(oا 
#�ضعة  فاها  فاحتة  �حليا.،  من  �لذكر 
حليها �ألسفل ~ �ألH¸ #�آلخر على 
فرعو'  �و  توجهت   Ä �لقصر،   Hسو
##ثب  منها  ^عر  �Hها  فلما  لتأخذ�، 
�uمن  #�نا  خذها  موسى،  يا  #صا¥ 
بك #�Hسل معك ب� (سر�ئيل، فأخذها 
موسى � فعا7. عصا". #~ H#�ية 
 ��خرo)" Jا" (�لعصا) 
لت على �لنا
فاoزمو�، #ما. منهم îسة #عشر#' 

�لفا قتل بعضهم بعضا".
موسى  بني   �AHملبا�  ~ حد³  #عما 
"(نه  يقو_:  فرعو'  #سحر�   �
 .H(موسى) عندما �لقاها (�لعصا)، صا
 ��H# تنينا عظيما هائال ^� قو�ئم #عنق
#�ضر��، #جعلت تتبع �حلبا_ #�لعصي 

ح· � ُتبق منها شيئا (ال تلقفته".
 ��لتفاس من  �القتباسا.  بعض  هذ� 
�^ها'  على  غلبت   wل� ֲדا،  �ملأخو^ 
�لعصا  حتو_   ~  Jتر #هي  �ملسلمني، 
بشكل فعلي، (& �فعى حقيقية عظيمة 
بأ#صا� غ� �عتيا7ية لألفاعي �ملعر#فة 
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لنا #~ عاملنا، #قد �فزعت هذ� �ألفعى 
فرعو' #�تباعه، #ُنسبت (ليها �لقصص 
�لw ال �صل �ا #ال منطق فيها. #�أل7هى 
لك، �' �خذ �ملسلمو' هذ�  #�ألمر من̂ 
 ،Aإلعجا� بطابع  #صبغوها  �لقصص 
�لذa منحه �هللا عز #جل ملوسى � 

تصديقا له �ما> �عد�ئه. 
  

Uطبيعة �ملعجز�
شك  ال  �نه   &) هنا،  �نو�   '� بد  ال   
~ كو' هذ� �حلو�³7 كلها معجز�. 
من �هللا عز #جل ملوسى �، (ال �ننا 
ال نأخذ ֲדذ� �لتفاس� �خلر�فية �ملعمو_ 
 wֲדا ~ فهم هذ� �ملعجز�.، كمثل �ل
 ~ J7ناها �نفا. كذلك فإننا ال نرH#�
 Hطا) حتت  �ملعجز�.   Ò�Hند� #جو� 
�لقو�نني �لطبيعية �ملعر#فة لنا، #^لك ألنه 
(^� ثبت #جو7 شي| معني �# حد³# 
حد³ ما بشكل قطعي #يصر¥ به �هللا 
عز #جل، �ب علينا �' نقبل به ح· 
لو � نستطع فهم �ملعجز�. #تفس�ها 
لنا،  �ملعر#فة  �لطبيعية  �لقو�نني  حسب 
#^لك أل' معرفتنا �ذ� �لقو�نني �د�7#، 
معينة  حقيقة  ننكر   '� بإمكاننا  #ليس 
على �سا� معرفتنا �ملحد#�7 هذ�. (ال 
�ننا ال بد �' نقر �نه لو حد³ كمثل 
�لقو�نني  كانت  فمهما  �حلو�³7  هذ� 
�لطبيعية �لw تس�ها غ� معر#فة لنا فهي 

�لطبيعية  �لقو�نني  تناقض   '� ميكن  ال 
�ملثبتة  �لعلمية  #�حلقائق  �إل�ية  #�لسنن 
قوله  من  �نطالقا  #^لك  لنا،  #�ملعر#فة 
تعا&﴿#لن جتد لسنة �هللا تبديال﴾، كما 
�حسن   aلذ� �خلالق  #جل  عز  �هللا   '�
كل شي| خلقه بنظم #قو�نني متجانسة 
بنفسه ~  �ل   '� ميكن  ال  #متناسقة، 
هذ� �لنظا> �لذa صنعه بيد�، ال لشي| 
سوJ �نه بنفسه قد صر¥ بذلك #فق 
�آلية �لسابقة، كما �نه عند �حلديث عن 
�ملعجز�.، ال بد من �لتفريق بني كو' 
كوoا  #بني  للعا�7  خاHقة  �حلو�³7 
خاHقة لقو�نني �لطبيعة، فليس ضر#Hيا 
 Oجة عن نطاHتكو' �ملعجز�. خا '�
لتحمل ~ طياִדا صبغة  �لقو�نني،  هذ� 
�ذ�  خاضعة  تكو'  قد  بل   ،Aإلعجا�
فيه  تكو'   aلذ� �لوقت   ~ �لقو�نني 
حجة  بذلك  لتكو'   ،a7عا  �غ �مر� 
#�ملرسلني،  �ألنبيا|   Oصد على  �7مغة 
منها،  �ملرجو  �ألÓى  ��د�  #هو 

#هذ� هو �ألمر �ألساسي �لذa يضفي 
�ألنبيا|،  حو�³7  على   Aإلعجا� صبغة 
بعيد�  خياال.  من  يعتريها  ما  #ليس 
فعند  #�لطبيعة.  �لو�قع  عن  �لبعد  �شد 
ملزمني  لسنا  �ألنبيا|،  ملعجز�.  تتبعنا 
#�خلر�فا.  �خلياال.  هذ�   aحتر  ~
 ^) فيها،   Aإلعجا� #جه  على  للوقو� 
نو�¥  مستتر� ~  �لوجه  هذ�  يكو'  قد 
أل#_  تغيب  قد  �ألحد�³،  من  معينة 
#هلة عن �نظاH �لقر�| #�ملفسرين، كما 

سو� �بينه الحقا.
قد  �ملعجز�.  هذ�  فإ'  �خر،   Ìمبع#  
�لطبيعية،  �لقو�نني   Hطا) حتت   ÒHتند
مع �نه ليس من �لعا�7 #ليس مما جناֲדه 
 '�  ،a7عتيا� بشكل  �ليومية  �حليا�   ~
�ألسبا�  هذ�  #تز�من  تضـافر   Jنر
#Aمـا'  مكا'   ~ #�ملسببـا.، 
ֲדا،  �خلاصـة  �ألحد�³  مع  #�حد، 
�لطـبيعية  �لظو�هر  هذ�  لـوقو� 

�إلعجـاAية.

... إال أننا ال بد أن نقر أنه لو حدث كمثل هذه احلوادث 
غ_  تس_ها   qال الطبيعية  القوانني  كانت  فمهما 
معروفة لنا فهي ال ميكن أن تناقض القوانني الطبيعية 
والسنن اإل�ية واحلقائق العلمية املثبتة واملعروفة لنا.....
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Uحقيقة هذ} �ملعجز�
نعو7 �آل' لشر¥ ما حد³ مع موسى 
� ~ �حلو�³7 �ملذكو�H �عال�، (^ 
�' حتو_ �لعصا (& �فعى �ملزعو> به ~ 
�حلاال. �لثال³ �أل#& �ملذكو�H �نفا، 
 ،�� ¦د³ بالطريقة �ملعر#فة بني �لنا
#^لك أل' �ملعجز�. �لw ُترJ من قبل 
�هللا عز #جل على يد �نبيائه ليست من 
قبيل �لسحر #�لشعو^�، بل (' �ا �هد�فا 
H#حانية عالية. �حد هذ� �ألهد�� هو 
 Hشعو #(ضفا|  #�ليقني  �إلميا'  ترسيخ 
من   �نفو  ~ �هللا  #¢افة   Jلتقو� من 
بالفعل  �لعصا  حتولت  فلو  يشاهدها، 
للشعو^�  �قر�  �ألمر  لكا'  �فعى   &)
 ') �حلقيقة   ~# نّ¿.  معجز�   &) منه 
�لقر�' ال يؤيد #جهة �لنظر �لw تقو_ 
بتحو_ �لعصا (& �فعى حقيقية، بل (نه 
� ¦د³ شي| من هذ� �لقبيل قط، #ما 
�و  �حلو�³7،  هذ�   ~ بالفعل  حد³ 
مبثابة JuH #كشو� قد �Hها موسى 
� لوحد� #هو ~ طريقه (& مصر، 
#�ألخرJ �شترb فيهما كل من موسى 
� #فرعو' نفسه مع قومه، #~ كل 
هذ� �حلاال. بقيت �لعصا كما كانت 
#� تتغ� �# تتبد_، #(منا قد سيطر �هللا 
موسى  من  �بصاH كل  على  عز #جل 
كشفا  ل�يهم  #ملئه،  #فرعو'   �

ير#' من خالله بأ' �لعصا تأخذ شكل 
�ألفعى، #هذ� ~ �حلقيقة ظاهر� H#حية 
شائعة حتد³ لإلنسا' �لذa يكو' ~ 
له   Ìيتس عا_، حيث  مستوH J#حي 
 Oنطا  ÒHخا  �Hمو�  Jير  '� عندئذ 
بالعني   Jُير  '� ميكن  ال  #ما  معرفته، 

�ملجر�7. 
حو�³7  �^كر  �ملثا_  سبيل  #على 
#هي  �إلسال>،  Aمن   ~ حدثت  مماثلة 
تطابق متاما ما حد³ مع موسى � 
حتت   ÒHتند #هي  #�تباعه،  #فرعو' 

:Ðكالتا Hنفس �لكيفية #�إلطا
جا|   wل� �لقمر   Oنشقا� حا7ثة   .١
^كرها ~ �لقر�' �لكرمي ~ سو�H �لقمر 
 wقتربت �لساعة #�نشق �لقمر﴾، #�ل�﴿
سيدنا  معجز�.  من  معجز�  كانت 
�مد �، فخالفا للتفس� �ملتد�#_ بني 
 � �لقمر   Oنشقا� فإ'  �ملسلمني،  عامة 
¦د³ هو �آلخر فعليا، بل (' ما حد³ 
هو �يضا كشف �شترb فيه سيدنا �مد 
� #�تباعه #معاHضو� من �لكفاH، فقد 

كأنه  �لقمر  به   �#�H كشفا  �هللا  ��Hهم 
 �يتغ  � فعلي  بشكل  �نه  Hغم  �نشق، 
متكامال  كامال  بقي  بل  يتبد_،   �#
#هذ� ال �الف قو�نني �لطبيعة #سننها.

كا'  عندما  #قعت   wل� �حلا7ثة   .٢
 J�فر ،Oجيش �ملسلمني يقاتل ~ �لعر�
�لعد#  جيش  �خلطا�  بن  عمر  سيدنا 
يطوO جيش �ملسلمني، #هو بعيد عنهم 
�ال� �ألميا_ على منe �ملسجد �طب 
يقو_  باملسلمني خطبة �جلمعة، فصا¥ 
ساHية  "يا  �ملسلمني  جيش  قائد  منا7يا 
ساHية  #�ما  �جلبل"  ساHية  يا  �جلبل.. 
�لند�|  بد#�H هذ�  قد Óع  �جليش  قائد 
#سط ضجيج �ملعركة #�Aيز �لسيو�، 
 ��H سوJ كشف  كا'  ما  هذ�  #كل 
#ضع  عن  �خلطا�  بن  عمر  سيدنا 
على  #تبعه  باملعركة،  �ملسلمني  جيش 
قائد  ساHية   ��H �خر  كشف   Hلفو�
�ذ�  ميتثل   '� (ال  له  كا'  فما  �جليش، 
�لند�| #ينقذ �ملسلمني من هزمية نكر�| 

كانت على #شك �' تلم ֲדم.

اهللا عز وجل عندما يريد أن يقيم احلجة على الكافرين، 
من املمكن أن يريهم هذه الكشوف علهم يتعظون بها 

ويؤمنون بالرسول املبعوث إليهم. 



٣٣

اجمللد العشرون، االعدد الثالث -  جمادى الثانية ورجب  ١٤٢٨ هـ - متوز / يوليو ٢٠٠٧ م

 wية �ملالئكة �لuH ٣. �حلا7ثة �لثالثة هي
�نز�ا �هللا عز #جل لنصر� �ملسلمني ~ 
 Jألخر� فقد كانت هي   ،Hبد معركة 
من قبيل �لكشف، حيث J�H �ملسلمو' 

#�لكفاH هذ� �ملالئكة ֲדذ� �لطريقة.
 Hسائل يسأ_، كيف ميكن للكفا �H#
�' ير#� JuH #كشوفا، خاصة �' هذ� 
�هللا  يهبها  �لصاحلة  #�لكشو�   Juلر�

لعبا�7 �ألبر�H؟
 '� هو،  �لسؤ�_  هذ�  على  #�جلو�� 
يقيم   '� يريد  عندما  #جل  عز  �هللا 
 '� �ملمكن  من  �لكافرين،  على  �حلجة 
يتعظو'  علهم  �لكشو�  هذ�  يريهم 
(ليهم.  �ملبعو³  بالرسو_  #يؤمنو'  ֲדا 
�ملثا_ هنالك حا7ثة تؤكد  فعلى سبيل 
(نه  حيث  �ألمر،  هذ�  #قو�  (مكانية 
قد a#H عن �¡ جهل �لذa كا' �لّد 
كا'  �نه   ،� �لكرمي  �لرسو_  �عد�| 
 Æألشخا� �ملا_ ألحد  من  مببلغ  َمدينا 
�لفقر�| �لغربا| ~ مكة، #� ير7 �' يعيد 
هذ� �ملبلغ (& صاحبه، فذهب (ليه �لن¿ 
�ملبلغ  هذ�  (عا�7  منه  يطلب   � �مد 
(& صاحبه فأعا�7 على �لفوH، فتعجب 
لطلب  تلبيته  من  جهل   ¡� �صحا� 
بعد�#�  علم  على  #هم   ،� �لرسو_ 
�¡ جهل للن¿ �مد �، فاستوضحو� 
على   J�H قد  �نه  فأجاֲדم  �ألمر،  منه 

جن¿ �لرسو_ �مد � 3لني عظيمني 
يريد�' �' ينهاال عليه #ميزقا�، فخا� 
uHية  فإ'   .� �مد  �لن¿  طلب   ðل#
�خر  كانت سوJ كشف  ما  �جلملني 
���H �هللا عز #جل أل¡ جهل لكي يهيبه 
#�عله ميتثل ألمر �لن¿ �، #هذ� 7ليل 
 Hلكفا�  Jير  '� �ملمكن  من  �نه  على 
 Juلر� هذ�  كمثل  معينة،  حاال.   ~
#�لكشو�، خاصة (^� كا' ��د� من 
 Oلك (عطا|هم حجة �7مغة على صد^

�لن¿ �ملرسل (ليهم.

 pهذ} �لكشو Vمفهو
بعد �' بينا �' معجز� حتو_ �لعصا (& 
#(منا  فعليا  حتد³   � �ملزعومة،  �فعى 
كانت كشفا من �هللا عز #جل ملوسى 
على   Òنعر  '� لنا  بد  ال  حوله،  #من 
 aلذ� �لكشف  هذ�  من  �ملرجو   Jملغز�
بد  ال  #هنا   .�للنا #جل  عز  �هللا   ��H�
�' ننو� (& �' �آليا. �لw حتدثت عن 
هذ� �لقصة قد #7H فيها ثالثة �#صا� 

للعصا #هي: 
١. �جلا' #تع� �ألفعى �لصغ�� سريعة 
 J�H عندما  �ستعملت  #قد  �حلركة، 
سيدنا موسى � �لكشف لوحد� ~ 

Hحلته من مدين (& مصر.
#قد   �jلكب� �ألفعى  #تع�  ثعبا'   .٢

مع  موسى  كا'  عندما  �ستعملت 
فرعو' #قومه. 

 ��٣. حية #معناها عاV فتع� �فعى كب
^كر  Çر7  عند  #�ستعملت   ��صغ  #�
 &) Oحتو_ �لعصا (& �فعى 7#' �لتطر

ما ير�� سيدنا موسى بنفسه. 
�لثالثة  �الستعماال.  هذ�  فإ'  #عليه 
� تكن عشو�ئية، #(منا �ستعملت كل 
منها ~ ظر� معني #بشكل مقصو7، 
ليكو' �ا معÌ خاÆ بالظر� نفسه، 
لذ� فال تناقض ~ �ستعما�ا Hغم �oا ال 

حتمل نفس �ملعÌ �حلر~.
لوصف  "جا'"  كلمة  �ستعما_  فعند 
�لعصا #�لw تع� �ألفعى �لصغ�� سريعة 
يرمز   '� #جل  عز  �هللا   7�H� �حلركة، 
بذلك ملوسى � �' ب� (سر�ئيل - 
قومه �ملتمثلني بالعصا ~ هذ� �لكشف- 
 ��سو� يتطوH#' بسرعة من �مة صغ
فرعو'  ¦طم   �كب ثعبا'   &) منحطة 
 wم سيكونو' �لوسيلة �لo� a� ،قومه#

حتطم فرعو' #جنو�7. 
^كر  عند  �نه  هنا  ^كر�  �جلدير  #من 
كلمة جا' ~ �آليا. �ملذكو�H �نفا � 
يذكر بأ' �لعصا قد حتولت (& جا'، 
جا')  (كأoا  #جل  عز  �هللا  قا_  #(منا 
#هذ�  (كأ')  �لتشبيه   ��7� باستعما_ 
7ليل على �' �لعصا � تتحو_ فعليا (& 



اجمللد العشرون، العدد الثالث -  جمادى الثانية ورجب  ١٤٢٨ هـ - متوز / يوليو ٢٠٠٧ م

٣٤

�فعى �# جا'.
 ~  �7Hلو�� حية  كلمة  �ستعما_   ~  ')
 #� ��سو�H طه #�لw تع� �ألفعى �لكب
 ،��لتعب حيث  من  خاصيته  له   ���لصغ
يقو_   '� �هللا   7�H� �لكشف  هذ�  ففي 
(سر�ئيل  ب�  شعب   '�  ،� ملوسى 
�لذa هو جامد ميت كالعصا، سيعطى 
موسى   a� هو  بو�سطته  جديد�  حيا� 
�، #^لك أل' كلمة حية حتمل ~ 

جذHها معÌ �حليا� #�حلركة.
ثعبا'، ~  �ستعما_ كلمة  فعند  كذلك 
#صف �لعصا ~ �حلا7ثة �لw جر. مع 
موسى � �ما> فرعو' #ملئه، فالعصا 
~ هذ� �لكشف ترمز (& �لوحد�، بينما 
�هللا   7�H� �لعد#، حيث   &) ترمز  �ألفعى 
عز #جل �' يقو_ ملوسى �، عندما 
Hمى �لعصا #حتولت (& ثعبا'، (نك يا 
موسى (^� تركت قومك �a ب� (سر�ئيل 
بينما  لك،  �عد�|   &) سيتحولو'  فإoم 
#عنايتك،  �Hيتك  حتت  حفظتهم   �^)
�مة متماسكة من   &) '#Hم سيتطوoفإ
�لصلحا|  #من  #علما|  نو�Hنيني  Hجا_ 
 Hلنو�# �لعلم  ֲדذ�  #ليشعو�  #�ألتقيا|، 
بتحو_  (ليه  ُيرمز  ما  #هذ�  غ�هم.   &)
�ألفعى (& عصا عندما �مسك ֲדا موسى 
مر� �خرJ. #هذ� أل' موسى � قد 
�عتذH ~ باa7| �ألمر عن مهمة (صال¥ 

ب� (سر�ئيل، �لw كانت تبد# له مهمة 
شاقة، فعّلمه �هللا بو�سطة هذ� �لرuيا �' 
#Hعايته  ֲדم  عنايته   Jمبد  àمنو �ألمر 

�م.
#هذ� بالفعل ما يؤكد� تاHيخ ب� (سر�ئيل 
عندما تركهم سيدنا موسى، #ترb �خا� 
�هللا  فنبذ#�  له،  خليفة  قومه  مع   '#Hها
#بد�#� بعبا�7 �لعجل، #حتولو� (& �عد�| 

لسيدنا موسى �.
لقد تطرقنا ح· هذ� �لسطوH (& �لرuيا 
مع   #� لوحد�  موسى  سيدنا  �Hها   wل�
حد³  ملا  بالنسبة  #�ما  #ملئه،  فرعو' 
�آلية  تقو_   ^)  ،�AHمبا �لسحر� من  مع 
�لكرمية ﴿�' �لق عصاb فإ^� هي تلقف 
لقف:  كلمة   Ìمع  ') يأفكو'﴾،  ما 
#لقف  �بتلعه   a� �لطعا>  لقف  يقا_ 
بسرعة  به  #�مسك  �خذ�   a� �لشي| 
 Ìلغش #�خلد��، فاملع� a� إلفك� Ìمع#
#يرمز  �بتلع،  هو  لقف  لكلمة  �حلر~ 
�لر#حانية  بالقو�  �ملؤيد�  �لعصا   '�  &)
للن¿ موسى �، #�لw �لقيت بأمر من 
كل  #فضحت  �ظهر.  قد  تعا&،  �هللا 
#�خلد��،  �لغش  من  �لسحر�  عمله  ما 
حتطيم  طريق  عن   ��لنا �ما>  #حطمته 
فعل   �تأث حتت  كانت   wل�  Hألمو�
#ُخد�  #عصي  حبا_  من   - �لسحر� 
�لنا� برuيتها كأoا تسعى - (& حطا>. 

#مما يد_ على ^لك �' �آليا. ال تقو_ 
�لسحر�،  #عصي  حلبا_  �لعصا  بابتال� 
غشهم   a� يأفكو'،  كانو�  ما  #(منا 
هو  #�خلد��  �لغش   '� #مبا  #خد�عهم، 
يكو'   ،��سو  #�  �ملمو  �غ شي| 
تبطل،   a� �آليا.  تلقف ~ هذ�   Ìمع
�ثر  #فضحت  �بطلت   a� �بتلعت  فهي 
بتأييد  #خد�عهم،  #غشهم  سحرهم 
�لعليا.  يد�  #(شر��  #جل  عز  �هللا  من 
�آليا.  كل   '� ^كر�،  �جلدير  #من 
تقو_   �AHملبا� هذ�  عن  تتحد³   wل�
 #� لقفت   wل� هي  �لعصا   '� بوضو¥، 
 &) تتحو_   �# �لسحر�،  صنع  �بتلعت 
ثعبا' كما يقو_ �ملفسـر#'،#هذ� Õد 
كل  بطال'  على   ¹Hصا 7لـيل  ^�ته 
ُ�حلقـت   wل� �خلر�فية  �لقـصص  تلك 

ֲדذ� �ملعـجز�..
(يتبع) 

:
�ملصا�
لسيدنا  #�حلق  �ملعرفة  �لعقالنية،  �لوحي،   .١
للمسيح  �لر�بع  �خلليفة  �هللا  
ه H 
د � طاهر 

�ملوعو7 �
.�٢. تفس� �لقر�' البن كث
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 Èلثا� �خلليفة  
د � �مو7  �لدين   �بش لسيدنا 

للمسيح �ملوعو7 � 


