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 حضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د
�ملصلح �ملوعو0 �

�خلليفة �لثا~ حلضر\ �إلما^ �ملهد< �

:w�R0 من

KA

في �حا� �لقر��

ُكْنُتْم   �ْ�ِ  �َقْوِ َيا  ُموَسى  ﴿َ%َقاَ$ 

ُكْنُتْم   �ْ�ِ ُلو�  َتَوكَّ َفَعَلْيِه  ِباهللا  َ,َمْنُتْم 

ُمْسِلِمَني﴾ (يونس: ٨٥)

�لتفسـ0: 
قائًال:  شعبه  موسى  سيدنا  ينصح 
كاملة،  ثقة  باهللا  تثقو�   �8 عليكم 
موقنني بأ� �لذ< 8نتم بصد0 
جنا�� 

هو مطلب ¾ا�< يريد �هللا حتقيقه.
هنا@ �لكثW من �لناw �لذين ينا��0 
�لكن  �لقومية،  �لقضية  باسم  �لقو^ 
�لقر�� �لكرمي ¨ �بذ هذ� �لتسمية، 
يضع   �8 على  �إلنسا�  يساعد  مما 
كما  �0ئًما،  عينيه  نصَب  �هللا  Rضى 

.\Wمن قيو0 �لعنصرية �خلط �Rّر�
كنتم   �
﴿ تعا�  قوله  �يبد� 
با0§   V ��ئد\  �لًة  مسلمني﴾ 
قا/ ﴿
� كنتم   �8 
. سبق  �لر8<، 
 V بز�ئد  ليس  �لكنه  باهللا﴾،  �منتم 
�لو�قع، �
منا جيئ لبيا� معًنى جديد، 
.لك 8نه 
.� ُ.كر �إلميا� 
��g �إلسال^ 
�لطاعة   >8 �لكامل..  �ليقَني  فيع� 
عندئذ  باإلسال^  ير�0  بينما  �لقلبية، 
�آلية:  من  فاملر�0  �لظاهر\.  �لطاعة 

مياًنا كامًال،  باهللا  تؤمنو�  
.� كنتم 
 \Rبصو  �Rا� تتذ�قو�   �8 �تريد�� 
عملية، فعليكم �8 تتوكلو� على �هللا 

سبعة دروس
 حتقق التقدم القومي ألي أمة 
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�حد� مفوِّضني 
ليه 8موRكم كلها.
 �8 �ب  8نه  بذلك  �هللا  بّين  لقد 
 Wتغي  �
 �حلقيقي  �إلميا�  يؤ0< 
�ملؤمن   �8 �لعلم  مع  �ألعما/،   V
 Á �لبد�ية   V مؤمًنا  يكو�  �حلقيقي 
�إلميا�  ضعيف  8ما  مسلًما،  يصبح 
 Wيص  Á �لبد�ية   V مسلًما  فيكو� 
�ألعما/   V يبد8  هذ�  أل�  مؤمًنا، 
قلبه  فيكتسب  سطحية  بد�ية  �8ًال 
بذلك قو\ تد�Rية حÂ يصبح مؤمًنا 
�لقو<  �إلميا�  8ما صاحب  حقيقًيا. 
�لبد�ية  منذ  8عماله  فتكو�  �حلقيقي 
نابعًة من 
ميا� .�Ã، أل� Rقيه Rقي 
.�Ã �ليس مكتَسًبا مما حوله، فتبد8 
�لباطن  Rحلة 
صالحه �طهاRته من 
�إلميا�  صاحب  �لكن  �لظاهر.   �

�لضعيف يكو� �RتقاR� �Äتقاgً طفيلًيا 
يتم مبساعد\ من حوله من �ملؤمنني، 
من  
صالحه  Rحلة  تبد8  لذلك 
 W8ُش هذ�   �
� �لباطن،   �
 �لظاهر 
V قوله تعا� ﴿قالت �ألعر�sُ �مّنا، 
8سلمنا  قولو�  �لكن  تؤمنو�   ¨ قل 
قلوبكم﴾   V �ُإلميا� َيدخِل  ا  �لـمَّ
(�حلجر��: ١٥).. 8< 8نكم ُ�ّفقتم 
 �8  - �ملسلمني  صحبة  بفضل   -
فحسب،  ظاهرًيا  تقليًد�  تقّلد�هم 
فال تّدعو� �إلمياَ�، ألنكم ¨ تقطعو� 

بعد مرحلة تطهW �لقلب.

َال  6َبََّنا  ْلَنا  َتَوكَّ �هللا  َعَلى  ﴿َفَقاُلو� 
َنا  اِلِمَني * َ%َنجِّ َتْجَعْلَنا ِفْتَنًة ِلْلَقْوِ� �لظَّ
�ْلَكاِفِريَن﴾   ��ْلَقْوِ ِمَن  ِبَرْحَمِتَك 

(يونس: ٨٦ - ٨٧).

�لتفسـ0:
للقو^  فتنًة  قو�م ﴿Rبنا ال جتعْلنا   �

ر مبفهومني؛  يفسَّ  �8 �لظاملني﴾ ميكن 
 gنسي 8عماًال  نأِ�  تَدْعنا  ال  �أل�/: 
ألعد�ئك  ֲדا  �نتيح  0ينك   �
 ֲדا 
فرصة ��جو^ عليه. ��لثا~: ال جتعلنا 

عرضًة الضطها0 �لظاملني.

 �ْDَ َ%Dَِخيِه  ُموَسى  �َلى ِ ﴿َ%Dَْ%َحْيَنا 
ُبُيوًتا َ%�ْجَعُلو�  ِلَقْوِمُكَما ِبِمْصَر  َتَبوَّ, 
ِر  َ%َبشِّ  Iََال �لصَّ َ%Dَِقيُمو�  ِقْبَلًة  ُبُيوَتُكْم 

�ْلُمْؤِمِنَني﴾ (يونس: ٨٨)

:Lلكلما� Mشر 
تَبوَّ�: تبو8َّ �ملكاَ� �به: �ªذ� %لًة �8قا^ 

.(sألقر�) .به
يقا/:  �جلهُة،  �لنوQُ؛  �لِقبلة:  ِقبلًة: 
صحٍة؛  جهُة   >8 قبلٌة  �ألمر  �ذ�  ما 
 .gشي من  ُيستقبل  ما  كلُّ  �لكعبُة؛ 
0ِبر\:  �ال  ِقبلة  هذ�   V له  ما  يقا/: 
8< �جهة. �جعلو� بيوتكم قبلًة: 8< 

.(sألقر�) متقابلًة

�لتفسـ0: 
لقومكما   �gَتَبّو  �8﴿ تعا�  قوله 
كانو�  �8م  يع�  ال  بيوًتا﴾  مبصر 
�لبا0ية V �خليا^، فأمرهم   V يعيشو�
يقيمو�   �8 �ملر�0  
منا � �لبيو�،  باªا. 
�لتعا��  من  ليتمكنو�  متجا�Rين 
8يًضا  �هذ�  بينهم.  فيما  ��ملساعد\ 
نوQ من ��جر\، بل هو 8مر طبيعي، 
 V �0ئًما  تعيش  �لضعيفة  �لفئا�  أل� 
 V فمثًال،  �ملد�.   V جتمعا�  شكل 
بال0نا (��ند) هنا@ 8كثرية للمسلمني 
8قلية   wند����  sبنجا مقاطعة   V
 V يعيشو� wفيها، �لذلك جند ��ند�
مد�ا بعد0 8كC نسبًيا، 8ما V مقاطعة 
فيها   wند��� فيشكل  بر0يش،  8تر 
�ألكثرية، �لذلك جند سكا�ا �ملسلمني 

يعيشو� V مد�ا بعد0 8كC نسبًيا.
بيوتكم  ﴿��جعلو�  تعا�  قوله  8ما 
معاٍ�،  بعد\   �Wتفس فيمكن  قبلًة﴾ 

� ما "للقبلة" من معاٍ� Íتلفة.  Ïنظر
تعا�  �هللا   �8 �8 صّرحت  سبق  �قد 
قد �ستخد^ V �لقر�� �لكرمي كلما� 
 �8 فيمكن  عديد\،  مدلوال�   ��.
�ينسجم  يتفق  ما  كل  منها   Rتاª
مع �لسيا&. فبالنظر 
� معاٍ� Íتلفة 
للِقبلة، ميكن �8 تع� �جلملة ما يلي:

١ - �ب �8 تعيشو� مًعا. .لك �8 
�لبيو� لن تكو� متقابلة 
ال 
.� عاشو� 
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^جتمعني متجا�Rين.
٢ - �ب �8 تتعا�نو� فيما بينكم. 
�لبيو�  �ªا.  من  �لغاية   �8 .لك 
مساعد\  عليهم  يسهل   �8  \Rملجا��

بعضهم بعًضا.
 V �لبيو�  تبنو�   �8 �ب   -  ٣
جهة ��حد\.. 8< �8 تعيشو� حتت 
لتحقيق هد�  �تعملو�  ��حد  نظا^ 

موّحد.
من  بيوتكم  تكو�   �8 �ب   -  ٤
 �
 بذلك   R8شا �قد  ��حد.   Qنو
 Wعالقة قوية بني �لغ� ��لفق \Rضر�
 �8� �لقومي،  �لرقي  لتحقيق  منهم 
��حد،  طابع  كلهم  للقو^  يكو� 
 Òقف�� منهم  ��حد  كل  يكو�   �8�
 Óعا  �.
 8ما  8صحابه،   حا/  على 
 V �ُبينما با� 8خو �لقصر   V 8حد
�لكوÔ ��0 �8 يتفقد .�@ حا/ هذ� 
فمن �لصعب �8 ينشأ بينهما تر�بط 

قو<.
�لصال\﴾  ﴿�8قيمو�  تعا�  �بقوله 
 gلدعا�  \Rضر�  �
 8نظاRهم  �ّجه 
 �
 Wلعمل مبثابر\، أل� �إلقامة تش��

مع� �لثبا� ��ملد��مة.
سبعة  �آلية  تعّلم   ،Rباختصا�
8مـة  8ية  تستـطيع   w�R0
تقـدًما  ֲדا  بالعـمل  حتقق   �8
هي:   w�Rلد� �هـذ�  قومـًيا، 

�لَوحـد\،   ،Qالجـتـما�
�لتعـا��، �لنظا^، �لتر�بط بني �لغ� 
على  �ملثابر\   ،gلدعـا�  ،Wلفـق��

�لعمل.
�لنصيحة  �آلية  توّجه   Wألخ�  V�
ِر  ﴿�بشِّ �تقو/  �لقو^  �عيم   �

برفع  عليك   >8 �ملؤمنني!!!.. 
 Rألخبا� بذكر  8تباعك  معنويا� 
�لساR\ �م، أل� �ليأw ��لقنوk هو 

8كC �آلفا�.

,َتْيَت  �نََّك ِ 6َبََّنا  ُموَسى  ﴿َ%َقاَ$ 

 Iِْمَو�ًال ِفي �ْلَحَياDَ%َ يَنًةQِ Rَُِفْرَعْوَ� َ%َمَأل
6َبََّنا  َسِبيِلَك  َعْن  ِلُيِضلُّو�  6َبََّنا  ْنَيا  �لدُّ
َعَلى   َ%�ْشُدْ Dَْمَو�ِلِهْم  َعَلى  �ْطِمْس 
 Yَُقُلوِبِهْم َفال ُيْؤِمُنو� َحتَّى َيَرُ%� �ْلَعَذ�

�ْألَِليَم﴾ (يونس: ٨٩)

:Lلكلمـا� Mشر 
�عليه:   gَلشي� طمس  
طمْس: 
 sألقر�) 8ََثَر�  �ستأصَل  8هلكه؛ 

��ملعجم �لوسيط).
عليه  °ل  عليه:  َشدَّ  8ُْشُد0ْ: 

.(sألقر�)
قوله   V �ملفسرين  بعض  قا/  �قد 
بأ�  قلوֲדم)  على  (��شد0ْ  تعا� 
�جعْلها   >8 (�لقرط×)  ها  َقسِّ معنا�: 
 �قاسيًة، �لكنا ¨ نعثر على هذ� �ملع

V �لقو�ميس.
به.  ُيتزّين  ما  �لزينة:  �ينًة: 

.(sألقر�)
 Cمع �لعلم �8 �لقر�� �لكرمي قد �عت
كقوله  �ينًة   ¤Rأل� على  ما  كّل 
 ¤Rأل� على  ما  جعلنا  
نا ﴿ تعا�: 
ّ¾ى  بل   ،(٨ (�لكهف:  �ا﴾  �ينًة 
�حليا\ �لدنيا 8يضÒ �ينًة كقوله ﴿8منا 
�حليو\ �لدنيا لعٌب ��ٌو ��ينٌة �تفاخٌر 

أمة  أية  تستطيع  دروس  سبعة  اآلية  تعّلم  وباختصار، 
الدروس  وهذه  قومًيا،  تقدًما  بها  بالعمل  حتقق  أن 
ال;ابط  النظام،  التعاون،  الَوحدة،  االجتماع،  هي: 
العمل. على  املثابرة  الدعاء،   ،Jوالفق  Lالغ بني 
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بينكم �تكاُثٌر V �ألمو�/ ��أل�ال0﴾ 
"�ينة  8طلق  �لكنه   ،(٢١ (�حلديد 
�ألمو�/  على  خاصة  �لدنيا"  �حليا\ 
��أل�ال0 فقط كقوله ﴿�ملا/ ��لبنو� 
�ينُة �حليو\ �لدنيا﴾ (�لكهف: ٤٧). 
�عندما َ.َكَر �لزينة V معر¤ �حلديث 
عن ضال/ �ألمم فقد 0�R8 ֲדا 8يًضا 
��لبنو�.  �ملا/  �لدنيا 8<  �حليا\  �ينَة 
 Âل� �آلية  �لزينة V  هذ�  8ما كلمة 
8ُطلقت  فقد  تفسWها  بصد0  �ن 
�ألمو�/،   ��0 �أل�ال0  على  فقط 

. 8ضا� 
� جانب �أل�ال0 كلمة 
�ألمو�/ �ل� هي V �لو�قع جزg من 
 �.
�ينة �حليا\ �لدنيا، أل� �لقاعد\ 8نه 
�لكلمة .�� مدلولني �ُ.كر  كانت 

ال  ֲדا  ير�0  فال  �جلملة   V 8حد¢ا 
مثًال  خذ��   .Rملذكو�  Wغ �ملدلو/ 
تع� عموًما  فإ�ا   “gكلمة ”�إلسر�
�لسفر بشخص ما ليًال، �لكنها تع� 
¥ر0 �لسفر 8يًضا، كما جاV g قوله 
بعبد�   X8سر �لذ<  تعا� ﴿سبحا� 
هنا   gفاإلسر�  .(٢  :gإلسر��) ليًال﴾ 
�لليل  .كر  ألنه  فقط،  �لسفر   �مبع


� جانبه.

�لتفس0:
 ال تع� �آلية �8 �هللا جّل شأنه �تى 
 �8 ֲדد�  �8مو�ًال  �ينة  فرعو�   /َ�

 V ^منا �لال
� ،wيقومو� بإضال/ �لنا
 \R�Wلص�  �مع على  تُد/ُّ  (ليضلو�) 
 ، ِّsR يا  
نك   :���ملع ��لعاقبة، 
�تيتهم �ينة �8مو�ال، �لكنهم، بدًال 
 ��Rصا عليها،  يشكر�@   �8 من 
ُيضلُّو� �لناw. �هذ� 8سلوs يعبَّر به 
8شدَّ  ما  يقو/:  �ألسف، حيث  عن 
8صبحو�   .
 �لقو^،   gهؤال شقا�َ\ 
ناكرين �ذ� �لنعمة �إل�ية �لعظيمة، 

!Òبل ُيضلُّو� �آلخرين 8يض
َير��   Âيؤمنو� ح تعا� ﴿فال  �قوله 
قوله  على  عطف  �ألليم﴾   sلعذ��
عن  ليضلو�  ��ملر�0:  (ليضلو�)، 
يَر��   Âح يؤمنو�  �لكيال  سبيلك 

�لعذ�s �ألليم.
�8ما قوله ﴿Rبنا �طِمْس على 8مو��م 
�لة  فهو  قلوֲדم﴾  على  ��شد0ْ 
معترضة. �هو 0عاg عليهم �ال شك، 
 ،gسي gحلقيقة ليس بدعا� V لكنه�
ليس  ألنه  �م،   Wخ  g0عا هو  بل 

بدعاg شخص غاضب ناقم عليهم، 
مشفق  Rحيم  ن×   g0عا هو  
منا �
يا   :� موسى  فيه  يقو/  عليهم. 
�8مو�ًال،  �8ال�0ً  8عطيتهم  لقد   ،sR
لك  يكونو�   �8 ֲדم  �حلر<  �كا� 
لصنيعك   ��Rصا �لكنهم  شاكرين، 
Ûيث  نكر��م  جتا��  �قد  ناكرين. 
 ��gم بد��8 يضلو� �آلخرين، �سا�

لدRجة �8 قلوֲדم لن متيل  
ليك 
ال 
 Q8تضر فإن�  �ألليم.   sلعذ�� برÄية 
�تعّرضهم  8مو��م  تدّمر   �8 
ليك 
عّلهم  �8ال0هم   V مؤملة  لصدما� 
فأِ�   ،Xد�� سبيل   �
 يعو��0 

بالعذ�s من 8جل هد�يتهم. 
يعذֲדم   �8 تعا�  �هللا  يدعو  
نه 
سبب  أل�ا  �8مو��م  بأ�ال0هم 
 ��.�8 فإ.�   ،Xد�� عن  ��ر�فهم 
 �
 �مالو�  
� صو�ֲדم  Rجعو�  فيها 
 gبدعا ليس  فهذ�   ،�.
�  .Xد��
عليهم �
منا هو 0عاg �م، ألنه ليس 
لضال�م �
منا �د�يتهم. ال جر^ 8نه 
يدعو عليهم بالعذ�s، �لكن �لذين 
بالعذ�s يصبح هذ�  
ال  يهتد��  ال 
�لدعاR g°ًة �م. �مثاله كأ� يطلب 
�لطبيب  من  �ملريض   sR8قا 8حُد 
�لفاسد كيال يسر<  يبتر عضو�   �8
فسا�0 
� �جلسم كله، فال شك �8 
كذلك  باملريض.  R°ة  هذ�  طلبه 

ليس  فهذا  وإذن، 
هو  وإمنا  عليهم  بدعاء 
ليس  ألنه  Uم،  دعاء 
Uدايتهم.  وإمنا  لضالUم 
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٨

�حلقيقة   V � موسى   g0عا كا� 
 sٍَعذ�  gَ0عا ال  �شفقٍة  R°ٍة   gَ0عا

�نقمٍة.
قلوֲדم﴾  على  ﴿�شد0ْ  تعا�  �قوله 
 V للصدما�  تعريضهم  يع� 
بطريقني؛  يتم  �هذ�  �8ال0هم. 
�8ال0هم  على  يصب   �8 �أل�/: 
��لثا~:  ��آلال^،  �ملصائب   Q8نو�
أل�  �إلميا�،   �
 �8ال0هم  يوّفق   �8
تر@ �أل�ال0 0يَن �آلباg ��نضمامهم 

� صفو� �لعد� ميثل صدمة مؤملة 
�من   V هذ�   Tحد �قد   .gلآلبا
8عد�ئه  �8ال0  قِبَل  حيث   ،� �لن× 
 � موسى  �من   V 8ما  �إلسال^، 
�لفرعونيو� فقط مبو�  فقد عوقب 

�لِبكر من �8ال0هم.
�مما يد/ على �Rعة �لترتيب �لقر�~ 
�هللا  8نز/  عما   Tحتّد عندما  8نه 
�لزينة  .كر  قّد^  �لنعم  من  عليهم 
- 8< �أل�ال0 - على .كر �ألمو�/ 
�لكنه  �8مو�ًال)،  (�ينًة  قا/:  حيث 
عَكَس   sلعذ�� عن  �حلديث   Xلد
على  �طمْس  ﴿Rبنا  �قا/  �لترتيب 
8مو��م ��شد0ْ على قلوֲדم﴾ �.لك 
نعمة  من  8غلى  �أل�ال0  نعمة   �8
عند  بالتقدمي  8حق  فكا�  �ألمو�/، 

.كر  عند  8ما  �لنعم،  عن  �حلديث 
�لعقابني  8خّف  .كر  فقد   sلعقا�
 Xهتد� �.
 ،sR �8ًال. �كأنه قا/: يا
نتيجة نقٍص V �ألمــو�/   gهؤال
 gٌبــال ميّسهم   �8  ��0 فحسب 
 �
V �8ال0هــم فاغفر لـهم، �
 gبال عليهم  فأنـِزْ/   ينتهـو�   ¨

ُيصيب �8ال0هم لعلهم يهتد��.
ترتيب  �Rعة   �Cُي  .
 �لبيا�  هذ� 
�لقر�� فإنه يكشف 8يًضا عما كا� 
سيدنا موسى � يكّن V قلبه من 

8Rفة �R°ة بالقو^.
�عتر�ًضا   >Wه� �لقسيس   R8ثا لقد 
يعز��  �لذ<   gلدعا�  �
 قا/:  حيث 
عما  Mتلف  موسى   �
 هنا  �لقر�� 

�V 0R �لتو�R\؟
��جلو�s: �8ًال: 
� Íالفة �لقر�� ملا 
خالف  8نه  يع�  ال   \�Rلتو�  V  0R�
 >Wه�  �
 �ثانًيا:   .sلصو��� �حلق 
�د بني �لدعاgين �ختالًفا ألنه يفّسر 

ال � خاطًئا،   �Wًتفس �لقر�نية  �آلية 
فليس بينهما 8< �ختال� V �لو�قع.

ْعَوُتُكَما َ Dُِجيَبْت  َقْد  ﴿َقاَ$ 
َفاْسَتِقيَما َ%َال َتتَِّبَعا�ِّ َسِبيَل �لَِّذيَن ال 

َيْعَلُموَ�﴾ (يونس: ٩٠).

 �لتفس0: 
قائًال:  8حد  هنا   /gيتسا  �8 ميكن 
هو  ��حد  من شخص   gلدعا� كا� 
 sموسى �لكن �هللا يوّجه هنا �خلطا

لالثنني: (قد 8ُجيبْت 0عوتكما)؟
��جلو�s: لقد �V 0R �لدعاg كلمة 
يؤكد  مما  للجمع،  هي  �ل�  (Rبنا) 
�8 �لدعاg كا� من كليهما: موسى 
�لذلك  �لسال^،  عليهما   ��Rها�

جاg �جلو�s لالثنني.
�قوله تعا� (�ال تّتبعاِ�) شرUٌ لقوله 
�لنهي  هذ�  يع�  �ال  (فاستقيما). 
يتبعو�  �هللا   g8نبيا  �8 
ليهما  �ملوّجه 
بل  �جلّها/،  �م  يقو/  ما  �لو�قع   V
يسعى  سو�  �لعد�   �8 منه:  �ملر�0 
إلبعا0كم عن ��د�، فعليكم بأخذ 
�حليطة ��حلذR منه، �ال تلقو� باًال ملا 
يقابلونكم به من 8قو�/ تافهة ��هية 
مما قد يبعدكم عن غايتكم �حلقيقية.

�ْلَبْحَر  �ْسَر�ِئيَل ِ ِبَبِني  ﴿َ%َجاَ%Qَْنا 
َبْغًيا   Rَُ%ُجُنوُ ِفْرَعْوُ�  َفَأْتَبَعُهْم 
6ََكُه �ْلَغَرcُ َقاَ$ ْDَ �dَ�َ%َعْدً%� َحتَّى ِ
,َمْنُت Dَنَُّه ال ِ�َلَه ِ�الَّ �لَِّذe ,َمَنْت ِبِه 
�ْلُمْسِلِمَني﴾  ِمَن  َ%Dََنا  �ْسَر�ِئيَل ِ َبُنو 

(يونس: ٩١).
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:Lلكلما� Mشر
تعّد��  �ملوضَع:  جا��  جاَ�ْ�نا: 

.(sألقر�)
8َْتَبَع: قا/ �ألصمعي: تبعه: حلقه �8 
R08كه، �8تَبَعه: َتِبَع 8ََثَر�، R08كه �8 
 �.
 �.لك  َتِبَعه  يدRكه.�8تَبَعه:   ¨

.(sألقر�) كا� سبقه فلحقه
�قـَته  بلغ   :gُلشي�  @R08  :@َRَ0ْ8َ

.(sألقر�)

�لتفسـ0: 
�آلية   V شأنه  جّل  �هللا  �ّضح  لقد 
بالسياسة  تتعلق  هامة  0ينّية  مسألًة 
 ��Rحلكم، حيث بّين 8نكم مأمو��
�لكنه  �مللك،   �8 �حلاكم  بطاعة 
�جلأ  0ينكم   R8مو  V تدخل   �.


عليكم   Cجل�� �لقسر  �ستخد�^   �

 �8 فعليكم  �حلق،  عن  ل0ّWكم 
ִדاجر�� من بلد�. 8ما 
.� حا/ ��0 
هجرتكم فقد صاV R عد�0 �لطغا\ 
ألنكم  %اRبته،   Òشرع لكم  ��و� 
�يكو�  �حلق  على  تكونو�  عندئذ 
هو على �لباطل، �لن ُتعتÍ Cالفتكم 
8نه  .لك  ��لقانو�.  للحق  له Íالفًة 
كما ال �ق ألحد �8 يعيش V بلد 
ما �هو Íالف لقو�نني تلك �لبال0، 
كذلك متاًما ال �ق حلاكٍم �8 ُيكر� 
بالرغم  بلد�   V �لعيش  على  8حًد� 
�لقائمة  �حلا0\  �لدينية  �خلالفا�  من 

هنا@.
�قوله تعا� (َبْغًيا) يع� 8نه ما كا� 
لفرعو� 8< حق قانو~ الضطها0هم، 

8نه ¨ يعد لديه  (َعْدً��) يع�  �قوله 
8< حق 8خالقي كذلك.

�ما نطق به فرعو� عند �لغر& يد/ 
.لك  �َتذلـله.  هو�نه  غاية   على 
موسى"   sبر "�منُت  قا/  لو  8نه 
أل�   ،ÏWكث تذّلل  قد  يكو�  ال 
بيته   V  Ýتر قد  كا�   � موسى 
بالتقدير  �لقو^   Xلد �ظى  �كا� 
�لغر&  عند   sتا �لكنه  ��الحتر�^، 
�لذ<  
ّال  
له  ال  8نه  ﴿�منُت  قائًال: 
�منْت به بنو 
سر�ئيل﴾ �كأمنا قا/: 
 ،gصانعي �للَِّبن هؤال sمن برÄ8 ن�

 g�R0���  Rباحتقا يعاملهم  كا�   .

8عما/   V 
ياهم  ًر�  مسخِّ شديدين، 

�لطني ��للَِّبن.

ــي ــان ـــن زم ــت بـــالـــقـــوت م ــع ــن ق

يــقــولــوا أن  الــنــاس  مــن  خــوفًــا 

ــا ـــن مـــالـــه غــنــيً ــت ع ــن ـــن ك م

ــقــص ـــني ن ـــع ـــــــي ب ومـــــن رآن

ّمت بـــعـــني  ــــــــي  رآن ــــــن  وم

ـــن الـــهـــوان ــي ع ــس ــف وصـــنـــت ن

ـــالن ـــى ف ـــل ـــــالن ع فـــّضـــل ف

ــي ــان ــف ج إذا  ــــي  ــــال أب ــــال  ف

ـــــي ـــــه بـــالـــتـــي رآن ـــــت رأي

ــــه كــــامــــل املـــعـــانـــي ــــت رأي

�إلما^ �لشافعي (R°ه �هللا)




