احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة وأمت التسليم على نبينا دمحم ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
مواقف القرآن اليت تدعوان للوقوف عليها واالستبصار هبا يف مسريتنا يصعب حصرها ،ومن تلك املواقف
قوله تعاىل :ﱡﭐﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩﱠ
[األعراف.]821:
تبني اآلية موقف القائد املوقن أبمر هللا حيث يعلم أتباعه أهم أسباب الثبات وهي :االستعانة ابهلل والصرب،
يبني هلم أن األرض هلل يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقني.
وفيها :أن تقوى هللا من أهم أسباب النصر؛ ألن العاقبة للمتقني وليست للظاملني وال للمارقني ،ليست
للمنهزمني وال للمجرمني وال للخائنني.
أخي القائد؛ أخي اجملاهد؛ متعن املوقف يف اآلية الكرمية وراجع نفسك ،فالعاقبة للمتقني.
ويقابله موقف املنهزمني الذين أرهبتهم منظومة فرعون اجلاهلية ،حيث أثر االهنزام يف نفوسهم حىت جبنوا
وهم يف جيش نيب مؤيد من هللا ،ال شبهة فيه ،ولكن هذا حال اجلبناء :ﱡﭐ ﱁﱂﱃ ﱄﱅﱆﱇ ﱈﱉ
ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱠ [املائدة.]22:
وقد بني أهل التفسري أن هذا نكول من أولئك القوم عن اجلهاد ،وخمالفة منهم لرسوهلم وختلف عن مقاتلة
األعداء.
فكانت نتيجة ذلك ﱡﭐ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱠ نعم أربعني سنة! يصبحون كل يوم يسريون ال قرار
هلم وال يهتدون الطريق ﱡﭐﱭﱮﱯﱰﱱﱠ.
سبحان هللا!! وهكذا حال من ترك أمر هللا تعاىل من االعتصام حببله واجلهاد يف سبيله ،ويبقى املنهزمون يف
تيههم يتخبطون.
ثبات وتثبيتًا كما يف قصة قارون:
ويقابل ذلك املوقف موقف آخر؛ موقف أهل العلم جتاه الفنت ً

ﱡﭐ ﱠ ﱡ

ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ [القصص ،]97:وهنا أييت
دور أهل العلم :ﱡ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﱠ

[القصص.]18:
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كان موقف أهل العلم يف فتنة قارون موق ًفا مشرفًا فقد ثبتهم هللا وبثباهتم ثبتت أقوام ،مل يقم أهل العلم
بتثبيط الناس والرتويج لقوة فرعون وختويف الناس من النظام اجلاهلي الذي يقوده فرعون والوزراء ،مل يروجوا
للعلمانية والدميقراطية ،مل يستحبوا الدنيا على اآلخرة ابسم املصاحل والضرورات.
كان إميان أهل العلم يفوق قوة فرعون ألهنم موقنون أبن هللا قوي عزيز ،كان إميان أهل العلم أثقل من كنوز
قارون وما ميلك.
فاملعركة معركة إميان وثبات على املبادئ ،معركة ال تقبل اجلبناء وال العاجزين وال اليائسني.
واحلمد هلل رب العاملني.
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