
 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  ٦ اآلية إلى ١ اآلية من القصص سورة
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ  

 
  .بعدو وعلى آله وصحبه وسلم، ، والصالة والسالم على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

 اهللا عبد أتينا": قال يكرب معد عن -حمه اهللار- حنبل بن أحمد اإلمام روى: -رحمه اهللا-قال المصنف 
صلى - اهللا رسول من أخذها من عليكم ولكن معي، هي ما: فقال المائتين، }طسم{ علينا يقرأ أن فسألناه

  .)١("رضي اهللا عنه- علينا فقرأها األرت، بن ابخَب فأتينا: قال األرت، بن ابخَب: -اهللا عليه وسلم
ـ       ،سنادي اإل فهذه الرواية فيها ضعف      فإذا كـان المـراد    ،المائتين }طسم{وهنا فيه إشكال قد يرد في المراد ب

 ،}طـسم {بهـذا  ، وهي مبدوءة يةآ ٢٢٧نها  أل،الشعراء، وربما يكون المراد سورة      ية آ ٨٧اآليات فعدد آياتها    
 }طـسم { : في الحلية قال    نعيم أبي عند   األثر في رواية لهذا     اًفقد جاء هذا موضح   ،   السجدة مثالً  }الم{ :كما يقال 
لـيس   هنا في هذا الموضع في سورة القصص      األثر أو وعليه فهل ذكر الحديث      ، بدون ذكر المائتين   ،الشعراء

 وجماعـة مـن     -رحمـه اهللا  -مع أن ابن كثير      ،؟سورة الشعراء ، وإنما كان األولى أن يوضع في        محلهفي  
كأنهم تتـابعوا علـى     و ،سورة الشعراء يضعوه في   ، ولم   ةوضعوه في هذه السور   وثر  المفسرين ذكروا هذا األ   

 ينقلها بعضهم عن بعض فتجد هذا مـع         اًحيانأشياء  سير تستفيد من بعضها فتقع بعض األ       كتب التف  : يعني ،هذا
ـ  ،"الدر المنثـور  "كتاب   في مثل    كما ،لكن ذكروه في هذا الموضع     ،أن الذين ذكروه ليسوا بكثير     فـتح  "ي   وف

ثر فإنه يدل علـى أن ابـن         ثم لو صح هذا األ     ،صالًأثر  ذكروا هذا األ   المفسرين ما عامة  و ،للشوكاني "القدير
تلقاهـا مـن      لعله قصد أنه ما    :هل العلم أوإن قال بعض     ،كان يحفظ كل القرآن     ما -رضي اهللا عنه  -مسعود  

  .اب مع أن ظاهره اليدل على هذالى خبإ مباشرة فأرشدهم -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
 ِفرعون ِإن * يْؤِمنُون ِلقَوٍم ِبالْحقِّ وِفرعون موسى نَبِإ ِمن علَيك نَتْلُو * الْمِبيِن الِْكتَاِب آياتُ ِتلْك  *طسم{

 ِمن كَان ِإنَّه اءهمِنس ويستَحِيي َأبنَاءهم يذَبح ِمنْهم طَاِئفَةً يستَضِعفُ ِشيعا َأهلَها وجعَل األرِض ِفي عال
فِْسِدينالْم * نُِريدو َأن نلَى نَمع ِعفُوا الَِّذينتُضِض ِفي اساألر ملَهعنَجةً وَأِئم ملَهعنَجو اِرِثينالْو * كِّننُمو 

مِض ِفي لَهاألر نُِريو نوعِفر انامها ومهنُودجو ما ِمنْهكَانُوا م ونذَرح٦-١:القصص سورة[ }ي[.  
  .المقطعة الحروف على الكالم تقدم قد

 قد ما وعلم األمور، حقائق عن الكاشف الجلي الواضح: أي }الْمِبيِن الِْكتَاِب آياتُ{ هذه: أي }ِتلْك{: وقوله
  .كائن هو وما كان

                                                             

 اهللا عبد ابن وهو شريك، لضعف ضعيف إسناد وهذا صحيح،: محققوه وقال ،)٣٩٨٠(برقم المسند، في أحمد رواه - ١
 .الجشمي نضلة بن مالك بن عوف هو: األحوص أبو. الصحيح رجال ثقات رجاله وبقية متابع، وهو النخعي،



 َأحسن علَيك نَقُص نَحن{: تعالى قال كما اآلية، }الْحقِِّب وِفرعون موسى نَبِإ ِمن علَيك نَتْلُو{: وقوله
  .حاضر وكأنك تشاهد كأنك عليه، كان ما على األمر لك نذكر: أي ،]٣:يوسف سورة[ }الْقَصِص

  مناًر له طرف ذك: يعني، هذه تحتمل أن تكون تبعيضية"نِم"فـ }ِبالْحقِّ وِفرعون موسى نَبِإ ِمن علَيك نَتْلُو{
  . ويحتمل أن تكون بيانية،خبره

 صرف قد أصنافا،: أي }ِشيعا َأهلَها وجعَل{ ،وطغى وتجبر تكبر: أي ،}األرِض ِفي عال ِفرعون ِإن{: قال ثم
  .دولته أمور من يريد فيما صنف كل

  .فع عنها الفراعنةعمال المهينة الوضيعة التي كان يتر للخدمة واألسرائيليين مثالًجعل اإل
  .زمانهم أهل خيار الوقت ذلك في وكانوا ،إسرائيل بني: يعني }ِمنْهم طَاِئفَةً يستَضِعفُ{: وقوله

 :يعني }يستَضِعفُ{فهذا مما يوضحه ويفسره فيدخل فيه ماذكر هنا  }ِشيعا َأهلَها وجعَل{ :كأن هذا تفسير لقوله
 ،مور المهينة الوضيعة وفئة تكون لأل،ة هي التي لها الريادة وهم الفراعنة فئ: يعني، يستضعفاًجعلهم شيع

 ويستَحِيي َأبنَاءهم يذَبح{ وقصه ، هنا-تبارك وتعالى-ذكره اهللا  ما ويحصل لهم من التنكيل والتقتيل
ماءهأجل أما إلضعافهم من إبناء يذبح األ }ِنسرامل يكثر فيهم األيستمرون فئة ضعيفة و  هؤالء يبقونن

 يبقي البنت حية : يعني}ويستَحِيي{ ، ليبقى هؤالء ضعفاء؛ فيقتل الرجال، الرجال قليل والنساء كثير،يتامواأل
والد من و أنه يقتل األأ هؤالء هم فئة الخدم في المجتمع الفرعوني : يعني،جل أن تقوم بأعمال الخدمةأمن 

فلو  ،ن ذهاب ملكك يكون على يدهإائيل وسرإ يولد لبني اًن غالمإ :ةذكر من أنه قال له بعض الكهن جل ماأ
 -عليه الصالة والسالم- فهارون ؛يرد سؤال لماذا لم يقتل جميع األوالدقد  لكن ،صح ذلك فإنه يقتل األوالد

و أل فرعون آ إن قتلتهم فإن ذلك سيفضي ب:نه قيل لهإ : على ماسبق يقولون؟ فيجيبون عن هذا بناءقتل ما
عمال المهينة عمال ماكان يقوم به هؤالء من األ فيلون من األ،ليونيسرائلى القيام بما يقوم به اإلإبالفراعنة 

لو صح أنه ف ،رادأ مما اً لكن هذا ال يغني عنه شيئ،صار يقتل سنة ويترك سنةف ،الوضيعة التي يترفعون عنها
بقاهم فيهم هذا أيكون هؤالء الذين  قدفبقى سنة أفإذا ه على يده ذهب ملكُجل أن ال يخرج منهم من يأقتلهم من 

 ، كان في السنة التي ال يقتل فيها األوالد-عليه الصالة والسالم- إن هارون : ويقولون، منهتخوف يالذي
علم يوجب أ فيما ء وليس عندنا شي، لكن يحتمل هذا ويحتمل هذا،-عز وجل- والعلم عند اهللا ،هكذا قالوا

 فحتى لو  فإن كان قيل له ذلك فعالً، ألنه قيل له ذلك؛ه وقد يكون فعلَ،اًه استضعافقد يكون فعلَ ،القطع بأحدهما
فإذا أخبروه بأن  ، فما يغني عنه قتل األوالد،قهممر متحقق إن كان يصدأخبروه عن أقتل جميع األوالد فإنهم 

 بمعنى أنه لم ،ينفع هذا تقتيل مامعنى ذلك أن ف مولود يولد لهؤالء ،ملكه سيزول على يد واحد من هؤالء
 أنه لم يفكر بطريقة : يعني،قالوه له غير صحيح فال حاجة له بتقتيل األوالد على هذا يسلط عليه وإن كان ما

راد أن يقتل ابن صياد كان يظن أنه الدجال أ لعمر لما -صلى اهللا عليه وسلم- ولهذا قال النبي ؛صحيحة
  .)٢())قتله في لك خير فال يكنه لم وإن عليه، طسلَّتُ فلن هيكنْ إن(( :فقال

                                                             

 برقم اإلسالم، الصبي على يعرض وهل عليه يصلى هل فمات الصبي أسلم إذا باب الجنائز، كتاب البخاري، رواه - ٢
 ).٢٩٣٠ (برقم صياد، ابن ذكر باب الساعة، وأشراط الفتن كتاب ومسلم، ،)١٢٨٩(



 أشغاله في ونهارا ليال ويكدهم األعمال، أخس في يستعملهم العنيد الجبار الملك هذا عليهم سلط وقد هذا
 منهم يوجد أن من وخوفا واحتقارا، لهم إهانة نساءهم، ويستحيي أبناءهم، هذا مع ويقتل رعيته، وأشغال
 على دولته وذهاب هالكه سبب يكون غالم منهم يوجد أن من مملكته وأهل هو تخوف قد كان الذي الغالم
  .يديه

 ال جاء إذا اهللا أجل ألن قدر؛ من حذر ينفع ولن إسرائيل، بني ذكور بقتل وأمر ذلك، من فرعون احترز
: قوله إلى }...األرِض ِفي استُضِعفُوا الَِّذين علَى نَمن َأن ونُِريد{: قال ولهذا كتاب؛ أجل ولكل يؤخر،

}ونذَرحثْنَا{: قال كما بهم، ذلك تعالى فعل وقد ،}يرَأوو مالْقَو كَانُوا الَِّذين فُونعتَضسقوله إلى }ي :
}ِرشُونع{: وقال ،]١٣٧:األعراف سورة[ }يا كَذَِلكثْنَاهرَأوِني واِئيَل بررعونف أراد ،]٥٩:الشعراءسورة [ }ِإس 

 نفذ بل القدري، أمره فيخالَ ال الذي العظيم الملك قَدر مع ذلك نفعه فما موسى، من ينجو أن وقوته بحوله
  .يديه على فرعون إهالك يكون بأن الِقدم في قلمه وجرى حكمه
 }الْواِرِثين ونَجعلَهم َأِئمةً علَهمونَج الَْأرِض ِفي استُضِعفُوا الَِّذين علَى نَّمن َأن ونُِريد{ :-تبارك وتعالى-قوله 

 كَان ما ودمرنَا صبرواْ ِبما ِإسرآِئيَل بِني علَى الْحسنَى ربك كَِلمتُ وتَمتْ{ :-تبارك وتعالى-هذا كما قال اهللا 
نَعصي نوعِفر همقَوا ومكَانُواْ و ِرشُونعسرائيل إوهكذا بين السبب الذي نال به بنو  ،]١٣٧:فاألعرا سورة[ }ي

 ،]٢٤:السجدة سورة[ }يوِقنُون ِبآياِتنَا وكَانُوا صبروا لَما ِبَأمِرنَا يهدون َأِئمةً ِمنْهم وجعلْنَا{ : قال،هذا التمكين
 هكذا ، قادة في الخير:يعني }الْواِرِثين نَجعلَهمو َأِئمةً ونَجعلَهم{ :-تبارك وتعالى- وهنا قوله ،الصبر واليقين

 ووالة فصار اً ملوك: أي}َأِئمةً ونَجعلَهم{ :بن جرير يقولا وبعضهم ك،فسره جماعة من السلف فمن بعدهم
 : ثم صار ذلك فيهم بعده قال-عليه الصالة والسالم- وذلك في عهد يوسف ،سرائيل مع النبوةإالملك في بني 

}كِّننُمو مِض ِفي لَهالشام ومصر كما قال اهللا  األرض هذه هي:بن جرير يقولاهل العلم كأبعض  }الَْأر     
  ن الذين ذكرهم اهللا ورخَ وهم القوم اآل،]٥٩:الشعراء سورة[ }ِإسراِئيَل بِني وَأورثْنَاها كَذَِلك{ :-تبارك وتعالى-
 الَِّذين الْقَوم وَأورثْنَا{ :وقال، }ِإسراِئيَل بِني وَأورثْنَاها كَذَِلك{ ،]١١:األنبياء سورة[ }آخَِرين قَوما{ :-عز وجل-

 وما ذكره المؤرخون من ،]١٣٧:األعراف سورة[ }ِفيها باركْنَا الَِّتي ومغَاِربها اَألرِض مشَاِرقَ يستَضعفُون كَانُواْ
  لى مصر بعد أن خرجوا منها وذكرت هناك أن كالم اهللا إظ لهم في التاريخ رجوع أن بني اسرائيل لم يحف

 اًذإ ،سرائيلإورثها بني أخبر أنه أاهللا ف ، ال ينبغي أن يعارض بكالم المؤرخين وال بكالم غيرهم-عز وجل-
لكن هل هذا يمنع أن  ،لى الشامإرجعوا إليها مرة ثانية هم ذهبوا نهم أ وال يلزم من ذلك ،سرائيلإورثها بني أ

ن أ ولذلك يذكر المؤرخون ، عبر التاريخاًتكون تابعة لهم؟ أن تكون والية مصر تابعة للشام؟ وهذا كان كثير
 ولهذا فإن محمد ؛الجيوش الغازية التي كانت تغزو مصر وتستولي عليها كانت تأتي عبر التاريخ من الشام

 وكان المطلب ،دهيعثمانية أن تجعل السلطة في مصر في  كان يحاول في الدولة ال-سيئ الذكر-علي باشا 
راد أن يؤمن أ وإنما ، على الشاماًال حرص مان يعنيراد األأعتبار أنه ا وهذا ب،خر أن تكون الشام تابعة لهاآل

حد أ يأتي ئالم فأراد أن تكون الشام تحت يده ل وأن ذلك كان عادة عن طريق الشا،حدأمصر من أن يغزوها 
 وقوله ،ه يحول دون غزو بلدو حائالًأ اًو حاجزأط  كأنه يريد أن تكون الشام خط دفاع فق: يعني،رليغزو مص

، }يحذَرون كَانُوا ما ِمنْهم وجنُودهما وهامان ِفرعون ونُِري الَْأرِض ِفي لَهم ونُمكِّن{ :-تبارك وتعالى-



 ما }كانوا يحذرون  وقومه منهم مارى فرعونوي{رى قراءة حمزة والكسائي خفي القراءة األ }ِفرعون ونُِري{
 سيخرج منهم غالم :منه قيل لهإ :قول من قالعلى  -سبق ماك-؟ كانوا يحذرون مالذي كانوا يحذرونه منه

لك لن من االحترازات فإن ذ  فمهما فعلوا، كن فيكون: قال لهاًمرأراد أذا إ -تبارك وتعالى- فاهللا ،خرهآلى إ
ليين يسرائري فرعون وجنوده من هؤالء اإلن يأراد أ -عز وجل- فاهللا ،اً شيئ-عز وجل-يغير من قدر اهللا 

ليين ماكانوا يحاذرون من ذهاب ملكهم يسرائمن هؤالء اإل}  وقومهرى فرعونوي{ م الفراعنة منهماكان يحذره
 وإذا أيقن العبد بمثل هذا فإنه يحسن الظن باهللا شياءعجب األأ وهذ من ، ألن هذا قدره النافذ؛يهموالقضاء عل

 ، ناصر دينه-تبارك وتعالى-ه وفعلوا ومكروا فإن اهللا ؤعداأ وأنه مهما حاول ، ويثق به وبوعده-وجل عز–
 ،عمال التي يعملونها فيخرج من بين ذلك من األ،ار الذي يعملونه من ذلك المكر الكباًنفتقوقد يكون النصر م

م أوالد اضطرت عون لما صار يقتل األ فهذا فر،عمالهم هذهأ عن اً يكون النصر متسبب،رمن جملة المك
فكان تقتيل ، ألنه إن عثر عليه معها قتل؛القتل جل أن يسلم منأتلقي بهذا الولد من ليها أن إوحي أا موسى لم 

 هذا الذي يخافه ،خوف في قلب مكان ال-صلى اهللا عليه وسلم-فرعون لألوالد هو السبب في أن ينشأ موسى 
فهذا الصبي الصغير هذا المولود هذا الغالم يلقى في   قتلوا األوالد،ليون وامتألت قلوبهم من رهبتهيسرائاإل

  بعض،ل فرعونآ حتى يأخذه -عز وجل–مواج بقدر اهللا تتقاذفه األ ال حول له وال طول وال قوةوالماء 
 :هم يقول وبعض،لتقطهاي ذيقول هو فرعون نفسه ال ،]٨:القصص سورة[ }ِفرعون آُل فَالْتَقَطَه{ :المفسرين يقول

 الخدم  سواءهل القصرأ هم ،لتقطوها منهأ المهم ،ات والوصيفات الالتي معهام الخاد: وبعضهم يقول،زوجته
 للهالك الذي اً للموت حاضناً يكون حاضن، للموتة هذه حضان،بنفسه فأخذه ورباه عندهلتقطه فرعون او أ
ن وال زال يقتل وهالكه وسبب الهالك يتربى عنده على يده وتحت هو الذي يقوم بتربيته هو يقتل اآل، فيهلكهس

 ،اًعظيمة جدية آ هذه ،ذكر  ممااً وهو يقتل األوالد خوف، يتقلب بين يديه،نظره وينشأ يأكل ويشرب في بيته
نسان مما يكاد ار حينما يقرأ اإلعلوا من المكر الكبعداء ومهما ف حاول األ فمهما، كن: قال لهاًراد اهللا شيئأفإذا 

ى بوارق  لكن من تأمل في ثنايا مايجري رأ،سالم قائمةتبقى لإل به لهذا الدين في زماننا هذا يظن أنه لن
 عز–يجري قدر اهللا ف ،يجري عبر هذه السنين  وال حاجة لالستطراد تأملوا فيما،سالم ظاهرةانتصار اإل

مام أيتبجحون بها ثل والشعارات التي كانوا لى أن باعوا كل القيم والمإل بهم الحال عداء وص واأل-وجل
 اًشرس الخلق وأكثر الناس عدوانأتحولوا الى  ،الديمقراطية ،نسانحقوق اإل ،حريةال :العالم مألوا العالم بها

وا يفعلون كل قبيح من  وصار،نسان والحريات وخربوا ومزقوا شعار الديمقراطية وحقوق اإل،نسانيةعلى اإل
جل أن تبقى هذه األمة أيام االستعمار من أوا وبذلوا كل الجهود  حاول،جل القضاء على هذا االسالم المتناميأ

و روسيا أن تبقى هذه األمة ضعيفة في األغالل ال أتحاد ودها في الشرق مع الصين واالمن المحيط الى حد
ن أن يوجد فيها مشروع حضاري من شأنه أن يغير ويحول  وال يمك،ال يقوم لها نهضةو ،تنهض لحضارة

يتعاملون مع  و،الحيلولة بين المسلمينجل أيفعلونه من  قرأ وانظر ماا و، ال يمكن،لى قوةإحالها من ضعف 
 كم ، عندهم أو التصفية والقتلىالنابغين والنابهين في التخصصات النادرة مساومة على الشراء على أن يبق

تل رض اهللا الواسعة كم قُأ وفي ، كم قتلوا في التخصصات العلمية المختلفة، نووي في العراققتلوا من عالم
شياء أ فتوجد في هذا بحوث و،عملوا عندهم وغير غامضة من نابغين ونابهين رفضوا أن ي،بطريقة غامضة



ليه هي إتحتاج  ا وكل م،بهاا لطعامها وشرءمة مستهلكة لكل شيأ وجعلها ،مة وتجهيل لأل،وكتابات ال تخفى
هل البالد أتشر بين نالم يس اإل،قتدن نواقيس الخطر اآلتجد  ورباأ ذا نظرت فيإ ومع ذلك كله ، عليهمةعال
نحن نطمئنهم و ،خرآ ءلى شيإوربا أ كيف ستتحول م٢٠٥٠لى عام إرقام ثم يحسبون أعداد وأ و،صلييناأل
 وتقوم الساعة ،كثر والنصارى هم األ،لى نصرانيتها ع-لمعأواهللا -ستبقى و ،سالميإنها لن تتحول الى بلد أ

 وكثرة التوالد والجاليات التي ،سالم انتشار اإل بجانبقلة المواليدلكن هم على حساباتهم  ،كثر الناسأوالروم 
 كل هذا في حساباتهم أن الخريطة ستتغير في عام ،جاءت من تركيا ومن غيرها من المسلمين في بالدهم

 الوضع ايتداركوأن ن يحاولون  وهم اآل،ستكون كارثة بالنسبة إليهمفم ٢٠٥٠ما م، أ٢٠٥٠ وليس م٢٠٢٥
 كل ، يحاولون،خر ذلكآلى إقامتها إمنع  ،سالميةتضييق على المراكز اإلال ،منع الحجاب ،ذنآمنع المك

بالد اهللا  وال تؤيد ومع ذلك ، وأنها دول علمانية ال تتعرض للدين وال تعارض،الشعارات السابقة والحرية
هله أ حال ، العالم الجاهل الذي ال يراد له أن ينهض، العالم المتخلف،ي هي العالم الثالثتالمهمشة الالواسعة 

 ،نفسهم ويقبلون على المساجدأ وبدأ الناس يراجعون ، وانتشار الوعي-وجل عز–قبالهم على دين اهللا إفي 
احصائيات في جمهوريات االتحاد السوفيتي تجد تقارير تقرأ في  ينتشر في الشمال فحيثماوويتمسكون بالدين 

 وما ،يستطيعون  ولكنهم فعلوا كل ما،ولئك يدرسون ويحصون ويرصدونأ و،يقبلون أن الشباب هم الذين
 حيث بدأ اً وعرضسالمية طوالً وقل مثل ذلك في بقية البالد اإل،-وجل عز– ألن هذا دين اهللا ؛استطاعوا

 وظنوا أنها قد ،وراقهاأ كشجرة كانت الحياة كامنة فيها قد جفت و فه-وجل عز–هللا لى دين اإالناس يعودون 
 وأن يقطعوا ، فهم يحاولون أن يقطعوا هذه الورقة،تبدأ ترجع بد ثم فوجئوا أن األوراق الخضراءلى األإماتت 

 ، متطاولةاًودل فيها عقضلَّمة تُهنالك فلسطين هذه التي بقيت األ ماقرب أ و، ولكن هيهات هيهات،تلك
 أن  فضالً، ال يتحملون مجرد التفكير فيه فإنهم،خرآ ى الصراع يأخذ منحبدأن  واآل،ويعيشون في وهم كبير

 قصة فرعون هنا مع موسى هذه عبرة عظيمة ،-وجل عز–مر اهللا أ فهذا ، يفرض نفسه عليهماًيكون واقع
 عز–في وسعكم افعلوه سيبقى دين اهللا   كل ما،شئتم افعلوا ما: وهي عبرة لغيرهم يقال لهم،يمان ألهل اإلاًجد

ن ممن يريدون هم من المردة والشياطيهابشأ وسيذهب ، وسيذهب هؤالء، هو الذي ينتصر في النهاية-وجل
 عز- نسأل اهللا ،ذلكلى إفسادهم بإخراج المرأة وما إ و،شغالها باللهو والغفلةإسالمية وتغريب المجتمعات اإل

  . أن يكبتهم-وجل
 


