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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  ٢٠ اآلية إلى ٧ اآلية من القصص سورة
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ  

 
  .بعدو وعلى آله وصحبه وسلم، ، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

 علَيِه ِخفِْت فَِإذَا َأرِضِعيِه َأن موسى ُأم لَىِإ وَأوحينَا{: تعالى قوله تفسير في -اهللا حمهر- كثير ابن قال
 ِليكُون ِفرعون آُل فَالْتَقَطَه * الْمرسِلين ِمن وجاِعلُوه ِإلَيِك رادوه ِإنَّا تَحزِني وال تَخَاِفي وال الْيم ِفي فََألِْقيِه
ما لَهودنًا عزحو ِإن نوعِفر انامها ومهنُودجكَانُوا و قَالَِت * خَاِطِئينَأ ورتُام نوعِفر ٍن تُقُريِلي ع لَكال و 

ى تَقْتُلُوهسع نَا َأننْفَعي َأو ا نَتَِّخذَهلَدو مهال و ونرشْع٩-٧:سورة القصص[ }ي[.  
 كانوا ما هم فَيلُون إسرائيل بني يفْني أن القبط خافت إسرائيل بني ذكور قتل من أكثر لما فرعون أن ذكروا
 شيوخهم، يموت أن -الحال هذا استمر إن- يوشك إنه: لفرعون فقالوا ،الشاقة األعمال من يلونه

 فأمر ،ذلك إلينا فيخلص األعمال، من رجالهم به يقوم بما يقُمن أن يمكن ال ونساؤهم يقتلون، وغلمانهم
 وولد الولدان، فيها يتركون التي السنة في -عليه السالم- هارون فولد عاما، وتركهم عاما الولدان بقتل

 وقوابل بذلك، موكلون أناس لفرعون وكان الولدان، فيها يقتلون التي السنة في -عليه السالم- موسى
نردلُه ال والدتها وقت كان فإذا اسمها، أحصوا حملت قد رأينها فمن النساء، على يقْبالقبط، نساء إال اي 
 المرهفة، الشفار بأيديهم الذباحون، أولئك دخل غالما ولدت وإن وذهبن، تركنها جارية المرأة ولدت فإذا

   .تعالى اهللا قَبحهم ،ومضوا فقتلوه
 ولكن الدايات، لها تفطن ولم كغيرها، الحمل مخايل عليها يظهر لم -عليه السالم- به موسى أم حملت فلما
عليه - موسى وكان زائدا، حبا وأحبته ،شديدا خوفًا عليه وخافت ذرعا، به ضاقت ذكرا ضعتهو لما

 }ِمنِّي محبةً علَيك وَألْقَيتُ{: تعالى اهللا قال ،وشرعا طبعاً أحبه من فالسعيد أحبه، إال أحد يراه ال -السالم
  . ]٣٩:طه سورة[

   :ما بعدأ ،اهللا والصالة والسالم على رسول ،الحمد هللا
فنوا األموال أمهما بذل الخلق وعملوا وو ،سبابهأ هيأ اًمرأراد أ إذا -تبارك وتعالى-أن اهللا من المعلوم ف

 وهذا فيه ،نفاقهم يكون على خالف مطلوبهمإوعه فإن تدبيرهم وسعيهم وبذلهم وواألوقات في الحيلولة دون وق
جاء في تضامينه هذا المعنى  ، كالم نفيس-رحمه اهللا-ثير ذكره الحافظ ابن كالكالم الذي و ،برة عظيمةع

 ، أن اهللا عليم حكيم وأن اهللا ناصر دينها ويعلمو،يماناإلأهل ه  فمثل هذا ينبغي أن يعتبر،اًنفآ إليهشرت أالذي 
دبيرهم  أن تا فيعلمو،النفاق والكفرأهل  به  ويعتبر، وعباده المؤمنين،-صلى اهللا عليه وسلم- ورسوله ،وكتابه

 تَكُون ثُم فَسينِفقُونَها اللِّه سِبيِل عن ِليصدواْ َأموالَهم ينِفقُون كَفَرواْ الَِّذين ِإن{: -تبارك وتعالى-كما قال اهللا 
ِهملَيةً عرسح ثُم ونغْلَبي الَِّذينواْ وِإلَى كَفَر نَّمهج ونشَرحي * ِميزاللّ ِليالْخَِبيثَ ه ِب ِمنَل الطَّيعجيالْخَِبيثَ و 
هضعب لَىٍض ععب هكُمرِميعاً فَيج لَهعجِفي فَي نَّمهج لَِئكُأو مه ونهد والواقع يش، ]٣٧-٣٦:األنفال سورة[} الْخَاِسر
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عليه -م موسى به أفلما حملت  : هنا-رحمه اهللا- وقول الحافظ ابن كثير ،بهذا في مشارق األرض ومغاربها
و أية وهي الحاضنة االدايات جمع د ، لم يظهر عليها مخايل الحمل كغيرها ولم تفطن لها الدايات-السالم

عليه -وكان موسى  : وقوله، داية: يقال لها، التي تلي توليد المرأة للقابلةيقالو ،مالمرضعة األجنبية غير األ
قد ، }ِمنِّي محبةً علَيك وَألْقَيتُ{ : قال تعالىاً وشرعطبعاًحبه أ فالسعيد من ،حبهأال إحد أ ال يراه -السالم
المعنى األول أن  ،}ِمنِّي محبةً علَيك وَألْقَيتُ{ :يةحد القولين في اآلأ وأن هذا ، الكالم على هذا المعنىمضى

 :ثوهذا كما في الحدي ،أحبهال إحد أ يعني أن ال يراه }ِمنِّي ةًمحب علَيك وَألْقَيتُ{ : والمعنى الثاني،حبهأاهللا 
حب أالسماء إن اهللا أهل  فيحبه جبريل ثم ينادي في ، فأحبهاًحب فالنأ لجبريل إني -وجل عز-فيقول اهللا ((

حافظ الليه إ فهذا هو المعنى الذي يشير ،)١())رضالسماء ثم يوضع له القبول في األأهل  فيحبه ، فأحبوهاًفالن
حد أ أنه ال يراه باعتبار "طبعاً" ، وشرعاًطبعاًحبه أ فالسعيد من ،أحبه إالحد أ ال يراه :-رحمه اهللا-بن كثير ا
 ومن الناس من تنفر منه ،ليهإوتنجذب تحبه القلوب ف ة،محبوال ، يعني من الناس من يكون له القبول،أحبهال إ

 فالقبول ، مشاهدشيء وهذا ،إن كانوا ال يعرفون عمله و، وتنقبض منه وال تطيقه،القلوب بمجرد رؤيته
 المحبة الشرعية هي المحبة التي "اًشرع" و:قال، "طبعاً"حبه أ فهذا من ،-تبارك وتعالى-والمحبة من اهللا 
 من اًحدأقد تحب  ف،-عليهم الصالة والسالم-اهللا ورسله  ولياءأعظم أ ألنه من ؛ فيحبه،تكون هللا وفي اهللا

و نحو ذلك أو يحب امرأته أ ،و من يجانسه في طبع وخلقأو والده أطبع كما يحب الرجل ولده الناس محبة 
  . وفي اهللا، ومحبة الشرع هي المحبة التي تكون هللا،هذه محبة طبع

 وَأوحينَا{: تعالى اهللا قال كما روعها، في ونفث خلدها، في وألقي سرها، في لهمتُأ به ذرعا ضاقت فلما
 ِمن وجاِعلُوه ِإلَيِك رادوه ِإنَّا تَحزِني وال تَخَاِفي وال الْيم ِفي فََألِْقيِه علَيِه ِخفِْت فَِإذَا َأرِضِعيِه َأن موسى ُأم ِإلَى

ِلينسرالْم{.   
ألقى اهللا  ، باإللقاء في الروع-عليه الصالة والسالم- موسى أملى إ فسر الوحي -رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير 

والروع هو -واإللهام العلم من يفرق بين النفث في الروع أهل من و ،و ألهمهاأو نفث في روعها أفي روعها 
 ،كالعلم من يفسر النفث في الروع بأنه يكون بإلقاء الملَأهل  نفث في روعها من -والروع الخوف ،القلب

 هكذا ،لقاء المعنى بالقلب من غير واسطة الملك وأن اإللهام يكون بإ،بواسطة الملك يلقي المعنى في القلب
 فالحافظ ابن ، واحدى هما بمعن:العلم من قالأهل  ومن ،العلم بين اإللهام والنفث في الروعأهل فرق بعض 

ألهمت في سرها وألقي في خلدها ونفث في " : ألنه قال؛ صنيعه أنه لم يفرق بينهما ظاهر-رحمه اهللا-كثير 
 عني أنأ :العلمأهل  وهذا قال به بعض ، واحدىلجمل الثالث مما يدل على أنها عنده بمعنهذه ا، أتى ب"روعها

 اخر وهو أن اهللا بعث اليها ملكآ وهناك احتمال ،هذا احتمال ،نما هو من قبيل اإللهامإم موسى حصل أل ما
اً وتمثل لها بشر،الملك جاءها -رحمها اهللا- فمريم ؛اًنسان نبييعني بالضرورة أن يكون اإل  الملك ماثُوبع 
 فالملك ،عمى جاءهم ملك على صورة رجلقرع واألبرص واأل قصة الثالثة األ فيأيضاً وكذلك ، وكلمهااًسوي

 وقد يكون ، وقد يكون نفث في روعهااً، فقد يكون بعث اهللا لها ملك،اًحد من الناس وال يكون نبيألى إي قد يأت
                                                             

 ).٢٦٣٧ (برقم عباده، إلى حببه عبدا اهللا أحب إذا باب واآلداب، والصلة البر كتاب مسلم، رواه - ١
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و لبعض الجمادات كالوحي لما قال أ ،ذا غير الوحي التسخيري للجمادات وه،إليهاوحى أ المهم أن اهللا ،ألهمها
 يوميِن ِفي سماواٍت سبع فَقَضاهن * طَاِئِعين َأتَينَا قَالَتَا كَرها َأو طَوعا ِاْئِتيا{ : للسموات-وجل عز–اهللا 

 وَأوحى{ير الوحي الغريزي في بعض الكائنات مثل وغ ،]١٢-١١:فصلت سورة[ }َأمرها سماء كُلِّ ِفي وَأوحى
كبِل ِإلَى راتَِّخِذي َأِن النَّح اِل ِمنوتًا الِْجبيب ِمنِر وا الشَّجِممو ِرشُونعواهللا - ،هما فهذا غير]٦٨:النحل سورة[ }ي

  .م موسىهذا يحتمل بالنسبة ألو ،-علمأ
 دخل فإذا ولدها، ترضع وجعلت مهدا، فيه ومهدت تابوتًا، فاتخذت ل،الني حافة على دارها كانت أنه وذلك
  . عندها بحبل وربطته البحر، في وسيرته التابوت، ذلك في جعلته تخاف ِممن أحد عليها
يكون اً نما مثل هذا غالبإ و،-صلى اهللا عليه وسلم-شياء لم يرد فيها حديث ثابت عن النبي  مثل هذه األ:يعني
  . سرائيل كما تعلمونإخبار بني أ و،سرائيلإ عن بني لقيمما تُ
 عن وذهلت البحر في وأرسلته التابوت، ذلك في فوضعته فذهبت تخافه، من عليها دخل يوم ذات كان فلما
   .تربطه أن

 ِإلَيِك رادوه ِإنَّا تَحزِني ولَا تَخَاِفي ولَا الْيم ِفي فََألِْقيِه علَيِه ِخفِْت فَِإذَا َأرِضِعيِه َأن{ :-تبارك وتعالى-قوله 
اِعلُوهجو ِمن ِلينسريدل على أنها تلقيه فيجري به الماء بهذا التابوت ال أنه مربوط فهي تتناوله متى }الْم 

فالكالم على أنه مربوط ونحو  ،هذا ظاهرهو ،}ِإلَيِك رادوه ِإنَّا تَحزِني ولَا تَخَاِفي ولَا الْيم ِفي فََألِْقيِه{ ،شاءت
لى حد ما وال إنه مربوط هي ستطمئن أ لو كانت المسأله ،ن يخالف ذلكآ ثم إن ظاهر القر،ذلك ال دليل عليه

 -تبارك وتعالى-  وهذه الوعود من اهللا،}الْمرسِلين ِمن وجاِعلُوه ِإلَيِك رادوه ِإنَّا{تحتاج الى هذا الوعد 
ية  إن هذه اآل: ولهذا يقولون؛-وجل عز– فجاءها هذا التطمين من اهللا ، يخرج من يدهاءي فهو ش،لتطمينها
 فََألِْقيِه علَيِه ِخفِْت فَِإذَا{مر أ، }َأرِضِعيِه َأن موسى ُأم ِإلَى وَأوحينَا{مرين ونهيين وخبرين وبشارتين أتضمنت 

، }الْمرسِلين ِمن وجاِعلُوه ِإلَيِك رادوه ِإنَّا{ ن نهيان،هذا ،}تَحزِني ولَا تَخَاِفي ولَا{ -أيضاً– مرأ هذا }الْيم ِفي
يجمع المعاني الكثيرة   وهذا من بالغة القرآن،يةشياء في هذه اآلأ فهذه ثمانية ،خبران تضمنا بشارتين فهذا

  .في العبارات القصيرة
 امرأة إلى به فذهبن فاحتملنه، الجواري فالتقطه عون،فر دار على به مر حتى واحتمله، الماء مع فذهب

  .دونها فتحه في عليها تنئيفت أن وخشين فيه، ما يدرين وال فرعون،
جعلوها ف ، عليهاافتئات يكون هناك جل أالأالصندوق من فلم يكشفن  ،تامن االفتئ :يعني "عليها تنئيفت" :قوله

 زوجة إلى صندوق مغلق تأخذه الجواري ويذهبن به ،عدبهي التي تفتح الصندوق مع أن هذا فيه غرابة و
 ، غير ذلكإلىيتأذى به و ،اإلنسان مما ينفر منه شيءجل أن تفتحه قد يكون هذا الصندوق فيه أالملك من 

  ماأما ا،إليه وقيمة وشأن ذهبوا به أهمية له ئاًشيفي هذا الصندوق فإن كان  يعني األصل أنهم ينظرون ما
 إلىذهبوا به شيئاً وجدوا في هذا النيل   فكلما، والنيل كما هو معلوم يحمل كل شيء،النيلوجدوا في هذا 
  . الناسأدنى يلي ذلك إنما ،مثل هذا ال يعقل في مجاري العادات!! جل أن تفتحه هيأزوجة الملك من 
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 حين قلبها في محبته اهللا فأوقع وأبهاه، وأحاله وأجمله الخلق أحسن من غالم هو إذا عنه كشفت فلما
 ِليكُون ِفرعون آُل فَالْتَقَطَه{ :قال ولهذا بعلها؛ وشقاوة كرامتها من اهللا أراد وما لسعادتها وذلك إليه، نظرت
ما لَهودنًا عزحو{.  

}آُل فَالْتَقَطَه نوعِفر كُونِلي ما لَهودنًا عزحاً دوليكون لهم ع{في قراءة حمزة والكسائي  }ووحوهما لغتان  }ناز
   . وحزننز ح: واحدىبمعن
 أن شك وال ،ذلك بالتقاطه يريدوا لم ألنهم التعليل؛ الم ال العاقبة الم هنا" الالم: "وغيره إسحاق بن محمد قال

 اهللا أن معناه ألن للتعليل؛ الالم تبقى فإنه السياق معنى إلى نظر إذا ولكن قالوه، ما يقتضي اللفظ ظاهر
 ِفرعون ِإن{: قال ولهذا منه؛ حذرهم إبطال في أبلغ فيكون وحزنًا عدوا لهم ليجعله ؛اللتقاطه قيضهم تعالى،
انامها ومهنُودجكَانُوا و خَاِطِئين{.  

اللغة على الم العاقبة أهل يمثل به   مااًكثيرو ، القول المشهورإلى أشار -رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير 
 التقطوهفهم  ،بمعنى أنها ليست للتعليل ، الالم للعاقبة:يقولون، }وحزنًا عدوا لَهم ِليكُون ِفرعون آُل الْتَقَطَهفَ{

 ، وحزنااًجل أن يكون لهم عدوأ من ولم يلتقطوه ،}ينفَعنَا َأن عسى{رجاء االنتفاع به  ،جل أن ينتفعوا بهأمن 
لكهم سيذهب  إن م: صح أنهم كانوا يقتلون الصبيان خوف ظهور الغالم الذي قيل لهملو علموا بهذا لقتلوه إنو

 عسى{ وحزنا اًليكون لهم عدو  ولم يلتقطوه، فالتقطوه رجاء االنتفاع بهأيديهم عندهم بين اآلن فهو ،على يده
 فالن اشترى السيارة : تقول، بأنها الم العاقبةيعبرون عن هذه الالم  مااً ولهذا كثير؛}ولَدا نَتَِّخذَه َأو ينفَعنَا َأن

 هذا إلى أشارلعاقبة الحافظ ابن كثير لما القول بأنها ل لكن ،اشتراها لينتفع بهافهو  ،الفالنية ليكون بها حتفه
 كيف تكون ،"إن الالم هذه الم التعليل وليست الم العاقبة" : فهو يقول-رحمه اهللا-القول رده وهذا من دقته 

 بهم -وجل عز– فعل اهللا باعتبارهي الم التعليل  ؟اًجل أن يكون لهم عدوأفعلوا ذلك من  لتعليل وهم ماالم ا
يعني من  ،}عدوا{  لهم-وجل عز–ليجعله اهللا  }عدوا لَهم ِليكُون{ :اهللا يقول، }ِفرعون آُل فَالْتَقَطَه{ وتدبيره

 لكثير من الحزن الذي اً يعني سبب}وحزنًا عدوا{ن يجعله اهللا لهم جل أأ من  هكذا،جل أن يصير في النهايةأ
 واألطفال،ال النساء إ في البلد ه وجنوده حتى لم يبقَئ للهالك الذي وقع لفرعون ولملاً بل يكون سببإليهميصل 
رحمه -حافظ ابن كثير فالشاهد أن هذه الالم بهذا االعتبار هي الم التعليل عند ال ،إسرائيل الخدم فهم بنو وأما
 ن معناه أن اهللا تعالى قيضهم أل؛ معنى السياق فإنها تبقى الالم للتعليلإلى نظر إذاولكن " : يقول-اهللا

        وهذا الذي اختاره ،فعل اهللا بهمالنظر إلى  باعتبار فهي الم التعليل "وحزناً عدواً لهم ليجعله ؛هاللتقاط
رحم اهللا -  الشنقيطياألمينمن المعاصرين الشيخ محمد قال به  و،-اهللارحمه -الحافظ ابن القيم  -اًيضأ–

 بالنسبة إليهم الالم الم :التقطوا وهذا ملحظ جيد فهم ، هي للتعليلوإنما أن الالم ليست للعاقبة :-الجميع
 هي الم :وا فعلهم فقالإلىكثير من المفسرين نظروا و ، فعل اهللا فالالم الم التعليلإلى نظرنا وإذا ،العاقبة
  . العاقبة
 ال وهم ولَدا نَتَِّخذَه َأو ينْفَعنَا َأن عسى تَقْتُلُوه ال ولَك ِلي عيٍن تُقُر ِفرعون تُامرَأ وقَالَِت{: تعالى وقوله

ونرشْعرآه لما فرعون أن: يعني }ي آسية هامرأت شرعتف ،إسرائيل بني من يكون أن من خوفًا بقتله هم 
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 فَنَعم، لِك أما: فقال }ولَك ِلي عيٍن تُقُر{: فقالت فرعون، إلى وتحببه دونه، وتَذب عنه تُحاج مزاحم بنت
  .فال لي وأما

  .عندهمثل هذا لم يرد فيه دليل ثابت يوقف 
 وهداها ذلك، لها حصل وقد ،}ينْفَعنَا َأن عسى{: وقوله يديه، على اهللا وأهلكه به، اهللا وهداها كذلك، فكان
 يكن لم أنه وذلك وتتبناه، ولدا تتخذه أن أرادت: أي ،}ولَدا نَتَِّخذَه َأو{: وقوله ،بسببه الجنة وأسكنها به، اهللا
  .منه ولد لها

 ،البالغة العظيمة الحكمة من إياه بالتقاطهم منه اهللا أراد ما يدرون ال: أي }يشْعرون ال وهم{: تعالى وقوله
  .القاطعة والحجة

}مهال و ونرشْعال{ : وهكذا قول من قال" إياه من الحكمةبالتقاطهم اهللا منه أراديدرون ما  ما" : يقول}ي 
ونرشْعال{ :اًيضأ قول من قال أو ، وأمرهمأمره بما هو كائن من }ي ونرشْعوهذا ،بأن هالكهم على يده }ي 

 بما يكون من }يشْعرون ال{ ، واحدشيء إلى وهذا كله يرجع ،-رحمه اهللا-الذي اختاره الحافظ ابن جرير 
 وما وقع لهم قبل ذلك من السنين القحط والجراد ،كان هالكهم على يده  معه إذأمرهم ومن ، هذا الغالمأمر

عليه الصالة - غير ذلك مما نزل بهم كل ذلك كان بسبب معصيتهم لموسى إلىوالقمل والطوفان والدم 
 امرَأتُ وقَالَِت{ ،-وجل عز–ظاهره أن ذلك من كالم اهللا  }يشْعرون ال وهم{ : وقوله، وتكذيبهم له-السالمو

نوعتُ ِفرٍن قُريلِّي ع لَكلَا و ى تَقْتُلُوهسنَا َأن عنفَعي َأو ا نَتَِّخذَهلَدو مهلَا و ونرشْعسيكون  يشعرون ما ال }ي
 والشقاء هذا ظاهره أنه من ، من الهالك،في نهاية المطاف إليهيصيرون   ال يشعرون ما،الهم وحالهمن ح

 أنها باعتبار }يشْعرون لَا وهم ولَدا نَتَِّخذَه َأو{ ، ويحتمل أن يكون ذلك من تمام كالمها،-وجل عز–كالم اهللا 
يدرون   هم ال: فهي تقول،إسرائيل عرفوا أنه لبني  وهي أنهم، وهذا يتوقف على مقدمة،إسرائيلتقصد بني 

 فال يتوقعون أن هذا الناشئ في القصر أنه لهومآ وال يعرفون خبره ،نه صار إلينا فينشأ في قصر فرعونأ
 ، في الغالبإسرائيل وهم ال يعرفون أن هذا من بني ،لكن هذا بعيد،  الذي ألقي بهذه الطريقةاإلسرائيليذلك 
 قتله لكونهم عرفوا أنه أرادوادل على أنهم  }تَقْتُلُوه لَا{ : إن قولها:ن يقولأادل فإنه ال يعجز  أن يجأرادومن 

 على ،؟عندهم فلماذا يقتلون هذا الرضيع الصغير حديث الوالدةمن القبط يعني لو أنه ، إسرائيلمن بني 
 لَا{: وقوله ،للتكلف في هذا وال داعي الوالدةوالظاهر أنه حديث  ،هئلمفسرين في وقت إلقاخالف بين ا

ى{ : فكأنها تقول لهم، قتلهأرادوادل على أنهم  }تَقْتُلُوهسنَا َأن عنفَعي َأو ا نَتَِّخذَهلَدو مهلَا و ونرشْعيعني}ي : 
عليل ذا الت منهم علل بهاًحدأرأيت   فالذين قالوا بهذا القول ما، ال يشعروناإلسرائيليين من وأهلهوأن قومه 
 ولكن ،-وجل عز–العلم عند اهللا و ،إسرائيلأنه يشعر بأنهم عرفوا أنه من بني و }تَقْتُلُوه لَا{ :وهو قولها

الكالم متصل في ف ،ى المفصول معنلفظاًعامة المفسرين أن ذلك من كالم اهللا فيكون من قبيل الموصول 
نظاهره ولكنه لمتكلمي،العلم يقولون أهل  أكثر ،-وجل عز– من كالم اهللا  والثاني، من كالمهافاألولن  لقائلي

  .علمأ واهللا ،بهذا
 ِمن ِلتَكُون قَلِْبها علَى ربطْنَا َأن لَوال ِبِه لَتُبِدي كَادتْ ِإن فَاِرغًا موسى ُأم فَُؤاد وَأصبح{: تعالى اهللا قال

ْؤِمِنينقَالَتْ * الْميِه ألخِْتِه وقُص رصِبِه تْفَب ننٍُب عج مهال و ونرشْعنَا * يمرحِه ولَيع اِضعرالْم ُل ِمنقَب 
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 تَحزن وال عينُها تَقَر كَي ُأمِه ِإلَى فَرددنَاه * نَاِصحون لَه وهم لَكُم يكْفُلُونَه بيٍت َأهِل علَى َأدلُّكُم هْل فَقَالَتْ
ِلتَعولَم َأن دعقٌّ اللَِّه وح لَِكنو مهال َأكْثَر ونلَمع١٣-١٠:القصص سورة[ }ي[.  
 من شيء كل من: أي فارغًا، أصبح نهأ البحر في ولدها ذهب حين موسى، أم فؤاد عن مخبرا تعالى يقول
 والضحاك، عبيدة، وأبو ير،جب بن وسعيد وِعكِْرمة، ومجاهد، عباس، ابن قاله ،موسى من إال الدنيا أمور

  .وغيرهم وقتادة، البصري، والحسن
 إال ذكر شيء من كل : أي}فَاِرغًا{أن  -علمأواهللا -الظاهر وهو  الذي عليه الجمهور من السلف فمن بعدهم

أهل  وبعض ، أذهلها،شيء وشغل قلبها عن كل ، يعني سيطر على اهتمامها،-عليه الصالة والسالم-موسى 
 فهي مطمئنة عكس المعنى ، ألن اهللا وعدها أنه سيرجع؛ من الهم والحزنفارغا : يعني}فَاِرغًا{ :العلم يقول

المعنى  ،ليم هو ولدهااعلم وتبدي وتخبر أن هذا الذي ألقي في  أنها لم تتمالك كادت أن تُاألول المعنى ،السابق
 بمعنى أنها كادت أن تخبر فارغا أصبح }ِبِه لَتُبِدي كَادتْ ِإن فَاِرغًا{ :بعضهم يقولو ،خر عكس هذااآل

 أن تفعل كذا وكذا إليها وحيُأ ه كادت أن تتحدث أن، الوحي الذي وقع لهاأو الذي حصل واإليحاء ،بالبشارة
     وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير ، الذي عليه عامة المفسريناألول هو -علمأواهللا تعالى -واألقرب 

 وهذا ، والتطمين ومع ذلك صار قلبها بهذه المثابةإليها تقتضي هذا فمع اإليحاء ماألوطبيعة  ،-رحمه اهللا-
يجعل هذا مثاال على الوحي ف يمثل على الوحي إذيذكره بعض من يكتب في علوم القرآن  يدلنا على خطأ ما

أن  مقتضى الفطرة ، وليس النحلإلى مثل الوحي : يعني،الوحي الفطري هو الوحي الغريزيو ،الفطري
 -وجل عز – ولكن لما كان بوحي من اهللا ،هو عكس الفطرة في مجاري العاداتف ،المرأة تلقي ولدها في اليم

  . األمن حيث قصدت الخوف ليحصل له ،فعلتف بهذا مرتُأ
}تْ ِإنِدي كَادبحالها، وتخبر ولد، لها ذهب أنه لَتُظهر وأسفها وحزنها وجدها شدة من كادت إن: أي }ِبِه لَتُب 

  . }الْمْؤِمِنين ِمن ِلتَكُون قَلِْبها علَى ربطْنَا َأن لَوال{: تعالى اهللا قال وصبرها، ثَبتها اهللا أن لوال
قرب أ واألول ، كذا وكذاإلى أوحي تقول ،إليها أوحي بالوحي الذي : أي}ِبِه لَتُبِدي كَادتْ ِإن{ :وبعضهم يقول

  .عليه الصالة والسالم- بموسى : أي}ِبِه لَتُبِدي{
 اتبعي: أي }قُصيِه{: لها فقالت -لها يقال ما تعي كبيرة وكانت- ابنتها أمرت: أي }قُصيِه ألخِْتِه وقَالَتْ{

  .لذلك فخرجت ،البلد نواحي من شأنه وتَطَلَّبي خبره، وخذي أثره،
عد  تتبع هذا التابوت من ب: يعني}يِهقُص{ :أنها بمجرد اإللقاء قالت ألختها -علمأواهللا -من هذا قد يحتمل 

 وقد يكون ،إليها مع أن اهللا وعدها بأنه يرجع  لتعرف موقعه؛ هذا التابوتسيلتقفمن  ، يصيرأين إلىوتنظر 
 ِبِه فَبصرتْ{ ،ابحثي عنهو أثرهتتبعي  }قُصيِه ألخِْتِه{ : ذهب به الماء فقالت يعني بعد اإللقاء،ذلك بعد اإللقاء

نع مع القوابل-عليه الصالة والسالم-  موسىأبصرت يعني بعد ذلك }نٍُبج .  
  .جانب عن: عباس ابن قال ،}جنٍُب عن ِبِه فَبصرتْ{

  .عدب عن: }جنٍُب عن ِبِه فَبصرتْ{: مجاهد وقال
  .تريده ال وكأنها إليه تنظر جعلت: قتادة وقال
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 وإنما ،ه وكأنها تقصد،ليه مباشرة وتقف عليهإ معنى أنها لم تأِت ب"عن جانب" :هذه المعاني متقاربة فقوله هنا
 ،أنظارهم لئال تلفت ؛اهتماماً من غير أن تلقي له عرضاً وكأن ذلك وقع لها ،آخر اًمرأعن جانب وكأنها تريد 

 لكنه  يختلف قليالًالمعنى عن جانب وإن كان : يعني هذا مثل قول من قال،"عن بعد" :وهكذا قول من قال
 ،المقصود أنهم ال يشعرون بهاو ،" وكأنها ال تريدهإليهجعلت تنظر " : وهكذا قول من قال،ليهإيرجع 

  . عن بعد: عبر بالثاني قال-رحمه اهللا-  وابن جرير،وباهتمامها
 عرضوا منه، واستطلقته الملك، امرأة وأحبته فرعون، بدار ،-عليه السالم- موسى استقر لما أنه وذلك
 لعلهم سوق إلى به فخرجوا ،ذلك من شيًئا يقبل أن وأبى ثديا، منها يقبل فلم دارهم، في التي المراضع عليه

  .بها يشعروا ولم ذلك ظهرتُ ولم عرفته، بأيديهم رأته فلما لرضاعته، تصلح امرأة يجدون
 أن عن صيانة له اهللا لكرامة لكوذ قَدريا، تحريما: أي }قَبُل ِمن الْمراِضع علَيِه وحرمنَا{: تعالى اهللا قال

 بعدما آمنة، وهي لترضعه أمه، إلى رجوعه إلى سببا ذلك جعل -سبحانه- اهللا وألن أمه؛ ثدي غير يرتضع
  . خائفة كانت

 صرفه عن ذلك فلم يقبل -عز وجل- يعني أن اهللا ،التحريم القدري هنا معروف يعني غير التحريم الشرعي
 ويعلم أن اهللا عليم ، هذا التدبيرإلى يطمئن اإلنسان يعني -وجل عز–دبير اهللا  وهذا تأمهأن يرتضع من غير 
 سيخلصه منهم فيأتي من -تبارك وتعالى- الذهن أن اهللا إلى لربما يتبادر ، قديرشيءحكيم وأنه على كل 

 - صار يعقلإذا- أنه سيأتيه أو ،أهله إلى أن الغالم سيشب ثم بعد ذلك يفر منهم أو ،أمه إلىينتشله ثم يعيده 
 ،بطريقة من هذه الطرق }ِإلَيِك رادوه{ الذهن هذا إلى مثال قد يتبادر إسرائيلهلك هم بنو أ إن :من يقول له

 ثم بعد ذلك يضطرون للبحث عن مرضع وال يقبل إال ثدي ،صغير ال يعقل  وهوةلكن أن يمنع من الرضاع
 واهللا ناصر دينه ،-وجل عز– بتدبير اهللا اإلنسانثق  المقصود أن ي،حدأعلى بال   فهذا قد ال يخطر،أمه

 ويتطاولون ة، عروة عرواإلسالم فالمؤمن ال يبتئس وال ييأس حينما يرى المنافقين ينقضون عرى ،وكتابه
 لكن هذا اً نعلم هذا يقين، دينه وناصرهاهللا مظهرف ،واألموات األحياء المسلمين وأعالم ،على ثوابته وشعائره

 ويقدم ،الباطلأهل  والداعية الذي ينساق وراء ،على الحق من غير تقديم تنازالت فعة والصبريتطلب المدا
  . فالمؤمن يثبت والعاقبة للتقوى، وقد يحشره اهللا معهم،لهم التنازالت تلو التنازالت هذا يسير في ركابهم

 قال }نَاِصحون لَه وهم لَكُم يكْفُلُونَه بيٍت َأهِل علَى َأدلُّكُم هْل{: قالت يرضعه فيمن حائرين أخته رأتهم فلما 
 عليه؟ وشفقتهم له نصحهم يدريك وما: لها وقالوا أمرها، في وشكوا أخذوها، ذلك قالت لما: عباس ابن

 ذلك لهم قالت فلما فأرسلوها، منفعته، ورجاء الملك ورةُئظُ في رغبتهم عليه وشفقتهم له نصحهم: فقالت
 فرحا بذلك ففرحوا فالتقمه، ثديها فأعطته أمه، على به فدخلوا منزلهم، إلى معها ذهبوا اهم،أذ من وخَلَصت
 ال وهي جزيال عطاء وأعطتها إليها، وأحسنت موسى، أم فاستدعت الملك، امرأة إلى البشير وذهب ،شديدا
 عليها فأبت فترضعه، دهاعن تقيم أن آسية سألتها ثم ،ثديها وافق لكونه ولكن الحقيقة، في أمه أنها تعرف
 فأجابتها فعلت، بيتي في أرضعه أن أحببت إن ولكن عندك، المقام على أقدر وال وأوالدا، بعال لي إن: وقالت
 موسى أم فرجعت الجزيل، واإلحسان والكساوي والصالت النفقة عليها وأجرتْ ذلك، إلى فرعون امرأة
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 الشدة بين يكن ولم ،دار ورزٍق وجاه عز في أمنا، خوفها بعد من اهللا أبدلها قد مرضية، راضية بولدها
  .أعلم سبحانه واهللا نحوه، أو وليلة، يوم: القليل إال والفرج

وفيه فئة دونية منسفلة يستعملون في  ، وهم القبط،المجتمع هناك فئة عليافي المرأة من الفئة المستضعفة يعني 
 فيؤتى بهذه ، المهينة خدم للفراعنةواألعمال ويستحيي النساء للخدمة األوالد، يذبح أوالدهم يقتل ،الخدمة

جل أن ترضع ولدها أ والعطايا الجزيلة من ،اى األموال والهدايعطَ وتُ،المرأة من هذه الفئة الفقيرة المستضعفة
 ، من الجميعمام مرأىأليها في وضح النهار إليم ثم بعد ذلك يرجع ا وألقته في ،الذي كانت تتخوف عليه القتل

 األموال إليهادفع  وتُوأهلها ،ويحصل لها بسبب ذلك من ثبات القلب والمكانة االجتماعية بين قومها وعشيرتها
  . واهللا المستعان، في غاية العجبأمر هذا ، بل تبدي هذا وتفتخرهئإخفا إلىهي ال تحتاج 

 كل وبعد فرجا، هم كل بعد اتقاه لمن ليجع الذي يكن، لم يشأ لم وما كان شاء ما! األمر بيديه من فسبحان
 وِلتَعلَم{ :عليه: أي }تَحزن وال{ به،: أي }عينُها تَقَر كَي ُأمِه ِإلَى فَرددنَاه{: تعالى قال ولهذا ،مخرجا ضيق

َأن دعقٌّ اللَِّه وإليها، رده من وعدها فيما: أي }ح تحققت فحينئذ ،المرسلين من لهوجع كائن أنه إليها هبرد 
  .وشرعا طبعا له ينبغي ما تربيته في فعاملته المرسلين، من رسول منه
 بحمله اًشرع ، لم يعط الرسالة بعدن رسوالًهي تربي اآلف ،اً وشرعطبعاًينبغي له  فعاملته في تربيته ما: قوله

يحسن من  يعني بحمله على ما "طبعاًو" ، وبكفه عما يسخطه،يحبه اهللا ويرضاه  على ما،يجمل على ما
 ، هذا سيكون رسوالً، وال يصلح لمثل هذا ما قد يسوغ من غيره من سائر الناساألخالق ومكارم ،المروءة

 في أئمة هدى أئمة ليكون هؤالء األوالد أوالده أن يربي أراد من ،التربية في األهمية في غاية ىوهذا معن
 - العاداتأمورفي -تى في غير الحالل والحرام وقضايا الشرع  فإنه ح،همته تكون عاليةو يربيهم ،الخير

 تربية ،أظفارهم ونعومة ، منذ نشأتهمالمروءة ويحفظ ،يجمل وما يكون من قبيل الكماالت يحملهم على ما
  .قد يسوء لغيرهم  ماأو ، فإنه ال يصلح لهم ما يصلحاألشراف تربية ،الكبار
 في عليها المحمود هو التي المحمودة، وعواقبها أفعاله في اهللا حكْم: أي }علَموني ال َأكْثَرهم ولَِكن{: وقوله
: تعالى قال كما األمر، نفس في محمودة وعاقبته النفوس، إلى كريها األمر يقع فربما واآلخرة، الدنيا

 وقال ،]٢١٦:البقرة سورة[ }لَكُم شَر وهو ًئاشَي تُِحبوا َأن وعسى لَكُم خَير وهو شَيًئا تَكْرهوا َأن وعسى{
  .]١٩:النساء سورة[ }كَِثيرا خَيرا ِفيِه اللَّه ويجعَل شَيًئا تَكْرهوا َأن فَعسى{: تعالى

 ِمن غَفْلٍَة ِحيِن علَى الْمِدينَةَ خََلود * الْمحِسِنين نَجِزي وكَذَِلك وِعلْما حكْما آتَينَاه واستَوى َأشُده بلَغَ ولَما{
 ِمن الَِّذي علَى ِشيعِتِه ِمن الَِّذي فَاستَغَاثَه عدوِه ِمن وهذَا ِشيعِتِه ِمن هذَا يقْتَِتالِن رجلَيِن ِفيها فَوجد َأهِلها
 ظَلَمتُ ِإنِّي رب قَاَل * مِبين مِضلٌّ عدو ِإنَّه الشَّيطَاِن عمِل ِمن هذَا قَاَل علَيِه فَقَضى موسى فَوكَزه عدوِه
 }ِللْمجِرِمين ظَِهيرا َأكُون فَلَن علَي َأنْعمتَ ِبما رب قَاَل * الرِحيم الْغَفُور هو ِإنَّه لَه فَغَفَر ِلي فَاغِْفر نَفِْسي

  .]١٧-١٤:القصص سورة[
 قال ،وعلماً حكماً اهللا آتاه واستوى أشده بلغ لما أنه ذكر -عليه السالم- موسى أمر مبدأ تعالى ذكر مال

  .}الْمحِسِنين نَجِزي وكَذَِلك{ النبوة يعني: مجاهد
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لم يتفق  ،"اً وعلماً اهللا حكمتاهآ واستوى أشدهذكر أنه لما بلغ " :قال }َأشُده بلَغَ ولَما{ :-تبارك وتعالى-قوله 
 إذا ، هو بلوغ الحلماألشد يرى أن بلوغ -رحمه اهللا- مالك اإلمامأهل العلم على قول في معنى بلوغ األشد، ف

 }النِّكَاح بلَغُواْ ِإذَا حتَّى الْيتَامى وابتَلُواْ{ :-تبارك وتعالى-ذلك بقوله ل سن البلوغ ويستدل إلىوصل يعني 
فهناك بالنسبة لليتيم يطلب فيه  }َأموالَهم ِإلَيِهم فَادفَعواْ رشْدا منْهم آنَستُم فَِإن{عني البلوغ ي ]٦:النساء سورة[

ن بلوغ األشد إ :العلمأهل  ولهذا قال بعض ؛}رشْدا منْهم آنَستُم فَِإن{ ،حسن التصرف في المال بجانبالبلوغ 
أهل  ولهذا قال بعض ،هو فوق ذلك مما يحصل به النضج ه ما يطلب معوإنما ،ليس مجرد البلوغ المعروف

 قالوا ،ن بلوغ األشد أن يبلغ الرابعة والثالثين كما يقول مجاهد وسفيان الثوري يبلغ الرابعة والثالثينإ :العلم
شد لوغ األب هذا ، الثالثينإلى الثامنة عشرة  يكون من: وبعضهم يقول، من االستواء واالكتمالهذا يكون حاالً

االستواء غير بلوغ ف ، ألن الواو تقتضي المغايرة؛ واستوىأشده أنه بلغ باعتبار يعني ، واالستواء فوقه،عندهم
 واالستواء من ، الثالثينإلى عندهم من الثامنة عشرة األشد فبلوغ ، لكنه ما استوى بعداألشد فقد يبلغ األشد

 -وجل عز– واهللا ،باألربعينعضهم يحدد االستواء  وب،العلمأهل  هكذا يقول بعض األربعين إلىالثالثين 
 يحصل قبل األشدفيحتمل أن يكون بلوغ ، ]١٥:األحقاف سورة[ }سنَةً َأربِعين وبلَغَ َأشُده بلَغَ ِإذَا حتَّى{ :يقول

اكتمال  يكون قد بلغ األشد من جهة األربعين وال شك أن من بلغ ، النهايةت كاناألربعين بلغ إذاذلك لكنه 
ن إ :-علمأواهللا تعالى - ولهذا يمكن أن يقال ، النضج العقلي ليس على مرتبة، فالكمال على مراتب،العقل
 وهذا يتفاوت الناس فيه ،النضج العقلي يكون على قوته وشدتهو ، يكون بمعنى اكتمال العقلاألشدبلوغ 

  ومنه ما،هو فطري  فإن العقل منه ما، وما يحصل لهم من التجارب في الحياةالعقلية،بحسب نمو مداركهم 
 ،أجسامهم وفي صور ،أبدانهم كما يتفاوتون في عافية ،اً كبيراً والناس يتفاوتون في هذا تفاوت،هو مكتسب

 كما أن ، في غاية الذكاء ولكنه ال عقل لهاإلنسان وقد يكون ، والعقل غير الذكاء،كذلك يتفاوتون في عقولهم
 وليس عنده ،حسن التدبيري الو ،عقل له  ولكنه ال، العلمأوعية من اإلنسانيكون قد ف ،العقل ليس هو العلم

 بصورة صحيحة األمور ال يقدر ، من الطيش والعجلةشيء فيه وإنما ،األمور وال حسن نظر في ،حكمة
 :-رحمه اهللا- ولهذا يقول ابن جرير ، كان ليس له حكمة وال رزانة وال عقلإذا مما يصلح أكثر يفسدلربما 

اكتمال النمو و والنمو يعني شدة البدن ، واكتمال الخلق،شتداداالن بلوغ األشد يعني حينما يكون في حال من إ
 َأشُده بلَغَ ولَما{ ،ن االستواء يكون بلوغ النهاية في ذلكإ وانتهاء القوى و، شدة البدن،اإلنسانعند هذا 
 لإلنسان الذي يحصل االكتمال فإن ،بلوغ األشد يشمل هذا وهذا أن -علمأواهللا تعالى -وال يبعد  }واستَوى

 وصلت للسابعة إذانها إ : البنت يقولون، مثال بالنسبة للعظاماألطباءالحد الذي يقرره ف ،يعني النمو البدني
  وكذلك في العالجات، ونحو ذلكأغذية فيما يتطلبه تنمية العظام من إليه وهذا يحتاج ،تنمو ال العظام عشرة

الحال ، وأكثريحصل نمو  ال ه هذا يعلم أنإلى معالجة وتتطور مع الوقت فإذا وصلت إلىالتي لربما تحتاج 
 ، الحادية والعشرين يتوقف نمو العظام هذا بالنسبة لنمو العظامإلى : وبالنسبة للذكر يقولون،ستبقى على هذا

 بلغ إذا والعشرين ال يكون كذلك ةالحادي فالذي يبلغ ، نمولإلنسانال شك أنه يحصل  لكن بقية نمو الجسم
 وكذلك بالنسبة للنمو ، األربعينإلىبلوغ النهاية في النمو البدني ب يكون فاكتماله ،األربعين من ناحية النمو

العقلي الناس يتفاوتون في سرعة هذا النمو فقد تجلس مع ابن في الثامنة عشرة وهو في عقله مثل ابن 
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 الثالثين كذلك لكن غاية النمو أو وقد ترى ابن العشرين ، قليلةأو حاالت نادرة ا قد يوجد لكنه،ينربعاأل
 والخبرة العقل ،كان من قبيل التجربة  ماإال األربعين يعني ال يرجى له بعد األربعين عقل زائد إلىالعقلي 

د األربعين أن  ذلك ال يرجى له بعإلىالمكتسب لكن من كان به سفه ونقص في العقل وضعف في التفكير وما 
 ، يعني تحنكه التجارب وينتفع بذلك،خركون التجارب التي هي جزء العقل اآلت إنما ،يحصل له نمو عقلي

كتمال العقلي وهو اال ،بلغ األشد }واستَوى{ : هو المقصود بقوله:يقولمن العلم أهل فبلوغ األشد من 
 ونحن ، زائد على ذلكأمر االستواء :ون يقولتواءواالسالعلم يفرقون بين بلوغ األشد أهل  وأكثر ،االستواء
 -علمأواهللا تعالى - فهذا حد الكمال ، بلغوا األربعينإذا يبعثون إنما -عليهم الصالة والسالم- األنبياءنعلم أن 

يعني ذهب عنه ، }ِنيَأوِزع رب قَاَل سنَةً َأربِعين وبلَغَ َأشُده بلَغَ ِإذَا{ :قوله في -وجل عز– ولهذا ذكره اهللا
   .علمأ واهللا ،الطيش

}نَاها آتَيكْما حِعلْمرحمه اهللا- ابن جريرو ، وفسر بالفقه في الدين،بالحكمة وفسر ،الحكم فسر بالنبوةف }و- 
 ذلك إلى المادة الحاء والكاف والميم تجد أنها ترجع أصل إلى نظرت إذا وهذه المعاني ،يفسر هذا بالفقه بالدين

 فهذا منتهى ، من شاء من عباده-عز وجل- هو في النبوة التي يعطيها اهللا إنما والحكمة فكمال العلم ،اًجميع
 إليها لمن شاء من عباده ال يصل -وجل عز– والحكمة هي موهبة ربانية من اهللا ،الفهم والعلم والعقل والكمال

هي النبوة و ، هي موهبة ربانيةإنما ،ة ذلك كما يقول الفالسفإلى وما توتزكيا بتهذيب ومجاهدات اإلنسان
 ، هو الفهم: فبعضهم يقول-علمأواهللا تعالى - إليه العلم المشار  وأما، إنها النبوة فذلك منتهى الحكم:فمن قال

 وفقهاً وفهماً يعني حكمة ،حكما  اهللاأعطاه : إن ذلك كان قبل النبوة فيقول: فمن يقول، هو الفقه:وبعضهم يقول
 اهللا أعطاه ذلك -وجل عز–مه اهللا  فعلّ،هئآبا العلم بدينه ودين -عز وجل- اهللا أعطاه : يقولماًوعل ،في الدين

 ،ذلك على منتهاه فيمكن أن يحمل  بعد النبوة:وإن قيل ،فهذا كما سبق  هذا قبل النبوة:يل فإن ق،وعلماحكماً 
حتمل أن يكون ذلك على ت هنا اتفاآلي بوحيه -وجل عز– علمه اهللا ، صوره وحاالتهأكمل على ،وهو النبوة

 أن ذلك كان باعتبارحصل من قتل القبطي   بهذا السياق والترتيب حتى حصل ما-وجل عز–قصه اهللا  ما
 في إليه -وجل عز– اهللا أوحىرجع من مدين ففي الطريق   بعدماإالقبل النبوة وأن النبوة لم تحصل له 

 وما قبل ذلك كان قبل ، هناكإليه اهللا أوحىبوة حينما حصلت له النفالوادي المقدس طوى عند جبل الطور 
ن إ : قيل وإذا،دين والفهم والحكمة وما شابه ذلك فبهذا االعتبار يحمل العلم والحكم هنا على الفقه في ال،النبوة

ء  والعلما،-علمأواهللا تعالى - فيمكن أن يحمل هنا الحكم على النبوة ، مدينإلىالنبوة حصلت له قبل أن يذهب 
 ِإنَّك{ :-وجل عز- ناداه اهللا حين في الطريق رجعا م إن النبوة حصلت له بعد: منهم من يقول-رحمهم اهللا-

 كانت له النبوة : ومنهم من يقول،]١٣-١٢:طه سورة[ }يوحى ِلما فَاستَِمع اخْتَرتُك وَأنَا * طُوى الْمقَدِس ِبالْواِد
 مدين كان في إلى أنه قبل أن يذهب -وجل عز–والعلم عند اهللا - يبعد  وال-علمأواهللا تعالى - ،قبل ذلك

- يحتمل هذا ، التمكن لكونه تربى في قصر فرعونكان ال يزال في حال منو ،شبابه قبل أن يبلغ األربعين
  . ثم بعد ذلك ذهب وتزوج في مدين-علمأواهللا تعالى 
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 كان الذي القبطي، ذلك قتله قضية: والتكليم النبوة من له قَدر تعالى كان ما إلى وصوله سبب تعالى ذكر ثم
 }َأهِلها ِمن غَفْلٍَة ِحيِن علَى الْمِدينَةَ ودخََل{: تعالى فقال مدين، بالد إلى المصرية الديار من خروجه سبب
  .والعشاء المغرب بين وذلك: عباس ابن عن الخرساني، عطاء عن جريج، ابن قال

 جبير، بن سعيد قال وكذلك ،النهار نصف ذلك كان: عباس ابن عن يسار، بن عطاء عن ر،المنْكَد ابن وقال
  .وقتادة دي،والس وِعكْرمة،

 -عليه الصالة والسالم- إن موسى :}َأهِلها ِمن غَفْلٍَة ِحيِن علَى الْمِدينَةَ ودخََل{:  في قوله يقول العلماءبعض
 فرعون فخوفوه وخافهم فكان ال يدخل إال في حال من إلى تنامي ذلك نإ و،لهتهمآكان يعيب دين الفراعنة و
 جُلت الرفّ خَإذا ،}َأهِلها ِمن غَفْلٍَة ِحيِن علَى{ :الميتة فيدخل كما يقال في األوقات ،التخفي والترقب والتوجس

في وقت القيلولة  في وسط النهار وإما في ليل إما في وقت راحة الناس أناس ال يكون في الطرقات :يعني
 ليس اتفاقاًن ذلك وقع إ :منهم من قالو ،}غَفْلٍَة ِحيِن علَى{ لكن ،دليل على تحديد هذا الوقتهناك  وليس مثالً

 راحتهم إلىخلدوا أوا في بيوتهم وئدخل في وقت كان الناس فيه قد لجف ؛ألنه يقصد الدخول في هذا الوقت
ؤالء الفراعنة كانوا يستضعفون  وه، يتقاتل مع رجل من الفراعنةناإلسرائيلييفوجد مثل هذا المشهد رجل من 

  ويحملونهم على األعمال الشاقة المهينة التي يترفع عنها الفراعنة فكانوا يتعاملون معهم تعامالً،اإلسرائيليين
 ، فمنهم من يطأطئ رأسه،اإلسرائيليينهم عدوان على هؤالء من فيحصل ،فيه استضعاف وابتذال وامتهان

 فحصل هذا ، يحاول ذلكأو ، ومنهم من ينتصر لنفسه إن استطاع،يحصل له من الذل والمهانة بل ماويقْ
  .سرائيليالشجار بين الفرعوني واإل

}دجا فَوِن ِفيهلَيجقْتَِتالِن رذَا{ ويتنازعان، يتضاربان: أي }يه ِتِه ِمنذَا{ ،يإسرائيل: أي }ِشيعهو ِه ِمنودع{ 
عليه - بموسى اإلسرائيلي فاستغاث. إسحاق بن ومحمد والسدي، وقتادة، عباس، ابن قاله قبطي،: أي

  .}علَيِه فَقَضى موسى فَوكَزه{ القبطي إلى فعمد الناس، غفلة وهي فرصة، موسى ووجد -السالم
  . كفه بجمع طعنه: أي وكزه،: مجاهد قال

}هكَزإلى والنكز وما شابه كل ذلك يرجع والهز الوكز :العلم من يقولهل أ فمن ، طعنه بجمع كفه:يعني }فَو 
 األلفاظ بين هذه رقون من يف، بذكر الفروقونعنالعلم ممن يأهل  ومن ، واحد الضرب باليد مجتمعةمعنى

وفيه قراءة البن مسعود لكنها ليست متواترة بطبيعة الحال وهي  ،يح اللكز هو الضرب على اللَّ:يقولون
الضرب على الصدر ضربه على   اللكز هو: يقولكاألصمعي وبعضهم ، التفريق: لكزه فعلى هذا}هفلكز{

هو ف الوكز وأما ، لكز: هو الضرب على أي موضع من الجسم كل ذلك يقال له: وبعضهم يقول،صدره
ض  وذكروا أنه في بع، ضربته على رئته: رأيته أي: وكزه ضربه على قلبه كما تقول،الضرب على القلب

 يعني فسر بالضرب ، فنكزه:تهاء وقربالتزامهوأمر  وليس في المصحف الذي أمر عثمان بجمعهالمصاحف 
   . عبيدة ومن وافقهأبوهذا يقول ب و، لهزه،على الصدرمعاً  اللهز هو الضرب باليدين : وبعضهم قال،والدفع
  .معه كانت بعصا وكزه: قتادة وقال
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 قَاَل * مِبين مِضلٌّ عدو ِإنَّه الشَّيطَاِن عمِل ِمن هذَا{: موسى قال ،فمات فهحت فيها كان: أي }علَيِه فَقَضى{
بتُ ِإنِّي رنَفِْسي ظَلَم ِلي فَاغِْفر فَغَفَر لَه ِإنَّه وه الْغَفُور ِحيمقَاَل * الر با رتَ ِبممَأنْع لَيجعلت بما: أي }ع 
  .والمنعة والعزة الجاه من لي

 وبعضهم ،هذا الفرعوني هذا القبطي  كفر:يعني }الشَّيطَاِن عمِل ِمن هذَا{ : في قولهيقول أهل العلم بعض
 واألقرب أن ، وهذا كله بعيد، من جنود الشيطانه نفس القبطي أن:يعني }الشَّيطَاِن عمِل ِمن هذَا{ :يقول

 فضرب -عليه الصالة والسالم- استفز موسى ،حيث استفزه }يطَاِنالشَّ عمِل ِمن{ن هذا الذي وقع أالمقصود 
           وطلب المغفرة من اهللا ،يدل على أنه ندم على هذا مام ، على نفسهأتتهذا القبطي هذه الضربة التي 

 يعتذر بأنه قتل -صلى اهللا عليه وسلم- موسى إلى وفي حديث الشفاعة الطويل أنهم لما يأتون ،-وجل عز–
 ، أنه لم يؤمر بقتلهباعتبار :أي }الشَّيطَاِن عمِل ِمن هذَا{ :العلمأهل  ولهذا قال بعض ، لم يؤمر بقتلهافساًن

ن هذه الضربة عادة ال تقتل إ و، لم يقصد قتله-صلى اهللا عليه وسلم- إن موسى :العلم من يقولأهل ومن 
 كما يقول ابن }الشَّيطَاِن عمِل ِمن هذَا{ :صد بهذانه قوإ ،وإنما ضربه فكان في ذلك حتفه من غير قصد للقتل

   . القبطيأو مكامن الغضب في نفسه فضرب هذا الفرعوني وأثار إن الشيطان هو الذي استفزه لهذا :جرير
 معينا :أي }ظَِهيرا َأكُون فَلَن{ والمنعة والعزة الجاه من لي جعلت بما: أي }علَي َأنْعمتَ ِبما رب قَاَل{
}ِرِمينجألمرك المخالفين بك، الكافرين: أي }ِللْم.  

 أنه يعيب إليهم تنامى -كما سبق-نهم إ : على قول من يقولإال النعمة كل ذلك حصل له أو المنعة تسواء كان
 بحيث إنه لم يكن له منعة ،المدينةأهل من  غفلة على حين إال فخافهم فكان ال يدخل ،لهتهم ودينهم فخوفوهآ

 ،}علَي َأنْعمتَ ِبما رب قَاَل{ : وقوله هنا،-وجل عز– والعلم عند اهللا ، دليلإلى لكن هذا يحتاج ،بعد ذلك
كون ت يحتمل أن :يعني }علَي َأنْعمتَ ِبما{ ، وهذا فيه نظر، الباء هذه باء القسم أنه حلف بهذا:بعضهم يقول

يكون  هذا الو ، فيكون من قبيل الحلف بغير اهللا، عليأنعمتي بالذأي  ،موصولةبمعنى الذي إن كانت " ما"
أهل  وكثير من ، يعني بإنعامك علي، هذه مصدرية"ما"حتمل أن تكون ي و،-عليه الصالة والسالم-من موسى 
 نعامكإ بسبب :أي }علَي َأنْعمتَ ِبما{ -علمأواهللا -قرب أ وهذا ، إن هذه الباء هي باء السببية:العلم يقولون

أهل  مع أن بعض ،-تبارك وتعالى- فال يستعمل النعمة في مساخط اهللا ، للمجرمينظهيراً أكونفلن  علي
 ظهيراً يعني فال تجعلني ، وليس من قبيل الخبر المجرد، إن الكالم هنا هو من قبيل الدعاء:العلم يقول
 احتجوا } للمجرمينظهيراًرب   يافال تجعلني{ :-رضي اهللا عنه-بن مسعود  وجاء في قراءة ال،للمجرمين

  يا عليأنعمت فيه مقدر محذوف بما : يقول،"اللهم فال تجعلني" : ولهذا بعضهم كالفراء يقول؛بهذه القراءة
العلم على أن ذلك من قبيل الخبر وأنه أهل  وأكثر ، للمجرمينظهيراًتجعلني   اللهم الأو، رب فال تجعلني

  .علمأ واهللا ،ليس بدعاء
}فََأصحِدينَِة ِفي بخَاِئفًا الْم قَّبتَرالَِّذي فَِإذَا ي هرتَنْصِس اسِباألم ِرخُهتَصسقَاَل ي ى لَهوسم ِإنَّك لَغَِوي ِبينم * 

 تُِريد ِإن ِباألمِس نَفْسا قَتَلْتَ كَما تَقْتُلَِني َأن َأتُِريد موسى يا قَاَل لَهما عدو هو ِبالَِّذي يبِطشَ َأن َأراد َأن فَلَما
  .]١٩-١٨:سورة القصص[ }الْمصِلِحين ِمن تَكُون َأن تُِريد وما األرِض ِفي جبارا تَكُون َأن ِإال
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 من: أي }خَاِئفًا الْمِدينَِة ِفي{ أصبح إنه: القبطي ذلك قتل لما ،-السالم عليه- موسى عن مخبرا تعالى يقول
 الذي ذاك فإذا الطرق، بعض في فمر األمر، هذا من يكون ما ويتوقع يتلفت: أي }يتَرقَّب{ فعل، ما معرة

  .اآلخر على استصرخه موسى مر فلما آخر، يقاتل القبطي ذلك على باألمس استنصره
 ، دخل في الصباح:ن يكون المقصوديحتمل أ }يتَرقَّب خَاِئفًا الْمِدينَِة ِفي فََأصبح{ :-تبارك وتعالى-قوله 

ومعنى  }يتَرقَّب خَاِئفًا الْمِدينَِة ِفي فََأصبح{ ،يعني صار بهذه الحال }الْمِدينَِة ِفي فََأصبح{ويحتمل أن يكون 
يأتي  يترقب ما  وهو،هذا داخل في الترقبو ، وما يراد به،يقال عنه  ويتتبع ما، يترقب األخبار: قيل:يترقب

 يترقب في حال من الحذر أن ، ويترقب المخاوف، وما يراد به، الفراعنة عنهأو وما يقوله القبط ،أخبارمن 
 مرة اإلسرائيلي فلما مر عليه موسى استصرخه : يقول، فهو متوجس خائف، من المكروهشيء إليهيصل 
ستصرخ يعني يطلب  فالن ي، واالستصراخ من الصراخ وهو طلب الغوث، السابقهنفس اإلسرائيلي  هوأخرى

هذا يشعر أنه كان في حال من و ،الغوث والنجدة واإلغاثة فهذا يستصرخه يطلب منه أن يغيثه وأن ينصره
 فهو يريد ،الضعيف الذي يقع عليه البطشو ،الذي يستصرخ عادة هو المجهود والمنهكو ،القهر والضعف

 اإلسرائيليو ،اإلسرائيليبطش بهذا  ورأى هذا القبطي ي-عليه الصالة والسالم- فجاء موسى ،الخالص
 يعني ،حتمل فهذه مشاهد ال تُ، ليبطش به؛-عليه الصالة والسالم- موسى إليه فجاء ،يحاول أن يدفع عن نفسه

 أن ينتصر لهذا أراد -عليه الصالة والسالم- وموسى ،مة مستضعفة بغاية االبتذال يعاملون مثل هذه المعاملةأ
  .اإلسرائيلي

 فاعتقد القبطي، بذلك البطش على عزم ثم الشر، كثير الغواية ظاهر: أي} مِبين لَغَِوي ِإنَّك{ :موسى له فقال
 يا{: نفسه عن يدفع فقال ذلك، يقول سمعه الم قصده يريد إنما موسى أن وذلته وضعفه لخوِره اإلسرائيلي

 فلما ،-السالم عليه- وموسى هو إال به يعلم لم ألنه وذلك }ِسِباألم نَفْسا قَتَلْتَ كَما تَقْتُلَِني َأن َأتُِريد موسى
 حنقه، فاشتد بذلك، فعلم عنده، فألقاها فرعون باب إلى بها ذهب ثم فمه، من لقَفَها القبطي ذلك سمعها
  .لذلك ليحضروه وراءه فبعثوا فطلبوه موسى، قتل على وعزم

 وحجتهم في ،اإلسرائيلي وه }ِباألمِس نَفْسا قَتَلْتَ كَما قْتُلَِنيتَ َأن َأتُِريد{ :ن الذي قالإ :هذا هو قول الجمهور
العلم أهل عامة و ،-رحمه اهللا- وهو الذي اختاره ابن جرير ،اإلسرائيليحد سوى هذا أذلك أنه لم يعلم بذلك 

ه ظاهر القرآن  واحتجوا على ذلك بأن، إن القائل هو القبطي:العلم من قالأهل  ومن ،اإلسرائيلين القائل هو أ
ر  فالقائل هو المخب}لَّهما عدو هو ِبالَِّذي يبِطشَ َأن َأراد َأن فَلَما{ :يات هنا اآل:قالواو ،وأن السياق يدل عليه

ث عنه الذيعنه المحد }وه ودا عملكن ظاهر القرآن أن القبطي هو القائل ،حتملم اإلسرائيلي :والكن قال }لَّه 
 وهذا مبناه على السياق وظاهر ، فذاك مبناه على النظر،ية تحتمل هذا وهذا واآل،ذا وجيه من جهة السياقوه
 إن القائل هو القبطي : والسياق وقال،العلم من اعتمد ظاهر القرآنأهل من و ، فهذه طرق في الترجيح،نآالقر

 غلب عليه الخوف اإلسرائيليون القائل هو  وقد يك،سرائيلي هو الذي قال لهقد يكون هذا اإلو ،علم بطريقة ما
: أن يؤدبه فقالو ، أنه يريد أن يبطش به}مِبين لَغَِوي ِإنَّك{ : لما قال-عليه الصالة والسالم-ظن أن موسى ف
والجبار هو الذي  }الَْأرِض ِفي اراجب تَكُون َأن ِإلَّا تُِريد ِإن ِبالَْأمِس نَفْسا قَتَلْتَ كَما تَقْتُلَِني َأن َأتُِريد موسى يا{

 أن خذ من هذا أ وبعض السلف كالشعبي، صاحب فتك يقتل،ال يهتموال يكترث و ،يفتك وال ينظر في العواقب
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 َأن ِإلَّا تُِريد ِإن ِبالَْأمِس نَفْسا قَتَلْتَ كَما{ : ألنه قال: قالوا،ا بغير حقمن قتلهانفس :أيمن قتل نفسين فهو جبار 
 وهذا ليس بالزم أنه ال يقال ، في القتل فهو جبارآخرحد ا وإلى أضاف إذا :قالوا }الَْأرِض ِفي جبارا كُونتَ

ن إ : ولهذا قال الزجاج؛ قد يحصل هذا، من غير قتلجباراً فقد يكون ، قتل نفسين فأكثرإذاال إنسان جبار لإل
 جبارا تَكُون َأن ِإلَّا تُِريد ِإن{ القاتل بغير حق أيضاًك  وكذل،-وجل عز–الجبار هو الذي ال يتواضع ألمر اهللا 

ل يعقل أن  ه: قالوا إن القائل هو الفرعوني:والذين قالوا، }الْمصِلِحين ِمن تَكُون َأن تُِريد وما الَْأرِض ِفي
 نبوته هل يعقل أن ذا وقع فين هإ : نبي إذا قيل-عليه الصالة والسالم-أن موسى عتبار اسرائيلي باإل

 الو ،اًهنا نافية يعني ماتريد إال أن تكون جبار "إن"فـ }جبارا تَكُون َأن ِإلَّا تُِريد ِإن{:  يقول لموسىاإلسرائيلي
 َأن ِإلَّا تُِريد ِإن{ : له ويقول-عليه الصالة والسالم-ته سرائيل مؤمن بنبوإ رجل من بني هيعقل أن يخاطب

تَكُون اربِض ِفي اجا الَْأرمو َأن تُِريد تَكُون ِمن ِلِحينصأصالً اًن القتل هنا الذي حصل لم يكن مقصودإ و،}الْم 
 هذا كان :ا يمكن أن يقولو،اإلسرائيلي إن القائل هو : والذين يقولون، تاب-عليه الصالة والسالم-ن موسى إو
 خر كما قال له موسى آ كل يوم هو في مشكلة مع ،هذاالذي حصل منه  اإلسرائيلي  قبل النبوة ثم هذاصالًأ

 فمثل هذا ما يبعد أن يصدر منه مثل هذا ،ن ظاهر الغواية بيأي،}مِبين لَغَِوي ِإنَّك{ :-عليه الصالة والسالم-
  .علمأ واهللا تعالى ،ية تحتمل هذا وهذااآلو ،الكالم في حال الخوف

}اءجٌل وجر ى ِمنِد َأقْصى ينَِةالْمعسا قَاَل يى يوسم أل ِإنالْم ونْأتَِمري ِبك قْتُلُوكِلي جِإنِّي فَاخْر لَك ِمن 
٢٠:سورة القصص[ }النَّاِصِحين[.  

 بعثوا الذين طريق من أقرب طريقًا فسلك الطريق، خالف ألنه جوليةبالر وصفه} رجٌل وجاء{: تعالى قال
 }فَاخْرج ِليقْتُلُوك{ فيك يتشاورون: أي }ِبك يْأتَِمرون الْمأل ِإن{ موسى يا: له فقال وسى،م إلى فسبق وراءه،

  .}النَّاِصِحين ِمن لَك ِإنِّي{ البلد من: أي
}ونْأتَِمري { : وبعضهم يقول،يتشاورون بأمرك هكذا فسره بعضهم كأبي عبيد القاسم بن سالم} ِبكونْأتَِمري 

بقتلك كما يقول اً يعني يأمر بعضهم بعض،هذا االعتبارب فإن االئتمار يكون اًأي يأمر بعضهم بعض} ِبك 
 بينَكُم وْأتَِمروا{ :-وجل عز–لى المشاورة كما قال اهللا إ والواقع أنه يرجع }ِبك يْأتَِمرون{ ،زهري والزجاجاأل

 بينَكُم وْأتَِمروا{ وما يكون من مصلحته من الرضاع ونحوه ،فيما يتعلق بالولد ،]٦:الطالق سورة[ }ِبمعروٍف
 .علمأ واهللا ،شكالإ فال ،خر بمعروف بما فيه مصلحة هذا الولدتشاوروا كل واحد يأمر اآل، }ِبمعروٍف


