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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  ٣٧ اآلية إلى ٢١ اآلية من القصص سورة
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ  

 
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ،الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين

  .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد
 الْقَوِم ِمن نَجِني رب قَاَل يتَرقَّب خَاِئفًا ِمنْها فَخَرج{ : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 

ا * الظَّاِلِمينلَمو هجِتلْقَاء تَو نيدى قَاَل مسي عبِني َأن رِديهاء يوِبيِل سا*  السلَمو دراء وم نيدم دجو 
 يصِدر حتَّى نَسِقي لَا قَالَتَا خَطْبكُما ما قَاَل تَذُوداِن امرأتَيِن دوِنِهم ِمن ووجد يسقُون النَّاِس من ُأمةً علَيِه

اءعونَا الرَأبخٌ وشَي قَى * كَِبيرا فَسملَه لَّى ثُمفَقَاَل الظِّلِّ ِإلَى تَو با ِإنِّي رلْتَ ِلمَأنز ِإلَي ٍر ِمنخَي فَِقير * 
اءتْها فَجماهدِشي ِإحلَى تَماء عيِتحقَالَتْ اس َأِبي ِإن وكعدي كِزيجِلي را َأجتَ مقَيا لَنَا سفَلَم اءهج قَصِه ولَيع 
صتَ تَخَفْ لَا قَاَل الْقَصونَج ِمالْ ِمنقَو تماأل بما الرجل ذلك أخبره لما، ]٢٥-٢١:القصص سورة[ }الظَّاِلِمين 

 ونعمة رفاهية في كان بل ه،قلب ذلك يألف ولم وحده، مصر من خرج أمره، في ودولته فرعون عليه
 ،وملئه فرعون من: أي }الظَّاِلِمين الْقَوِم ِمن نَجِني رب قَاَل{ يتلفَّت: أي }يتَرقَّب خَاِئفًا ِمنْها فَخَرج{ ورئاسة،
  .أعلم فاهللا الطريق، إلى فأرشده فرس، على ملكًا له بعث -سبحانه وتعالى- اهللا أن فذكروا

 }السِبيِل سواء يهِديِني َأن ربي عسى قَاَل{ بذلك، فرح مهيعاً سالكًا طريقًا أخذ: أي }مدين ِتلْقَاء تَوجه ولَما{
 هاديا علفج واآلخرة، الدنيا في المستقيم الصراط إلى وهداه ذلك، به اهللا ففعل ،األقوم الطريق إلى: أي

  .مهديا
 علَيِه وجد{ ،الشاء رعاء ردهي بئر لها وكان ماءها، وورد مدين إلى وصل ولما: أي }مدين ماء ورد ولَما{

 مع ترد أن غنمهما تكفكفان: أي }تَذُوداِن امرأتَيِن دوِنِهم ِمن ووجد يسقُون{ ،جماعة: أي }النَّاِس ِمن ُأمةً
: أي }خَطْبكُما ما قَاَل{ ورحمهما، لهما رق -عليه السالم- موسى رآهما فلما ،يؤذَيا لئال الرعاء أولئك غنم
 فراغ بعد إال سقي لنا يحصل ال: أي }الرعاء صِدري حتَّى نَسِقي ال قَالَتَا{ هؤالء؟ مع تردان ال خبركما ما

  .}لَهما فَسقَى{: تعالى اهللا قال ترى، ما إلى لنا الملجئ الحال فهذا: أي }كَِبير شَيخٌ وَأبونَا{ هؤالء،
 عباس، ابن قال }الظِّلِّ ِإلَى{: وقوله ،}ِقيرفَ خَيٍر ِمن ِإلَي َأنزلْتَ ِلما ِإنِّي رب فَقَاَل الظِّلِّ ِإلَى تَولَّى ثُم{: وقوله
  .شجرة تحت جلس: والسدي مسعود، وابن
   .المرأة أسمع }فَِقير خَيٍر ِمن ِإلَي َأنزلْتَ ِلما ِإنِّي رب{ موسى قال لما: السائب بن عطاء وقال

   :ما بعدأ ، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
 وليس المقصود ،"أي يتلفت" :-رحمه اهللا-قال الحافظ  }يتَرقَّب خَاِئفًا ِمنْها فَخَرج{ :-لىتبارك وتعا-فقوله 

   ويتوقعه ، وتوجس فهو يترقب لما يتخوفهق وقل،عن تخوف  الكثير ناتجااللتفات فإن ،أن من يتلفت أنه يترقب
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 يعني أنها مقابل ، داره تلقاء داري: تقول،ه من اللقاءصلأ }مدين ِتلْقَاء تَوجه ولَما{ : وقوله،من المكروه
 ربي عسى قَاَل{ :، وقوله اسم للقرية وهو محتمل: وبعضهم يقول، اسم للقبيلة: بعضهم يقول}مدين{ و،داري

  وقوله ،تويةيعني السبيل المس }السِبيِل سواء{ ، الموصوفإلىضافة الصفة إمن  }السِبيِل سواء يهِديِني َأن
 امرأتَيِن دوِنِهم ِمن ووجد يسقُون النَّاِس من ُأمةً علَيِه وجد مدين ماء ورد ولَما{ :-تبارك وتعالى-

يصور ل }تَذُوداِن{وعبر هنا بالمضارع  ،ولئك الرعاءأ أن ترد مع غنم "أي تكفكفان غنمهما" :قال، }تَذُوداِن
 وهو ، وترد تلك من هناك،ترد هذه من هناف ، وهما تكفكفان هذه الغنم،لغنم تتفلت عليهما تريد الماءالحال فا

 ؟لماذا هذا التوقف واالنعزال عن هؤالء الناسو خبركما؟ يعني ما }خَطْبكُما ما{ : قال، كأنك تشاهدهأمر
 ، أيالمفعول مقدر محذوفيعني  "صدرأ" ،متعدي ال"صدرأ"مضارع  }الرعاء يصِدر حتَّى نَسِقي لَا{ :فقالتا

تَّى{بي عمرو أ وفي القراءة األخرى قراءة ابن عامر و،مواشيهموغنامهم أر الرعاء صِديح يدصر اءعالر{ 
 ِمن ِإلَي َأنزلْتَ ِلما ِإنِّي رب فَقَاَل الظِّلِّ ِإلَى تَولَّى ثُم لَهما فَسقَى  *كَِبير شَيخٌ وَأبونَا{ :يعني عن الماء قالوا

و بيان أنما هو توجيه األقوال إهنا بهذا المجلس  يذكر ن ماأ والعادة ، واضحة المعنىاآليات هذه ،}فَِقير خَيٍر
 فيها اآليات فهذه ، ال نستطيع أن نتجاوزها لمقتضى الحالأحياناً ولكن بعض هداية القرآن ، بيانإلىيحتاج  ما
ية  يحتجون بمثل هذه اآلاالختالطعاة  والعجيب أن د،ة فيما يتصل بأدب المرأة المسلمة مع الرجالبلغ العبرأ

دلت   ويحملونها على غير ما،يؤولونها والتعلق بنصوص القرآن حيث االحتجاجهل األهواء في أعلى عادة 
أو  يءباطل ال يحتجون بشهل الأ أن -رحمه اهللا- ابن تيمية اإلسالمهل العلم كشيخ أ وكان من عادة ،عليه

 فهؤالء يحتجون بهذه ، على هؤالء المفسديناالحتجاجتكون في   ماأوضح اآلية وهذه ،ال قلبها عليهمإبحجة 
 هذا دليل : فيقولون،تعمالن بجانب الرجالو ،ية على أن هاتين المرأتين خرجتا للعمل وتخالطان الرجالاآل

عليه الصالة - فموسى ،تدل على ذلك ال من قريب وال من بعيدية ال  والواقع أن اآل،على جواز االختالط
 امرأتَيِن دوِنِهم ِمن{قال وجد معهم  ما، }تَذُوداِن امرأتَيِن دوِنِهم ِمن ووجد{ تعجب من حالهما -والسالم
 يصِدر حتَّى نَسِقي لَا قَالَتَا اخَطْبكُم ما قَاَل{ ، والغنم تتفلت تريد الماء وهما بمعزل،تكفكفان الغنم }تَذُوداِن
اءعونَا الرَأبخٌ وشَي قَى * كَِبيرا فَسممع -مع الحاجة-هما ملسقي لغن هاتان المرأتان على اتجترئ فلم ،}لَه 
  كما تأباه، تأباه الفطرةاالختالط وأن ،هذا دليل على أدب المرأة المسلمة في مباعدة مجامع الرجالو ،الرجال
وكذا تأباه العقول الراجحة كما تدل عليه الشواهد الكثيرة من كالم الغربيين من الرجال والنساء من ، الشريعة

دعم المدارس والكليات غير ت -و بعضهاأ-و ممن ذاقوا مرارة التجربة حتى صارت حكوماتهم أعقالئهم 
الشاهد أن هاتين ف ،ير منشورة ومعروفة وهذا كله موجود بتقار،مواالًأها مزايا وتسهيالت ويعطتو ،المختلطة

 نَسِقي لَا قَالَتَا خَطْبكُما ما قَاَل تَذُوداِن امرأتَيِن دوِنِهم ِمن ووجد{ :المرأتين لم تختلطا بالرجال كما يقولون
 وأنه ليس ذلك ،نتا سبب الخروجنحن ال نختلط مع الرجال مع وجود الحاجة ثم بيأي  ،}الرعاء يصِدر حتَّى
 وإن محل ،لبقاء في البيوتا وبسبب الملل من ،و عن طلب للترويحأ ،و رغبة في العملأ ، عن رغبة فيهاًناتج

ومعلوم أن ، ]٣٣:األحزاب سورة[ }الُْأولَى الْجاِهِليِة تَبرج تَبرجن ولَا بيوِتكُن ِفي وقَرن{: المرأة بيتها واهللا يقول
 ألن التبرج من البروج وهو ؛ امرأة متبرجةاجةاجة الولّ فالمرأة الخر، التبرجروج بحد ذاته يعد منكثرة الخ

نما خرجتا إ فهاتان المرأتان ،غرى بهاأ و، بها يعني هم، فإذا خرجت استشرفها الشيطان،الظهور واالنكشاف
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 ليس هناك من يقوم بهذا العمل ،ليس هناك بديل} كَِبير شَيخٌ وَأبونَا{ ،سد إال بهماجل الحاجة التي ال تُأمن 
فذكرتا له الجواب عما سأل ، ؟}خَطْبكُما ما{ : سأل بكلمة واحدة-صلى اهللا عليه وسلم- موسى إن ثم ،سواهما

وهذا فيه ، }كَِبير شَيخٌ وَأبونَا الرعاء يصِدر حتَّى نَسِقي لَا قَالَتَا خَطْبكُما ما{مع بيان العلة من غير استطراد 
 ال يسترسل في الحديث ، بحيثدب الرجل في مخاطبة النساءأ و،أدب المرأة المسلمة في مخاطبة الرجال

سقى لهما أن  ثم بعد ،بعده لى ماإ فإن هذا يدعو ، ويأخذه الكالم حتى يأنس بمحادثتها ويستروح لذلك،ويطيل
حداهما تمشي على إثم بعد ذلك جاءته ، }الظِّلِّ ِإلَى ولَّىتَ{بل  ، فضوليةأسئلةو ألى عالقة إاألمر تحول يلم 

 ولكن حينما كان الخروج في المرة األخرى للدعوة جاءت ، ألن الرعي يتطلب ذلك؛ خرجتا للرعي،استحياء
 : وقوله، فالخروج على قدر الحاجة}ِإحداهما فَجاءتْه{ ، وال مرعى، وال تسقى،ذادليس هناك غنم تُف ،واحدة

 ، ويذهب ألن المرأة التي تخالط الرجال يذهب حياؤها؛لط الرجالايدل على أنها ال تخ} اسِتحياء علَى تَمِشي{
 مشاهد ولو أمر وهذا ،مهما حاولت أن تظهر غير هذا فإنه ينكشف في الحقيقةو ،م أبتأماء وجهها شاءت 

 إخوانها أو أوالدهاصغر أفتي كأنها تتكلم مع تستلذا كلمت إة بل حتى أتكون في حال من الجرف ،كانت متدينة
 وال تتحرج وهي تتكلم مع رجل ، وال تتحرز، ال تعرف الحياء في السؤالفغالباً سألت وإذا الجرأة،بغاية 

ما المرأة التي ال تخالط الرجال فإنها تستحي أ ، تكون جريئة، تخالط الرجال تعتاد هذه المرأة التي،جنبيأ
 عندنا ْل تفض:لم تقلو، }اسِتحياء علَى تَمِشي ِإحداهما فَجاءتْه{ ،و مقابلتهمأ مخاطبتهم  علىتجرؤ وال ،منهم

 ليس فيها ريبة ، المسألةهنت سبب هذثم بي ،}يدعوك َأِبي ِإن{ :قالت، وإنما  لجهودكاًنحن ندعوك اليوم تقدير
}كِزيجِلي را َأجتَ مقَيوقبل مدة شاهد العالم تلك المسخرة منتدى  ،؟االختالطهل أا من حال فأين هذ ،}لَنَا س

 هذه نءويجر، سموه باسم أم المؤمنين -ارضي اهللا عنه-خديجة بنت خويلد أو مركز خديجة بنت خويلد 
 المواقع وطلبت المزيد من بعض اإلخوان ك، ونظرت في تل وعلينا،مهات المؤمنينأ على اهللا وعلى الجرأة

بنت خويلد ونساء في غاية السفور حتى إنك ترى بعضهن تجلس بجانب رجل واهللا ز خديجة فوجدت مرك
 ورأيت ، خديجة بنت خويلدإلى وجوه سافرة هذا كله وينسب ،كأنها مغتنمة ألبسة ال تعرف الحياء وال الحشمة

 فالمسألة ،خويلدبعض كالم هؤالء النسوة الالتي فارقن الحياء يتحدثن بحديث غريب أن قدوتهن خديجة بنت 
تقع المرأة في مثل هذا وهي ، وهناك فرق بين أن  وهذا خطيرواالختالط للمنكر والتبرج صارت استحالالً

 ومن عاقبة هذا الذنب ومغبته لكن أن -وجل عز- من هذه وتخاف من اهللا أفضل التوبة وتأمل بحال وترج
 أنه كان باعتبار -ارضي اهللا تعالى عنه-ة  المؤمنين خديجأم إلىستحالل وينسب اال هذا إلىيصل األمر 
 وألبسة وعباءات لو كانت الواحدة من غير ، خديجة كانت تجتمع مع الرجال وتخالط الرجال،عندها تجارة

 حصافتهؤالء حينما بعض رأيت أن بل  ، ومصافحة للرجال،ةسلم في الفتنأخف وأتلك العباءة لكانت حالها 
النساء في العالم ، و غير هؤالء من الرجال أن الواحدة تكاد تلتصق بهأوين  السابقاألمريكيينبعض الرؤساء 

      بجسمه بل لربما حاولت أن اً تمد يدها من بعد لكن هذه تكاد تضع جسمها ملتصقت رجالافحإذا ص
    كما كان، فهؤالء هم رواد التبرج في هذا المجتمع، المنكراتأعظمفهذا من ،  ناحية صدرهإلىتظهر وجهها 
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 فهؤالء هم السابقون في ذلك الذين يحملون ، والفساد واإلفسادواالختالطمجتمع رائدات في التبرج لكل 
 ، واهللا المستعان،شيء أوزارهم ال ينقص من ، يوم القيامةإلى من يأتي بعدهم أوزار من أيضا ولهم ،وزرهم

  . باهللاإالوال حول وال قوة 
}تْهاءا فَجماهدِشي ِإحتَم اٍء لَىعيِتحقَالَتْ اس َأِبي ِإن وكعدي كِزيجِلي را َأجتَ مقَيا لَنَا سفَلَم هاءج قَصِه ولَيع 

صتَ تَخَفْ ال قَاَل الْقَصونَج ِم ِمنالْقَو ا قَالَتْ * الظَّاِلِمينماهدا ِإحِت يَأب هتَْأِجراس ِإن رِن خَيتَ متَاسرْأج 
الْقَِوي ِإنِّي قَاَل * األِمين ُأِريد َأن كى ُأنِْكحدِإح نَتَيِن اباتَيلَى هع ِني َأنرتَْأج اِنيٍج ثَمِحج تَ فَِإنما َأتْمشْرع 
فَِمن ا ِعنِْدكمو ُأِريد َأشُقَّ َأن كلَيِني عتَِجدس ِإن شَاء اللَّه ِمن الصقَاَل * اِلِحين ِني ذَِلكيب نَكيبا ومِن َأيلَياألج 

  .]٢٨-٢٥:القصص سورة[} وِكيٌل نَقُوُل ما علَى واللَّه علَي عدوان فَال قَضيتُ
 فقصتا خبرهما، عن فسألهما سريعا، ومجيئهما حالهما أنكر أبيهما، إلى بالغنم سراعا المرأتان رجعت لما

 ِإحداهما فَجاءتْه{: تعالى اهللا قال ،أبيها إلى لتدعوه إليه إحداهما فبعث ،-عليه السالم- موسى فعل ما عليه
: قال أنه -رضي اهللا عنه- عمر المؤمنين أمير عن روي كما الحرائر، مشي: أي }اسِتحياٍء علَى تَمِشي
  .درعها بكم مستترة كانت

 استحياء، على تمشي جاءت": -رضي اهللا عنه- عمر قال: قال ونميم بن عمر عن حاتم أبي ابن وروى
  . صحيح إسناد هذا، )١("والجة خَراجة بسلفع ليست وجهها، على بثوبها قائلة

 ؛ فهذا مالزم لهذا، كثيرة الخروج داخلة طالعةوالجة خَراجة وهذا مالزم لما بعده ،السلفع هي المرأة الجريئة
 افترضوا أن القضية كانت مخالطة :ثم نقول لهؤالء الناس ،روج تكون مجترئةألن المرأة التي تكثر الخ

 إذاهذا شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ شرع من قبلنا أن  افترض ، افترضوا مع أنها ليست كذلك،للرجال
 ففي شرعنا عشرات ، العلمأهل معلوم عند أمر وهذا ،كان يخالف شرعنا فهو ليس من شرعنا باإلجماع

 على حادثة واقعة ذكرها اهللا لمن  فنترك كل هذه النصوص بناء،االختالطص التي تدل على تحريم النصو
  .يدل على هذا قبلنا مع أنه ليس فيها ما

 معروف حتى عند أمر يعني قضية تغطية الوجه ، من النساء"قائلة بثوبها على وجهها ليست بسلفع" :وقوله
في و ،جاء االستعمار في مصر  بعدماإال كشف الوجه عند المسلمين  تغطية الوجه وما عرف،الشرائع السابقة

 وابن ، يغطين وجوههن كنالنساء أبداً، فكان يعرف  ماكشف الوجه، ففي مشارق األرض ومغاربها و،الشام
 بالد األندلس ذكروا بعض ما واوجاء العلم لما طافوا في بعض البالد وزاروها أهل وبعض ،العربي المالكي

 إال يوم الجمعة اًبدأ ال ترى النساء : يقولون،شاهدوا  يصفون ما،وما رأوا في بعض بالد الشامشاهدوا 
 تظن أنك في بلد ال يوجد فيه نساء : يقولوناألسبوع وفي سائر شيء،يخرجن بغاية الحشمة ال يرى منها 

 وصرن ،نابليونه وقائد النساء الفرنسيات الالتي جئن مع الجيش الفرنسي تولما جاء االستعمار وبدأ
   وكان المصريون يتعجبون ، وفي حال من التبرج، ذلكأشبه وما ، والبغال، الجمال: الدوابأصحابيضاحكن 

                                                             

 ).٣١٨٤٢ (برقم مصنفه، في شيبة أبي ابن رواه - ١
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 وعاث ، جزء كبير منهاحرقأو ،حصل في بوالق  ثم بعد ذلك حصل ما،نووقاحته هؤالء أةجرمن 
 النسوة أولئك فطفق ،هميأيدم ربوهن على  الكثير ثالشيء والنساء ،خذوا من األموالأواً، الفرنسيون فيها فساد

لما صارت الثورة و ،ةالحالهذه  إلى حتى صار فشيئاً شيئاً فبدأ التبرج ،فيما بعد يتشبهن بهؤالء من الفرنسيين
 الالتي  النساءهو بدأ بكشف غطاء وج،بدأ به والنساء قد احتشدن أول ما -سيئ الذكر-وجاء سعد زغلول 

عالقة الثورة والنصر المزعوم  دري ماأ وال ، فجاء وبدأ بكشف هذا الخمار،اتكن مستتربعد أن احتشدن 
 فضيلة وأستاذه وشيخه ،مسماة بصفية زغلول رائدة في هذا المجالالوكانت زوجته  !بكشف غطاء المرأة

ومندوب   لزعيم االستعماراً صديق،ويجلس مع زوجته، د كرومرروللا الشيخ المفتي محمد عبده كان صديقَ
 إذاف ، وبعضهن نصرانيات، وكان يتردد على بعض الصوالين التي يديرها بعض النساء،نجليز في مصرإلا

 واهللا االختالط، فكانت تلك قصة ،-وجل عز–رحم اهللا   ماإالكان هذا حال هذا الشيخ فما بالك بغيره 
  . المستعان

 قَالَتْ{ ،الشديدة: النوق ومن سليطة،ال الجريئة: النساء ومن سور،الج: الرجال من السلفع: الجوهري قال
َأِبي ِإن وكعدي كِزيجِلي را َأجتَ مقَيبل ريبة، يوهم لئال مطلقا طلبا تطلبه لم العبارة، في تأدب وهذا ،}لَنَا س 

 جاءه فَلَما{، لغنمنا يكسق على ويكافئك ليثيبك: يعني }لَنَا سقَيتَ ما َأجر ِليجِزيك يدعوك َأِبي ِإن{: قالت
قَصِه ولَيع صبلده، من أجله من خرج الذي السبب من له جرى وما أمره، من كان ما له ذكر: أي }الْقَص 

 لهم حكْم فال مملكتهم من خرجتَ فقد عينا، وقر نفسا طب: يقول ،}الظَّاِلِمين الْقَوِم ِمن نَجوتَ تَخَفْ ال قَاَل{
  .}الظَّاِلِمين الْقَوِم ِمن نَجوتَ{: قال ولهذا ،بالدنا في

 هذا ابنتي إحدى قالت: أي }األِمين الْقَِوي استَْأجرتَ مِن خَير ِإن استَْأِجره َأبِت يا ِإحداهما قَالَتْ{: وقوله
 هذه لرعية: أي }استَْأِجره ِتَأب يا{: ألبيها قالت ،-عليه السالم- موسى وراء ذهبت التي هي: قيل ،الرجل
  .الغنم
 ويذكر ،أنه جلس يتحدث مع موسى ويسليهو البنات أبو إن الذي قص عليه القصص هو : يقول العلماءبعض

 واألقرب كما هو ظاهر السياق أن الذي قص ،يجد غنية  ألنه ال؛ وأن هؤالء البنات يقمن بهذا العمل،له خبره
 ِمن نَجوتَ تَخَفْ ال{ :له خبره بدليل أنه قال له بعد ذلك  ذكر،- والسالمعليه الصالة-القصص هو موسى 

 قَالَتْ{ : ثم قال،مروا به على قتلهآ وما ت، وما حصل من قتل القبطي، فذكر له خبره مع فرعون}الْقَوِم
ذكر  هذا ي-السالمعليه - هي التي ذهبت وراء موسى : قيل، الرجل ابنتي هذاإحدى أي :يقول قالت }ِإحداهما

تجه أ أن ردِتأ وإذا ، امشي خلفي: أنه قال لها:-علمأواهللا تعالى - إسرائيل بني خبارأ إلىصل ذلك يرجع أو
رأت قوته حينما و أمانته، فعرفت إليها، ينظر أالجل أ من ؛ من الناحية التي تريديناً حجر فألِق شماالًأو يمينا

 وهذا الكالم ، جماعة من الرجالإالإن البئر كان عليه حجر ال يرفعه  : وبعضهم يقول،استطاع أن يسقي لهما
هي رأت كيف يستخرج الماء ويسقي الغنم فهو و ، إنها استنتجت قوته من هذا: يعني يقولون،كله ال دليل عليه

    .القوةوافر 
   والراحة ، الفسحة مناً نوعها يمثل بالنسبة إليأصالً هي ال تقول بأن الخروج ؛هي ليست مستشرفة للخروجو
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ي وتخرج تعمل بألف وخمسمائة نًومفارقة الملل الذي يتمثل في البيت كما يقول كثير من النساء في بيت ِغ
 إذا عسيراً حساباًب على هذا العمل حاس وتذهب كل يوم وتعمل وتُ،أغنياءبألف ومائتين ريال وهم أو  ،ريال

 الخروج من إال أنا ليس لي هدف :ة دقيقة وهي تقول يحاسبونها محاسب،تأخرت عشر دقائق أو نحو ذلك
 ، أنا هدفي مفارقة البيت وليس المال، ال:قالتمثالً؟ لطباعة ك في بيتك بأجرة تعملين : ولو قيل لها،البيت

 فتصر على ،الف في الشهر فال تخرجيآ خمسة ،تشائين  نحن نعطيك ما:أهلهاوأعرف بعض النساء قال لها 
 َأبِت يا{: ألبيهاهذه تقول   بينما،خروج هدف، فالنها تخرجأجل أ من ؛ ومائتين ريالالخروج للعمل بألف

هتَْأِجراالختالط عن بعيداًبضوابط و اضطرت إذا إال تخرج ال فالمرأة ،جل أن يكفيهما عن الخروجأمن } اس 
كفى من بيت المال  تُ، ذلك نحوأو أرملة أوكفى من بيت المال إن كانت فقيرة  واألصل أن المرأة تُ،والتبرج

   .يكفيها ى ماعطَتُ
: قالت لما: واحد وغير إسحاق، بن ومحمد وقتادة، مالك، وأبو القاضي، وشُريح عباس، وابن عمر، قال

}ِإن رِن خَيتَ مرتَْأجاس الْقَِوي يطيق ال التي الصخرة رفع إنه: قالت بذلك؟ علمك وما: أبوها لها قال }األِمين 
 الطريق أخطأتُ فإذا ورائي، من كوني: لي فقال أمامه، تقدمتُ معه جئت لما وإنه رجال، عشرة إال هاحمل

  .إليه ألتهدى الطريق كيف بها أعلم بحصاة لي فاحذفي
 يوسف وصاحب عمر، في تفرس حين بكر أبو: ثالثة الناس أفرس: قال -مسعود ابن هو- اهللا عبد عن
 مِن خَير ِإن استَْأِجره َأبِت يا{: قالت حين موسى وصاحبة ،]٢١:يوسفسورة [ }اهمثْو َأكِْرِمي{: قال حين

  .}األِمين الْقَِوي استَْأجرتَ
 عنه يرعى أن الكبير الشيخ الرجل هذا إليه طلب: أي }هاتَيِن ابنَتَي ِإحدى ُأنِْكحك َأن ُأِريد ِإنِّي{: قاال

  .هاتين يهابنت إحدى ويزوجه
 سنين، ثماني علي ترعى أن على: أي }ِعنِْدك فَِمن عشْرا َأتْممتَ فَِإن ِحجٍج ثَماِني تَْأجرِني َأن علَى{: وقوله
  .كفاية ثماٍن ففي وإال، إليك فهو سنتين بزيادة تبرعت فإن
 فجعل المهر هنا ،أثابك اهللا يعني كجرأ : تقول،يعني على أن تثيبني من تزويجها }تَْأجرِني َأن علَى{ :قوله

 زوج -صلى اهللا عليه وسلم- والنبي ، فدل على أنه يمكن أن يكون المهر من المنافع وال يكون ماالً،الرعي
 هذا الرجل قال لموسى :واالختالط لكن لو قلنا لهؤالء داعيات السفور والتبرج ،معه من القرآن  على مارجالً

 َأتْممتَ فَِإن ِحجٍج ثَماِني تَْأجرِني َأن علَى هاتَيِن ابنَتَي ِإحدى ُأنِكحك َأن ُأِريد ِإنِّي{ :-صلى اهللا عليه وسلم-
بنته ويأخذ ا أن الرجل يزوج ن فهل يجوز عنده، األبإلى تعود األولىالمصلحة بالدرجة  }ِعنِدك فَِمن عشْرا

 الصحف سبابا نألصدرلو قيل لهن هذا  ؟ده بدون مقابل إال التزويج يزوجها لرجل يعمل عنأومهرها مثال؟ 
يوافق هواه ويترك   يأخذ ما، انتقاءوه ،]٨٥:البقرة سورة[ ؟}ِببعٍض وتَكْفُرون الِْكتَاِب ِببعِض َأفَتُْؤِمنُون{ وشناعة

 : وهذا مهر البنت نحن نقول عند األبأجير هو ،لألب اً عشر سنوات راعيأو سنوات ي ثمانَلعِم ،يخالفه ما
   إنه ليس له أن : ومن يقول؟ هل لألب أن يأخذ المهر أو ليس له ذلك، العلمأهلن هذه مسألة فيها خالف بين إ
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في  جاء إذان شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إ : أن يقول: األول:يأخذ المهر فإنه يجيب عن هذا بأحد جوابين
 ،تكدح فكفاها هذاو ألنها تعمل وتذهب ؛لحة هنا تعود للبنت في الواقعن المصإ : يقولأو ،يخالفه شرعنا ما

  .فذهبت عنها تلك المشقات واألعمال التي تصلح للرجال، بأن يقوم هو بالرعي
  فالجداً اً عشر سنوات في مقابل تزويج يعتبر كثيرأو سنوات ي قدر المهر فالعمل ثمانمسألةيحتج به في و

صلى اهللا - بركة كما جاء عن النبي أعظم تكون ، ولكن قلة المهر مظنة البركة،رم إن المهر الكثير يح:يقال
  .عليه وسلم

  .أماريك وال أؤاذيك، وال أشاقك، ال: أي }الصاِلِحين ِمن اللَّه شَاء ِإن ستَِجدِني علَيك َأشُقَّ َأن ُأِريد وما{
شق عليك كما يقول بعض أ أن أريدال لمعنى المتبادر من ا أنه ال يقصد هنا -علمأواهللا -يعني الذي يظهر 

 هذه ؟}علَيك َأشُقَّ َأن ُأِريد وما{ : سنوات ويقولي المهر عمل ثمانأو ي سنوات ثماناألجرةكون ت كيف :الناس
يحصل به   من العمل ماأحملكشق عليك بأن أ أن أريدال  المعنى  أن-علمأواهللا -الذي يظهر ف ،مدة طويلة

  .علمأ واهللا تعالى ، حالك هذا المقصودوأراعي بك أتلطف يعني ستجدني ،المشقة
 علَي عدوان فَال قَضيتُ األجلَيِن َأيما وبينَك بيِني ذَِلك قَاَل{: -عليه السالم- موسى، عن إخبارا تعالى وقوله
اللَّهلَى وا عِكيٌل نَقُوُل ميثمان على استأجرتني أنك من قلتَ ما على األمر: لصهره قال موسى إن: يقول ،}و 

 ولهذا الشرط؛ من وخرجت العهد، من برئت فقد أقلهما فعلت متى فأنا عندي، فمن عشرا أتممت فإن سنين،
 من فاضل لكنه مباحا كان وإن الكامل أن مع علي حرج فال: أي }علَي عدوان فَال قَضيتُ األجلَيِن َأيما{: قال
 ِإثْم فَال تََأخَّر ومن علَيِه ِإثْم فَال يوميِن ِفي تَعجَل فَمن{: تعالى اهللا قال كما ،خارج من بدليل أخرى، جهة
  .]٢٠٣:البقرة سورة[ }علَيِه
 الصيام، كثير وكان -رضي اهللا عنه- األسلمي عمرو بن لحمزة -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول وقال

 من راجح الصيام فعل أن مع ،)٢())فأفطر شئت وإن فصم، شئت إن((: فقال- السفر في الصوم عن وسأله
  .آخر دليل
  .وأتمهما األجلين أكمل فعل إنما ،-عليه السالم- موسى أن على الدليل دل وقد هذا

 فَال{ : وقوله،لعلم اأهل األجلين على األرجح من قولي أتم يعني ،عشراً بقي -صلى اهللا عليه وسلم-موسى ف
انودع لَيالم بأي مدة بقيتُأال و بطالَُأ ال إننييعني  }ع،ة وال يطالب بالزيادة ال يلحقه بذلك مالمة وال معر.   
 ال: فقلت موسى؟ قضى األجلين أي: الحيرة أهل من يهودي سألني: قال جبير بن سعيد عن البخاري وروى
 أكثرهما قضى: فقال ،-رضي اهللا عنه- عباس ابن فسألت فقدمت ،أسَألَهف العرب حبر على أقدم حتى أدري

  .البخاري رواه هكذا. فعل قال إذا اهللا رسول إن وأطيبهما،
 حتى قبل النبوة ال شك أنه أو ، مدين قد نبئإلىنه حينما خرج إ : إن قيل،األنبياء نبي من ،هذا فيه عبرة

 يبقى هذه المدة ، الناس في زمانهموأكمل أفضل هم - والسالمعليهم الصالة- واألنبياء ، زمانهأهل أفضل

                                                             

 في التخيير باب الصيام، كتاب ومسلم، ،)١٨٤١ (برقم واإلفطار، السفر في الصوم باب الصوم، كتاب البخاري، رواه - ٢
 ).١١٢١ (برقم السفر، في والفطر الصوم
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 لو ،اً يرعى غنم،ال يعرفون قدرهو ،أهلها ال يعرفه ،سنوات في بلد هو غريب فيها الطويلة يرعي الغنم عشر
 فهذا في ،تركوه عشر سنوات يرعى الغنم ماول ،لتهافت الناس عليهو ،تركوه يرعى الغنم عرفوا قدره ما

 ويشتغل ، والنفوس الشريفة،نها خسارة للعالم أن تعطل مثل هذه القامات العاليةإ :المادية قد يقاليسنا يمقا
 بقي تلك المدة في السجن لربما -عليه الصالة والسالم- ويوسف إليه،برعي غنم عشر سنوات والناس بحاجة 

أول  ه بقي بضع سنين بعدما ألن؛ في رعي الغنم-عليه الصالة والسالم-تقرب من المدة التي بقيها موسى 
 نبي يبقى في سجن مع مجرمين تعتبر في ، غير هذا: وبعضهم يقول، سنين سبع: بعضهم يقول،الرؤية

عليهم - فهو يهيئ هؤالء الرسل ، عليم حكيم-وجل عز– ولكن اهللا ، هذه خسارة للناس كبيرةالماديةيسنا يمقا
 فمثل هذه األشياء ال تقاس ،علم مما يحصل لهم به الكماالت المتنوعةأ ويربيهم بما هو به ،-الصالة والسالم

     علينا أن نبذل وننشر دين اهللا وإنما ، واهللا ناصر دينه وكتابه-وجل عز– وهذا دين اهللا ،سنا الماديةيبمقاي
 إذال هذا  فمث، وهو العليم الحكيم، غيرة مناأعظم -تبارك وتعالى- واهللا ، ونصلح قدر المستطاع-وجل عز–

 ويسلم ويثق بوعده بنصر دينه ،ويرضى -وجل عز– تدبير اهللا إلى منه على بال فإنه يركن اإلنسانجعله 
  .وعباده المؤمنين

 لِّيلَع نَارا آنَستُ ِإنِّي امكُثُوا ألهِلِه قَاَل نَارا الطُّوِر جاِنِب ِمن آنَس ِبَأهِلِه وسار األجَل موسى قَضى فَلَما{
ا آِتيكُمٍر ِمنْهِبخَب ٍة َأوذْوج النَّاِر ِمن لَّكُملَع طَلُونا * تَصا فَلَمَأتَاه نُوِدي اِد شَاِطِئ ِمنِن الْومِة ِفي األيقْعالْب 

 جان كََأنَّها تَهتَز رآها فَلَما عصاك َألِْق وَأن * الْعالَِمين رب اللَّه َأنَا ِإنِّي موسى يا َأن الشَّجرِة ِمن الْمباركَِة
 غَيِر ِمن بيضاء تَخْرج جيِبك ِفي يدك اسلُك * اآلِمِنين ِمن ِإنَّك تَخَفْ وال َأقِْبْل موسى يا يعقِّب ولَم مدِبرا ولَّى
 }فَاِسِقين قَوما كَانُوا ِإنَّهم وملَِئِه ِفرعون ِإلَى ربك ِمن برهانَاِن فَذَاِنك هِبالر ِمن جنَاحك ِإلَيك واضمم سوٍء

  .]٣٢-٢٩:القصص سورة[
 وأكملهما هماوأبر وأوفاهما األجلين أتم قضى ،-عليه السالم- موسى أن قبلها اآلية تفسير في تقدم قد

 منهما، األكمل: أي }األجَل موسى قَضى فَلَما{: قال حيث الكريمة اآلية من أيضا هذا يستفاد وقد وأنقاهما،
  .أعلم واهللا
أن ب ا المعنى هذ-رحمه اهللا- لمح الحافظ ابن كثير "أي األكمل منهما" :قال }األجَل موسى قَضى فَلَما{ :قوله

 إلى هذا هو العمل الذي يقرب ،الرجل هذا هو : تقول، األكمل في الوصف، هنا كأنه يفيد الكمال"لا"دخول 
 فأفادت أن ذلك هو "لا "هنا دخلت عليه }األجَل موسى قَضى فَلَما{يعني الرأي الكامل  ،هذا هو الرأي اهللا،

  .رحمه اهللا- ابن كثير أراد هكذا ،الوصف الكامل
 من خفية في زيارتهم على عزمف وأهله، بالده إلى اشتاق قد موسى كان: قالوا }ِبَأهِلِه وسار{: وقوله
 مطيرة ليلة في بهم فسلك صهره، له وهبها التي الغنم من معه كان وما بأهله فتحمل وقومه، فرعون
 آنَس{ كذلك هو فبينما ذلك، من فتعجب شيًئا، يضيء ال زنده أورى كلما فجعل منزال فنزل باردة، مظلمة

اِنِب ِمنا الطُّوِر جبعد على له ضيءت نارا رأى: أي }نَار  
   يسافر بها وليس لها ، لهتبعاًامرأته  تكون تزوج إذا العلم أن الرجل أهلأخذ منه بعض  :}ِبَأهِلِه وسار{ :قوله
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 والعلماء تكلموا على الشروط في ، يسافر بهاالأ عليه ه كان هناك شرط اشترطتإذا إالأن تمتنع من هذا 
 فهذا ، له تسافر معهتبعاًالشاهد أنه إن لم يوجد شرط فإنها تكون  ف، وتحدثوا عن مثل هذا الشرط،النكاح
 لتقرير قصداً التي سيقت اآليات القرآن هي في أحكام وعامة الكتب التي ألفت في ، من هذه الجملةأخذوه
 فهذا غالب الكتب ولكن من ،ية مثال كما في تفسير مقاتل بن سليمانآئة ا تفسير خمسم: لهذا يقولون،الحكم

 وهذا ألحكاما -قصص األولين التي قصها اهللا في القرآن- العلم كالقرطبي مثال من يستنبط من القصص لأه
يقطع بأنه   هنا ليس لدينا ما-صلى اهللا عليه وسلم- شرع من قبلنا مع أن موسى :مسألة ومبناه على ،صحيح
وهو مسألة -حد أن يقف عند هذا أ أراد ولو ، أنه ذهب للزيارة فقطأو ، مصرإلى كلياًانتقل انتقاال وذهب 
 أن : فيهإشكالهذا ال و ، معهأخذها هأهلحتى للزيارة لما سافر يزور أنه  اآليةيستخرج من هذه و -السفر

 بسادتهم اقتداء فنحن لهذا وسط بين فريقين بين التغريبيين الذين يهدرون كرامتها ، لزوجهاتبعاًالمرأة تكون 
 ،إليه صفية سعد زغلول هذا زوجها فينسبونها ، صفية زغلول: زوجهاإلىا من اليهود والنصارى فينسبونه

 واهللا ، فهي تطيعه في المعروف، لهاالستجابة المرأة تتحكم وتمتنع من طاعة الزوج وتأبى ىوبين أن تبق
  .اعلم

 أضل قد ألنه وذلك ،}ِبخَبٍر نْهاِم آِتيكُم لَعلِّي{ إليها، أذهب حتى: أي }نَارا آنَستُ ِإنِّي امكُثُوا ألهِلِه قَاَل{
  .البرد من بها ونئتَتَدف: أي }تَصطَلُون لَعلَّكُم{ منها، قطعة: أي }النَّاِر ِمن جذْوٍة َأو{ الطريق،

 وابن جرير ،ن الجذوة جمرةإ : العلمأهل هذا الذي يقوله عامة " قطعة منها:أي" }النَّاِر ِمن جذْوٍة َأو{ :قوله
 يعني النار كامنة ، هي قطعة من الخشب الغليظ في طرفه"الجذوة"ن إ :نعبيدة معمر بن المثنى يقوال وأبو

 جذوة قطعة غليظة من الحطب فيها نار عند }النَّاِر ِمن جذْوٍة{ من الجمر شيء يعني في طرفه ،ليست مشتعلة
   جذوة وجذوة وِجذوة : ويقال، جمرأو عبيدة وأبيابن جرير 

 يمينه عن الجبل يلي مما الوادي جانب من: أي }األيمِن الْواِد شَاِطِئ ِمن نُوِدي َأتَاها فَلَما{: تعالى اهللا قال
  .الغرب ناحية من

 :-رحمه اهللا-عن يمينه قال ابن جرير : الضمير في قوله، يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب مام: قوله
 ، قول عامة المفسرينوهو ، عن يمين الجبل: من المفسرين يقولون وكثير،-عليه السالم-عن يمين موسى 

ن أجرى لموسى في هذا المقام تجد   فيها ما-وجل عز– التي ذكر اهللا  عموماًاألخرى اآليات تأملت في وإذا
  .علمأ واهللا تعالى ، وما حوله،لجبللاألوصاف 

 قصد موسى أن إلى يرشد مما فهذا ،}األمر موسى ِإلَى قَضينَا ِإذْ الْغَرِبي ِبجاِنِب كُنْتَ وما{: تعالى قال كما
 الجبل لحف في خضراء شجرة في تضطرم وجدها والنار يمينه، عن الغربي والجبل القبلة، جهة إلى النار
 ِمن لْمباركَِةا الْبقْعِة ِفي األيمِن الْواِد شَاِطِئ ِمن{: ربه فناداه أمرها، في باهتًا فوقف الوادي، يلي مما

  .}الشَّجرِة
   . الجبلأصل في : يعني"لحف الجبل" :قوله

   َأنتُم ِإذْ{ :الوادي له عدوتان :يداالو شاطئ أصلو ،الشاطئ هو الطرفو ، من شاطئ الوادي األيمن:قولهو
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 ، طرف الوادي، شاطئ الوادي: لهدي يقالجانب الوا، ]٤٢:األنفال سورة[ }الْقُصوى ِبالْعدوِة وهم الدنْيا ِبالْعدوِة
 األيمن : وبعضهم يقول، يعني جهة اليمين}األيمِن الْواِد شَاِطِئ{ ،}الشَّجرِة ِمن الْمباركَِة الْبقْعِة ِفي األيمِن{

ليه عامة واألول هو األشهر وع ، المباركي يعني أنه بتلك الناحية المباركة شاطئ الواد،من اليمن وهو البركة
  . المفسرين

 فهذا ، نحو ذلك الدعاء أوأو للصالة ايقصدهسواء كان  ،جل البركةأكن من املك األت أن يقصد لإلنسانوليس 
 تقصد للصالة ، واألماكن التي تقصد لذلك هي المساجد الثالثة، بنص القرآنغير مشروع وإن كانت مباركةً

 للبركة هل له هذا؟ ليس طلباً مر فهل له أن يصلي فيها اإلنسان لكن من غير شد رحل لو أن ،لشد الرحال
 ءالبركة شيف ، يذكر أنه مبارك ال يعني هذا االرتباط بالتعبد بإطالقيءكون الشو ،اًطالقإعندنا في هذا دليل 

 أشياءهناك و ،آخره إلى مباركة الزيتون والتين وماء زمزم أشياء يعني عندنا مثال أخرى،والتعبد قضية 
 األماكن ، منفكةالجهة ، بالتعبد من كل وجهمرتبطةهناك ذوات فقضية البركة ليست و ،أماكنهناك و ،أعيان

   خبر النبي أو ،يدل على ذلك في شد الرحل للمساجد الثالثة  الشرع مافيالتي تقصد للعبادة هي التي جاء 
 لما مر على -هللا عليه وسلمصلى ا-النبي و ،نبياً سبعون في مسجد الخيفنه صلى أ -مليه وسلصلى اهللا ع-

 وادي إلى فمن جاء ،ي فيه ركعتين فصلَّ، مباركن هذا واٍدإ : وقالتاهأخبر أن جبريل أ الحليفة يوادي ذ
 المدينة أهلفال يذهب  ، فهذا جائز لكن ال يقصد وادي العقيق للصالة العمرة وصلى لهذاأوالعقيق يريد الحج 

حد أ وال عن -صلى اهللا عليه وسلم- ألن ذلك لم ينقل عن النبي ؛ مباركٍدفيه ألنه واللصالة  وادي العقيق إلى
 أوجل الصالة فيه أ الطور مثال من إلى فالذهاب ،جل الصالة فيهأنه كان يقصد الوادي من أصحابه أمن 

  .  جماعة من السلف على من فعل ذلكأنكر وقد ، نحو ذلك غير مشروعأوالدعاء 
 الفعال العالمين، رب هو ويكلمك يخاطبك الذي: أي }الْعالَِمين رب اللَّه َأنَا ِإنِّي سىمو يا َأن{: تعالى وقوله

 وصفاته، ذاته في المخلوقات مماثلة عن وتنزه وتقدس تعالى سواه، رب وال غيره، إله ال يشاء، لما
  !سبحانه وأفعاله وأقواله
  *موسى يا ِبيِميِنك ِتلْك وما{: قوله في ذلك على قرره اكم يدك، في التي: أي }عصاك َألِْق وَأن{: وقوله
: والمعنى ،]١٨- ١٧:طه سورة[ }ُأخْرى مآِرب ِفيها وِلي غَنَِمي علَى ِبها وَأهشُّ علَيها َأتَوكَُّأ عصاي ِهي قَاَل
 هو ويكلمه يخاطبه الذي أن وتحقق فعرف }تَسعى حيةٌ ِهي فَِإذَا فََألْقَاها{ ألقها تعرفها التي عصاك هذه أما

  ".طه "سورة في ذلك بيان تقدم كما ،فيكون كن،: للشيء يقول الذي
 قوائمها خَلْق عظم مع السريعة حركتها في: أي }جان كََأنَّها{ تضطرب: أي }تَهتَز رآها فَلَما{: هاهنا وقال

 تتقعقع، فيها في فتنحدر ابتلعتها، إال بصخرة تمر ال بحيث ا،وأضراسه أنيابها واصطكاك فمها، واتساع
  . واد في حادرة كأنها
 :يقول  جريركابن العلم أهلالجان بعض وأي في حركتها السريعة  :قال }جان كََأنَّها تَهتَز رآها فَلَما{ :قوله

ي خفتها وحركتها كأنها جان نوع من يعني ف }جان كََأنَّها{ :وقوله، ضخمةوهي نوع من الحيات عظام 
 ثُعبان{مثال حية  }تَسعى حيةٌ{ يعني ، بغير ذلكأخر آيات لكن جاء وصفها في ،الحيات صغير سريع الحركة

ِبينكأنها من الحيات ، وهي خفيفة الحركة كأنها جان،العظيم من الحيات فالجمع بين هذا وهذا أنها ضخمة }م 
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 سريعة الحركة ، أن تسبقهاأونوع من الحيات ال تستطيع أن تدركها  أي ،لتي تتحرك بسرعةالدقيقة الصغيرة ا
 إال ال تمر بصخرة ،األضراس لكن ، واألنياب معروفة، ضخمة كونها لها قوائموأيضاً ، فهذه سريعةجداً،

 أيضاً وليس لها ، قوائمليات واألصل أن الحية ليس لهاي من االسرائ، وإنما هو متلقىابتلعتها هذا ال دليل عليه
 التي األشياءيعني من تلك  ]٤٥:الشعراء سورة[ }يْأِفكُون ما تَلْقَفُ{خبرنا أنها أ -تبارك وتعالى- واهللا ،أضراس

علمأ واهللا تعالى ، لكن ليس عندنا دليل أنها كانت تلتقم الصخور،هون بها على الناسصنعوها يمو.  
 يا{: له اهللا قال فلما ،ذلك من ينفر البشرية طبع ألن يلتفت؛ يكن ولم: أي }يعقِّب ولَم مدِبرا ولَّى{ ذلك فعند

  .األول مقامه في فوقف رجع ،}اآلِمِنين ِمن ِإنَّك تَخَفْ وال َأقِْبْل موسى
 ثم درعك جيب في يدك خلتأد إذا: أي }سوٍء غَيِر ِمن بيضاء تَخْرج جيِبك ِفي يدك اسلُك{: له اهللا قال ثم

 غير من: أي }سوٍء غَيِر ِمن{: قال ولهذا البرق؛ لمعان في قمر قطعة كأنها تتألأل تخرج فإنها أخرجتها
  .برص
  . الرعب من: قتادة وقال ،الفزع من: مجاهد قال: }الرهِب ِمن جنَاحك ِإلَيك واضمم{: وقوله
دخل يده في جيبه تخرج بيضاء من غير أ إذايعني  }سوٍء غَيِر ِمن بيضاء تَخْرج كجيِب ِفي يدك اسلُك{ :قوله
ية آهذه و ، من غير برصآخره إلىخالف لونها لون الجلد بحيث تكون شديدة البياض ناصعة ي بيضاء ،سوء

 وهذه ، هذه في اللون،يةآية وهذه آ وهذه ،ية واحدةآ العلم جعلها كأنها أهل بعض ، مغايرة لهذهاألخرى واآلية
 ، الجناح هو اليد}الرهِب ِمن جنَاحك ِإلَيك واضمم{ : وهو قولهاآلخرونلها أثر عليه هو قد ال يشاهده 

 وبعضهم ،ليه عضدهإيعني أنه يضم  }الرهِب ِمن جنَاحك ِإلَيك واضمم{ ، اضمم إليك عضدك:بعضهم يقولو
ضعها على صدره و كالخائف وإليه يدك المبسوطة من الرهب فإذا ضمها :أي }جنَاحك ِإلَيك واضمم{ :يقول
ية لموسى آ وهذه معجزة و، وترتفع عنه المخاوف، واألمن في نفسهالطمأنينةعلى قلبه مثال فإن ذلك يبعث أو 
 سورة[ }الَْأعلَى ربكُم نَاَأ{ : فرعون الذي كان يقولأمام ليثبت إليه؛ أثرها يرجع -عليه الصالة والسالم-

 المخاوف ويتفرق قلبه وال يستطيع أن اإلنسانفالوقوف بين يديه ليس باألمر السهل فقد تأخذ  ]٢٤:النازعات
 قرأتم في التاريخ تجدون في تراجم بعض العلماء وبعض القراء وبعض الكبار حينما يؤخذ وإذا بشيء،يتكلم 

 بشيء، انعقدت ألسنتنا فلم نستطع أن نتكلم : نحو ذلك تجد أن بعضهم يقولأوويوضع بين يدي الخليفة مثال 
 ،ن المراد بجناحه يعني العصا وهذا بعيدإ : وبعضهم كالفراء يقول، كان الوقوف بين يدي فرعونإذافكيف 

يعني  }رهِبال ِمن جنَاحك ِإلَيك واضمم{ن هذا في بعض لغة العرب إ و،ن الرهب هو الكمإ :وبعضهم يقول
 اليد و الجناح ه}الرهِب ِمن جنَاحك ِإلَيك واضمم{ والمقصود ،-علمأواهللا تعالى -عد  وهذا فيه ب،من الكم
 ِمن{ : وقوله،علمأ واهللا تعالى ، هذا ظاهره، وتزول عنه المخاوف،الطمأنينة ويحصل له بذلك إليهفيضمها 
 واهللا ، معنى هذه القراءات واحد، والمعنى واحد،هبهب والررهب وال الر:ترة فيه ثالث قراءات متوا}الرهِب

  .علمأ
 فتخرج جيبه في يده وإدخاله تسعى، حية لهاوجع العصا إلقاءه: يعني }ربك ِمن برهانَاِن فَذَاِنك{: وقوله
 هذا جرى من نبوة ةوصح المختار، الفاعل قدرة على واضحان قاطعان دليالن سوء غير من بيضاء
   .}وملَِئِه ِفرعون ِإلَى{: قال ولهذا يديه؛ على الخارق
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 إنما ، ليست ظاهرةلفرعونية آ ، وهذهإليه فرعون يعني ضم الجناح  إلى}ربك ِمن برهانَاِن فَذَاِنك{ :قوله
 اليد في الجيب وإدخال ،ذكر من العصا التي تكون ظاهرة ومعجزة يشاهدها فرعون وغير فرعون هي ما

  .فتخرج بيضاء من غير سوء
  .الحية من خوفك من لك حصل مما: جرير وابن أسلم بن زيد بن الرحمن عبد وقال

 من جناحه إليه يضم أن شيء من خاف إذا -عليه السالم- مرُأ أنه وهو هذا، من أعم المراد أن والظاهر
 سبيل على ذلك أحد استعمل إذا وربما ،الخوف من يجده ما عنه ذهب ذلك فعل فإذا يده، وهي الرهب،
  .الثقة وبه اهللا، شاء إن يخف، أو يجد ما عنه يزول فإنه فؤاده، على يديه فوضع االقتداء

 ولكن ، فاالقتداء بمثل هذه الخوارق ال يتأتى، خارق للعادةوأمر -عليه الصالة والسالم- لموسى يةآهذه 
 فيحصل له ، نحو ذلكأو قلبه مثال إلى يضم يده ،اهضموو أيديهموا  خافوا وضعإذاجرت عادة الناس أنهم 
 الغضبان ، في النفسآثاروالت وتصرفات لها ا ومزأشياءهناك ، ف ال ينكرأمر وهذا ،بذلك نوع تسكين للخوف

ن مر بأنه إن كا فُأ، وهو قائم على قدميه فقد تغلبه نفسه فيتحرك ويذهب ويقتل،مثال قد ال يستطيع أن يتمالك
 الخائف أو المرتبك اإلنسان ولهذا ،أيهدف فهذا يحصل له به نوع سكون ، يضطجعجالساً وإن كان ، يجلسقائماً

 فهو مناسب ، وكذلك الوضوء مع الغضب، قليالأيهدجل أن أ اجلس من : نحو ذلك يقال لهأو المضطرب أو
 وقل ،ى للسكون وزوال الغضب عنهدعأدم فإذا توضأ كان ذلك آ قلب ابن له ألنه جمرة يلقيها الشيطان في

 أو خطبة أو ألقي كلمة  قمتُإذا : فبعض الناس يقول،اإلنسانمثل ذلك فيما يتعلق بالخوف حينما يضطرب 
 فمثل هذا في خطبة الجمعة ،من المنبر وبعضهم لربما سقط ، من االضطرابنحو ذلك ال تحملني قدماي

 أثناءفإن القيام والوقوف يلقي كلمة أو درساً وهو جالس، يمكن أن  غير خطبة الجمعة ، وفييتمسك بالمنبر
 ،تتكلم به  جالس حتى ال تنشغل بغير ماوأنت تكلم :الذي يتعلم يقال لهو ، لمن اعتادهإالالكالم قد ال يتيسر 

 تضطرب ركبه اإلنسانن أسمع أ كنت أناجماعة   يا: وقال،أولهاثم قطعها في   يلقي كلمةرجالًوقد رأيت 
  }الرهِب ِمن جنَاحك ِإلَيك واضمم{ ، فأمسك بركبتيه واعتذر من الناس، حتى كان هذا اليومأتصورت وما كن

 حد إلىثر في سكون النفس أله وإن كان  -صلى اهللا عليه وسلم- بموسى اقتداء يقال  لكن ال،هذا يفعله الناسف
   .ثر بالنسبة للخائفأا  السكينة لهآيات إن قراءة : كما يقال،علمأ واهللا ،ما
 ِردءا مِعي فََأرِسلْه ِلسانًا ِمنِّي َأفْصح هو هارون وَأِخي * يقْتُلُوِن َأن فََأخَافُ نَفْسا ِمنْهم قَتَلْتُ ِإنِّي رب قَاَل{

 ِبآياِتنَا ِإلَيكُما يِصلُون فَال سلْطَانًا لَكُما ونَجعُل ِبَأِخيك عضدك سنَشُد قَاَل * يكَذِّبوِن َأن َأخَافُ ِإنِّي يصدقُِني
  .]٣٥- ٣٣:القصص سورة[ }الْغَاِلبون اتَّبعكُما ومِن َأنْتُما
 قَاَل{ سطوته، من وخوفًا منه فرارا مصر ديار من خرج إنما الذي فرعون، إلى بالذهاب تعالى اهللا أمره لما
بقَتَلْتُ ِإنِّي ر ما ِمنْهفََأخَافُ{ القبطي، ذلك: يعني }نَفْس قْتُلُوِن َأنرأوني إذا: أي }ي.  

 كان ما بسبب لثغة، لسانه في كان ،-عليه السالم- موسى أن وذلك ،}ِلسانًا ِمنِّي َأفْصح هو هارون وَأِخي{
  .الدرة أو التمرة وبين بينها خُير حين الجمرة، تلك تناول

 كان صغيراً حينما كان -عليه الصالة والسالم- إن موسى : يقالإسرائيل بني خبارأذكر وهو من مثل هذا ي
 فهم بقتله فعرضت عليه امرأته لما اعتذرت أن هذا ، ففرعون هم به خاف منه،يجلب لحية فرعون بقوة



 ١٣

 خذأ وإن ، يفهم الدرة فهوأوخذ التمرة أ درة وجمرة فإن أو اعرض عليه تمرة وجمرة :صغير ال يفهم قالت
 عز– والعلم عند اهللا ، وال دليل على هذا، هكذا يقولون،فأخذ الجمرة ووضعها في فيهفال يفهم، الجمرة 

 فإنها تحرق يده أخذها بمجرد :قد يقول قائلو ، ألن هذا نحن ال نعلم صدقه من كذبه: وقد يقول قائل،-وجل
تبارك - إن اهللا : فيقالصحيحاًكن إن كان ذلك  ل، يعني يكفي مس الجمر، فمهإلى إيصالهاوال يستطيع 

 ، من العاهاتنوءمبر -عليهم الصالة والسالم- األنبياء أن مسألةد على هذا  وال يِر، أن تصلأراد -وتعالى
 -عليه الصالة والسالم-حصل ليعقوب  ماو ، وال فيه عاهة ينفر منها الناس مثالًأعمى،يعني ال يكون النبي 

عليه -موسى و ، ثم بعد ذلك ارتفع بإلقاء القميص على وجهه، العمىاألصل يكن من  مدة لمعارضاًكان 
 لم يكن إليهم أرسله فلما ، ربه فحل عقدة من لسانهدعا ثم عارضاًذلك  لم يكن كذلك فكان -الصالة والسالم

  .علمأ واهللا تعالى ،به بأس
  *ِلساِني ِمن عقْدةً واحلُْل{: قال ذاوله التعبير؛ في شدة فيه فحصل لسانه، على فوضعها الجمرة فأخذ

 سورة[ }َأمِري ِفي وَأشِْركْه  *َأزِري ِبِه اشْدد  *َأِخي هارون  *َأهِلي ِمن وِزيرا ِلي واجعْل  *قَوِلي يفْقَهوا
 هذا إلى والرسالة ةالنبو بأعباء القيام وهو العظيم، المقام هذا من به أمرتني فيما يؤنسني: أي ]٣٢-٢٧:طه

 وزيرا: أي ،}ِردءا مِعي فََأرِسلْه ِلسانًا ِمنِّي َأفْصح هو هارون وَأِخي{: قال ولهذا ،العنيد الجبار المتكبر الملك
 النفوس في أنجع اثنين خبر ألن ؛-عز وجل- اهللا عن به وأخبر أقوله فيما يصدقني ألمري، ومقويا ومعينًا

  .}يكَذِّبوِن َأن َأخَافُ ِإنِّي{: قال ولهذا د؛واح خبر من
  . للمعين في اللغة: يقالاألصل في "الردء"

  .يفهمون ال ما عني يفهم فإنه به، أكلمهم ما عني لهم يبين: أي }يصدقُِني ِردءا{: إسحاق بن محمد وقال
 له سألت الذي بأخيك، جانبك ونعز أمرك، سنقوي: أي }ِبَأِخيك عضدك سنَشُد{: تعالى اهللا قال ذلك سأل فلما
: تعالى وقال ،]٣٦:طه سورة[ }موسى يا سْؤلَك ُأوِتيتَ قَد{: األخرى اآلية في قال كما ،معك نبيا يكون أن
 ِمنَّةً عظمأ أحد ليس: السلف بعض قال ولهذا ،]٥٣:مريم سورة[ }نَِبيا هارون َأخَاه رحمِتنَا ِمن لَه ووهبنَا{

 إلى معه ورسوال نبيا اهللا جعله حتى فيه شفع فإنه ،-السالم عليهما- هارون على موسى من أخيه على
  .]٦٩:األحزاب سورة[ }وِجيها اللَِّه ِعنْد وكَان{: موسى حق في تعالى قال ولهذا وملئه، فرعون
   .ةقاهر حجة: أي }سلْطَانًا لَكُما ونَجعُل{: تعالى وقوله

   . أنه الحجة-علمأواهللا - واألقرب ،هئ على فرعون وملتسلطا أي سلطانا :وبعضهم يقول
 كما اهللا، آيات إبالغكما بسبب أذاكما إلى الوصول إلى لهم سبيل ال: أي }ِبآياِتنَا ِإلَيكُما يِصلُون فَال{ :قوله
 إلى }...ربك ِمن ِإلَيك ُأنزَل ما بلِّغْ الرسوُل هاَأي يا{: -صلى اهللا عليه وسلم- محمد لرسوله تعالى اهللا قال
 :قوله إلى }...اللَِّه ِرساالِت يبلِّغُون الَِّذين{: تعالى وقال ،]٦٧:المائدة سورة[ }النَّاِس ِمن يعِصمك واللَّه{: قوله

  . ومؤيدا ومعينًا ناصرا باهللا وكفى: أي ،]٣٩:األحزاب سورة[ }حِسيبا ِباللَِّه وكَفَى{
  .}الْغَاِلبون اتَّبعكُما ومِن َأنْتُما{: فقال واآلخرة، الدنيا في اتبعهما وِلمن لهما العاقبة أن أخبرهما ولهذا

فيه مقدر : }ِبآياِتنَا ِإلَيكُما يِصلُون فَلَا سلْطَانًا لَكُما ونَجعُل{ :-تبارك وتعالى-قوله  في ءقال بعض العلما
،  الباء للقسم: وبعضهم يقولبآياتنا، فال يصلون إليكما تمتنعان بآياتنا، أو اذهبا إليكمافال يصلون أي محذوف 



 ١٤

 :ترتيب الكالمبحيث يكون  ، فيه تقديم وتأخير:يقول  العلم كابن جريرأهل وبعض ، على ذلكبآياتهأقسم اهللا 
 اهللا بآيات يعني الغلبة حصلت لهم ،نتما ومن اتبعكما الغالبونأ آياتنابيعني بآياتنا،  ومن اتبعكما الغالبون أنتما

 والذين ،أولى وأن االستقالل ، سيحتجون بأن األصل عدم التقدير: والذين يقولون بهذا يقولون،-وجل عز-
 وال يدعى فيه التقديم والتأخير من غير ، األصل في الكالم الترتيب:يقولون فيه مقدر محذوف يقولون

 بمعنى قول ابن :أي }الْغَاِلبون اتَّبعكُما ومِن َأنتُما ِبآياِتنَا{ من غير تكلف متبادراً لكن ذلك قد يكون ،ورةضر
  .علمأ واهللا ، قدمهاباآليات لكن لما كانت الغلبة ،بآياتنانتما ومن اتبعكما الغالبون أ :جرير

 وقَاَل * األوِلين آباِئنَا ِفي ِبهذَا سِمعنَا وما مفْتَرى ِسحر ِإال هذَا ما قَالُوا بينَاٍت ِبآياِتنَا موسى جاءهم فَلَما{
 سورة[ }الظَّاِلمون يفِْلح ال ِإنَّه الداِر عاِقبةُ لَه تَكُون ومن ِعنِْدِه ِمن ِبالْهدى جاء ِبمن َأعلَم ربي موسى
  .]٣٧-٣٦:القصص
 المعجزات من اهللا آتاهما ما وعرضه وملئه، فرعون إلى هارون وأخيه موسى مجيء عن تعالى يخبر

 فلما ،أوامره واتباع توحيده من -عز وجل- اهللا عن أخبر فيما صدقهما على القاهرة والدالالت الباهرة
 العناد إلى موبغيه بكفرهم عدلوا اهللا من أنه وأيقنوا وتحققوه، وشاهدوه ذلك وملؤه فرعون عاين

 ،مصنوع مفتعل: أي }مفْتَرى ِسحر ِإال هذَا ما{: فقالوا الحق، اتباع عن وتكبرهم لطغيانهم وذلك والمباهتة،
  .ذلك معهم صعد فما والجاه، بالحيلة معارضته وأرادوا
 من أحدا رأينا ما: يقولون له، ريكش ال وحده اهللا عبادة: يعنون }األوِلين آباِئنَا ِفي ِبهذَا سِمعنَا وما{: وقوله
 مجيبا ،-عليه السالم- موسى فقال ،أخرى آلهة اهللا مع يشركون إال الناس نر ولم الدين، هذا على آبائنا
 ومن{: قال ولهذا ،وبينكم بيني وسيفصل ومنكم، مني: يعني }ِعنِْدِه ِمن ِبالْهدى جاء ِبمن َأعلَم ربي{: لهم

لَ تَكُونةُ هاِقباِر ع{، والتأييد والظفر النصرة: أي }الدال ِإنَّه فِْلحي ونباهللا المشركون: أي }الظَّاِلم.  
 ِبمن َأعلَم ربي{ال يجابههم بما يكرهون مما قد يصدهم عن القبول أجل أ من -عليه الصالة والسالم-فهنا قال 

 وهو ال يشك أنه هو الذي جاء ،نتمأ أو أناعلم بمن جاء سواء كان أي  رب:فهو يقول }ِعنِدِه ِمن ِبالْهدى جاء
 عام كبير في القرآن أصلفهذا  }الظَّاِلمون يفِْلح ال ِإنَّه{ : قولهاًيضأ و،نآ لكن هذا له نظائر في القر،بالهدى

 كما قال اهللا ،قين ولكن العاقبة للمتة، وإن حصل لهم ظهور مؤقت وغلبة مؤقت،حاال يحصل لهم فالح وال نج
 اًحوال العالم رأيته ظاهرأ تأملته في إذاوهذا ، ]٦٩:طه سورة[ }َأتَى حيثُ الساِحر يفِْلح ولَا{ :-وجل عز-

 المكذبة التي كذبت الرسل لم تكن العاقبة لهم األممن هذه أكيف و ،رأيت حال الشرك والظلم منذ بدء الخليقة
 لكن ، عشرين سنة يعيشهاأو عشر سنوات أو سنة إلى نظر إذا يعمى عن هذا اإلنسان ولكن ،قط التاريخ كله

يزول  ، يزول-تبارك وتعالى- والشرك باهللا ، والفساد، كل الظلم، كل هذا يزول-نهاية المطاف-في النهاية 
 أعماليفعل من   ماىإللو نظرتم كما أن الساحر  }َأتَى حيثُ الساِحر يفِْلح ولَا{ :قولهو ،ئك وال يفلحونأوال

مليئة بأنواع السحر أكياس من بلد واحد فقط شف على الحدود  فقد اكتُ،حدأالسحر لظننتم أنه ال يسلم منه 
ثر  أإلى نظرت إذاومع ذلك ! ؟كتشف فما بالك بالذي لم يعرف، هذا الذي ي يراد سحرهمنبأسماء الناس الذي

 وكيد هؤالء ،-وجل عز– فالحياة جارية على سنن اهللا ،ناسغير حياة الي متجد أنه ل السحر في هذا العالم
  .}َأتَى حيثُ الساِحر يفِْلح ولَا{ بوار إلىالسحرة 
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 . علمأ واهللا ، من االقتدار المؤقت لكنه بعد ذلك يزولءفهم وإن حصل لهم شي }الظَّاِلمون يفِْلح ال ِإنَّه{ :وقوله


