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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  ٥١ اآلية إلى ٣٨ اآلية من القصص سورة
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ  

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

  .دومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبع
 الطِّيِن علَى هامان يا ِلي فََأوِقد غَيِري ِإلٍَه ِمن لَكُم عِلمتُ ما الْمأل َأيها يا ِفرعون وقَاَل{: يقول اهللا تعالى

 األرِض ِفي وجنُوده هو رواستَكْب * الْكَاِذِبين ِمن ألظُنُّه وِإنِّي موسى ِإلَِه ِإلَى َأطَِّلع لَعلِّي صرحا ِلي فَاجعْل
 الظَّاِلِمين عاِقبةُ كَان كَيفَ فَانْظُر الْيم ِفي فَنَبذْنَاهم وجنُوده فََأخَذْنَاه * يرجعون ال ِإلَينَا َأنَّهم وظَنُّوا الْحقِّ ِبغَيِر
 *ملْنَاهعجةً وَأِئم ونعدالنَّاِر ِإلَى ي يومِة وامال الِْقي ونرنْصي * منَاهعَأتْبِذِه ِفي وا هنْينَةً الدلَع مويِة وامالِْقي 
مه ِمن وِحينقْب٤٢-٣٨:القصص سورة[} الْم[.  

: تعالى قال كما -اهللا لعنه- القبيحة لنفسه اإللهية دعوى في وافترائه وطغيانه فرعون كفر عن تعالى يخبر
}تَخَفَّفَاس همقَو وهفََأطَاع ما كَانُوا ِإنَّهمقَو له االعتراف إلى دعاهم ألنه وذلك ،]٥٤:الزخرف سورة[ }فَاِسِقين 

 ِإلٍَه ِمن لَكُم عِلمتُ ما الْمأل َأيها يا{: قال ولهذا أذهانهم؛ وسخافة عقولهم بقلة ذلك إلى فأجابوه باإللهية،
 واألولَى اآلِخرِة نَكَاَل اللَّه فََأخَذَه * األعلَى ربكُم َأنَا فَقَاَل * فَنَادى فَحشَر{: عنه إخبارا لىتعا وقال ،}غَيِري

 *ِفي ِإن ةً ذَِلكرلَِعب نخْشَى ِلمالعالي بصوته فيهم ونادى قومه جمع أنه: يعني ]٢٦-٢٣:النازعات[ }ي 
 الدنيا في لغيره عبرة فجعله منه، تعالى اهللا انتقم ولهذا ،مطيعين ينسامع فأجابوه بذلك، لهم مصرحا

 سورة[ }الْمسجوِنين ِمن ألجعلَنَّك غَيِري ِإلَها اتَّخَذْتَ لَِئِن{: فقال بذلك الكليم موسى واجه إنه وحتى واآلخرة،
  .]٢٩:الشعراء
 هامان وزيره أمر: أي} موسى ِإلَِه ِإلَى َأطَِّلع لَعلِّي صرحا ِلي جعْلفَا الطِّيِن علَى هامان يا ِلي فََأوِقد{: وقوله
 المنيف القصر وهو- الصرح لبناء اآجر له ليتخذ الطين، على له يوقد أن دولته ومشير رعيته ومدبر
 َأسباب  *األسباب َأبلُغُ لَعلِّي صرحا ِلي ابِن هامان يا ِفرعون وقَاَل{: األخرى اآلية في قال كما -الرفيع

 كَيد وما السِبيِل عِن وصد عمِلِه سوء ِلِفرعون زين وكَذَِلك كَاِذبا ألظُنُّه وِإنِّي موسى ِإلَِه ِإلَى فََأطَِّلع السمواِت
نوعاٍب ِفي ِإال ِفرلم الذي الصرح هذا بنى رعونف ألن وذلك ،]٣٧-٣٦:غافر سورة[} تَب ربناء الدنيا في ي 
 ولهذا فرعون؛ غير إله دعوى من زعمه فيما موسى تكذيب لرعيته يظهر أن بهذا أراد إنما منه، أعلى
 يكن لم ألنه أرسله؛ اهللا أن في كذبه أنه ال غيري، ربا ثَم إن قوله في: أي }الْكَاِذِبين ِمن ألظُنُّه وِإنِّي{: قال

 غَيِري ِإلَها اتَّخَذْتَ لَِئِن{: وقال ،]٢٣:الشعراء سورة[} الْعالَِمين رب وما{: قال فإنه الصانع، بوجود يعترف
لَنَّكعألج ِمن وِنينجسا{: وقال ،}الْما يهأل َأيا الْمتُ مِلمع لَكُم ِري ِإلٍَه ِمنجرير ابن قول وهذا }غَي.  
   :ما بعدأ ،الصالة والسالم على رسول اهللا و،الحمد هللا
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    يقول الحافظ ابن كثير }موسى ِإلَِه ِإلَى َأطَِّلع لَعلِّي صرحا ِلي فَاجعْل الطِّيِن علَى ياهامان ِلي فََأوِقد{ :فقوله
ي أن يتخذ له  يعن،بر رعيته ومشير دولته أن يوقد على الطيند وزيره هامان ومأمريعني  :-رحمه اهللا-
لرفيع العالي هذا هو المشهور من  لبناء الصرح وهو القصر المنيف ا: قال،ر وهو الطين المطبوخ بالنارجاآل
 يفسر الصرح بكل بناء مسطح -رحمه اهللا-بن جرير ا و، أن الصرح هو القصر المرتفع:قوال المفسرينأ

وسع مما ذكره أ -رحمه اهللا-سير ابن جرير تفو ،معنىالقصر داخل في هذا الف ، والقصر من ذلك،فهو صرح
 ، الصرح القصر وكل بناء مسطح فهو قصر،ذكر ال أنه ال يخالف ماإ ، والمفسرين،هل اللغةأكثير من 

 ِمن هألظُنُّ وِإنِّي موسى ِإلَِه ِإلَى َأطَِّلع لَعلِّي صرحا ِلي فَاجعْل الطِّيِن علَى هامان يا ِلي فََأوِقد{ :وقوله
لِّي{، }الْكَاِذِبينلَع اطلَ:صعد تقولأحتمل أن يكون بمعنى الطلوع يعني االطالع هنا ي }َأطَِّلع عبمعنى طلع  

 ،}َأطَِّلع لَعلِّي{ ، ويأتي اإلطالع بمعنى النظر والمشاهدة، يعني صعد، السطحإلى اطلع : تقول،وارتفع وصعد
 اطلعت على دار : وتقول،نظرت فيهويعني طالعته  لعت على الكتاب اط، واطلع على كذا، طالع كذا:تقول
هل العلم فسرها أ ولذلك فإن بعض ، ولهذا المعنى، يعني نظرت وما شابه فهي تأتي لهذا المعنى،فالن

   لى معبود موسى إ جرير بالنظر كابن وفسرها بعضهم ، إله موسىإلىصعد أيعني  }َأطَِّلع لَعلِّي {بالصعود
ذا فسر بمعنى الصعود إ وذلك أن اطالعه ؛-علمأواهللا تعالى -القولين مالزمة  وبين ،- الصالة والسالمعليه-

واهللا - اًن لم يكن ذلك بعيد فلو فسرت هذه بالمعنيي،-تبارك وتعالى-جل أن يرى اهللا أفهو يريد أن يرتفع من 
جل أد أن يقام هذا البناء الرفيع من راأو أ ،ء فهو وضع هذا البنا،هذا بمعناها فإنها تأتي لهذا و،-علمأتعالى 

لى رب إجل النظر أن ينظر أد وهذا الصعود وهذا االرتفاع من أن يصعد أن يرتفع عليه هذا هو المقصو
  .-وجل عز– والعلم عند اهللا ،-عليه الصالة والسالم- موسى
 وتجبروا، طغوا: أي }يرجعون ال ِإلَينَا َأنَّهم وظَنُّوا الْحقِّ ِبغَيِر األرِض ِفي وجنُوده هو واستَكْبر{: وقوله

 ربك ِإن*  عذَاٍب سوطَ ربك علَيِهم فَصب{ قيامة، وال معاد ال أنه واعتقدوا الفساد، األرض في وأكثروا
 في أغرقناهم: أي }الْيم ِفي فَنَبذْنَاهم نُودهوج فََأخَذْنَاه{: هاهنا قال ولهذا ،]١٤-١٣:الفجر سورة[ }لَِبالِْمرصاِد

 ِإلَى يدعون َأِئمةً وجعلْنَاهم * الظَّاِلِمين عاِقبةُ كَان كَيفَ فَانْظُر{ أحد منهم يبق فلم واحدة، صبيحة في البحر
 ال الِْقيامِة ويوم{ ع،الصان وتعطيل الرسل تكذيب في بطريقتهم، وأخذ وراءهم سلك لمن: أي }النَّاِر

ونرنْص{: تعالى قال كما اآلخرة، لِّبذُ موصوال الدنيا خزي عليهم فاجتمع: أي }يملَكْنَاهفَال َأه نَاِصر ملَه{ 
  .]١٣:محمد سورة[

 المؤمنين ألسنة على نفرعو ملكهم ولعنة لعنتهم اهللا وشرع: أي }لَعنَةً الدنْيا هِذِه ِفي وَأتْبعنَاهم{: وقوله
 الِْقيامِة ويوم{ كذلك، وأتباعهم األنبياء ألسنة على ملعونون الدنيا في أنهم وكما رسله، المتبعين عباده من
مه ِمن وِحينقْبوا{: تعالى كقوله اآلية وهذه: قتادة قال ،}الْمُأتِْبعِذِه ِفي ونَةً هلَع مويِة وامالِْقي ِبْئس فْدالر 

فُودر٩٩:هود سورة[ }الْم[.  
 ،"خذ بطريقتهم في تكذيب الرسلأهم وء لمن سلك ورا:أي" :قال }النَّاِر ِإلَى يدعون َأِئمةً وجعلْنَاهم{: قوله

ى  فكما أن موس، فكانوا بهذه المثابة،هل زمانهمأ لمن اتبعهم من :-علمأواهللا تعالى -ويمكن أن يكون المراد 
ذكره   وما، النارإلى فهؤالء يدعون -تبارك وتعالى-لى توحيد اهللا إ كان يدعو -عليه الصالة والسالم-
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 وإن كان للمفسرين في ،-علمأواهللا تعالى -ل عليه ظاهر السياق  هنا قول يد-رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير 
 في -رحمه اهللا-حافظ ابن القيم ذكره ال  ويشبه ما،لى السياقإ لكن لعل هذا هو األقرب ،خرىأ أقوالهذا 

 وشرع اهللا لعنتهم ولعنة ملكهم :أي" :قال }لَعنَةً الدنْيا هِذِه ِفي وَأتْبعنَاهم{: -تبارك وتعالى- وقوله ،معناها
 "نبياء في الدنيا ملعونون على ألسنة األفرعون على ألسنة المؤمنين من عباده المتبعين لرسلهم كما أنهم

لعنة في الدنيا أن اهللا شرع ألهل ال بإتباعهم بوالمقصود ،يعني هذا يحتمل، خرهآ إلى.. .القيامةكذلك يوم 
 مثل هذا االستعمال وارد في ،واآلخرة لعنوا في الدنيا ،واآلخرة أن اهللا لعنهم في الدنيا أو ،يمان أن يلعنوهماإل

 وحينما ،-جل جالله- ذلك من لعن اهللا  ويمكن أن يكون،-صلى اهللا عليه وسلم-كتاب اهللا وفي سنة رسوله 
 إماطلبه الشارع  المشروع ماف ،هم فإن المشروعية قدر زائد على اإلباحةن لعاإليمانن اهللا شرع ألهل إ :يقال

 وإن كان ، نحو ذلكأو إنه جائز مثال : مشروع ولكن يقال: بخالف المباح فإنه ال يقال له،ندباً وأ وجوباً
 فهل اهللا ،اً أنه سائغ شرعباعتبار ، فقد يدخل فيه استعماله األوسع الواجب والمندوب،حةوسع من اإلباأالجواز 

 -صلى اهللا عليه وسلم-النبي ف؟  أصالًهل اللعن مشروع لنا و ؟اإليمانهل  شرع لعنة فرعون أل-وجل عز-
للعانين ال يكونون شفعاء خبر أن اأو، )١())البذيء  وال، وال الفاحش، وال الطعان،المؤمن ليس باللعان(( :يقول

في من يستحق ذلك على  مر جائزأ نهإ :يقال في اللعن غاية ماو، -يعني على الناس- وال شهداء ،يوم القيامة
 لكن في من يسوغ لعنه على وجه ، والجمهور يرون أن ذلك ال يجوز في المعين،خالف في لعن المعين

 سورة[ }الظَّاِلِمين علَى اللِّه لَّعنَةُ{ن فعل كذا  م،شبه ذلكأ وما ، والنوع، والصنف، الجنس:العموم
تبارك - كما في قوله ،خرةأن اهللا لعنهم في الدنيا وفي اآلأي  ،ن ذلك كان من اهللاإ :فلو قيل ،]٤٤:األعراف
 :وال يلزم من قوله، ]٩٩:هود ةسور[ }الْمرفُود الرفْد ِبْئس الِْقيامِة ويوم لَعنَةً هِذِه ِفي وُأتِْبعواْ{ :-وتعالى

 يكون ذلك بمعنى مطلق إنما ،-علمأواهللا -يلزم هذا   ما، أن تكون لعنة بعد لعنة}وَأتْبعنَاهم{ ،}وُأتِْبعواْ{
 -علمأواهللا تعالى -تبعهم لعنة فال يكون ذلك بالضرورة أ ،لحقت بهم اللعنة يعني ُأ،-علمأواهللا تعالى -اإللحاق 

 واهللا - اإليمان أهلبل  من ِقأخرى بلعنة واتبعُأ و، في الدنيا-تبارك وتعالى- لعن من اهللا أنه حصل لهم
 ،هنا من المقبوح يعني المطرود المبعد }الْمقْبوِحين من هم الِْقيامِة ويوم{ :-تبارك وتعالى- وقوله ،-علمأ

صل القبح معروف أ و،م بالمهلكين الممقوتين وقد فسره بعضه، وهذا قريب من معنى اللعن،هذا هو المقبوح
}نم وِحينقْبمور  والقبح هو الكراهة إن كان في األ، موصوفين بالقبح، يعني من الموصوفين بذلك}الْم

 وإن كان في الكالم فهو ،منها ءيسو  وإن كان في المعاني فهو ما،المنظورة المشهودة فهو كراهة في المنظر
 وعلى كل حال فهؤالء يوم القيامة من المقبوحين يعني ،يحمل المعاني السيئة  ما،حو ذلك نأو اًيكون فاحش ما

ما إ إنهم من المهلكين الممقوتين فإن ذلك : من قال قول وال يبعد من هذا المعنى،من المبعدين من المطرودين
 ،ألمر في ذلك قريب وا، ببعض لوازمهءد يفسر الشيفق ،و من توابعه ولوازمهأسباب القبح أأن يكون من 

  .علمأواهللا تعالى 

                                                             

 .صحيح إسناده: محققوه وقال ،)٣٩٤٨ (برقم المسند في أحمد رواه - ١
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}لَقَدنَا وى آتَيوسم الِْكتَاب ِد ِمنعا بلَكْنَا مَأه وناألولَى الْقُر اِئرصى ِللنَّاِس بدهةً ومحرو ملَّهلَع ونتَذَكَّري {
 الصالة ربه من عليه- الكليم موسى ورسوله عبده على به أنعم عما تعالى يخبر، ]٤٣:القصص سورة[

  .ومأله فرعون أهلك بعدما عليه التوراة إنزال من -والتسليم
 المؤمنين أمر بل بعامة، أمة يعذب لم التوراة إنزال بعد أنه: يعني }األولَى الْقُرون َأهلَكْنَا ماِ بعد ِمن{: وقوله

 فَعصوا * ِبالْخَاِطَئِة والْمْؤتَِفكَاتُ قَبلَه ومن ِفرعون وجاء{: قال كما المشركين، من اهللا أعداء يقاتلوا أن
  .]١٠-٩:الحاقة سورة[ }راِبيةً َأخْذَةً فََأخَذَهم ربِهم رسوَل

أن القرون ب} األولَى الْقُرون َأهلَكْنَا ماِ بعد ِمن{ : هنا-تبارك وتعالى-ولهذا فإن بعض المفسرين يفسر قوله 
 وبعضهم يلحق ، وقوم لوط، وقوم صالح، وقوم هود، كقوم نوح-وجل عز– اهللا أهلكها التي األممي  هاألولى

 :يةهد له بهذه اآلواستش -رحمه اهللا- الحافظ ابن كثير إليه أشار  وفرعون ويقصد بذلك ما: يقول،بهم فرعون
- ٩:الحاقة سورة[ }راِبيةً َأخْذَةً فََأخَذَهم ربِهم رسوَل فَعصوا * ِبالْخَاِطَئِة والْمْؤتَِفكَاتُ قَبلَه ومن ِفرعون وجاء{

 ثم بعد ذلك ،هالك فرعونإالمستأصل هو  اإلهالكخر آفكان  }األولَى الْقُرون َأهلَكْنَا ما بعِد ِمن{ هذا ،]١٠
تنزل تنزل بصورة جزئية  حينما وكانت العقوبات ،-وجل عز–عداء اهللا أ فكانوا يجاهدون ،رع لهم الجهادشُ

 أو ، مسخاألمةهذا ال ينافي أن يوجد في بعض و ، هذا في الغالب، مستأصالًاًال يكون عذاببحيث  ،في الغالب
 ،غرق اهللا األرض ومن عليهاأ ، السابقةلألمم كما كان يحصل ، ولكن ال يأخذهم بعذاب مستأصل عام،خسف

 من قال مقصود هذا ،رجفةكال ذلك أشبهوما  ،]٦:الحاقة سورة[ }عاِتيٍة ٍرصرص ِبِريٍح{ الصيحة أخذتهمهؤالء و
 }األولَى الْقُرون َأهلَكْنَا ماِ بعد ِمن{: كأنه فهم من قولهو ، وبعضهم ال يذكر فرعون معهم، العلمأهلمن بهذا 

عليه الصالة -سى  وفرعون من قرن مو،-صلى اهللا عليه وسلم-يعني القرون المتقدمة قبل قرن موسى 
 ،دخل بهم فرعونأالمعنى هو الهالك المستأصل أن  إلى فمن نظر ،}األولَى الْقُرون َأهلَكْنَا ماِ بعد{ -والسالم

دخل  لم ي-عليه الصالة والسالم- المتقدمة على موسى ، يعني المتقدمة السالفةاألولىومن الحظ القرون 
 وهذا ، بالهالك المستأصل-وجل عز– اهللا أهلكهمه كانوا ممن  وعلى كل حال فرعون وقوم،فرعون معهم

 وهذا اإليمان إلىنزلت عليه التوراة حينما خاطب فرعون ودعاه   أنه ما،أخرىيدل عليه القرآن في مواضع 
 -وجل عز– الميعاد وكلمه اهللا إلى حينما جاء ، حصل له ذلك بعد-صلى اهللا عليه وسلم- وموسى ،معروف

  .األعراف وقد مضى ذلك في سورة ، وأن قومه عبدوا العجل،معروفةفي القصة ال
 األعمال إلى إرشادا: أي }ورحمةً{ الحق، إلى }وهدى{ والغي، العمى من: أي }ِللنَّاِس بصاِئر{: وقوله

  .بسببه ويهتدون به، يتذكرون الناس لعل: أي }يتَذَكَّرون لَعلَّهم{ الصالحة،
 الُْأولَى الْقُرون َأهلَكْنَا ماِ بعد ِمن الِْكتَاب موسى آتَينَا ولَقَد{ :-تبارك وتعالى-قوله  يقول في بعض أهل العلم

اِئرص{ :فيكون قوله ، الكتاب ألجل أن يتبصر به الناسآتيناه :}ِللنَّاِس باِئرصآتيناه ، ألجلهمفعوالً }ِللنَّاِس ب 
 حال كونه ، الكتاب حال كون الكتاب بصائر للناستاهآبعضهم يفسره بأن اهللا و ،ليتبصر به الناس الكتاب
  . فيكون بصائر حال يبصرون به الحق،بصائر

 َلفَتَطَاو قُرونًا َأنْشَْأنَا ولَِكنَّا * الشَّاِهِدين ِمن كُنْتَ وما األمر موسى ِإلَى قَضينَا ِإذْ الْغَرِبي ِبجاِنِب كُنْتَ وما{
ِهملَيع رما الْعما كُنْتَ وِل ِفي ثَاِويَأه نيدتَتْلُو م ِهملَياِتنَا علَِكنَّا آيكُنَّا و ِسِلينرا * مماِنِب كُنْتَ وِإذْ الطُّوِر ِبج 
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 تُِصيبهم َأن ولَوال * يتَذَكَّرون لَعلَّهم قَبِلك ِمن نَِذيٍر ِمن َأتَاهم ما قَوما ِلتُنِْذر ربك ِمن رحمةً ولَِكن نَادينَا
 سورة[ }الْمْؤِمِنين ِمن ونَكُون آياِتك فَنَتَِّبع رسوال ِإلَينَا َأرسلْتَ لَوال ربنَا فَيقُولُوا َأيِديِهم قَدمتْ ِبما مِصيبةٌ
 بالغيوب أخبر حيث ،-صلى اهللا عليه وسلم- محمد نبوة رهانب على منبها تعالى يقول، ]٤٧-٤٤:القصص
 ال قوم بين نشأ الكتب، من شيئا يقرأ ال أمي رجل وهو تقدم، لما وراٍء شاهد سامعه كأن خبرا الماضية
 لْقُوني ِإذْ لَديِهم كُنْتَ وما{: تعالى قال أمرها من كان وما مريم عن أخبره لما أنه كما ذلك، من شيئا يعرفون
مهَأقْالم مهكْفُُل َأيي ميرا ممكُنْتَ و ِهميِإذْ لَد ونخْتَِصما كنت ما: أي ،]٤٤:عمران آل سورة[ }يلذلك، حاضر 
  .قومه وإغراق ،له اهللا إنجاء من كان وما وقومه، نوح عن أخبره لما وهكذا ،إليك أوحاه اهللا ولكن

 ِإن فَاصِبر هذَا قَبِل ِمن قَومك وال َأنْتَ تَعلَمها كُنْتَ ما ِإلَيك نُوِحيها الْغَيِب َأنْباِء ِمن ِتلْك{: تعالى قال ثم
 سورة[ }علَيك نَقُصه الْقُرى َأنْباِء ِمن ذَِلك{ :السورة آخر في وقال ،]٤٩:هود سورة[ }ِللْمتَِّقين الْعاِقبةَ

 اهللا إيحاء ابتداء كان وكيف آخرها، إلى أولها من موسى قصة عن أخبر بعدما- هناها وقال ،]١٠٠:هود
 بجانب محمد يا كنت ما: يعني }األمر موسى ِإلَى قَضينَا ِإذْ الْغَرِبي ِبجاِنِب كُنْتَ وما{: -له وتكليمه إليه

  .الوادي طئشا على شرقية هي التي الشجرة من موسى اهللا كلم الذي الغربي الجبل
 إلى} الشَّاِهِدين ِمن كُنْتَ وما األمر موسى ِإلَى قَضينَا ِإذْ الْغَرِبي ِبجاِنِب كُنْتَ وما{ :-تبارك وتعالى-قوله 
 خبرهم -صلى اهللا عليه وسلم- أن اهللا قص على نبيه -رحمه اهللا- يعني كما ذكر الحافظ ابن كثير آخره

 يأتي ، في القرآن كأنك تشاهدهاواألمم ،األنبياء مشاهد أنك حينما تمر على قصص أمر وهذا ،كأنك تشاهده
 ثم مع نبي ، وما جرى له مع قومه،آخر نبي إلى ثم بعد ذلك ينتقل بك ، نبي وما جرى له مع قومه:المشهد

 ، متناقضةاًمورأ وأقواالً وإذا قرأت في الكتب المتقدمة وجدت ، وحقائق ال يعتريها تشكيك،ٍل بأخبار فصآخر
 لكثرة المنقوالت المتناقضة والمتخالفة ؛ النفس من خبرهمإليهتطمئن   ماإلى ال يمكن أن تصل معها وأشياء

نعم وتفضل فجاء بهذا أ -تبارك وتعالى- فاهللا ،األحوال الواحد التي ال يمكن أن تجتمع بحال من الشيءفي 
 فجاء بهذه الحقائق الناصعة التي ،-عليه الصالة والسالم-ه  نبيإلىوحاه أ و-سبحانه وتعالى-تكلم به والقرآن 

  . هي في غاية االتساقوإنما ،اً وال تناقضاًال ترى فيها اختالف
محمد بجانب الجبل  كنت يا يعني ما :قال }األمر موسى ِإلَى قَضينَا ِإذْ الْغَرِبي ِبجاِنِب كُنْتَ وما{ :هنا قال

 كُنْتَ وما{ : وبعضهم يقول، موسى من الشجرة التي هي شرقية على شاطئ الواديالغربي الذي كلم اهللا
كنت بجانب الجبل الغربي كما يقول ابن   المقصود ما: وبعضهم يقول،يعني الوادي الغربي }الْغَرِبي ِبجاِنِب
 بهذا المكان الذي ،ي بناحيته الغربيةيعني بجانب الجبل الغرب }الْغَرِبي ِبجاِنِب كُنْتَ وما{ :-رحمه اهللا-جرير 

 لم -رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير  و،األيمنبشاطئ الوادي   يعني عند الشجرة-تبارك وتعالى-ذكره اهللا 
    اهللا أمره وما ،بالرسالة وحكمنا ،إليهأي عهدنا ومعناه } األمر موسى ِإلَى قَضينَا ِإذْ{ :يتعرض لتفسير قوله

 ربك وقَضى{ واإللزام الحكم :والقضاء يأتي لمعان متعددة منها، إليه أرشدهمو قومه أمر به -تبارك وتعالى-
 قَضيتُم فَِإذَا{ ،ويأتي بمعنى الفراغ من الشيء ، ووصىوأمرحكم ، ]٢٣:اإلسراء سورة[ }ِإياه ِإالَّ تَعبدواْ َأالَّ

نَاِسكَكُمنَا ِإذْ{ فالمقصود ، غير ذلك من المعانيإلى أدائهامن  فرغتم :يعني ]٢٠٠:البقرة سورة[ }ميِإلَى قَض 
حكمنا وألزمنا بما شرعنا  }موسى ِإلَى قَضينَا ِإذْ{ ، أي حكمنا: معنى الحكم قالإلىفمن نظر  }األمر موسى
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 أرسلناه ، كلفناه،هأمرنا ، وقومه يعني حكمنا له بالرسالة-صلى اهللا عليه وسلم- به موسى أمرنا وما ،وأرسلنا
عباراتهم و ، األمر فيما ألزمناه وقومه-عليه الصالة والسالم- موسى إلى فرضنا ،هذه عبارة المفسرين

  .علمأ واهللا تعالى ، واحدشيء إلى وذلك يرجع ، وتحوم حوله،متقاربة تدور حول هذا المعنى
 كلم الذي الغربي الجبل بجانب كنت ما محمد، يا: يعني }األمر سىمو ِإلَى قَضينَا ِإذْ الْغَرِبي ِبجاِنِب كُنْتَ وما{

     اهللا ولكن لذلك، }الشَّاِهِدين ِمن كُنْتَ وما{ الوادي، شاطئ على شرقية هي التي الشجرة من موسى اهللا
 اهللا جحج ونَسوا عهدها، تطاول قد قرون على وبرهانًا حجة ليجعله ذلك، إليك أوحى -سبحانه وتعالى-

  .المتقدمين األنبياء إلى أوحاه وما عليهم،
 على ذلك أطلعكيعني كأن اهللا  }األمر موسى ِإلَى قَضينَا ِإذْ الْغَرِبي ِبجاِنِب كُنْتَ وما{ :-تبارك وتعالى-قوله 

قدر زائد على مجرد هذا  }الشَّاِهِدين ِمن كُنْتَ وما{ : ثم قوله،حاضراً فهذا نفي لكونه كان ، بهوأعلمك
 فنفى عنه هنا هذا ،شاهداً ولكنه قد ال يكون ،موجوداً قد يحضر قد يكون اإلنسان ألن ؛العالحضور واالطِّ

 ، فنفى حضوره ونفى الشهادة، الذين يشهدون على هذا}الشَّاِهِدين ِمن كُنْتَ وما{ ،هناك }كُنْتَ وما{ ،وهذا
 فالذي أطلع النبي ،بلغ في النفيأ وهذا ،األمرتكن من الشاهدين على هذا  ولم ،أنت لم تكن هناك :يعني يقول

 ولم يكن ممن ، هناكموجوداً ولم يكن ، التي لم يدركها ولم يعاصرهااألمور ذه على ه-صلى اهللا عليه وسلم-
 مدين َأهِل ِفي اًثَاِوي كُنْتَ وما{ :قالف -تبارك وتعالى- اهللا هو  الواقعةاألمور على هذه - شاهدواأو- هدواش

 عن نبيها شعيب وما قال خبرتُأ حين آياتنا مدين تتلو عليهم أهل في مقيماًأي وما كنت  }آياِتنَا علَيِهم تَتْلُو
 ِفي ثَاِوياً كُنْتَ وما{ :ن قولهم -علمأواهللا - ال يقصد -رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير و ، وما ردوا عليه،لقومه
 َأخَاهم مدين وِإلَى{ يقصد قوم شعيب وإنما ،-عليه الصالة والسالم- موسى إليهامدين التي جاء  }مدين َأهِل

صلى اهللا - ظاهر السياق في قصة موسى إلى األقربن إ :مع أنه قد يقول قائل ،]٨٥:األعراف سورة[ }شُعيبا
 موسى وليس قوم إليها مدين التي ذهب :يعني }آياِتنَا علَيِهم لُوتَتْ مدين َأهِل ِفي ثَاِوياً كُنْتَ وما{ :-عليه وسلم

 ، مصرإلى ثم قص خبره حينما كان في طريقه ، فقص اهللا خبره في مدين،-عليه الصالة والسالم-شعيب 
لم تكن في مدين حينما جرى و على هذه الغيوب؟ أطلعك من :حصل له من الوحي فبعدما ذكر ذلك قال وما
 اً شاهداًيضأ وما كنت ،-جل جالله-خبر الذي قصه اهللا ال من -عليه الصالة والسالم-موسى جرى ل ما

 }آياِتنَا علَيِهم تَتْلُو{: -تبارك وتعالى- وقوله ،علمأ واهللا تعالى ،قربأ هذا لعله ، إليهوأوحىحينما كلمه اهللا 
 ويمكن أن ،}آياِتنَا علَيِهم تَتْلُو{ يعني حال كونك }علَيِهم تَتْلُو{ ، بعد خبرأو خبراً ،يحتمل أن يكون حاالً

 }مدين َأهِل ِفي ثَاِوياً كُنْتَ وما{ يعني ،-علمأواهللا تعالى -قرب أ وإن كان األول ،االستئنافكون من قبيل ي
ءته  ثم جا،مة من الناس يسقونُأحينما جاء ووجد و ،جرى  ما-عليه الصالة والسالم-حينما جرى لموسى 

وإذا كانت مستأنفة  ،آياتناحال كونك تتلو عليهم  }آياِتنَا علَيِهم تَتْلُو{ ، وما حصل له من التزويج،حداهماإ
يعني تتلو  }آياِتنَا علَيِهم تَتْلُو{ : ثم قال، انتهى الكالم،وقع حينما وقع ما }مدين َأهِل ِفي ثَاِوياً كُنْتَ وما{يكون 

هل أ ولكن عامة ، هذا قال به الفراء،ها التي تخبر عن هذه التفاصيل والوقائع كأنهم يشاهدوناتاآليعلى قومك 
 تَتْلُو مدين َأهِل ِفي ثَاِوياً كُنْتَ وما{ ،-علمأواهللا تعالى - السياق إلى وكأنه هو األقرب ،العلم على األول

ِهملَيا{ براًخ يكون أو ،آياتناحال كونك تتلو عليهم  :أي }عمِل ِفي ثَاِوياً كُنْتَ وَأه نيدتكون التاء هذه هي و }م
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 أهل تتلو على ، مدينأهلكون التالوة على ت ف،هو الخبر الثاني} تَتْلُو{ و،األولهو الخبر } ثَاِوياً{ و،اسم كان
أنت تتلو   ها:هلى قومالتالوة عتكون نها مستأنفة إ : وعلى قول الفراء،آياتناكنت هناك وتتلو عليهم   ما،مدين

  . السياقإلى أقرب -علمأواهللا تعالى -األول و ، مع أنك لم تحضر ولم تشهد ذلك كله،آياتناعليهم 
 عليهم تتلو مدين أهل في مقيماً كنت وما أي }آياِتنَا علَيِهم تَتْلُو مدين َأهِل ِفي ثَاِوياً كُنْتَ وما{: تعالى وقوله
 نحن ولكن أي }مرِسِلين كُنَّا ولَِكنَّا{ عليه ردوا وما لقومه قال وما شعيب نبيها نع أخبرت حين آياتنا
  . }نَادينَا ِإذْ الطُّوِر ِبجاِنِب كُنْتَ وما{ ،رسوالً الناس إلى وأرسلناك ذلك إليك أوحينا
 إليها اهللا أرسل التي األمم ذهه بعد : يعني}الْعمر علَيِهم فَتَطَاوَل قُرونًا َأنشَْأنَا ولَِكنَّا{ :-تبارك وتعالى-قوله 

 ، ذلك العهدوسينفت ، لم يكن لهم عهد بالرسالةأمم فتطاول الزمان على ،-عليهم الصالة والسالم-الرسل 
 وعهد ،-عليهم الصالة والسالم- األنبياء ليجدد عهد ؛-صلى اهللا عليه وسلم- اً محمد-عز وجل–فبعث اهللا 
 وما جرى ، بها خبر األولين-عز وجل- فجاء بهذه الحقائق الناصعة التي يقص اهللا ،وحي وال،الرساالت

 ونسوا حجج اهللا : يقول الحافظ ابن كثير، بهم-تبارك وتعالى-للمكذبين وغيرهم فكان ذلك رحمة من اهللا 
 ك يدل على أن اهللا  إن ذل: وبعضهم يقول، يعني تطاول عليهم العمر، المتقدمينءاألنبيا إلىوحاه أعليهم وما 

 ومع ، بهاإليمان في اً يعني عهود-عليهما الصالة والسالم- موسى في محمد إلى قد عهد -تبارك وتعالى-
 علَيِهم فَتَطَاوَل قُرونًا َأنشَْأنَا ولَِكنَّا{ األول هو -علمأواهللا تعالى - ولعل األقرب ،طول العهد تنوسي ذلك

رمرساالت واندرستوسيت التنُ بمعنى }الْع،فكانت الفترة التي بعث ،د عهدهم بالرسالة السيما العرب الذين بع 
  . على فترة من الرسل-صلى اهللا عليه وسلم- بها رسوله -عز وجل–اهللا 
. عثتب إذا بك يؤمنوا أن آبائهم أصالب في أمتك }نَادينَا ِإذْ الطُّوِر ِبجاِنِب كُنْتَ وما{ حيان بن مقاتل وقال
 كُنْتَ وما{: تعالى بقوله أشبه -أعلم واهللا- وهذا موسى، :أي }نَادينَا ِإذْ الطُّوِر ِبجاِنِب كُنْتَ وما{ قتادة وقال

 قال كما ،النداء وهو ذلك من أخص أخرى بصيغة ههنا أخبر ثم }الَْأمر موسى ِإلَى قَضينَا ِإذْ الْغَرِبي ِبجاِنِب
 ِمن ونَادينَاه{: تعالى وقال }طُوى الْمقَدِس ِبالْواِد ربه نَاداه ِإذْ{: تعالى وقال }موسى ربك دىنَا وِإذْ{: تعالى
  .}نَِجياً وقَربنَاه الَْأيمِن الطُّوِر جاِنِب
 وهنا ، هذا حينما جاء من مدين،بالرسالةعني ي }الَْأمر موسى ِإلَى قَضينَا ِإذْ الْغَرِبي ِبجاِنِب كُنْتَ وما{هناك 

خر لما م فسره بأن ذلك كان في المقام اآل بعضه، والنداء معروف}نَادينَا ِإذْ الطُّوِر ِبجاِنِب كُنْتَ وما{ :قال
 فَلَما قَاِتنَالِِّمي رجالً سبِعين قَومه موسى واخْتَار{ وناداه وكلمه مع السبعين -تبارك وتعالى-واعده ربه 

مفَةُ َأخَذَتْهجالمقصود بالنداء هنا عند الطور مع السبعين الذين اختارهم :فقالوا، ]١٥٥:األعراف سورة[ }الر 
تعرف على المراد به من خالل النظر في  وهذا يمكن أن ي، من خيار قومه-عليه الصالة والسالم-موسى 
 كما : يقول هنا،-علمأواهللا تعالى -هذا ب يعني مما يتصل ،-مه اهللارح- التي ذكرها الحافظ ابن كثير اآليات

 وعبر ،فهذا نداء }الظَّاِلِمين الْقَوم اْئِت َأِن{ يعني ،]١٠:الشعراء سورة[ }موسى ربك نَادى وِإذْ{ :قال تعالى
 هالكإة إنما نزلت بعد  فإن التورا، فرعون حينما كان في طريقه من مدينإلى أرسله وهذا حينما ،بالنداء

 َأصنَاٍم علَى يعكُفُون قَوٍم علَى فََأتَواْ{حين و ،حصل جاوزوا البحر وغرق فرعون وحصل ما بعدماو ،فرعون
ما قَالُواْ لَّهى يوسل معا لَّنَا اجا ِإلَهكَم مةٌ لَهفعبدوا ، ثم بعد ذلك تركهم،آخره  إلى]١٣٨:األعراف سورة[ }آِله 
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قال  ،]١٦:سورة النازعات[ }طُوى الْمقَدِس ِبالْواِد ربه نَاداه ِإذْ{ :وقال تعالى، }ِبالْواِد ربه نَاداه ِإذْ{ فهنا ،العجل
 فكل ، حينما جاء من مديناألولى فكان هذا في المرة ،]١٧:النازعات سورة[ }طَغَى ِإنَّه ِفرعون ِإلَى اذْهب{ :له

 فلو نظر ،فهذا يحتمل ]٥٢:مريم سورة[ }نَِجيا وقَربنَاه الَْأيمِن الطُّوِر جاِنِب ِمن ونَادينَاه{ ،عبر عنه بالنداءذلك 
 ِبجاِنِب كُنْتَ وما{ : فيمكن أن يفسر به قوله تعالى، واالستعمال مما صرح به من نداء،في األغلب في القرآن

 طُوى الْمقَدِس ِبالْواِد ِإنَّك نَعلَيك فَاخْلَع ربك َأنَا ِإنِّي{ : له-عز وجل– حينما قال اهللا :يعني، }نَادينَا ِإذْ الطُّوِر
- ١٢:طه سورة[ }ِلِذكِْري الصلَاةَ وَأِقِم فَاعبدِني َأنَا ِإلَّا ِإلَه لَا اللَّه َأنَا ِإنَِّني*  يوحى ِلما فَاستَِمع اخْتَرتُك وَأنَا* 
 ، فهناك ذكر الرسالة،اآلية بهذه -علمأواهللا - فهذا هو النداء المقصود -جل جالله-ذكر اهللا  ما خرآ إلى ]١٤
 في هذا إشكالال ، و وهنا ذكر النداء، وكلفناه وألزمناه،باإلرسال حكمنا له :أي }الَْأمر موسى ِإلَى قَضينَا ِإذْ{
  . ر النداء وهنا في ذك،باإلرسال هناكف

 إليك أوحاه تعالى اهللا ولكن ،ذلك من لشيء مشاهداً كنت ما أي }ربك ِمن رحمةً ولَِكن{: تعالى وقوله
 }يتَذَكَّرون لَعلَّهم قَبِلك ِمن نَِذيٍر ِمن َأتَاهم ما قَوماً ِلتُنِْذر{ إليهم وبإرسالك وبالعباد بك منه رحمة به وأخبرك

  .عز وجل- اهللا من به جئتهم بما يهتدون لعلهم أي
 الحافظ ه هذا الذي ذكر، به رحمة من ربكوأعلمك إليكوحاه أ وأرسلك :يعني }ربك ِمن رحمةً ولَِكن{ :قوله

  .ه ونحو-رحمه اهللا- جرير كابن هو الذي عليه المحققون -رحمه اهللا-ابن كثير 
 وأرسلناك :أي ،اآلية }رسوال ِإلَينَا َأرسلْتَ لَوال ربنَا فَيقُولُوا َأيِديِهم قَدمتْ ِبما ةٌمِصيب تُِصيبهم َأن ولَوال{

 رسول يأتهم لم بأنهم فيحتجوا ،بكفرهم اهللا من عذاب جاءهم إذا عذرهم ولينقطع ،الحجة عليهم لتقيم إليهم
 علَى الِْكتَاب ُأنِْزَل ِإنَّما تَقُولُوا َأن{ القرآن وهو اركالمب كتابه إنزال ذكره بعد تعالى قال كما ،نذير وال

 فَقَد ِمنْهم َأهدى لَكُنَّا الِْكتَاب علَينَا ُأنِْزَل َأنَّا لَو تَقُولُوا َأو  *لَغَاِفِلين ِدراسِتِهم عن كُنَّا وِإن قَبِلنَا ِمن طَاِئفَتَيِن
كُماءنَةٌ جيب ِمن كُمبر دىهةٌ ومحرالً{: تعالى وقال ،]١٥٧-١٥٦:سورة األنعام[ }وسر شِِّرينبم نِْذِرينمِلَئلَّا و 
كُونلَى ِللنَّاِس يةٌ اللَِّه عجح دعِل بسا{: تعالى وقال ،}الرَل يالِْكتَاِب َأه قَد كُماءولُنَا جسر نيبي لَى لَكُمٍة عفَتْر 
ِل ِمنسالر ا تَقُولُوا َأننَا ماءج ِشيٍر ِمنال بنَِذيٍر و فَقَد كُماءج ِشيرب نَِذيرواآليات ،اآلية ]١٩:سورة المائدة[ }و 
  .كثيرة هذا في

 وأرسلناكأي  :قال }رسوال ِإلَينَا َأرسلْتَ اللَو ربنَا فَيقُولُوا َأيِديِهم قَدمتْ ِبما مِصيبةٌ تُِصيبهم َأن ولَوال{ :قوله
 جاءهم عذاب من اهللا بكفرهم فيحتجوا بأنهم لم يأتيهم رسول إذا لتقيم عليهم الحجة ولينقطع عذرهم إليهم

 متْقَد ِبما مِصيبةٌ تُِصيبهم َأن ولَولَا{  يعني، لعاجلناهم بالعقوبة:ن جواب لوالإ : وبعضهم يقول،وال نذير
ِديِهمقُولُوا َأينَا فَيبلَا رلْتَ لَوسنَا َأرولًا ِإلَيسر فَنَتَِّبع اِتكسيحتجون ويعتذرون أنهم لعاجلناهم بالعقوبة لوال }آي 

 َأرسلْتَ لَولَا{ ، والثانية تدل على التحضيض،متناعاال تدل على األولى ألن لوال ؛أرسلت هال :بهذه المعاذير
  .علمأ واهللا تعالى ، إلينا رسوالأرسلتيعني هال  }ينَاِإلَ
 قَبُل ِمن موسى ُأوِتي ِبمآ يكْفُرواْ َأولَم موسى ُأوِتي مآ ِمثَْل ُأوِتي لَوآل قَالُواْ ِعنِدنَا ِمن الْحقّ جآءهم فَلَما{

 كُنتُم ِإن َأتِّبعه اِمنْهم َأهدى هو اللِّه ِعنِد من ِبِكتَاٍب فَْأتُواْ قُْل * ِفرونكَا ِبكُّل ِإنّا وقَالُواْ تَظَاهرا ِسحراِن قَالُواْ
اِدِقينفَِإن * ص واْ لّمتَِجيبسي لَك لَما فَاعَأنّم ونتِّبعي مهآءوَأه نمّل وَأض نِمم عاتّب اهوِر هى ِبغَيده ناللِّه م 
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ِإن ِدي الَ اللّههي مالْقَو الظّاِلِمين * لَقَدلْنَا وصو مَل لَهالْقَو ملّهلَع ونتَذَكّريقول، ]٥١-٤٨:القصص سورة[ }ي 
 لما نهمإ :رسول يأتهم لم بأنهم الحتجوا عليهم الحجة قيام قبل عذبهم لو الذين القوم عن مخبراً تعالى
 والكفر والعناد التعنت وجه على قالوا ،-صلى اهللا عليه وسلم- محمد لسان على عنده من الحق جاءهم
 العصا مثل الكثيرة اآليات من -أعلم واهللا- يعنون ،اآلية }موسى ُأوِتي ما ِمثَْل ُأوِتي لَوال{ واإللحاد والجهل
 ،اهللا أعداء ىعل يضيق مما ،والثمار الزروع وتنقيص والدم والضفادع لوالقم والجراد والطوفان واليد

 التي ،القاهرة والحجج ،الباهرة اآليات من ذلك غير إلى والسلوى المن وإنزال الغمام وتظليل البحر وكفلق
 ،إسرائيل وبني وملئه فرعون على له وبرهاناً حجة -عليه السالم- موسى يدي على تعالى اهللا أجراها
 ِلتَلِْفتَنَا َأِجْئتَنَا{ :لهما قالوا كما ،هارون خيهوأ بموسى كفروا بل ،وملئه فرعون في ينجع لم كله هذا ومع
 فَكَذَّبوهما{: تعالى وقال }ِبمْؤِمِنين لَكُما نَحن وما الَْأرِض ِفي الِْكبِرياء لَكُما وتَكُون آباءنَا علَيِه وجدنَا عما

  .}الْمهلَِكين ِمن فَكَانُوا
 عن القوم مخبراًيقول } قَالُواْ ِعنِدنَا ِمن الْحقّ جآءهم فَلَما{ :ي قولهف -رحمه اهللا-كالم الحافظ ابن كثير 

ن إ : العلم في ذلك منهم من يقولوأهل ، هذا المعنى العامى حملها عل،الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم
 : قالوا-صلى اهللا عليه وسلم- لما جاءهم محمد يعني كفار قريش }ِعنِدنَا ِمن الْحقّ جآءهم فَلَما{المقصود 

 وبعضهم ،-رحمه اهللا- الذي اختاره ابن جرير ا وهذ،-عليه الصالة والسالم- أوتي موسى لوال أوتي مثل ما
 ِمن موسى ُأوِتي ِبما يكْفُروا َأولَم{: -تبارك وتعالى-قوله   وكما سيأتي في، إن ذلك من قول اليهود:يقول
 : من اعتقد ذلك قال، أو موسى مثالأوتي أن اليهود لم يكفروا بما إلىفمن نظر  }تَظَاهرا ِسحراِن قَالُوا قَبُل

 هذا في كفار :قالو ،ن التوراة سحرإ أونه ساحر إ :-عليه الصالة والسالم-إن اليهود ما قالوا عن موسى 
 ومن نظر ،-عليه الصالة والسالم- موسى  في كفار العرب من المشركين هم الذين كفروا بما جاء به،قريش

 إن : قال-عليه الصالة والسالم- وأنهم حصل منهم من الكفر والعنت مع موسى ، أن ذلك وقع من اليهودإلى
 عن القوم الذين لو عذبهم مخبراًيقول اهللا تعالى " : قال-رحمه اهللا- والحافظ ابن كثير ،هذا من قول اليهود

 لكن مثل هذا الكالم الذي ،"نهم لما جاءهم الحقإ :حتجوا بأنهم لم يأتهم رسولقبل قيام الحجة عليهم ال
 ألنه لو ، لكن ال يقطع لهم بذلك؛ يصدق على المشركين، الفترةأهل يصدق على -رحمه اهللا-يقوله ابن كثير 

نَا{ : فيما عذبوا به لقالواإنذارذب قوم من األقوام قبل أن يأتيهم عبلَا رلَو سنَا لْتََأرولًا ِإلَيسر فَنَتَِّبع اِتكآي{ 
واهللا -يدل على أن ذلك وعلق أ فهو بهم ،خصأ الفترة بصورة أهل إلى ولكن هذا يتوجه ،معاذيرهم فقطع
  هذا يحتمل  }موسى ُأوِتي ما ِمثَْل ُأوِتي لَولَا قَالُوا ِعنِدنَا ِمن الْحقُّ جاءهم فَلَما{ ، في المشركين-علم أتعالى

 إن اليهود هم الذين قالوا لهم هذا : وبعضهم يقول، أنهم قالوا ذلك على سبيل التعنت-علمأواهللا تعالى -
 والخوارق اآليات من -عليه الصالة والسالم-جاء به موسى   طالبوه أن يأتي بمثل ما: قالوا لهم،الكالم
  . موسىأوتي مثل ما أوتيبمعنى هال } لَولَا{و ، ونحوهااكالعص

عليه - موسى أوتي بما البشر يكفر لم أو :أي }قَبُل ِمن موسى ُأوِتي ِبما يكْفُروا َأولَم{: ههنا قال ولهذا"
  .!؟"العظيمة اآليات تلك من -السالم
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 فجاءت العبارة ،قبل قيام الحجة  عن القوم الذين لو عذبهماًمخبر :هناك قال -رحمه اهللا- ابن كثير الحافظ
 اآليات موسى من تلك أوتيلم يكفر البشر بما  أي أو }يكْفُروا َأولَم{ :ولهذا قال" : ثم هنا قال،مةعا

 لكن وجد من البشر من كفر مع ،كل البشر كفروا بما جاء به  ألنه ما؛يقصد كل البشر الهو و ،!؟"العظيمة
 فهم األشياءالكفر من البشر مع مشاهدتهم لهذه صل  حما }يكْفُروا َأولَم{ ونحوها ا كالعصاآلياتمشاهدة تلك 

 الذين كانوا في زمن األقوام أو ،-عليه الصالة والسالم- موسى  أعطي ما من قبل سواءاآلياتشاهدوا 
 فهذا ، ومع ذلك حصل منهم الكفران، مثالً-عليه الصالة والسالم- كقوم صالح باآلياتالرسل الذين جاءوا 

فهنا الذين  }ُأوِتي ِبما يكْفُروا َأولَم{ في المكذبين ، في البشر، عممه في الناس-رحمه اهللا-كالم ابن كثير 
 يعني هل كان }قَبُل ِمن موسى ُأوِتي ِبما يكْفُروا َأولَم{ ،كفروا على كالم ابن كثير ليس هم الذين طالبوا

؟ فإن إليهم لم توجه أصالً الرسالة أن تلك أوالكفار من المشركين مثال في مكة قد كفروا بما جاء به موسى؟ 
قل أولذلك اليهود هم من  ،إسرائيل بني إلى أرسلوإنما  ، العربإلى أرسل ما -عليه الصالة والسالم-موسى 

 الناس بخالف النصارى إلى ال يتوجهون بدعوتهم ،عون غيرهمهم ال يدألن ؛ الديانات اليوم في األرضأهل
عون يد ال فاليهود ، هذا الباطل والضالل والدين المحرفإلى من جند إبليس يدعونهم اًجند األرض ملئواالذين 

 من هو اليهودي؟ جدل عندهم :العصابات التي جاءت من كل مكانذه بل هم في خصومة وجدال اليوم في ه
 األمهاتن  من اليهود ولكهمؤآبا أناس فيوجد ،أبيه يهودية بغض النظر عن أمهفيعتبرون اليهودي من كانت 

ع لهم من  ألنه تجم؛؟ الأو فهم يجادلون هل هؤالء يستحقون أن يوصفوا بأنهم يهود ،لسن من اليهود
ن الذي يستحق أن  فهم في جدل ولغط م، البالد الشرقية والبالد العربية والبالد الغربية شراذموأهلحابيش األ

 يعني "جنيم" : يقولون عنهمألنهم ؛ األخرىاألمم أو؟ فهم يرون أن هذا ال يستحقه العرب مثال اًيكون يهودي
 ليركبهم اليهود هذه ؛إنسانسالخ هم حمير في ِمف ،جل أن يركبهم اليهود فقطأأن اهللا خلقهم من و ،حمير اليهود
 إنما بعثت لهداية : قال-صلى اهللا عليه وسلم- ى والنصارى جاء في كتابهم المحرف أن عيس،عقيدة اليهود
 مادام جاء لهداية هذه الخراف ه يحتج عليهم بهذا أناألقل على أو فلو صح هذا ، الضالةائيلإسرخراف بني 

 ى جاء عيسوإنما ؟ وغربهااألرض في شرق األمم وغيرهم من األفارقة إلىالضالة فلماذا تصدرون دعوتكم 
 آل سورة[ }ِإسراِئيَل بِني ِإلَى ورسوالً{ :-عز وجل- كما قال اهللا إسرائيل بني إلى -عليه الصالة والسالم-

جيوش من هناك  و،رية ميزانيتها بالملياراتيتنصجمعيات ، ومع ذلك هناك إذاً إليهم رسلُأفهو  ]٤٩:عمران
 فكالم ابن كثير ، هائلة تغزو العالموأشياء وطائرات هم وغيراألطباءالمنصرين من المتفرغين وغيرهم من 

وقد فهم  ،}موسى ُأوِتي ِبما يكْفُروا َأولَم{ يرى أن ذلك في اليهود -هللارحمه ا- وابن جرير ، عام-رحمه اهللا-
رحمه - يعني كالم ابن جرير اً بعض مختصراته أن هذا فيه اضطرابأوبعض المعلقين على تفسير ابن جرير 

 ِبما يكْفُروا َأولَم{ :وهنا قال ،يعني كفار قريش }الْحقُّ جاءهم فَلَما{ :ولى أنه قال في األإلىهم نظروا ف ،-اهللا
ى ُأوِتيوسم ُل ِمنا{ نعم هو يقول هناك ؟ اليهود: قريش وهنا قال: اليهود كيف هنا قال: يعني:قال }قَبفَلَم 

ماءهقُّ جالْح لَا قَالُوا{ ،يعني جاء المشركين }ِعنِدنَا ِمنلَو ا ِمثَْل ُأوِتيم ى ُأوِتيوسم لَموا َأوكْفُرا يِبم ُأوِتي 
، فكالم ابن  يعني اليهود-صلى اهللا عليه وسلم-يعني الذين بعث فيهم موسى  }يكْفُروا َأولَم{ ،}قَبُل ِمن موسى
ذكره   أن ماأو ، هل هذا هو المعنى الراجح: لكن يبقى، فيهإشكالال و ،غير متناقض -رحمه اهللا-جرير 
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هل  }تَظَاهرا ِسحراِن{ : من الذي كفر بما جاء به موسى وقال اآلن،نود المشركن المرامن أ العلم أهلبعض 
نهم الذين بعث فيهم النبي إ : قلتوإذا؟ -صلى اهللا عليه وسلم-هل اليهود كفروا بما جاء به موسى  ،هم اليهود

 :يقولونوويسألونهم  اليهود إلى هل كانوا يكفرون بما جاء به موسى؟ كانوا يذهبون -صلى اهللا عليه وسلم-
 تكون -رحمه اهللا-  فعلى كالم ابن جرير،؟-صلى اهللا عليه وسلم- محمد أم أهدى نحن ، كتابأهلنتم أ

 وكالم ابن ، اليهودإلى وبعض الضمائر يرجع ، المشركينإلى بعض الضمائر يرجع ،الضمائر هنا متفرقة
 جاءهم فَلَما{: فقوله ،أمكن إذارجع الضمائر  توحيد مواألصل ، الضمائر تكون فيه متسقة-رحمه اهللا-كثير 
 ما ِمثَْل ُأوِتي لَولَا{ ،نو المشرك:يأ }قَالُوا ِعنِدنَا ِمن الْحقُّ جاءهم فَلَما{ ، المشركوننهمإ : قيلإذا }الْحقُّ
ى ُأوِتيوسم لَموا َأوكْفُرا{ ،نوالمشركي أ }يِبم ى ُأوِتيوسُل ِمن ماِن{ ،نوالمشركي أ }قَالُوا قَبرا ِسحرتَظَاه 
 إن الجميع في : وهكذا إذا قلت،يخاطبهم بهذا }فَْأتُوا قُْل{ ،نوالمشرك أي }قَالُوا{ }كَاِفرون ِبكُلٍّ ِإنَّا وقَالُوا
 ِبما{ ، يعني اليهود}يكْفُروا َأولَم وسىم ُأوِتي ما ِمثَْل ُأوِتي لَولَا قَالُوا ِعنِدنَا ِمن الْحقُّ جاءهم فَلَما{اليهود 
ى ُأوِتيوسُل ِمن ماِن{ ، يعني اليهود}قَالُوا قَبرا ِسحرفعلى هذين القولين تكون الضمائر متسقة متحدة }تَظَاه 

       وعلى كالم ابن جرير ،بن كذّ م،ن قاله من الناسذكره ابن كثير أن ذلك في م  وكذلك ما،في مرجعها
ح قول على قول بأن ذلك رج فهذه طريقة في الترجيح أنه يمكن أن ي، تكون الضمائر متفرقة-رحمه اهللا-

 فَلَما{ هذا يحتمل ،؟ في المشركينأو لكن يبقى هل هي في اليهود ،يجري على قاعدة اتحاد مرجع الضمائر
ماءهقُّ جالْح لَا قَالُوا ِعنِدنَا ِمنلَو ا ِمثَْل ُأوِتيم ى ُأوِتيوسالذي ذكره   التي قبلها مااآليات إلى ولكن انظر }م

 الُْأولَى الْقُرون َأهلَكْنَا ما بعِد ِمن الِْكتَاب موسى آتَينَا ولَقَد{ : يقول-عز وجل– اهللا ؟ فيها-تبارك وتعالى-اهللا 
اِئرصى ِللنَّاِس بدهةً ومحرو ملَّهتَذَ لَّعيونا * كَّرماِنِب كُنتَ وِبج ِبيلَِكنَّا{ : أن قالإلى }...الْغَرونًا َأنشَْأنَا وقُر 
 ِبجاِنِب كُنتَ وما * مرِسِلين كُنَّا ولَِكنَّا آياِتنَا علَيِهم تَتْلُو مدين َأهِل ِفي ثَاِويا كُنتَ وما الْعمر علَيِهم فَتَطَاوَل

 َأن ولَولَا * يتَذَكَّرون لَعلَّهم قَبِلك من نَِّذيٍر من َأتَاهم ما قَوما ِلتُنِذر ربك من رحمةً ولَِكن نَادينَا ِإذْ وِرالطُّ
 رسلأ -عليهم الصالة والسالم- األنبياء فهؤالء لجهالتهم وبعدهم وانقطاع زمانهم عن بعث }مِصيبةٌ تُِصيبهم

 ثم ، وقع بهم العذابإذا رسوال إليهم أرسل لئال يحتجوا بأنه ما ؛ هذا الرسول رحمة منه-عز وجل– اهللا إليهم
 من َأتَاهم ما قَوما ِلتُنِذر{ ،األوصافء الذين كانوا بهذه عن هؤالهو يتحدث ف} الْحقُّ جاءهم فَلَما{ :قال هنا

 يكْفُروا َأولَم موسى ُأوِتي ما ِمثَْل ُأوِتي لَولَا قَالُوا ِعنِدنَا ِمن الْحقُّ جاءهم فَلَما{ ، في فترةاكانوالذين } نَِّذيٍر
 وإن لم تكن دعوة ،وهذا يمكن أن يصدر من المشركين ،}تَظَاهرا ِسحراِن قَالُوا قَبُل ِمن موسى ُأوِتي ِبما

 ، مثل هذا-صلى اهللا عليه وسلم- يمكن أن يقولوا عن موسى ،إليهم  متوجهة-عليه الصالة والسالم-موسى 
 -صلى اهللا عليه وسلم-عث فيهم النبي  فالسياق والسباق كله يدل على أن ذلك في من ب،علمأواهللا تعالى 

}ا ِلتُنِذرما{ ،}قَوفَلَم ماءهحاضراًتكن ومع ذلك لم - عنها وكأنك تشاهد أخبرناكيعني هذه الغيوب التي  }ج- 
 انقطاع من الرساالت أو ، انقطاع عن زمن الرساالت،تيت بها لتنذر هؤالء القوم الذين كانوا في هذه الفترةأو
  . علمأاهللا و ،}موسى ُأوِتي ما ِمثَْل ُأوِتي لَولَا قَالُوا{ هذه كانت النتيجة }ِعنِدنَا ِمن الْحقُّ جاءهم فَلَما{
 التالزم ولشدة ،كافرون منهما بكل :أي }كَاِفرون ِبكُلٍّ ِإنَّا وقَالُوا{ ،تعاونا :أي }تَظَاهرا ِسحراِن قَالُوا{

  .اآلخر على أحدهما ذكر دل -والسالم الصالة عليهما- وهارون موسى بين والمقاربة والتصاحب
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 ولم -عليه الصالة والسالم-ذكر موسى  }قَبُل ِمن موسى ُأوِتي ِبما يكْفُروا َأولَم{هذا يسمونه باالكتفاء يعني 
عليه الصالة - وهارون ،إسرائيل بني أنبياء كبير -عليه السالم-ألن موسى  ؛-عليه السالم-يذكر هارون 

  .عليه الصالة والسالم- نبيا كان بمثابة الوزير له مع كونه -والسالم
 َأولَم{: اهللا فقال ،ذلك -صلى اهللا عليه وسلم- لمحمد يقولوا أن قريشاً اليهود أمرت: جبر بن مجاهد قال 

  .}تَظَاهرا ِسحراِن قَالُوا قَبُل ِمن موسى ُأوِتي ِبما يكْفُروا
  .)تظاهراقالوا ساحران ( قرأ الجمهور بـ

 منهما كل وصدق وتناصرا تعاونا :أي }تَظَاهرا{ -وسلم عليهما اهللا صلى- وهارون موسى يعني :قال
  .اآلخر

 }ِعنِدنَا ِمن الْحقُّ جاءهم فَلَما{:  يقول-عز وجل–عالقة اليهود واهللا   ما،سيرة اليهود على كالم ابن جرير ما
 :قال }موسى ُأوِتي ِبما يكْفُروا َأولَم موسى ُأوِتي ما ِمثَْل ُأوِتي لَولَا قَالُوا{ ، في المشركين، في قريش:يقول

 ُأوِتي ِبما يكْفُروا َأولَم{ : فقال اهللا، قولوا له هذا:ير يمشي على هذا أن اليهود قالوا للمشركين ابن جر،اليهود
  .يعني موسى وهارون )تظاهراقالوا ساحران  (،يعني اليهود} قَبُل ِمن موسى
 ،قوي جيد قول وهذا ،وهارون موسى يعنون} ساحران {:قوله في رزين وأبو جبير بن سعيد قال وبهذا
  . أعلم واهللا

قالوا ذلك في عيسى   إن اليهود: وبعضهم يقول،- وسلمماصلى اهللا عليه- موسى ومحمد :وبعضهم يقول
 ؛هذا فيه بعدو ،)اتظاهرسحران  (: قالواوإنما ،نهم لم يكفروا بموسىإ و،- وسلمماصلى اهللا عليه-ومحمد 

 إذافهذا ) تظاهراساحران  (}تَظَاهرا ِسحراِن الُواقَ{ لم يرد له ذكر هنا -عليه الصالة والسالم-ألن عيسى 
  .}ِسحراِن قَالُوا{ اليهود إلىنه يرجع إ: قلنا
  .}تَظَاهرا ِسحراِن{ قرأ من وأما

  .}تَظَاهرا ِسحراِن قَالُوا{وهي قراءة الكوفيين  ،بها نقرأوهي التي ترة اهذه قراءة متو
 ِبِكتَاٍب فَْأتُوا قُْل{: بعده قال ألنه والقرآن؛ التوارة يعنون: عباس ابن عن والعوفي طلحة أبي بن علي فقال
اللَِّه ِعنِْد ِمن وى هدا َأهمِمنْه هَأتَِّبع{.  

ن اليهود أ باعتبارن آ والقراإلنجيل : وبعضهم يقول،نآ التوراة والقر: يعني}َأتَِّبعه ِمنْهما َأهدى هو{ :قوله
يحتمل أن ) تظاهراقالوا ساحران  (}تَظَاهرا ِسحراِن قَالُوا{ قلنا بأن السياق كله في المشركين ذاإ و،قالوا ذلك

  عليهما الصالة - ويحتمل أن يكون موسى ومحمد ،-عليهما الصالة والسالم-يكون موسى وهارون 
 ِبما يكْفُروا َأولَم{ ،-عليهما الصالة والسالم- موسى وعيسى :ن قالمقرب مأ و،قربأاألول و ،-والسالم
ى ُأوِتيوسُل ِمن ماِن قَالُوا قَبرا ِسحرصلى اهللا عليه - لموسى اً ألنه كان وزير؛يعني موسى وهارون} تَظَاه 
- ٢٩:طه ةسور[ }َأمِري ِفي وَأشِْركْه*  َأزِري ِبِه اشْدد*  َأِخي هارون * َأهِلي من وِزيرا لِّي واجعل{ ،-وسلم

 يمكن أن يكون }َأتَِّبعه ِمنْهما َأهدى هو اللَِّه ِعنِد من ِبِكتَاٍب فَْأتُوا قُْل{ وهنا ،يعني تعاونا} تَظَاهرا{و، ]٣٢
 يرى -رحمه اهللا- وابن جرير ،-رحمه اهللا-ابن كثير  ن كما قال الحافظآ التوراة والقرأو ،واإلنجيلالقرآن 

  .نجيلواإلا التوراة مأنه
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 موسى ِبِه جاء الَِّذي الِْكتَاب َأنْزَل من قُْل{: تعالى قوله في كما ،والقرآن التوارة بين اهللا يقرن ما وكثيراً
 آخر في وقال ،]٩٢-٩١:األنعام سورة[ }مبارك َأنْزلْنَاه ِكتَاب وهذَا{: قال أن إلى }...ِللنَّاِس وهدى نُوراً

 ِكتَاب وهذَا{: وقال ،]١٥٤:األنعام سورة[ اآلية }َأحسن الَِّذي علَى تَماماً الِْكتَاب موسى آتَينَا ثُم{: السورة
لْنَاهَأنْز كاربم وهاتَّقُوا فَاتَِّبعو لَّكُملَع ونمحنَا ِإنَّا{: الجن وقالت، ]١٥٥:األنعام سورة[ }تُرِمعُأنِْزَل ِكتَاباً س ِمن 

 على أنزل الذي الناموس هذا: نوفل بن ورقة وقال ،]٣٠:األحقاف سورة[ }يديِه بين ِلما مصدقاً موسى بعِد
 أنزل فيما السماء من كتاباً ينزل لم تعالى اهللا أن األلباب لذوي بالضرورة لمع وقد ،-عليه السالم- موسى

 على أنزل الذي الكتاب من أشرف وال أعظم وال أفصح وال أشمل وال أكمل أنبيائه على المتعددة الكتب من
 بن موسى على أنزله الذي الكتاب والعظمة الشرف في وبعده ،القرآن وهو ،-صلى اهللا عليه وسلم- محمد

 ِبها يحكُم ونُور هدى ِفيها التَّوراةَ َأنْزلْنَا ِإنَّا{: فيه اهللا قال الذي الكتاب وهذا ،-عليه السالم- عمران
ونالنَِّبي وا الَِّذينلَمَأس وا ِللَِّذيناده وناِنيبالرو اربالَْأحا وِفظُوا ِبمتُحاس كَانُوا اللَِّه ِكتَاِب ِمنِه ولَيع اءدشُه{ 

 قال ولهذا ،يلإسرائ بني على حرم ما لبعض حالًوم ،للتوراة متمماً نزلُأ إنما واإلنجيل، ]٤٤:سورة المائدة[
 الحق به تدافعون فيما أي }صاِدِقين كُنتُم ِإن َأتَِّبعه ِمنْهما َأهدى هو اللَِّه ِعنِد من ِبِكتَاٍب فَْأتُوا قُْل{: تعالى

  .الباطل من به وتعارضون
يعني القرآن  }ِسحراِن قَالُوا{ ـيرجح أن المراد ب -رحمه اهللا-ي ذكره الحافظ ابن كثير ذهذا الكالم ال

صلى اهللا عليه -ذكر موسى د وهو لماذا ي لسؤال يِرجواباً وهو في الوقت نفسه يصلح أن يكون ،والتوراة
 كانت -عليه الصالة والسالم- إن رسالته :يقال ؟لك في القرآن وتذكر التوراة كذكثيراً األنبياء من بين -وسلم
 سأل عنهم ظن اًسواد -صلى اهللا عليه وسلم-لما رأى النبي و ، وكان له من األتباع كثير، الرساالتأعظممن 

 في قصة المعراج بكى وعلل -عليه الصالة والسالم-وموسى ، )٢( فأخبر أن هؤالء قوم موسىاألمةأنهم هذه 
 أمتانالحاصل أنهما ف ،)٣( أكثر منهتباعاأل من بعده يأتي ويكون له من -صلى اهللا عليه وسلم-هذا بأن النبي 

فضال  اإلوأنواع والبينات اآلياتتاهم من آ و،- على العالمينعز وجل- اصطفاهم اهللا إسرائيل بنو ،نعظيمتا
 ، لعنهم-عز وجل–لما حصل منهم الكفر والتعنت ومحادة اهللا ف ،قصه اهللا علينا في القرآن  ماواإلنعام
 الخبث والخبائث في ،- اهللا العافيةنسأل- أولياً اً اليهود توجهإلىذا ذكر الخبث والخبائث توجه ذلك إ ،ومزقهم
    وهو التوراة شريعة موسى -عليه الصالة والسالم- لموسى -عز وجل-  اهللاأعطاه والكتاب الذي ،البشر

 إلى باإلضافة كثيراًذكر  في،شرف الكتبأ وكتابه كان من ، الشرائعأوسع كانت من -عليه الصالة والسالم-
 وقد ، والمرسلين ال نبي من بعدهءاألنبيا هو خاتم -صلى اهللا عليه وسلم-ي  جعل النب-تبارك وتعالى-أن اهللا 

 األخبار قص هذه -تبارك وتعالى- فاهللا ،جداً كثيرة أشياء مع قومه -صلى اهللا عليه وسلم-جرى لموسى 
 وفي حال الركون ، وفي حال الشدة، في حال الطمع، المختلفةأحوالها لتتعظ وتعتبر في األمة؛على هذه 

                                                             

 دخول على الدليل باب اإليمان، كتاب ومسلم، ،)٣٢٢٩ (برقم بعد، وذكره موسى وفاة باب األنبياء، كتاب البخاري، رواه -  ٢
 ).٢٢٠ (برقم حساب، بغير الجنة المسلمين من طوائف

     اهللا برسول اإلسراء باب اإليمان، كتاب ومسلم، ،)٣٠٣٥ (برقم المالئكة، ذكر باب الخلق، بدء كتاب ري،البخا رواه - ٣
 ). ١٦٤ (برقم الصلوات، وفرض السماوات إلى -وسلم عليه اهللا صلى-
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جل أن يكون ذلك عبرة أمن  ذكر اهللا كل هذه التفاصيل ، ذلكأشبه وما ، وفي حال التكاليف الشاقة،والدعة
  .األمةلهذه 
 يتَِّبعون َأنَّما فَاعلَم{ الحق يتبعوا ولم ،لهم قلت عما يجيبوك لم فإن أي }لَك يستَِجيبوا لَم فَِإن{: تعالى اهللا قال

مهاءوحجة وال دليل بال أي }َأه.  
 ولم يتبعوا ، فإن لم يجيبوك عما قلت لهم:أي" }لَك يستَِجيبوا لَم فَِإن{:  في قوله-رحمه اهللا- عبارة ابن كثير

  لكن الذي يقرأ، وهذا من محاسن هذا التفسير، جمع فيها بين قولين مشهورين للمفسرين،اً دقيقة جد،"الحق
 لَم فَِإن{ األولالقول و ،بما قاله المفسرون ال يتفطن لمثل هذه المواضعهكذا من غير أن يكون عنده خلفية 

 ،ألهوائهم فهم متبعون ،عون هذاي ال يستطهمعلم أنافعلوا ف  ماإذا ، منهماأهدىي يأتوا بكتاب أ }لَك يستَِجيبوا
 والبينات والدالئل الواضحات ، الحججبعوك بعد هذهأي يؤمنوا بك ويت }لَك يستَِجيبوا لَم فَِإن{والمعنى الثاني 

 كما طولبوا بذلك أهدى واألول باإلتيان بكتاب ،تباع واإليمانيعني اال }يستَِجيبوا{ همءأهوايتبعون  علم أنمااف
، }َأهواءهم يتَِّبعون َأنَّما فَاعلَم لَك يستَِجيبوا لَّم فَِإن{ ،}َأتَِّبعه ِمنْهما َأهدى هو اللَِّه ِعنِد من ِبِكتَاٍب فَْأتُوا قُْل{

 فإن لم يجيبوك عما قلت لهم ولم يتبعوا :أي }لَك يستَِجيبوا لَم فَِإن{ : قال-رحمه اهللا-فالحافظ ابن كثير 
 لم يأتوا :أي }لَك يستَِجيبوا لَم فَِإن{ :قالفحدهما أ اقتصر على -رحمه اهللا- وابن جرير ،ذكر القولينف ،الحق

 واهللا ،شمل في المعنىأ وأحسن -رحمه اهللا- ذكره ابن كثير ما و،}َأهواءهم يتَِّبعون َأنَّما فَاعلَم{ أهدىبكتاب 
  .علمأ
}نملُّ وِن َأضِمم عاتَّب اهوِر هِبغَي دىه اهللا كتاب من مأخوذة حجة بغير :أي ]٥٠:سورة القصص[ }اللَِّه ِمن، 
}ِإن ِدي ال اللَّههي مالْقَو الظَّاِلِمين{.  

 وقال. القول لهم نابي: السدي وقال. القول لهم فصلنا: مجاهد قال }الْقَوَل لَهم وصلْنَا ولَقَد{: تعالى وقوله
 :وغيره مجاهد قال }يتَذَكَّرون لَعلَّهم{ صانع هو وكيف ،مضى بمن صنع كيف همرأخب: تعالى يقول: قتادة

  .قريشاً :يعني} لَهم وصلْنَا{
 وبعضهم ، اليهود: وبعضهم يقول،يعني لقريش }لَهم وصلْنَا{ :هنا كما قال مجاهد }لَهم وصلْنَا ولَقَد{ :قوله
 -صلى اهللا عليه وسلم- فإن بعثة النبي ، وسائر الطوائف، جميع البشر من اليهود والمشركين، للجميع:يقول

نا وقال قتادة  وقال السدي بي، فصلنا:يقول مجاهد" }الْقَوَل لَهم وصلْنَا ولَقَد{ ،واألسودحمر كانت عامة لأل
 ،آخره إلى ، وضحناه، فصلناه،بيناه }الْقَوَل لَهم وصلْنَا{ واحد بمعنى هذا كله "هم كيف صنع بمن مضىرخبأ
  ما- في التعبيرأدقوهو ال يخالفه لكنه - من هذا أوضحلذي قد يكون  لكن ا، واحدشيء إلىهذا كله يرجع و

 فيكون هذا ، وبعثنا رسوال بعد رسول،تبعنا بعضه بعضاأ :أي }الْقَوَل لَهم وصلْنَا{ :ذكره بعض المفسرين
 لْنَاوص{ الحبل فربطت بعضه ببعض  وصلتُ: تقول،تبعنا بعضه بعضا بعثنا رسوال بعد رسولأ ،لكل البشر

مَل لَهوالوحي الذي ينزل عليهم لهداية الناس-عليهم الصالة والسالم- األنبياء وهناك تتابع في ،}الْقَو ، 
 وصلنا لهم خبر الدنيا : زيد يقولكابن وبعضهم ، لهم القولأتممنا : أي}الْقَوَل لَهم وصلْنَا{ :وبعضهم يقول

 وال أدققلت بأن هذا تفسير و ،أوالً تقدمالقول الذي و }الْقَوَل لَهم اوصلْنَ{ كأنهم يشاهدونها ،اآلخرةبخبر 
  لكن ما، وهذا راجع للبيان،بعضاًتبعنا بعضه أ :أي }الْقَوَل لَهم وصلْنَا{ للسلف أقوال وكلها ،سبق يخالف ما
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 هو من هذا القبيل األخير لقولاوعلى  ،اًضه بعضعتبعنا بأ :يعني }وصلْنَا{ط  هناك ارتبا،وجد تعبير بوصلنا
 َأرسلْنَا ثُم{ ،" تتابعوا،-عليهم الصالة والسالم- األنبياءبالرساالت والوحي بعث " :لكن هناك قال )تبعناأ(

 "اآلخرة كأنك تشاهد واآلخرة خبر الدنيا :أي" }الْقَوَل لَهم وصلْنَا{ وهنا ،]٤٤:المؤمنون سورة[ }تَتْرا رسلَنَا
 ،}الْقَوَل لَهم وصلْنَا ولَقَد{ كأنهم يشاهدونها وهم في الدنيا اآلخرة ذكر لهم في الدنيا خبر ، في الدنياتوأن

 فذكر لهم ،إليهيحتاجون   كل ماواإليضاح في البيان بلغَأأن اهللا  :-علمأواهللا تعالى -ذلك ويحتمل أن يكون 
 ومشاهد ، والعذاب، وما فيها من النعيماآلخرةر لهم خبر  كما ذك، األولين وما جرى لهم في الدنياأخبار
    واهللا ، بينهإال الناس إليه مما يحتاج شيئاً كل هذا بينه في القرآن بمعنى أنه لم يترك ، ذلكإلى وما ،القيامة

 وما ، وصلنا لقومك ولليهود القول بأخبار الماضين: يقول-رحمه اهللا-رير  وابن ج،علمأ -تبارك وتعالى-
 ممن نبالالحقي وما سنفعل ، وصلناهم بأخبار األولين، وما سنفعل بمن كان على شاكلتهم،ا كذبوا بهم لمأحللنا

 ، فوصلنا، والتفصيلواإليضاحدور حول معنى البيان ت ال تتنافى فكلها األقوالهذه و ،كان على هذه الشاكلة
 مما ة وقص فيه الغيوب المستقبل،هما حل ب وم، فقص خبر األولينإليهيحتاجون  بين لهم ما ،بينا ،فصلنا

 وكيف هو صانع ،خبرهم كيف صنع بمن مضىأ و، والجنة والنار، القيامة والبعث والنشورأهواليجري من 
}ملَّهلَع ونتَذَكَّرواجل أن يتذكرأيعني من  }ي.  
هو تصحيف و ،اآلخرةير في بعض كتب التفسير خير الدنيا بخيوجد  ،"اآلخرةخبر الدنيا بخبر " :في قولهو

 ِإذْ{ بعض المفسرين يرجح أن النداء المقصود به }نَادينَا ِإذْ{ :في قوله تعالىو ،متكرر في بعض الكتب
 األحاديث ويحتج ببعض ، ذلكأشبهخبرهم بما لهم من رحمة وما أ و، هناكاألمةيعني نادينا هذه  }نَادينَا

 }نَادينَا ِإذْ{ أن النداء حصل هناك : وبعض المفسرين رجح هذا،ا منهشيء ولكنه ال يصح ،المنقولة واآلثار
 فمبنى هذا ، ولكنها ال تصحاآلثارفي بعض تلك   في هذا النداء جاءتأشياء ويذكر ،األمةيعني نادينا هذه 

      فإذا كانت ال تصح فيبقى الكالم كله في ما حصل لموسى ،اآلثارالترجيح لدى بعض المفسرين هو تلك 
 .صلى اهللا عليه وسلم-


