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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )٢٣(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك
 منهم وحجزنا بينكم وبينهم أي خلصناكم ]سورة البقرة) ٥٠([ }فََأنجينَاكُم{" :-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 

  . ليكون ذلك أشفى لصدروكم وأبلغ في إهانة عدوكم؛وأغرقناهم وأنتم تنظرون
 -تعالى عنهمارضي اهللا -كما روى اإلمام أحمد عن ابن عباس رد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء وقد و

هذا  ما((: وم عاشوراء، فقالنة فرأى اليهود يصومون يي المد-صلى اهللا عليه وسلم-قدم رسول اهللا : "قال
 فيه بني إسرائيل من عدوهم -عز وجل- اهللا ىهذا يوم صالح، هذا يوم نج: ا قالو))اليوم الذي تصومون؟

 فصامه ))أنا أحق بموسى منكم((: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال رسول ،-عليه السالم-فصامه موسى 
  .)١(]هذا الحديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجهوروى [ "أمر بصومهو -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

}ونظَاِلم َأنتُمِدِه وعَل ِمن بالِْعج اتَّخَذْتُم لَةً ثُملَي ِعينبى َأروسنَا مداعِإذْ وو * لَّكُملَع ِد ذَِلكعن بنكُِم منَا عفَوع ثُم
ونى الِْك *تَشْكُروسنَا مِإذْ آتَيوونتَدتَه لَّكُملَع قَانالْفُرو ذكروا او: يقول تعالى، ]سورة البقرة) ٥٣-٥١([ }تَاب

 لميقات ربه عند انقضاء -عليه السالم-لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى نعمتي عليكم في عفوي عنكم 
واعدنَا موسى ثَالَِثين و{ :، وهي المذكورة في األعراف في قوله تعالى، وكانت أربعين يوماًأمد المواعدة

شٍْرلَيا ِبعنَاهمَأتْموكان ذلك إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة: ، قيل]سورة األعراف) ١٤٢([ }لَةً و ،
  ".بعد خالصهم من فرعون وإنجائهم من البحر

  : أما بعد،الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم
هذا ال شك أنه من مزيد  ]سورة البقرة) ٥٠([ }وَأغْرقْنَا آَل ِفرعون وَأنتُم تَنظُرون{ :-تبارك وتعالى-وله قف

لصدورهم مما  فإن إهالك عدوهم وهم ينظرون إليه أشفى؛عى للتشفيإنعام اهللا وإفضاله عليهم، وذلك أنه أد 
  .لو هلك فجاءهم خبره

وِإذْ {:  في قوله}وِإذْ واعدنَا موسى َأربِعين لَيلَةً ثُم اتَّخَذْتُم الِْعجَل ِمن بعِدِه{:  هنا-تبارك وتعالى-وقوله 
هذه التي نقرأ بها هي قراءة الجمهور، والقراءة األخرى هي قراءة أبي عمرو، ، ف قراءتان متواترتان}واعدنَا

 وذلك أنهم ؛في التفسير وفي معاني القرآنها بعض من تكلم  وهذه القراءة الثانية يختار،)وإذ وعدنا موسى(
 إنما تكون بين اثنين، أو بين طرفين، -مفاعلةال–  وذلك أن المواعدة}وِإذْ واعدنَا: استشكلوا قوله تعالى

، )وعدنا( ال يتأتى معه هذا، وإنما الوعد يكون من جهته فقط، فاختاروا قراءة -عز وجل-إن اهللا : ويقولون
وعد اللَّه الَِّذين آمنُوا ِمنكُم { :التي فيها ذكر الوعد كقوله مثالًي مثل هذا الموضع باآليات األخرى وا فءجاو

 أن هذا الذي ذكروه -واهللا تعالى أعلم-وما أشبه ذلك، والذي يظهر  ]سورة النــور) ٥٥([ }وعِملُوا الصاِلحاِت
                                     

صوم يوم عاشوراء : باب - الصيام: ومسلم في كتاب) ٧٠٤ص  /٢ج ) (١٩٠٠( صيام يوم عاشوراء : باب– الصوم :خرجه البخاري في كتاب أ- 1
 ).٧٩٥ص  / ٢ج ) (١١١٣٠(



 ٢

عز - المواعدة بمعنى الموافاة، وال يمنع ذلك أن يكون بين اهللا }ِإذْ واعدنَاو{: قوله واهللا أعلم؛ ألن ،غير متجه
عليه - بالميعاد، وموسى -صلى اهللا عليه وسلم- أخبر موسى -عز وجل- وبين أحد من خلقه، فاهللا -وجل

 بالنسبة لما ل ذلك، فذلك مواعدة بينه وبين اهللا، وليس في ذلك أي محذور في هذا المعنى قِب-الصالة والسالم
الوعد فوا به في اآليات األخرى فإنه يختلف عما هاهنا، ءوأما الوعد الذي جا، يقال في حق اهللا تبارك وتعالى

  .للتوقيت هناك هو الوعد بالجزاء وليس من المواعدة التي تكون
هذا :  فحسب، قالوا عند من فسرها أنها من جهة اهللا}وِإذْ واعدنَا{: ثم إن بعضهم قال على قراءة الجمهور

مثال من أمثلة ورود المفاعلة وتكون من طرف واحد، وهذا وإن كان في أصله صحيحاً لكنه ال محذور هنا 
ل ذلك، فكانت  قِب-صلى اهللا عليه وسلم- أن اهللا أخبر موسى بالميعاد، وأن موسى }وِإذْ واعدنَا{:  فيأن يقال

هذا إطالقاً، وإن كان ال يمتنع أن تأتي المواعدة من طرف بمعنى المواعدة على ظاهرها وال إشكال في 
عاقبته، فالمعاقبة هنا : مجرم، أو نحو ذلك، فأنت حينما قلتعالجت الجرح أو عاقبت ال: ل مثالً كما تقو،واحد

لم تقع بين طرفين، وإنما هي صادرة من طرف واحد، كما أن المعالجة صادرة من طرف واحد، واهللا تعالى 
  .أعلم

}لَةًولَي ِعينبى َأروسنَا مداعاسم أعجمي كما هو معروف، -عليه الصالة والسالم-موسى  اسم }ِإذْ و 
 المعروف أنه ، مع أنقبطية إن ذلك لغة يقولونو، )سى(و) مو(من شيئين   مركبإن اسم موسى :ويقولون

  .اسم عبراني
 لما ألقته أمه  إنه:يقولونالمعنى كما وشجر،  بمعنى )ىش(، وء بمعنى ما)مو( و)شى) (مو(يقولون أصله و

في نهر النيل حمله الماء حتى أخذه إلى موضع فيه ماء وشجر، فلما وجده أولئك الجواري من قوم فرعون 
  .، واهللا أعلمسمي باسم المكان الذي وجد فيه

 األربعين ليلة يكون الميعاد، وهذه الليالي  يعني تمام أربعين ليلة، على رأس}وِإذْ واعدنَا موسى َأربِعين لَيلَةً{
، ويذكر المفسرون هناك تفصيالت في هذا المقام، }لَةً وَأتْممنَاها ِبعشٍْرثَالَِثين لَي{ :جاءت في سورة األعراف
  . ذلك بعشر ألمور يذكرونها هناك بعد ثم أتم اهللا،وأن أصلها كانت الثالثين

 وذلك باعتبار أن الليلة تكون }واعدنَا موسى َأربِعين لَيلَةً{ هنا الليالي، -عز وجل-على كل حال ذكر اهللا و
  .سابقة لليوم، والعرب تعبر بالليالي وتقصد معها األيام، وهذا كثير جداً في كالمهم

 والباطل، الحق بين يفْرق ما وهو }والْفُرقَان{ التوراة: يعني }وِإذْ آتَينَا موسى الِْكتَاب{ : تعالىوقوله"
 دل كما ؛البحر من خروجهم بعد أيضاً ذلك وكان ،]سورة البقرة) ٥٣([ }لَعلَّكُم تَهتَدون{، والضالل والهدى

ولَقَد آتَينَا موسى الِْكتَاب ِمن بعِد ما َأهلَكْنَا الْقُرون { :تعالى ولقوله ،األعراف سورة في الكالم سياق عليه
  ".]سورة القصص) ٤٣([}  بصاِئر ِللنَّاِس وهدى ورحمةً لَّعلَّهم يتَذَكَّرونالُْأولَى

ذكر اهللا الكتاب وال شك أنه التوراة، ونقل بعض أهل العلم  }والْفُرقَان وِإذْ آتَينَا موسى الِْكتَاب{ :في قوله هنا
د ذلك الفرقان، وظاهره أن العطف يقتضي المغايرة، اإلجماع أن الكتاب هنا هو التوراة، ثم عطف عليه بع

هو شيء آخر، واختلفوا في تفسيره وفي بل ولهذا فهم بعض أهل العلم أن الفرقان ليس المراد به التوراة، 
 وذلك أن الفرقان، وهؤالء التبس عليهم هذا،آتينا موسى الكتاب، وآتينا محمداً : بيان المراد به، فبعضهم قال
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، ]سورة الفرقان) ١([ }تَبارك الَِّذي نَزَل الْفُرقَان علَى عبِدِه{ : كما في سورة الفرقانبالفرقان نا القرآاهللا سمى هذ
ولَقَد آتَينَا { : القرآن بالفرقان، وأن يصف التوراة بأنها فرقان، كما قال-عز وجل-وال يمتنع أن يسمي اهللا 
قَانالْفُر ونارهى ووسوالمراد بذلك التوراة قطعاً]سورة األنبياء) ٤٨([ }م ،.  

الفصل والحكم بينهم وبين فرعون وقومه، :  أيالفرقان المراد به ما حصل من الفرق بينهم: وبعضهم يقول
وهذا بعيد جداً، عن ظاهر القرآن، بل هو في غاية البعد، واهللا تعالى ، المراد به انفراق البحر: وبعضهم يقول

  .أعلم
 واليد ا لموسى من اآليات كالعص-عز وجل-الحجة والبرهان الذي أعطاه اهللا : يقول المراد بالفرقانوبعضهم 

 ،الكتاب الذي سبق ذكره قبلههو وما أشبه ذلك، والذي يظهر واهللا تعالى أعلم أن الفرقان المراد به التوراة، و
}قَانالْفُرو ى الِْكتَابوسنَا معطف األوصاف والموصوف واحد، كما في قوله يكون ذلك من قبيل و }آتَي

سورة ) ٤-١([ }والَِّذي َأخْرج الْمرعى *والَِّذي قَدر فَهدى *الَِّذي خَلَقَ فَسوى *سبِح اسم ربك الَْأعلَى{ :تعالى
ومن ذلك قول ، عطف بالواو مع أن الموصوف واحدفاألوصاف تأتي تارة متتابعة، وتارة تأتي بال ،]األعلى

  :الشاعر يمدح ملكاً
       مـام هو الملـك القـرم وابـن اله  

  

ــزدحم    ــي الم ــة ف ــث الكتيب   ولي
  

وابن الهمام، وليث : فقالبالواو تارة  و، هو الملك القرم: فقال بالتتابع هنا واحد، فوصفه تارةالموصوف
  . إلى آخره...الكتيبة

 واهللا تعالى ،عليه عامة المفسرين هذاف من ذي الحجة  شهر ذي القعدة وعشرهي هذه األربعين ليلة إن :هقولو
  .أعلم

"} ذَِلكُم كُمفَاقْتُلُواْ َأنفُس اِرِئكُمواْ ِإلَى بَل فَتُوبالِْعج ِباتِّخَاِذكُم كُمَأنفُس تُمظَلَم ِم ِإنَّكُما قَوِمِه يى ِلقَووسِإذْ قَاَل مو
 بني على تعالى توبته صفَةُ هذه ]سورة البقرة) ٥٤([ }تَاب علَيكُم ِإنَّه هو التَّواب الرِحيمخَير لَّكُم ِعند باِرِئكُم فَ

  .العجل عبادة من إسرائيل
وِإذْ قَاَل موسى ِلقَوِمِه يا قَوِم ِإنَّكُم ظَلَمتُم َأنفُسكُم { :تعالى قوله في -رحمه اهللا تعالى- البصري الحسن قال
حتى  وقع ما العجل عبادتهم شأن من قلوبهم في وقع حين ذلك: فقال  ]سورة البقرة) ٥٤([ }اتِّخَاِذكُم الِْعجَلِب

سورة ) ١٤٩([ }ولَما سِقطَ فَي َأيِديِهم ورَأواْ َأنَّهم قَد ضلُّواْ قَالُواْ لَِئن لَّم يرحمنَا ربنَا ويغِْفر لَنَا{ :تعالى قال
  . اآلية]األعراف

 جبير بن وسعيد العالية أبو وقال }يا قَوِم ِإنَّكُم ظَلَمتُم َأنفُسكُم ِباتِّخَاِذكُم الِْعجَل{: موسى يقول حين فذلك: قال
  .خالقكم إلى :أي }فَتُوبواْ ِإلَى باِرِئكُم{: أنس بن والربيع

 معه عبدتم وقد خلقكم الذي إلى فتوبوا: أي جرمهم، عظم ىعل تنبيه }ِإلَى باِرِئكُم{: هاهنا قوله وفي: قلت
  ".غيره

، ولذلك تجد في اآليات التي يقرر ألنه وضع للعبادة في غير من خلقإن الشرك هو أعظم ذنب؛ : هذا يقالل
  . فيها المشركين، يذكر الخلق ويلزمهم بذلك بتوحيد اإللهية-عز وجل-اهللا 



 ٤

 وكان :ابن كثير  يقول]سورة البقرة) ٥٣([ }وِإذْ آتَينَا موسى الِْكتَاب والْفُرقَان لَعلَّكُم تَهتَدون{: في قوله تعالى
ولَقَد آتَينَا { :تعالى ولقوله ،األعراف سورة في الكالم سياق عليه دل كما ؛البحر من خروجهم بعد أيضاً ذلك

سورة ) ٤٣([} كْنَا الْقُرون الُْأولَى بصاِئر ِللنَّاِس وهدى ورحمةً لَّعلَّهم يتَذَكَّرونموسى الِْكتَاب ِمن بعِد ما َأهلَ
 لما ذكر -عز وجل-اهر أن ذلك كان بعد إنجائهم من فرعون؛ ألن اهللا ظاألعراف  الذي في سورة :]القصص

قَالُواْ يا { على قوم يعكفون على أصنام لهم مروا انفالق البحر وإنجاء هؤالء من فرعون وقومه، ذكر أنهم
لُونهتَج مقَو ةٌ قَاَل ِإنَّكُمآِله ما لَها كَمل لَّنَا ِإلَهعى اجوسذكر ما حصل ، ثم بعد ذلك]سورة األعراف) ١٣٨([} م 

 فرعون كما ذكر خذوها إنما كانت معهم من قومأ والحلي التي ، فكان ذلك بعد إنجائهممنهم من عبادة العجل،
بعضهم أن نساء بني إسرائيل قد استعرن تلك الحلي، فلما خرجوا هذا الخروج السريع لم يمكنهم إرجاع هذه 

 هو الذي اقترح عليهم أن يجمعوها وحصل ما حصل، وكان ذلك بعد  فكان السامري،المصوغات من الحلي
  .خروجهم من البحر وإنجائهم من فرعون

اَل موسى ِلقَوِمِه يا قَوِم ِإنَّكُم ظَلَمتُم َأنفُسكُم ِباتِّخَاِذكُم الِْعجَل فَتُوبواْ ِإلَى باِرِئكُم فَاقْتُلُواْ وِإذْ قَ{: وفي قوله
كُملَيع فَتَاب اِرِئكُمب ِعند لَّكُم رخَي ذَِلكُم كُمأن يقتل  ليس، هذه توبتهم والمقصود بهذا]سورة البقرة) ٥٤([ }َأنفُس 

أي فليقتل بعضكم بعضاً، } فَاقْتُلُواْ َأنفُسكُم{ علم، وإنماأاإلنسان نفسه، ولم يذكر هذا أحد من أهل العلم فيما 
 لهذا أمثلة من القرآنوإن األمة الواحدة المجتمعة على شيء ينزلون منزلة النفس الواحدة، ، فولهذا نظائر

  .]سورة البقرة) ١٨٨([ }اْ َأموالَكُم بينَكُم ِبالْباِطِلوالَ تَْأكُلُو{ :-تبارك وتعالى-كقوله 
لَولَا ِإذْ سِمعتُموه ظَن الْمْؤِمنُون { :كقوله في سورة النور على أحد الوجهين المشهورين في تفسير اآليةو

  .ا بإخوانهمظنو: ظنوا بأنفسهم، أيف ،]سورة النــور) ١٢([ }والْمْؤِمنَاتُ ِبَأنفُِسِهم خَيرا
يعني  }تَقْتُلُون َأنفُسكُم{ ،]ةسورة البقر) ٨٥([ }ثُم َأنتُم هُؤالء تَقْتُلُون َأنفُسكُم{ :وكقوله أيضاً في سورة البقرة

كانت  هم بعد ذلك يقتل بعضهم بعضاً، فثمتقتلون إخوانكم، فإنه يحرم على اإلسرائيلي أن يقتل إسرائيلياً مثله، 
 ال يميز من أمامه، فقتل منهم ألقي عليهم الغمام فصار الرجل: ل ألقيت عليهم ظلمة، وقي إنهم:يل ق كماتوبتهم

 -عز وجل-خاه، حتى تاب اهللا أمقتلة عظيمة في ذلك اليوم، فكان الرجل يقتل أقرب الناس إليه، يقتل أباه و
  . أي رجع عليكم بالتوبة والمغفرة]رة البقرةسو) ٥٤([ }فَتَاب علَيكُم{ : ولهذا قال،عليهم ورفع ذلك البالء عنهم

 إن: تعالى اهللا قالف: قال -رضي اهللا عنهما- عباس ابن عن حاتم أبي وابن جرير وابن النسائي روىقد و"
 ،الموطن ذلك في قتل من يبالي وال بالسيف فيقتله وولد لداو من لقي من كل منهم واحد كل يقتل أن توبتهم
 به أمروا ما وفعلوا بها فاعترفوا ذنوبهم من اهللا اطلع ما وهارون موسى على خفي كانوا الذين أولئك فتاب
  .والمقتول للقاتل اهللا فغفر

فَتُوبواْ ِإلَى باِرِئكُم { :لقومه موسى قال: قال -رضي اهللا تعالى عنهما- عباس ابن عن جرير ابنوروى 
ِعند لَّكُم رخَي ذَِلكُم كُمفَاقْتُلُواْ َأنفُسِحيمالر ابالتَّو وه ِإنَّه كُملَيع فَتَاب اِرِئكُمأمر: قال ]سورة البقرة) ٥٤([ } ب 

 وقام فجلسوا، العجلوأخبر الذين عبدوا : قال ،أنفسهم يقتلوا أن -عز وجل- ربه أمر نع قومه موسى
 فانجلت ،بعضاً بعضهم يقتل فجعل دةشدي ظُلَّة وأصابتهم بأيديهم الخناجر فأخذوا العجل على يعكفوا لم الذين
  ".توبة له كانت بقي من وكل توبة، له كانت منهم قتل من كل قتيل، ألف سبعين عن جلوا وقد عنهم الظلَّة



 ٥

  .فليقتل بعضكم بعضاً:  أي}فَاقْتُلُواْ َأنفُسكُم{بعض أهل العلم من المفسرين ينقل اإلجماع على أن المقصود 
ثُم بعثْنَاكُم من بعِد * موسى لَن نُّْؤِمن لَك حتَّى نَرى اللَّه جهرةً فََأخَذَتْكُم الصاِعقَةُ وَأنتُم تَنظُرونوِإذْ قُلْتُم يا {"

ونتَشْكُر لَّكُملَع ِتكُموالصعق بعد لكم بعثي في عليكم نعمتي واذكروا: تعالى يقول ،]سورة البقرة) ٥٦-٥٥([ }م 
  ".ألمثالكم وال لكم يستطاع ال مما عيانًا جهرة رؤيتي تمسأل إذ

 -صلى اهللا عليه وسلم-لما سمعوا اهللا يناجي موسى  : أي}وِإذْ قُلْتُم يا موسى لَن نُّْؤِمن لَك{ :قوله تعالى
، وكثير من المفسرين ]سورة البقرة) ٥٥([ }لَن نُّْؤِمن لَك حتَّى نَرى اللَّه جهرةً{ :فقالوا طمعوا في رؤيته

 كما -صلى اهللا عليه وسلم-إن هؤالء الذين طلبوا هذا الطلب هم السبعون الذين اصطفاهم موسى : يقولون
خيارهم، ، وهم صفوة القوم و]سورة األعراف) ١٥٥([ }واخْتَار موسى قَومه سبِعين رجالً لِِّميقَاِتنَا{ :في قوله

  .اهللا جهرة فأصابتهم هذه الصاعقة أن يؤمنوا حتى يروا اأبو
 تأتي بمعنى الشيء الهائل العظيم، الذي إذا عاينه اإلنسان أو رآه فإنه يموت -واهللا تعالى أعلم-والصاعقة 

المقصود أنه يلحقه عطب ، يئاً من حواسه، أو يفقد عقله، أو يفقد بعض أعضائهلهوله أو يحترق، أو يفقد ش
ئل، أو غير ذلك تارة تكون بنار محرقة، وتارة تكون بصوت هافة هولها، تام أو يلحقه بعض العطب من شد

إذا  التي عاليةالكهربائية الشحنة  ما يسمونها بالالصاعقة في العصر الحديث تطلق علىومما يمكن أن يقع، 
  .تكون النتيجة التفحموضربت اإلنسان فإنه يحترق 
على أرجح -وا وكانت نتيجة ذلك الموت الحقيقي  بسبب ما قالهذه الصاعقةالمقصود أن هؤالء أخذتهم 

  .بالموت، وتارة يكون بما دونه كاإلغماء  فالصعق تارة يكون-القولين في هذا الصعق
جعلَه دكا وخَر { : قاللجبلل لما تجلى ربه  أنه-صلى اهللا عليه وسلم- أخبر عن موسى -عز وجل-واهللا 
ِعقًاموسف، ]سورة األعراف) ١٤٣([} ى صصعق أما  لم يكن بالموت، و-صلى اهللا عليه وسلم- موسى قُصع

  .-عز وجل-هؤالء كان بالموت، فأحياهم اهللا 
}ونتَنظُر َأنتُماِعقَةُ والص وعلى كل ، بمعنى أنهم رأوا مقدم ذلك ثم بعد ذلك ماتوا ]سورة البقرة) ٥٥([ }فََأخَذَتْكُم

 : بعده-عز وجل-أنهم ماتوا موتاً حقيقياً، ولهذا قال اهللا  }اِعقَةُ وَأنتُم تَنظُرونفََأخَذَتْكُم الص{  فإن معنىحال
}ِتكُموِد معن بثْنَاكُم معب فهذا دليل على أن ما أصابهم إنما هو موت حقيقي وليس من ]سورة البقرة) ٥٦([ }ثُم ،

  . عن ظاهر القرآن، إال بدليل يجب الرجوع إليهولظاهر القرآن يدل على هذا، وال يجوز العدفقبيل اإلغماء؛ 
وِإذْ قُلْتُم يا موسى لَن نُّْؤِمن { :اآلية هذه في -رضي اهللا تعالى عنهما- عباس ابن قال جريج، ابن قال كما"

  .اهللا نرى حتى :أي ،عالنية: قال  ]سورة البقرة) ٥٥([ }لَك حتَّى نَرى اللَّه جهرةً
 وبعض بعضهم فصعق: قال ]سورة البقرة) ٥٥([ }الصاِعقَةُ وَأنتُم تَنظُرون{ :قوله في رويم بن عروة وقال

  .هؤالء وصعق هؤالء بعث ثم ينظرون،
 لبني أقول ماذا رب: ويقول اهللا، ويدعو يبكي موسى فقام فماتوا، }فََأخَذَتْكُم الصاِعقَةُ{: السدي وقال

 }ِبما فَعَل السفَهاء ِمنَّالَو ِشْئتَ َأهلَكْتَهم من قَبُل وِإياي َأتُهِلكُنَا { يارهمخ أهلكت وقد أتيتهم إذا إسرائيل
 أحياهم اهللا إن ثم العجل، اتخذوا ممن السبعين هؤالء أن موسى إلى اهللا فأوحى ؟]سورة األعراف) ١٥٥([



 ٦

ثُم بعثْنَاكُم من بعِد { :تعالى قوله فذلك: قال يحيون؟ كيف: بعض إلى بعضهم ينظر ٌلرج ٌلرج وعاش فقاموا
ونتَشْكُر لَّكُملَع ِتكُموسورة البقرة) ٥٦([} م[.  

  ".قتادة قال وكذا ،آجالهم ليستوفوا الموت بعد من فبعثوا لهم، عقوبة موتهم كان: أنس بن الربيع وقال
  .مواضع خمسة  وهي،البعث على -ز وجلع-هذا أحد المواضع في سورة البقرة التي تدل على قدرة اهللا 

 قد باأللواح ربه عند من رجع لما موسى لهم قال: اآلية هذه تفسير في أسلم بن زيد بن الرحمن عبد قال"
 هذه إن: فقال عليهم، اهللا فتاب ففعلوا، أنفسهم بقتل فأمرهم العجل، يعبدون فوجدهم التوراة، فيها كتب

 أنت؟ بقولك يأخذه ومن: فقالوا، عنه نهاكم الذي ونهيكم به أمركم الذي كمأمر فيه اهللا، كتاب فيها األلواح
 أنت يكلمك كما يكلمنا ال له فما فخذوه، كتابي هذا: فيقول علينا اهللا يطلع حتى جهرة، اهللا نرى حتى واهللا ال
 من غضبة فجاءت: قال ]رة البقرةسو) ٥٥([ }لَن نُّْؤِمن لَك حتَّى نَرى اللَّه جهرةً{ :اهللا قول وقرأ! ؟موسى يا

  .أجمعون فماتوا فصعقتهم التوبة بعد صاعقة فجاءتهم اهللا،
سورة ) ٥٦([} ثُم بعثْنَاكُم من بعِد موِتكُم لَعلَّكُم تَشْكُرون{ :اهللا قول وقرأ موتهم، بعد من اهللا أحياهم ثم: قال

 ثم متنا أنا أصابنا: فقالوا أصابكم؟ شيء أي: فقال ال: افقالو ،اهللا كتاب خذوا: موسى لهم فقال ]البقرة
  .فوقهم الجبل فنتقت مالئكة اهللا فبعث ،ال: قالوا. اهللا كتاب خذوا: قال ،حييناأ

 سقط أنه: أحدهما :قولين ذلك في الماوردي حكى وقد، أحيوا ما بعد كلفوا أنهم على يدل السياق وهذا
 يخلو لئال ؛مكلفون أنهم: والثاني، التصديق إلى مضطرين صاروا حتى جهرة األمر لمعاينتهم عنهم التكليف
 بني ألن تكليفهم؛ تمنع ال الفظيعة لألمور معاينتهم ألن ؛الصحيح هو وهذا: القرطبي قال، تكليف من عاقل

  .أعلم واهللا ،واضح وهذا ،مكلفون ذلك في وهم العادات، خوارق من عظاما أمورا شاهدوا قد إسرائيل


