
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٤: (رقم سورة طه
   بن عثمان السبت خالد/الشيخ

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد
الَْأرض مهدا وسلَك لَكُم ِفيها سبلًا وَأنزَل الَِّذي جعَل لَكُم {:  في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا-قال المصنف 

* كُلُوا وارعوا َأنْعامكُم ِإن ِفي ذَِلك لَآياٍت لُِّأوِلي النُّهى  * ِمن السماء ماء فََأخْرجنَا ِبِه َأزواجا من نَّباٍت شَتَّى
و كُما نُِعيدِفيهو ا خَلَقْنَاكُمىِمنْهةً ُأخْرتَار كُما نُخِْرجى  *ِمنْهَأبو ا فَكَذَّباِتنَا كُلَّهآي نَاهيَأر لَقَدسورة طه[ }و: 

الَِّذي {:  حين سأله فرعون عنه، فقال-عز وجل- هذا من تمام كالم موسى فيما وصف به ربه ])٥٦-٥٣(
الَِّذي جعَل لَكُم الَْأرض {:  ثم اعترض الكالم بين ذلك، ثم قال])٥٠ (:سورة طه[}َأعطَى كُلَّ شَيٍء خَلْقَه ثُم هدى

 وتسافرون على ، وتقومون وتنامون عليها،قراراً تستقرون عليها: ، أي}اداًهِم{:  وفي قراءة بعضهم}مهدا
وجعلْنَا ِفيها ِفجاجا {: ىجعل لكم طرقاً تمشون في مناكبها كما قال تعال: ، أي}وسلَك لَكُم ِفيها سبالً{ظهرها، 

ونتَدهي ملَّهلًا لَعباٍت شَتَّى{ ])٣١( :سورة األنبياء[} سن نَّبا ماجونَا ِبِه َأزجاء فََأخْراء ممالس َل ِمنَأنزأي}و ، :
: ، أي}وا َأنْعامكُمكُلُوا وارع{من أنواع النباتات من زروع وثمار، ومن حامض وحلو ومر وسائر األنواع، 

لدالالت وحججاً : ، أي}ِإن ِفي ذَِلك لَآياٍت{شيء لطعامكم وفاكهتكم، وشيء ألنعامكم ألقواتها خضراً ويبساً، 
ِمنْها {لذوي العقول السليمة المستقيمة على أنه ال إله إال اهللا وال رب سواه، : ، أي}ِلُأوِلي النُّهى{وبراهين 
و ىخَلَقْنَاكُمةً ُأخْرتَار كُما نُخِْرجِمنْهو كُما نُِعيدمن األرض مبدؤكم: ، أي}ِفيه،أباكم آدم مخلوق من تراب  فإن 
يوم { }وِمنْها نُخِْرجكُم تَارةً ُأخْرى{وإليها تصيرون إذا متم وبليتم، : ، أي}وِفيها نُِعيدكُم{األرض  من أديم

تَِجيبفَتَس وكُمعدِإالَّ قَِليالًي ِإن لَِّبثْتُم تَظُنُّونِدِه ومِبح قَاَل {:  وهذه اآلية كقوله تعالى])٥٢ (:سورة اإلسراء[} ون
ونجا تُخْرِمنْهو وتُونا تَمِفيهو نويا تَح٢٥ (:سورة األعراف[ }ِفيه([.  

  .بسم اهللا الرحمن الرحيم
  :اهللا، أما بعد والصالة والسالم على رسول ،الحمد هللا

الَِّذي جعَل لَكُم الَْأرض مهدا وسلَك لَكُم ِفيها سبلًا وَأنزَل ِمن السماء ماء فََأخْرجنَـا        {: -تبارك وتعالى -فقوله  
به ربه هذا من تمام كالم موسى فيما وصف  : -رحمه اهللا - يقول الحافظ ابن كثير      }ِبِه َأزواجا من نَّباٍت شَتَّى    

ثم اعترض الكـالم بـين       }الَِّذي َأعطَى كُلَّ شَيٍء خَلْقَه ثُم هدى      {: فقال  حين سأله فرعون عنه    -عز وجل -
فَمن { : فقال -عليه الصالة والسالم  - موسى    فيما سبق لما سأل فرعون     }الَِّذي جعَل لَكُم الَْأرض   {: ذلك، ثم قال  

: بحسب كـالم المؤلـف  ، }ربنَا الَِّذي َأعطَى كُلَّ شَيٍء خَلْقَه ثُم هدى  { : قال ])٤٩ (:سورة طه [} ربكُما يا موسى  
قَاَل ِعلْمها ِعند ربي ِفي ِكتَاٍب لَّا يِضلُّ ربي ولَا        *قَاَل فَما باُل الْقُروِن الُْأولَى      { :هو قوله وجاء كالم معترض    

وهـو   :، وهذا القول  }الَِّذي جعَل لَكُم الَْأرض مهدا وسلَك لَكُم ِفيها سبلًا        {:  قال ثم)] ٥٢-٥١: (هسورة ط [} ينسى
فََأخْرجنَا ِبِه َأزواجا من    {:  يرد عليه إشكال وهو أنه قال      -عليه الصالة والسالم  -ن هذا من تمام كالم موسى       إ

ن هذا الرب الذي نـدعوك      إ:  فموسى يقول  -الصالة والسالم عليه  -إذا كان هذا من كالم موسى        ،}نَّباٍت شَتَّى 



األصـل أن   ان، فك}وَأنزَل ِمن السماء ماء الَِّذي جعَل لَكُم الَْأرض مهدا وسلَك لَكُم ِفيها سبلًا    {إلى عبادته هو    
 فالـذين   ؟}أخرجنا{: لمتكلم فكيف جاء بضمير ا    }فأخرجنا{:  لكنه قال  ،من نباٍت شتى  فأخرج به أزواجاً    : يقول

   ، هذا التفات من الغائب إلـى المـتكلم        : يقولون -عليه الصالة والسالم  -يقولون بأن هذا من تمام كالم موسى        
هو التحول في الكالم مـن      : على القول اآلخر التفات، ومعنى االلتفات     بل هو حتى    ،  -وال إشكال أنه التفات   -

 * الْحمد للِّه رب الْعـالَِمين { : ونحوكما هنا،ونحو ذلك ئب إلى المتكلم  الغائب إلى المخاطب أو العكس أو الغا      
هـذا  و للمخاطـب،   هـذا }إيـاك {هذا كله بالغائب،   ])٤-٢: (سورة الفاتحة [ }مِلِك يوِم الدينِ  * الرحمِن الرِحيِم   

 يذكرونها في كل موضع بحسبه، مـثالً     أخرى هناك معانٍ و تنشيط السامع، تجديد في الكالم،       :مكَااللتفات له حِ  
أن هذا من  ب يقولون   نالشاهد أن الذي  و لما ذكر أوصافه فكأنه حضر بين يديه فخاطبه،          :في سورة الفاتحة يقول   

لتنبيه على ظهور مـا     لحصل هذا االلتفات إلى ضمير المتكلم،       :  يقولون -عليه الصالة والسالم  -كالم موسى   
عليه الصالة  -، ولكن هذا الجواب ال يخرج من اإلشكال، فإنه إذا كان موسى             رةفيه من الداللة على كمال القد     

ن ذلك من كـالم     ؟ وإنما يكو  }انَجرخَْأفَ{:  ويذكر صفته فكيف يقول    -عز وجل - يحكي ذلك عن اهللا      -والسالم
ـ     ،، ولهذا قال جماعة من أهل العلم بأن هذا من كالم اهللا           -تبارك وتعالى -اهللا   عليـه  -ى   وليس من كالم موس

اختـاره مـن   و، -رحمـه اهللا -، وهذا القول هو الذي اختاره كبير المفسرين ابـن جريـر      -الصالة والسالم 
المعاصرين الشيخ محمد األمين الشنقيطي، وعلى هذا يكون هذا الكالم من قبيل الموصول لفظـاً المفـصول                 

ا يِضلُّ ربي ولَا مها ِعند ربي ِفي ِكتَاٍب لَّ  قَاَل ِعلْ { -عليه الصالة والسالم  -ن كالم موسى    آخر الكالم كا  فمعنى،  
هـو مـا   :  والمهاد}اادهِم{ :وفي القراءة األخرى} الَِّذي جعَل لَكُم الَْأرض مهدا وسلَك لَكُم ِفيها سبلًا  *  ينسى
جعل لكم طرقاً تمـشون فـي مناكبهـا،         : ، أي }وسلَك لَكُم ِفيها سبلًا   { :، يقول أ للصبي من فراش ونحوه    يوطَّ

 أنه أدخل في األرض ألجلكم طرقـاً        -واهللا تعالى أعلم  -المراد هنا   و إدخال الشيء في الشيء،      :أصل السلك و
،  ])٣١(: سـورة األنبيـاء   [} وجعلْنَا ِفيها ِفجاجا سبلًا لَعلَّهم يهتَـدون      { :كما قال تعالى  : ومسالك تسلكونها، يقول  

 هي العقول الكاملـة     :هى، والنُّ لذوي العقول السليمة المستقيمة   : أي،  }ِإن ِفي ذَِلك لَآياٍت لُِّأوِلي النُّهى     {: يقول
وهـم  - ألنها تنهى صاحبها عما ال يليق، أو ألن أصـحابها            ؛سميت بهذا :  قيل ةأو العقول الراجحة، جمع نُهي    

وِمنْها {: هى إلى رأيهم، يقول   تنْبما يجمل ويحسن، أو ألنه ي      ينهون الناس عما ال يليق ويأمرونهم        -أولو النهى 
  .}قَاَل ِفيها تَحيون وِفيها تَموتُون وِمنْها تُخْرجون{: وهذه اآلية كقوله تعالى: ، يقول}نُخِْرجكُم تَارةً ُأخْرى

فرعون أنه قامت عليه الحجج : ، يعني])٥٦( :هسورة ط[ }ولَقَد َأرينَاه آياِتنَا كُلَّها فَكَذَّب وَأبى{: وقوله
وجحدوا ِبها {:  فكذب بها وأباها كفراً وعناداً وبغياً، كما قال تعالى،واآليات والدالالت، وعاين ذلك وأبصره

  . اآلية])١٤ (:سورة النمل[ }واستَيقَنَتْها َأنفُسهم ظُلْما وعلُوا
تبارك - هي اآليات التسع كما يبينه قوله }ولَقَد َأرينَاه آياِتنَا كُلَّها{شار إليها هنا مالالمراد بهذه اآليات 

  فهذه هي اآليات التي جاء بها موسى ])١٠١ (:سورة اإلسراء[} ولَقَد آتَينَا موسى ِتسع آياٍت بينَاٍت{: -وتعالى
تعيينها، وقد سبق الكالم على هذا في سورة وهذه اآليات  على اختالف في المراد ب-عليه الصالة والسالم-

  .اإلسراء



 فَلَنَْأِتينَّك ِبِسحٍر مثِْلِه فَاجعْل بينَنَا وبينَك موِعدا لَّا نُخِْلفُه  *قَاَل َأِجْئتَنَا ِلتُخِْرجنَا ِمن َأرِضنَا ِبِسحِرك يا موسى{
كَانًا سلَا َأنتَ مو نىنَحى  *وحض النَّاس شَرحَأن يينَِة والز موي كُمِعدويقول ])٥٩-٥٧ (:سورة طه[}قَاَل م ،

 فصارت ثعباناً عظيماً، ،تعالى مخبراً عن فرعون أنه قال لموسى حين أراه اآلية الكبرى، وهي إلقاء عصاه
جئت به لتسحرنا وتستولي به هذا سحر : ونزع يده من تحت جناحه فخرجت بيضاء من غير سوء، فقال

وال يتم هذا معك، فإن عندنا سحراً مثل سحرك، فال يغرنك ما أنت فيه، ، على الناس فيتبعونك، وتكاثرنا بهم
يوماً نجتمع نحن وأنت فيه، فنعارض ما جئت به بما عندنا من السحر في : ، أي}فَاجعْل بينَنَا وبينَك موِعداً{

روزهم و وهو يوم عيدهم ون}موِعدكُم يوم الزينَِة{ : لهم موسى}قَاَل{ين، فعند ذلك  ووقت مع،مكان معين
 ، ومعجزات األنبياء، ليشاهد الناس قدرة اهللا على ما يشاء؛ واجتماع جميعهم،وتفرغهم من أعمالهم

، }ضحى{جميعهم :  أي،}وَأن يحشَر النّاس{: وبطالن معارضة السحر لخوارق العادات النبوية، ولهذا قال
ن واضح ليس  ليكون أظهر وأجلى وأبين وأوضح، وهكذا شأن األنبياء كل أمرهم بي؛ضحوة من النهار: أي

: -مارضي اهللا تعالى عنه- ولكن نهاراً ضحى، قال ابن عباس ، ليالً:فيه خفاء وال ترويج، ولهذا لم يقل
كان : كان يوم عيدهم، وقال سعيد بن جبير: وابن زيدوكان يوم الزينة يوم عاشوراء، وقال السدي وقتادة 

         وفي مثله أهلك اهللا فرعون وجنوده، كما ثبت في الصحيح، وقال : يوم سوقهم، وال منافاة، قلت
ب وال شيء يتغيب و وما فيه ال يكون ص، مستٍو بين الناس}مكَانًا سوى{: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

  .رىستٍو حين ي م،بعض ذلك عن بعض
أي يومـاً  : ، يقـول }فَاجعْل بينَنَا وبينَك موِعدا لَّا نُخِْلفُه نَحن ولَا َأنتَ مكَانًا سـوى     {: -تبارك وتعالى -قوله  

، فعند ذلك قال لهم     ت به بما عندنا من السحر في مكان ووقت معين         ئنجتمع نحن وأنت فيه، فنعارض ما ج      
اجعْل بينَنَا {:  فرعون يقول،}موِعدكُم يوم الزينَِة وَأن يحشَر النَّاس ضحى{: -السالمعليه الصالة و  -موسى  

في : ، يعني في تفسيره أنه مكان مستوٍ  -واهللا أعلم - األقرب   }وبينَك موِعدا لَّا نُخِْلفُه نَحن ولَا َأنتَ مكَانًا سوى        
كاناً متوسطاً يسهل مجيء الناس إليه من األطراف والنواحي المختلفة، وال يكون            أبعاده وموقعه بحيث يكون م    

صل الناس إليه بمشقة أو نحو ذلك، هكذا فـسره           ال يصل إليه إال بعض الناس أو ي        مكاناً متطرفاً في محل ناءٍ    
الـصالة  عليـه   -بـين موسـى     : أي،   مكاناً متوسطاً بيننا وبينك    :سوى، أي : بعض أهل العلم، وبعضهم قال    

 حينمـا أراد  -عليه الصالة والسالم- والسبب أن موسى ،القوي وبين فرعون، لكن هذا قد ال يكون ب    -والسالم
 أن يفرعون وبين المكان الذي يـسكن فيـه موسـى          قصر بين   اً متوسط اًن هذا هل المقصود أن يكون مكان      بي     

نه إ: ؟ هذا فيه بعد، وأحسن من هذا قول من قال         هل هذا هو المراد   و من البلدة نفسها،     -عليه الصالة والسالم  -
 اً مـستوي اً، بمعنى أنه ال يوجد فيه من التضاريس ما يحول دون الرؤية والمشاهدة حيث يكون مكان مكان مستوٍ 

:  بعضهم يقـول }موِعدكُم يوم الزينَة  { فيه قد تفرغوا من أشغالهم،        الناس الموعد في وقتٍ  يكون  تماماً، وكذلك   
قول ابن  ويوم الزينة هو يوم العيد،      :  يوم السوق الذي يخرجون فيه إلى سوقهم، وبعضهم يقول         :م الزينة أي  يو

لعلهم يخرجون إلى سوقهم في يوم عيدهم، والمشهور أنه يوم          أنهم   : كأنه أراد  "وال منافاة ": -رحمه اهللا -كثير  
 ،وا من أشغالهم وتفرغـوا مـن أعمـالهم        قد تخفف وهم، فيجتمع هؤالء الناس ويتيسر حضورهم       لعيد بالنسبة   

    فيمكنهم الحضور والمجيء بل يحى   {: رون كما قال  ضحض النَّاس شَرحَأن ي{ :، ومعنى }و   النَّـاس شَرحَأن ي{ 



كان ذلك هو الضحى، وهذا الـضحى       بعد الطلوع   والضحى هو أول النهار فإن الشمس إذا ارتفعت          ،يجمعون
أن هذا الوقت هو أوضح ما      هو   و ، هنا ظاهر  -رحمه اهللا -ذكره الحافظ ابن كثير     له أول وأوسط وآخر، وما      

 رأيت أو ما رأيت، وذكر بعـض أهـل          : أحد يقول  فاليكون في الرؤية بحيث ال يكون هناك خفاء وال لبس،           
ـ   : العلم أيضاً علة أخرى وهي غير منافية لما ذكر   ا أن هذا الوقت في أول النهار فقد تطول تلـك الجولـة مم

  .أول اليوميستدعي وقتاً أطول فيكون المبتدأ من 
قَاَل لَهم موسى ويلَكُم لَا تَفْتَروا علَى اللَِّه كَِذبا فَيسِحتَكُم ِبعذَاٍب وقَد   *فَتَولَّى ِفرعون فَجمع كَيده ثُم َأتَى{

قَالُوا ِإن هذَاِن لَساِحراِن يِريداِن َأن يخِْرجاكُم  * م وَأسروا النَّجوىفَتَنَازعوا َأمرهم بينَه  *خَاب مِن افْتَرى
 } فََأجِمعوا كَيدكُم ثُم اْئتُوا صفا وقَد َأفْلَح الْيوم مِن استَعلَى *من َأرِضكُم ِبِسحِرِهما ويذْهبا ِبطَِريقَِتكُم الْمثْلَى

 إلى وقت -عليه السالم-يقول تعالى مخبراً عن فرعون أنه لما تواعد هو وموسى  )]٦٤- ٦٠: (طهسورة [
 شرع في جمع السحرة من مدائن مملكته، كل من ينسب إلى السحر في ذلك :ومكان معلومين تولى، أي

سورة [ }تُوِني ِبكُلِّ ساِحٍر عِليٍموقَاَل ِفرعون اْئ{: الزمان، وقد كان السحر فيهم كثيراً نافقاً جداً، كما قال تعالى
 أي اجتمع الناس لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة، وجلس فرعون على سرير :}ثُم َأتَى{  ])٧٩(: يونس

 -عليه الصالة والسالم-مملكته، واصطف له أكابر دولته، ووقفت الرعايا يمنة ويسرة، وأقبل موسى 
، ووقف السحرة بين يدي فرعون صفوفاً، وهو يحرضهم ويحثهم متوكئاً على عصاه ومعه أخوه هارون

َأِئن لَنَا لََأجرا ِإن { وهو يعدهم ويمنيهم، يقولون ،ويرغبهم في إجادة عملهم في ذلك اليوم، ويتمنون عليه
الْغَاِلِبين نكُنَّا نَح*  ِبينقَرالْم ِإذًا لَِّمن ِإنَّكُمو مال { ])٤٢-٤١ (:راءسورة الشع[ }قَاَل نَع لَكُميى ووسم مقَاَل لَه

ال تخيلوا للناس بأعمالكم إيجاد أشياء ال حقائق لها وأنها مخلوقة، وليست : ، أي}تَفْتَروا علَى اللَِّه كَِذباً
وقَد خَاب مِن {يهلككم بعقوبة هالكاً ال بقية له : ، أي}فَيسِحتَكُم ِبعذَاٍب{مخلوقة، فتكونون قد كذبتم على اهللا 

 ليس هذا بكالم ساحر : معناه أنهم تشاجروا فيما بينهم، فقائل يقول: قيل} فَتَنَازعوا َأمرهم بينَهم *افْتَرى
  . بل هو ساحر، وقيل غير ذلك، واهللا أعلم:إنما هذا كالم نبي، وقائل يقول

سورة [ }ثُم َأدبر يسعى{ :، فتولى هذا كقوله}مع كَيده ثُم َأتَىفَتَولَّى ِفرعون فَج{: -تبارك وتعالى-نعم، قوله 
 وإنما ، هذا الكيد هو ما يعارض به هذه المعجزة وهذه اآلية}فَجمع كَيده ثُم َأتَى{: لا، ق])٢٢ (:النازعات

، فهو جمع ])٦٩ (:هسورة ط[}  ساِحٍرنَّما صنَعوا كَيدِإ{: -عز وجل-عارضها بأفعال السحرة، ولهذا قال اهللا 
قَاَل لَهم موسى ويلَكُم لَا تَفْتَروا { }ثُم َأتَى{، }نَّما صنَعوا كَيد ساِحٍرِإ{: فسره قولهكما هو السحر، الذي كيده 

ِحتَكُمسا فَيلَى اللَِّه كَِذبإنها لغة :  وأما هذه فيقولون وهي لغة أهل الحجاز،، وفي القراءة األخرى بفتح الياء}ع
 هذه الكلمة صدرت من موسى }ِبعذَاٍب وقَد خَاب مِن افْتَرى{ واإلهالك، االستئصال، يعني }مكُتَِحفيس{تميم، 

 حينما رأى هؤالء قد جدوا واجتهدوا وشمروا عن ساعد الجد، وجمعوا ما استطاعوا -عليه الصالة والسالم-
ي، وتضافرت جهودهم وتكالبت من أجل ِصؤالء السحرة بما معهم من حبال وِع وجاء ه،جمعه من السحرة

قَاَل لَهم موسى ويلَكُم لَا { -عليه الصالة والسالم- ومعارضة ما جاء به نبي اهللا ،إبطال هذه اآلية والمعجزة
ِحتَكُمسا فَيلَى اللَِّه كَِذبوا عذَاٍب تَفْتَرأثرت فيهم غاية التأثير فتنازعوا و ،ى األعماق فهذه الكلمة وصلت إل}ِبع

لتنازع، للما قال هذه الكلمة كانت سبباً فعليل كما أنها تدل على التعقيب المباشر، تعند ذلك، والفاء تدل على ال



ن التنازع بينهم هو ما حصل من الكالم إ :وهذا يفيد في بيان المراد بهذا التنازع؛ ألن من المفسرين من يقول
 لكن هذا بعيد، فتنازعوا بعدما ،األجر الذي يحصلون عليه والجائزةوبينهم في العائدة التي تعود عليهم، فيما 

 بعضهم }فَتَنَازعوا َأمرهم بينَهم وَأسروا النَّجوى{ -عليه الصالة والسالم-سمعوا هذه الكلمة من موسى 
 ، جرى من أنه إن كان نبياً اتبعناه، وإن كان ساحراً غلبناهإن التنازع الذي حصل بينهم هو الكالم الذي: يقول

عليه الصالة -، التنازع فيه تدافع وتجاذب فحصل بسبب هذه الكلمة التي قالها موسى وهذا ليس بتنازع
تبارك - شيء من االنشقاق في داخلهم، في داخل هذا الصف؛ ألنهم أرادوا أن يتشجعوا كما قال اهللا -والسالم
 بمظهر وا فأرادوا أن يظهر}فََأجِمعوا كَيدكُم ثُم اْئتُوا صفا{ :نهم حث بعضهم بعضاً أن يأتواإ -وتعالى

 أن -واهللا تعالى أعلم- والذي يظهر ، وهم في الواقع حصل بينهم تفكك واختالف وتنازع،المتماسك القوي
عليه الصالة -ا جاء به موسى مة ِلهاب من هذه المواجهة والمعارضوبعضهم كأنه أراد أن يتراجع أو خاف 

: بعضهم يقولفل على شيء منها، والمفسرون يذكرون أشياء من هذا، و، وأما اإلسرائيليات فال يع-والسالم
 وهو نائم، فلما نظروا إليه وجدوا أن العصا -صلى اهللا عليه وسلم-إنهم طلبوا من فرعون أن يريهم موسى 

لسحرة، هكذا قالوا، وال حاجة لشيء من هذا، هذه الكلمة التي صدرت من  فعرفوا أن هذا ليس من ا،تحرسه
 ال تصدر من السحرة، الساحر ما يقف ويعظ الناس عند المواجهة والتحدي -صلى اهللا عليه وسلم-موسى 

د قليل، فهذا ليس من السحرة، ، وهو سينكشف بع}ِبعذَاٍب ويلَكُم لَا تَفْتَروا علَى اللَِّه كَِذبا فَيسِحتَكُم{: ويقول لهم
ما أوغل اإلنسان في هذا بخبث النفس وفساد كلهم من أخبث الناس نفساً، وبل  يفعلون هذا، الالسحرة 

الطوية، واإلمعان في السوء ظاهراً وباطناً كان أمكن في السحر، وهؤالء الذين جيء بهم ليسوا مجرد سحرة، 
هذا الكيد هو  }فَتَولَّى ِفرعون فَجمع كَيده ثُم َأتَى{: -عز وجل- اهللا وإنما هم من عتاة السحرة، ولهذا لما قال

َأرِجه وَأخَاه {: قال له المأل كما في آية األعراف عنه في مواضع أخرى، لما -عز وجل-الذي أخبر اهللا 
اِشِرينآِئِن حدِسْل ِفي الْمَأرِليٍم*  واِحٍر عِبكُلِّ س ْأتُوكوفي الموضع اآلخر])١١٢-١١١ (:سورة األعراف[} ي ، :

 كل ساحر  وإنما طلب السحرة العلماء بالسحر،، فهو لم يطلب مجرد سحرة])٣٧( :سورة الشعراء[} سحاٍر{
ي إنسان متمرس تماماً في السحر، أال،  صيغة مبالغة، سحار على وزن فع}سحاٍر{صيغة أيضاً عليم، و

 م فيأتون به،مملكته، ولهذا أرسل في المدائن حاشرين، والحاشر هو الذي يحشر الناسوجيء بهم من أطراف 
، فهذا أمر، قهراً، ويحملونهم على المجيء وترك ما هم فيه من األشغال من أجل تحقيق مقصوده ومطلوبه

 : النجوى}وَأسروا النَّجوى{: ال، ق}فَتَنَازعوا َأمرهم بينَهم{ عرفوا أن هذا ليس بساحرفلما قال لهم هذا الكالم 
ال يكون على سبيل العالنية، قال و، واإلخفاء عن اآلخرين هو الكالم الذي يكون بين طرفين يقصد به االنفراد

 وهي المكان المرتفع، فكأن هذا الكالم ينقل من حال العالنية إلى حال الخفاء،  ، النجوةأصله من بعضهم
عليه الصالة -هم موسى بمعنى أنهم أرادوا أال يظهر ذلك النزاع والشقاق أمام خصم }وَأسروا النَّجوى{

ال يستفيد موسى أيريدون أن يحافظوا على معنوياتهم وو ،هم أمام مواجهةفى عليهم بذلك، ؛ لئال يتقو-والسالم
 بعدما }اِن يِريداِن َأن يخِْرجاكُمقَالُوا ِإن هذَاِن لَساِحر{ شيئاً مما جرى ووقع بينهم، -عليه الصالة والسالم-

 هذا ما يمكن :حصل االختالف والتنازع أرادوا أن يأتوا بصفة موحدة وصيغة متفق عليها، بعضهم كان يقول
 الجواب ،كالم متفق عليه يردده الجميعونخرج بصيغة موحدة، أن  ال، البد : وبعضهم قالاً،أن يكون ساحر



ِإن هذَاِن لَساِحراِن يِريداِن َأن يخِْرجاكُم من َأرِضكُم ِبِسحِرِهما ويذْهبا {تحداً،  والوصف يكون م،يكون واحداً
  .}ِبطَِريقَِتكُم الْمثْلَى

 وهذه لغة لبعض العرب، }قَالُوا ِإن هذَاِن لَساِحراِن{تناجوا فيما بينهم، : ، أي}وَأسروا النَّجوى{: وقوله
 وهذه اللغة المشهورة، وقد توسع } هذين لساحرانإن{لقراءة على إعرابها، ومنهم من قرأ جاءت هذه ا

تعلمون : النحاة في الجواب عن القراءة األولى بما ليس هذا موضعه، والغرض أن السحرة قالوا فيما بينهم
اعة السحر،  ساحران عالمان، خبيران بصن-يعنون موسى وهارون عليهما السالم-أن هذا الرجل وأخاه 

يريدان في هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستوليا على الناس، وتتبعهما العامة، ويقاتال فرعون وجنوده، 
  .فينصرا عليه، ويخرجاكم من أرضكم

 فيه -تبارك وتعالى- هذا الموضع من كتاب اهللا }قَالُوا ِإن هذَاِن لَساِحراِن{: -تبارك وتعالى-في قوله 
ن إ وقد أطالوا في الجواب عنه، حتى ،، وبعض هذه القراءات فيه إشكال معروف عند العلماءقراءات متعددة

عدد من الرسائل المخطوطة في الكالم على هذا الموضع من هناك بعضهم قد ألف فيه مؤلفات مستقلة، و
ليل بن ، فقد قرأه ابن كثير وعاصم في رواية حفص وهي قراءة الزهري والخ-تبارك وتعالى-كتاب اهللا 

   باعتبار أن إن نافية، وهذه ال إشكال فيها، } هذانإن{أحمد الفراهيدي، وهو 
المجانينعلى أضعِف إال *** على أحد اً هو مستوليإن   

 وهكذا ، يعني ما أنت إال نذير، فهذه ال إشكال فيها])٢٣ (:سورة فاطر[} ِإن َأنتَ ِإلَّا نَِذير{ ،إن هو، يعني ما هو
 هذه نافية أيضاً ال إشكال فيها بنفس معنى القراءة  بتشديد النون فإن} هذانإن{ير من السبعة قراءة ابن كث

 يعرب إعراب "هذان" ناصبة، وأن "إن" ومعلوم أن } هذانإن{السابقة، وقرأه المدنيون والكوفيون وابن عامر 
 إن{: المشهور وعلى هذه القراءة يقالفعلى المثنى، والمشهور أن المثنى يرفع باأللف، وينصب ويجر بالياء، 

 فهذه هي القراءة التي تكلم عليها أهل العلم، يذكرون أجوبة كثيرة في } هذانإن{: ، فهنا قال}هذين لساحران
وهو الذي ذكره سيبويه - هذين؟ ومن أحسن هذه األجوبة إن:  يقل لم هذان؟ لمإن: توجيه ذلك، لماذا قال

هذه لغة : بعضهم يقولفأن ذلك على لغة بعض العرب، : -األخفش والكسائي والفراءوجماعة من المحققين ك
كنانة، الشاهد أنها لغة عربية فصيحة لبعض : خثعم، وبعضهم يقول: بني الحارث بن كعب، وبعضهم يقول

  .العرب وهو إلزام المثنى األلف في الحاالت كلها، رفعاً ونصباً وجراً
د بلغا في المجد غايتاهاق***  أباها وأبا أباها إن  

، وهكذا "قد بلغا في المجد غايتيها": قلي ولم، "قد بلغا في المجد غايتاها"وهذا من شواهد النحو المعروفة، 
  :أيضاً في قول الشاعر

تزومنا بين أذناه ضربةًد   
تخرج بهذا التخريج، فهذه القراءة بين أذناه، : قالولكن بين أذنيه، : يقول على اللغة المشهورةأن كان األصل 

 هذان لساحران، وهذا قال به أئمة من  نعم:}اِنراِحس لَاِنذَ هنِإ{، "نعم" هنا بمعنى "إن"إن : وبعضهم يقول
يضاً معروف في كالم العرب ويوجد له من الشواهد في ، وهذا أ بذلك قالواأهل اللغة كالزجاج واألخفش،

 على كل ،كالمهم ما يدل على ثبوته وصحته، لكن من أسهل األجوبة هو ما ذكرته أوالً، وتوجد أجوبة أخرى



 وهذه لغة لبعض العرب، جاءت هذه القراءة }قَالُوا ِإن هذَاِن لَساِحراِن{ :حال ال حاجة لإلطالة في هذا، يقول
ال إشكال فيها من وهذه القراءة على الوجه اإلعرابي المشهور، و }إن هذين{عرابها، ومنهم من قرأ على إ

     منقولة عن عثمان بن عفان هي  و،عمرووها مخالفة لخط المصحف، وبها قرأ أبالناحية اإلعرابية، ولكن
  . وعائشة والحسن وسعيد بن جبير-رضي اهللا عنه-

 ،مين بسببهاويستبدا بهذه الطريقة وهي السحر، فإنهم كانوا معظَّ: ، أي}يقَِتكُم الْمثْلَىويذْهبا ِبطَِر{: وقوله
 وتمحضت ،إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من األرض، وتفردا بذلك: لهم أموال وأرزاق عليها، يقولون

  . عليه بالذي أنتم:بطريقتكم المثلى: لهما الرياسة بها دونكم، وقال عبد الرحمن بن زيد
 خافوا أن يتغلب ،، يعني أن هذا من كالم السحرةيستبدا بهذه الطريقة وهي السحر:  يقول}ِبطَِريقَِتكُم الْمثْلَى{

رحمه - وعندئذ يستأثر بالغنيمة دونهم، ولهذا قال بعضهم كابن جرير -عليه الصالة والسالم-عليهم موسى 
 على سادتكم وأشرافكم، وهذا المعنى إذا تأملته تجد أنه غير ايستولي: ، أي}ىويذْهبا ِبطَِريقَِتكُم الْمثْلَ{: -اهللا

يحصل ف بطريقتكم المثلى، بمعنى أنهما يستوليان على األشراف والسادة والكبراء، افيستأثرمخالف لما سبق، 
ر حال، على أنهم يرون أنهم على خيبلهما االستحواذ على المكاسب والعوائد والمغانم، ويمكن أن يفسر هذا 

 على الطريقة انأ :نه مبطل، وإنما يقولإاألقل بحسب زعمهم ودعواهم فإن المبطل ال يقول عن نفسه 
ِإنِّي َأخَافُ َأن يبدَل ِدينَكُم َأو { : كما قال فرعون، وهذا جاء ليغير الدين ويفسد في األرض،الصحيحة والمثلى

ادِض الْفَسِفي الَْأر ظِْهركلهم يرون أن الحال التي -سواء فرعون أو السحرة-، فهم ])٢٦( :ورة غافرس[} َأن ي 
 ويريد أن ، يفسد-عليه الصالة والسالم- وأن موسى ، خير حالي ه-على األقل زعماً منهم-هم عليها 

  .يخرجهم من أرضهم بهذا السحر
 لتبهروا ؛واحداً، وألقوا ما في أيديكم مرة واحدةاجتمعوا كلكم صفاً : ، أي}فََأجِمعوا كَيدكُم ثُم اْئتُوا صفا{

  .األبصار، وتغلبوا هذا وأخاه
}كُمدوا كَيِمععزم، وفي قراءة أخرى : أي أجمع على كذا :لتقو أحكموا كيدكم واعزموا عليه، : يعني}فََأج

فََأجِمعوا {هو بمعنى الضم، عوا كيدكم من الجمع الذي ، اجم}عوا كَيدكُمجمافَ{ -قراءة أبي عمرو-متواترة 
  . إلى آخره،معواتاج: ، أي}كَيدكُم ثُم اْئتُوا صفا

منا ومنه، أما نحن فقد وعدنا هذا الملك العطاء الجزيل، وأما هو فينال : ، أي}وقَد َأفْلَح الْيوم مِن استَعلَى{
  .الرياسة العظيمة

قَاَل بْل َألْقُوا فَِإذَا ِحبالُهم وِعِصيهم يخَيُل ِإلَيِه *  ي وِإما َأن نَّكُون َأوَل من َألْقَىقَالُوا يا موسى ِإما َأن تُلِْق{
ِفي وَألِْق ما  * قُلْنَا لَا تَخَفْ ِإنَّك َأنتَ الَْأعلَى *  فََأوجس ِفي نَفِْسِه ِخيفَةً موسى*ِمن ِسحِرِهم َأنَّها تَسعى 

فَُألِْقي السحرةُ سجدا قَالُوا آمنَّا   *يِميِنك تَلْقَفْ ما صنَعوا ِإنَّما صنَعوا كَيد ساِحٍر ولَا يفِْلح الساِحر حيثُ َأتَى
عليه - يقول تعالى مخبراً عن السحرة حين توافقوا هم وموسى ])٧٠ (:سورة طه[ }ِبرب هارون وموسى

، } قَاَل بْل َألْقُوا *وِإما َأن نَكُون َأوَل من َألْقَى{أنت أوالً : ، أي}ِإما َأن تُلِْقي{ :، أنهم قالوا لموسى-السالم
فَِإذَا ِحبالُهم وِعِصيهم يخَيُل ِإلَيِه { ،أنتم أوالً لنرى ماذا تصنعون من السحر، وليظهر للناس جلية أمرهم: أي

سورة [} وقَالُوا ِبِعزِة ِفرعون ِإنَّا لَنَحن الْغَاِلبون{ وفي اآلية األخرى أنهم لما ألقوا }حِرِهم َأنّها تَسعىِمن ِس



 :سورة األعراف[} سحرواْ َأعين النَّاِس واستَرهبوهم وجاءوا ِبِسحٍر عِظيٍم{: ، وقال تعالى])٤٤ (:الشعراء
 وجمعاً ، وكانوا جماً غفيراً}فَِإذَا ِحبالُهم وِعِصيهم يخَيُل ِإلَيِه ِمن ِسحِرِهم َأنَّها تَسعى{: ل هاهنا وقا])١١٦(

  .ن حيات يركب بعضها بعضاًكثيراً، فألقى كل منهم عصاً وحبالً حتى صار الوادي مآل
 }بْل َألْقُوا{ : قوله}قَاَل بْل َألْقُوا فَِإذَا ِحبالُهم*  ن نَّكُون َأوَل من َألْقَىقَالُوا يا موسى ِإما َأن تُلِْقي وِإما َأ{: قوله

 بهذا واءجاهم ف منكر؟ هو فكيف أمرهم بالسحر و،كيف أمرهم باإللقاء وهذا سحر: ال يرد هنا أن يقول قائل
قال ف، ؟من يبدأ:  يقولونإنما نلقي؟ الي أو  نلق: لهون وجاء هو إلظهار المعجزة، فهم ال يقول،إلبطال ما عنده

: ، وهذا أظهر في المعجزة من جهة أن علوق األذهان إنما يكون بما يكون آخراً، واألمر الثانيواءابد: لهم
 بْل َألْقُوا{ :األباطيل هذه الحية ستلتهمه، فقال لهمو به من هذه األمور واءجا بهذا فإن كل ما واءجانهم إذا أ

 به هو سحر واءجا وهذا يدل على أن السحر الذي }بالُهم وِعِصيهم يخَيُل ِإلَيِه ِمن ِسحِرِهم َأنَّها تَسعىفَِإذَا ِح
فهذا سحر التخييل،  }سحرواْ َأعين النَّاِس واستَرهبوهم{التخييل، ويدل على هذا أيضاً في اآلية األخرى 

قول المعتزلة بأن السحر إنما هو من هذا القبيل وما شابهه، مثل معرفة خواص تا كم وال يقال ،فالسحر أنواع
 وال معرفة خواص  تخييالليس وإال فالسحر أنواع منه ما هو سحر حقيقي ، فهذه أنواع من السحر،المواد

 من قبيل السحر الحقيقي، ومنه ما يكونهو هذا وقد يقتل بإذن اهللا، وما شابه ذلك ووهذا قد يمرض المواد، 
خرج من فمه ت يصير الناس يخيل إليهم أن هذا اإلنسان }سحرواْ َأعين النَّاِس{سحر التخييل كما وقع هذا 

نار، أو أن هذا السيف يدخل في جوفه، ويخرج من الجهة األخرى، وليس كذلك، لكن يسحر أعين الناس، 
 وهو ليس ،ا الشيء الذي فعله هذا اإلنسان سحر فيظن من ال خبرة له بأن هذ،ومنه نوع يعتمد على خفة اليد

 لكنه ليس بكفر مخرج من ، إنما هو يعتمد على خفة اليد والمهارة في بعض الحركات، وهذا ال يجوز،بسحر
ولذلك لألسف تجد في بعض محالت  ،هي خدعف، -هذا النوع األخير الذي يعتمد على خفة اليدأعني -الملة، 

 ولربما يتعلم األطفال ،ي ما هو كثير من هذا القبيل، أشياء يتعلمها الطفل ويتحيل بهااأللعاب والعجائب والتسال
دورة في ففي ، -لألسف–بين دوراتهم المهارية   فاصال، بل ربما بعض الكبار يأتون بذلككاتبعض الحر

 السحر هي من قبيل هذا النوع منحركات تعتمد على خفة اليد، فيه بفاصل   المدربيبعض المهارات يأت
     الذي يعتمد على خفة اليد، ومثل هذا يختلف فيه العلماء منهم من يرى أنه كفر؛ لعموم ما ورد في قوله 

وما كَفَر سلَيمان ولَِكن الشَّياِطين {: ، وقوله])١٠٢ (:سورة البقرة[}  نَحن ِفتْنَةٌ فَالَ تَكْفُرِإنَّما{: -تبارك وتعالى-
عواْ يكَفَررحالس النَّاس ونواألقرب أن هذا النوع الذي أطلق على السحر أنه كفر،  ف،])١٠٢ (:سورة البقرة[ }لِّم

 الكفر المخرج من الملة هو ما ال يصل إلى درجة الكفر المخرج من الملة، إنماويعتمد على خفة اليد حرام 
قد،  الع فينفثالمن لشياطين وما أشبه ذلك مخاطبة النجوم، والتقرب إلى افيه كان مثل السحر الذي يكون 

 فهذا هو الكفر المخرج من الملة، وهو -عز وجل-والذي ال يكون إال عن طريق الشياطين، واإلشراك باهللا 
يعزر ، لكنقتل صاحبه حداً، وأما النوع الذي يعتمد على خفة اليد فهذا ال يقتل صاحبه على األرجحالذي ي 

ها، والنوع بيعذه األلعاب المفروض أنها تمنع، وأن الهيئة أو غير الهيئة ال يسمحون ببما يردعه، ولهذا مثل ه
 وكذا هي أشياء كانت إن هذه العصي:  ولهذا بعضهم يقول،اآلخر هو ما يعتمد على معرفة خواص المواد

 فدل على أن }اِسسحرواْ َأعين النَّ{:  يقول-عز وجل- فتحركت بناء على ذلك، لكن اهللا ،محشوة بالزئبق



 وإتباع األوهام مثل الذي يأتي ، في درس األوهامهأما معرفة خواص المواد فقد ذكرتالسحر هو سحر تخييل، 
يغمى عليها من المادة المخدرة، ثم يرميها، و رقبتها فتدوخ ويضغطبمادة مخدرة ويأتي للناس بحمامة 

 ويزعم أنه أحياها بمعرفة خواص ،تطيروالهواء يأخذها وينفضها فتفيق ثم يلقيها في ف ،ها ماتتونيظنو
 إذا وضع في ،نها سكرإ :يقولوتشبه السكر  ويأتي بمادة ،المواد، وهكذا ذلك الرجل الذي كان يأتي بعصا

 فهذه ، انظروا كيف أشعل السكر: فيأتي ويقربها منها ويقول،رأس العصا مادة مقابلة لها يحصل االشتعال
يصدر صوتاً ف ، يعظمه اليهوديوضع على قبة رجٍللنع جهازاً صا الذي جاء ومعرفة خواص المواد، وهكذ

 عليه وألقتت هذا الصغير جاءت الكبار من الطيور ل، فإذا صوص البرا: يقال لهمثل صوت صغار طائٍر
، فتأتي الطيور من هذا النوع  الطير الريح أصدر صوتاً مثل صوت هذاجهاز إذا هبتال ل فجع،الزيتون
 متى مات هذا :، وسأل وأظهر النسك، فوضعه على فتحة في قبة على قبر معظم عندهم،الزيتونوتلقي 

الزيتون ويسقط على القبر، الطيور وتلقى في الوقت الفالني، فصار يفتح هذه في يوم مولده : الحبر؟ فقالوا
السحر و ،السحر أنواعمعرفة خواص المواد، فعلى كل حال أيضاً من  ففتنوا بذلك، فهذا ،فقالوا هذه كرامة

سحرواْ َأعين النَّاِس واستَرهبوهم وجاءوا ِبِسحٍر { : به هو سحر تخييل، وهنا قال اهللا تعالىواءجاالذي 
، وصفه اهللا بأنه عظيم، ؟، فكيف كان هذا السحر عظيماً وهو سحر تخييل])١١٦ (:سورة األعراف[} عِظيٍم

 والحبال فصارت أمام الناس كأنها حيات، من العصي بكميات هائلة واءجا منهالواقع أنه عظيم باعتبار أو
 فهو عظيم بهذا االعتبار، وإال فهو من قبيل سحر التخييل، فهذا الجمع بين هذه ،كأن المكان امتأل بالحياتف

  .اآلية واآلية األخرى، واهللا تعالى أعلم
 ويغتروا بهم قبل أن ،خاف على الناس أن يفتنوا بسحرهم: ، أي}فََأوجس ِفي نَفِْسِه ِخيفَةً موسى{: وقوله

  . أن ألِق ما في يمينك:يلقي ما في يمينه، فأوحى اهللا تعالى إليه في الساعة الراهنة
 خاف أن يلتبس على الناس مل أنهتيح: قيلخاف على الناس أن يفتنوا بسحرهم، ويكون يحتمل أن : قيل

تحول الوادي من وهذا أبعد، ويمكن أنه لما رأى هذا المشهد ، يته كانت العصا وآ،ا بعصيء جاوهمنأباعتبار 
سحرواْ َأعين {: -عز وجل- هائل، ولهذا قال اهللا هاعددوكثيرة جداً، هي  بعضها بعضاً، وإلى حيات يركب

موهبهتَراسحصل له الخوف -المعليه الصالة والس-شديد، فقد يكون موسى الخوف ال :الرهبةو، }النَّاِس و 
 حينما رأى العصا تنقلب إلى حية في البداية -عليه الصالة والسالم-، فموسى -عز وجل-فثبته اهللا رآها لما 

:  له-عز وجل-، حتى قال اهللا ])٣١( :سورة القصص[} ولَّى مدِبرا ولَم يعقِّب{: -عز وجل-خاف، وقال اهللا 
 فكان هذا تطميناً له، وكان مشاهدة هذه قبل أن يذهب إلى }ِإنَّك ِمن الْآِمِنين{ : وقال له}َأقِْبْل ولَا تَخَفْ{

 فيكون قد عرف هذه العصا وكيف يتعامل ،فرعون أشبه ما يكون بالترويض والتطبيق العملي قبل المواجهة
الموقف مفاجئا   فال يكون،فرعون يكون قد تهيأ وأعد نفسهمع  معها في هذه الحال، فإذا جاء إلى المواجهة

سنظهر  :وقاللو أرسله اهللا ف، -عليه الصالة والسالم- فيخاف منها موسى ،قبل أن يشاهدهاحية تنقلب له، ف
 خاف منها كما خاف فرعون، -عليه الصالة والسالم-موسى  لكان ، فصارت العصا حية عظيمة،لك آية

  .اشترك معه في الخوف منهاإذا  مثل هذا ال يكون بذلك التأثيرو



فأوحى اهللا تعالى إليه في الساعة الراهنة أن ألِق ما في يمينك، يعني عصاك، فإذا هي تلقف ما صنعوا، 
  .وذلك أنها صارت تنيناً عظيماً هائالً ذا قوائم وعنق ورأس وأضراس

بر اهللا أخفهذا مأخوذ من اإلسرائيليات وهؤالء أكذب الناس، و قوائم وعنق يحتاج إلى دليل، ت ذاانهكويبقى 
  .نحن نعرف الحية ما هيف حية :إذا قيلفن لها قوائم وعنق وأضراس فهذا يحتاج إلى دليل، كو أما ،أنها حية

بق منها شيئاً إال تلقفته وابتلعته، والسحرة والناس ينظرون إلى  حتى لم تُفجعلت تتبع تلك الحبال والعصي
ن، ووقع الحق وبطل السحر، ولهذا قال ذلك عياناً جهرة نهاراً ضحوة، فقامت المعجزة واتضح البرها

، فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه، ولهم خبرة }ِإنَّما صنَعوا كَيد ساِحٍر ولَا يفِْلح الساِحر حيثُ َأتَى{: ىتعال
بفنون السحر وطرقه ووجوهه علموا علم اليقين أن هذا الذي فعله موسى ليس من قبيل السحر والحيل، 

 كن فيكون، فعند ذلك وقعوا سجداً هللا : مرية فيه، وال يقدر على هذا إال الذي يقول للشيءوأنه حق ال
  ، ولهذا قال ابن عباس ])١٢٢-١٢١ (:سورة األعراف[ }رب موسى وهارون* آمنَّا ِبِرب الْعالَِمين {: وقالوا

  .رة، وفي آخر النهار شهداء بررةكانوا أول النهار سح:  وعبيد بن عمير-مارضي اهللا تعالى عنه-
  .مسألةهذه ال سيأتي ذكرولف في عددهم اختالفاً كثيراً، وهؤالء السحرة اختُ

كانت السحرة سبعين رجالً، أصبحوا :  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
سحرة سجداً رفعت لهم الجنة لما خر ال: روى ابن أبي حاتم عن األوزاعي قالوسحرة، وأمسوا شهداء، 

رأوا منازلهم تبين لهم في :  قال}فَُألِْقي السحرةُ سجداً{: د بن جبير قولهيوعن سع: حتى نظروا إليها، قال
  .سجودهم، وكذا قال عكرمة والقاسم بن أبي بزة

: بعضهم يقولفرائيل، قي عن بني إسلُ هذا ليس محل اتفاق وهذا كله مما تُ"سبعين رجالًكانت السحرة  ": قوله
اثنا عشر : مائة، وبعضهم يقولأربعهم : انوا ثمانين، وبعضهم يقولك: بعضهم يقولوكانوا اثنين وسبعين، 

نظر إلى اتسعمائة ساحر، : ، وبعضهم يقولان ألفوثمان: أربعة عشر ألفاً، وبعضهم يقول: ، وبعضهم يقولاألف
ن ون وسبعااثنأو  ،نو أنهم سبعقدروهمرأوهم  الذين :يقال الف، الف أنإلى ثمانيفرداً هذه األعداد ما بين سبعين 

يلتبس، إال أن هؤالء الكذابين  أن  يمكنالرقم فهذا ! اًثمانين ألففردا إلى سبعين فهذا من ، اًإلى ثمانين شخص
حافلة بهذه  بني إسرائيل تب فاهللا تعالى أعلم بعدد هؤالء السحرة، وكُ،اجين يختلقون مثل هذه األشياءالنفّ

  .األكاذيب
 سماهم سحرة وهم قد تابوا من السحر وآمنوا، هذا باعتبار }فَُألِْقي السحرةُ سجداً{: -تبارك وتعالى-وقوله 

، متى ])٢ (:سورة النساء[} لُواْ الْخَِبيثَ ِبالطَّيِبوآتُواْ الْيتَامى َأموالَهم والَ تَتَبد{: -تبارك وتعالى-ما كان، كقوله 
وابتَلُواْ الْيتَامى حتَّى ِإذَا بلَغُواْ النِّكَاح فَِإن آنَستُم منْهم رشْدا فَادفَعواْ {: -عز وجل-يعطى اليتيم؟ كما قال اهللا 

مالَهوَأم ِهمال،  مع حسن التصرف في الم،البلوغ:  فإنما يعطى إذا تحقق فيه شرطان])٦ (:سورة النساء[ }ِإلَي
وا يبقم لهم ف باعتبار ما سبق وإال :فسماهم يتامى، وقد فارقوا حال اليتم، فصاروا رجاالً، فهنا ألقي السحرة

   .سحرة
 اسم اآلية في الموعد أن على يدل }الزينَِة يوم موِعدكُم قَاَل{: وقوله: - تعالىرحمه اهللا-قال الشنقيطي 

  .زمان



  وفـي أي وقـت؟   السوق مثالً هذا مكان،:يوم الزينة يعنيف وعدهم مكان، ذيالن الموعد   إ: ألن بعضهم يقول  
ال منافاة بين هذا وهـذا،  : فبعض أهل العلم يقولفي أي مكان إذن؟ و يوم عيد، ،ال، هذا زمان  : وبعضهم يقول 

  .عبارةدد الزمان والمكان بهذه ال فيكون ح،هم والمكان الذي يجتمعون فيه سوقُ،فيوم الزينة هو يوم العيد
: قوله في والزمان ،}سوى مكَاناً{: قوله في المكان ذكر ذلك على أشكل مصدر اآلية في الموعد إن قلنا فإن

}موينَِة يال{ قوله عليه أشكل مكان اسم الموعد إن: قلنا وإن }الز وإنما يخلف ال المكان نفس ألن }نُخِْلفُه 
 أشكل زمان اسم الموعد إن: قلنا وإن ،}الزينَِة يوم موِعدكُم اَلقَ{: قوله أيضاً عليه وأشكل الوعد، يخلف
 وللعلماء. الكريمة اآلية هذه في اإلشكال أوجه هي هذه :}سوى مكَاناً{ وقوله ،}نُخِْلفُه ال{: قوله أيضاً عليه
 وبينَك بينَنَا اجعْلفَ{ قوله في الموعد يخلو ال: قال الكشاف في الزمخشري ذكره ما منها أجوبة هذا عن

  ... }موِعداً
نه إ : إذا قيل}اجعْل بينَنَا وبينَك موِعدا لَّا نُخِْلفُه نَحن ولَا َأنتَ مكَانًا سوى{في  اإلشكاالت التي ذكرها ههذ

 يقرأ ،ى كثير من الناسهذه قد تمر علوال نخلفه؟  : فكيف قال،نه مكانإ : مكاناً؟ وإذا قيل:الزمان فكيف قال
مثل هذه األشياء تأتي بالتدبر، ف وال يخطر له في بال، وال يدور في خيال، ،هذه اآليات وال يقف عند هذا

  .ولذلك شتان ما بين قراءة وقراءة
 اآلية هذه في عندي اإلشكال من ذكرنا عما به ُأجيب ما أظهر: -له وغفر عنه اهللا عفا- مقيده قال

 أطراف بين وسطاً أي ،سوى مكاناً يكون وأنه الموعد، مكان تعيين موسى من طلب عونفر أن: الكريمة
 من له البد الوعد ألن ؛ضحى الزينة يوم وأنه الوعد زمان وعين ذلك على وافق موسى وأن ،نابي كما البلد
 فَاجعْل{ :قوله في قال من قول هو إليه المصير عندي يترجح الذي أن فاعلم ذلك علمت فإذا ،وزمان مكان
 كان إذا الموعد ألن ؛موعداً قوله من بدل }مكَاناً{ وقوله الوعد، مكان أي مكان اسم إنه }موِعداً وبينَك بينَنَا
 ووجه ،هذا على }نُخِْلفُه{ ضمير في إشكال وال ،بدال }مكَاناً{ كون فاتضح ،المكان نفس هو صار مكان اسم
 منه، الفعل كاشتقاق المصدر من مشتق المكان اسم أن: الصرف فن في لمعروفا أن عنه اإلشكال إزالة
 مكان والموعد الجلوس، مكان والمجلس النزول، مكان مثالً فالمنزل ،ومكان مصدر عن ينحل المكان فاسم
 ىإل راجع }نُخِْلفُه ال{ قوله في فالضمير المكان اسم مفهوم في كامن المصدر أن لك اتضح فإذا ،الوعد

 هو اعِدلُوا{ :قوله في الفعل مفهوم في الكامن للمصدر كرجوعه المكان، اسم مفهوم في الكامن المصدر
بى َأقْر{ فقوله ])٨: (سورة المائدة[ }ِللتَّقْووِدلُوا{ من المفهوم العدل: أي }هال{: تعالى قوله وكذلك }اع 
إضافي مركب فمعناه الوعد، مكان ألنه ؛الموعد هو الذي نالمكا اسم مفهوم في الكامن الوعد :أي ،}نُخِْلفُه 
  .}نُخِْلفُه ال{ في الضمير مرجع وهو ،الوعد لفظ جزأيه وآخر
 قَاَل{: موسى عن قوله أن فاعلم ،لموسى قاله فرعون أن اهللا أخبر الذي الكالم هذا معنى عرفت فإذا

كُمِعدوم موينَِة ي{ :بقوله الوعد زمان تعيين وزاد ضمناً، فرعون طلب على وافق أنه على يدل }الزكُمِعدوم 
موينَِة يهذا بعد العلماء ذكرها التي األوجه وأقرب ،صوابه لنا ظهر الذي هو هذا. ذلك في إشكال وال }الز 

 نصوبم }مكَاناً{و للمصدر، راجع }نُخِْلفُه ال{ فـ وعليه مصدر اآلية في الموعد إن: قال من قول عندي



 أحد أو }موِعداً{ هو الذي المصدر مفعول بأنه المكان بونص، سوى مكاناً نادِع :أي ،الموعد عليه دل بفعل
  .أعلم تعالى واهللا -لي يظهر فيما- صواب غير }اجعْل{ مفعولي

سين  بضم ال}سوى{: ، قرأه ابن عامر وعاصم وحمزة}مكاناً سوى{: وقوله تعالى في هذه اآلية الكريمة
  .القراءتين واحد كما تقدموالباقون بكسرها، ومعنى 

، لكن اسم المكان كما قال كامن فيه معنى  الموعد باعتبار أنه مكان الوعد}اجعْل بينَنَا وبينَك موِعدا{
الوعد، ال نخلف وإنما كان،  ليس بإخالف الم}اجعْل بينَنَا وبينَك موِعدا لَّا نُخِْلفُه{المصدر، فهو مكان الوعد 

 }لَّا نُخِْلفُه{:  ولهذا قال بعده،الوعد هو المصدر، والموعد اسم مكانفالمصدر الكامن في اسم المكان، وهو 
  .يكون بهذا قد جمع بين هذا وهذاو، -الموعد–يعني الوعد الكامن في اسم المكان 

  
: ، ذكرت قبل يومين قراءة])١٨ (:سورة طه[} ى غَنَِميوَأهشُّ ِبها علَ{: -تبارك وتعالى- في قوله :تنبيه

بل منسوبة إلى ليست قراءة متواترة و، أخطأت، نافع أو ، قلت هذه قراءة ابن كثير أو ابن عامر}أهس{
   .، وعكرمةالنخعي

  
   في صغره بين تمرة وجمرة؟ -عليه السالم-ير موسى هل خُ: فائدة

 وإن وجدت بعض الجمل ،ى عن بني إسرائيل متلقً-ماهللا عنهرضي ا- ابن عباس عنحديث الفتون الطويل 
 به،  فرعون هموذلك أنمرتين ولؤلؤتين، ج أنه خير بين :جاءت في بعض األحاديث الصحيحة، لكن ورد فيه

، ؟ه يصرعني ويعلونيأما رأيِت:  ما الذي حملك على ذلك؟ ماذا رأيت من هذا الصغير؟ قال:امرأتهقالت ف
 الجمرتين  إن اختار: وقالت،مرتينج بين لؤلؤتين وه وعرضت عليه أن يخير،ل وال يفهمفذكرت أن هذا طف

  . فمنعه من ذلك؛ لئال يحترق، وإن اختار اللؤلؤتين فهو يفهم، فأراد أن يأخذ الجمرتين،فهو بريء
ى عن أنه خير بين تمرة وجمرة، وهذا كأنه متلقً: هذا الذي في حديث الفتون، لكن جاء عن بعض التابعين

ن إ :ما عندنا شيء نستطيع أن نستند إليه فنقولوبني إسرائيل، بمعنى أنه ال يثبت في هذا شيء يعتمد عليه، 
  .خبار ال يعول عليها، واهللا أعلمهذه األوهذا هو الذي حصل، 

 إليه، وهذا نلتفت ن ل}فاقض ما أنت قاض{ كانوا سحرة ثم بعد ذلك ،هذه النقلة لهؤالء السحرة: سؤال
  ؟...يماناإل

هؤالء عتاة وسحرة، والسحرة هم من أقذر الناس نفساً، وأخبثهم طوية، وستوقف اإلنسان كثيراً، يهذا موضع 
ن لنا ألجراً إن أئ{ :ويأتون ويتحولون بهذه اللحظة بعدما كانوا يرجون عائدة فرعون ويؤكدون هذا ويسألونه

 ثم ،من خالف وتقطيع األيدي واألرجل ،هم بالصلب ويتوعد، ثم يهددهم، مباشرة يسجدون}كنا نحن الغالبين
ِإنَّا آمنَّا ِبربنَا ِليغِْفر لَنَا خَطَايانَا وما َأكْرهتَنَا علَيِه ِمن السحِر واللَّه خَير {: يقفون أمامه بكل ثبات ويقولون له

ِإنَّه من يْأِت ربه مجِرما فَِإن لَه جهنَّم {علومات ، ثم عندهم من المفاهيم الصحيحة والم])٧٣ (:سورة طه[} وَأبقَى
هذا يعتمد فأنهم سجدوا ورأوا منازلهم في الجنة من ما ذكر أما و ،])٧٤( :ه طسورة[ }لَا يموتُ ِفيها ولَا يحيى

كون في جهنم، وال  شيء، فكيف جاءتهم مثل هذه األشياء؟ أنه يوليس عندنا فيهعلى األخبار اإلسرائيلية 



، وأن المؤمن يكون في حال أخرى، له الدرجات العلى، وذكروا الجنة وما فيها من ايموت فيها وال يحي
 منك ومن ثوابك ومن عذابك ووعدك ووعيدك، فمن أين جاءهم هذا : يعني}واللَّه خَير وَأبقَى{ :النعيم، قالوا

 ،-عز وجل-لقتل بهذه الطريقة في سبيل طلب مرضات اهللا وا الموت، واآثرالثبات العظيم أمام فرعون و
والرجل منا ينشأ على اإلسالم ونحو ذلك وال يكون عنده من الثبات ما يداني ثبات هؤالء السحرة، كيف 

يحولها و  شيئاً عظيما،وهذا يدل على أن اإليمان يفعل في النفوس!  هذا أمر عجيب!تحولوا إلى هذه الحال؟
 على أقذر لسحر،تربوا على افقد ما بعد السحرة شيء، ف من أخبث الناس نفساً،  صاحبهايقلبها ولو كانو

الساحر يكتب القرآن بدم ف أقذر األشياء من كل وجه، ،لك أن تتصور هذه الكلمة إلى أين تبحر معكواألشياء، 
، ويعيش بين يعيش بين الكالب، وفي الكهوف وفي المقابرو المصحف على األقذار،  أوراقيضعوالحيض، 

القذر، وال يتنزه وال يتطهر من النجاسات، ويفعل الفواحش بجميع أشكالها، ويتقرب إلى الشياطين ويعبد غير 
، هذا يدل على أن ! يتحول إلى هذا الثباتثم ،هم ظاهراً وباطناًئمن أوسخ الناس وأسوفهو ، -عز وجل-اهللا 

إذا هذا اإليمان الحقيقي المؤثر ف في لحظات، ربماء آخر واإليمان يفعل بالنفوس أشياء عجيبة فيحولها إلى شي
  .خالطت بشاشته القلوب


