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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٤(سورة األعراف 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

رةُ ِفرعون قَالْواْ ِإن لَنَا َألجرا ِإن كُنَّـا         وجاء السح  {: في تفسير قوله تعالى    -رحمه اهللا تعالى  -قال المفسر   
 الْغَاِلِبين ننَح *    ِبينقَرالْم لَِمن َإنَّكُمو ميخبر تعالى عمـا تـشارط عليـه         ]سورة األعراف ) ١١٤-١٣[( }قَاَل نَع 

هم وليعطيـنهم   يبنِّث إن غلبوا موسى لي    -عليه السالم -فرعون والسحرة الذين استدعاهم لمعارضة موسى       
  .عطاء جزيالً، فوعدهم ومنّاهم أن يعطيهم ما أرادوا، ويجعلهم من جلسائه والمقربين عنده

  : بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد
سـورة  ) ١١٣ [(}نَحن الْغَـاِلِبين  ِإن لَنَا َألجرا ِإن كُنَّا      { :في هذه اآلية    عن قول السحرة   -تبارك وتعالى -فقوله  

وا به بصيغة خبرية ليتوثقوا منه، وكأنه شيء قريب المنـال، أو أنـه شـيء    ء جااً يكون هذا تقرير  ]األعـراف 
 وفـي   ،-صلى اهللا عليه وسـلم    -لنا أجر إذا كنا نحن الذين غلبنا موسى         : يتوقعونه أو يثقون بحصوله، فقالوا    
هل تعطينا أجراً؟ :  أي أنهم يسألونه]سورة الـشعراء ) ٤١[( }َأِئن لَنَا لََأجرا{ هاماآلية األخرى جاء بأسلوب االستف   

والفرق بين القراءتين ظاهر، لكن هذه اآلية وإن لم تكن بصيغة االستفهام إال أن المقام والسياق يشعر به، فهم                   
 كأنهم يـشترطون ذلـك عليـه        ]سورة األعراف ) ١١٣[( }ِإن لَنَا َألجرا ِإن كُنَّا نَحن الْغَاِلِبين      {: يقولون لفرعون 

  .فجاءوا به على صيغة الخبر
قَـاَل َألْقُـواْ   * قَالُواْ يا موسى ِإما َأن تُلِْقي وِإما َأن نَّكُون نَحن الْملِْقين{ -لعنه اهللا-فلما توثقوا من فرعون    

 هذه مبـارزة  ]سورة األعراف) ١١٦-١٥ [(}ستَرهبوهم وجاءوا ِبِسحٍر عِظيٍمفَلَما َألْقَواْ سحرواْ َأعين النَّاِس وا   
قبلك، كمـا   :  أي }ِإما َأن تُلِْقي وِإما َأن نَّكُون نَحن الْملِْقين        {: في قولهم  -عليه السالم -من السحرة لموسى    
 :-عليه الـسالم  - فقال لهم موسى     ]سورة طـه ) ٦٥[( }قَىوِإما َأن نَّكُون َأوَل من َألْ     {: قال في اآلية األخرى   

  . أي أنتم أوالً]سورة األعراف) ١١٦[( }َألْقُواْ{
مـستعدون   يدل على شدة ثقتهم بأنفسهم وأن ما سيأتي بـه         } ِإما َأن تُلِْقي وِإما َأن نَّكُون نَحن الْملِْقين       {: قولهم

  .إلبطاله، فهم واثقون من أنفسهم تماماً
عتاده من يتبارون من أهل العلوم أو الصناعات     اإنهم قالوا ذلك من باب األدب الذي        : ومن أهل العلم من يقول    

تسأل أو أسأل؟ لكن هذا     :  كما يقال في المناظرة مثالً     ،أو األعمال المختلفة إذا كانوا في مقام التباري والتنافس        
ال فإنه يطلب شيئاً معيناً؛ ألنه قد رتب عليه أمراً آخر، فيخـاف             ال يقوله إال من كان واثقاً بنفسه تمام الثقة، وإ         

  .أن يفوته
 ليرى الناس صنيعهم ويتأملوا، فإذا فرغوا من بهرجهم ومحالهم جاءهم           -واهللا أعلم -قيل الحكمة في هذا     
بعد التطلب له واالنتظار منهم لمجيئه فيكون أوقع في النفوس، وكذا كانالحق الواضح الجلي .  
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ليكـون  : وا أنتم، فيقول  ءابد: -صلى اهللا عليه وسلم   - يعلل لماذا قال لهم موسى       -رحمه اهللا -فظ ابن كثير    الحا
  .ذلك أوقع في نفوس الناس، باعتبار أنهم يرون البهرج ثم بعد ذلك ينتظرون ماذا سيلقي موسى

يكون الحق هو آخر مـا      إنه أراد أن    : -وكل هذا وجه ظاهر واهللا تعالى أعلم      -ويمكن أن يقال بعبارة أخرى      
يالمس أو يصادف أو يراه الناس؛ فإنه يعلق في آذان الناس عادة آخر ما يرون، ولذلك فالنهايات معتبرة فـي        
كل شيء، فمن كانت نهايته سيئة فال عبرة بحسن بدايته، فلو أن إنساناً دعا ناساً وأكرمهم ثم في آخر المجلس                    

لك اإلساءة التي نسخت كل اإلحسان، وهكذا فـي كـل شـيء يبقـى             أساء إليهم فإن الذي يعلق في األذهان ت       
واهللا تعـالى   - أراد   -عليه الـسالم  –اإلنسان يعلق في ذهنه ما كان في آخر المطاف، أو آخر األمر، فموسى              

 أن يكون آخر ما يقع عليه أبصار الناس وآخر ما يقفون عليه هو الحق؛ ليكون هو العالق في األذهان؛                    -أعلم
دمه ينتقل إلى الذاكرة ويختزن فيها وقد يفوت منه ما يفوت فإذا جاء بعده أخـذ نـصيباً مـن األول،     ألن ما تق  
 فإذا كثرت األشياء أنسى بعضها بعضاً، وما يأتي ثانياً فالعادة أنه يذهل عن الذي قبله، فالمقـصود أن                   ،وهكذا

  . واهللا أعلم،س أراد أن يكون الحق هو آخر ما يراه النا-صلى اهللا عليه وسلم-موسى 
إلـى   خيلـوا :  أي ]سورة األعـراف  ) ١١٦[( }فَلَما َألْقَواْ سحرواْ َأعين النَّاِس واستَرهبوهم     { :ولهذا قال تعالى  

  .األبصار أن ما فعلوا له حقيقة في الخارج ولم يكن إال مجرد صنعة وخيال
 هو مـن بـاب   -صلى اهللا عليه وسلم-على موسى  السحرة الذين أرادوا أن ينتصروا به       السحر الذي جاء به     

الـسحر  : بعض أهل العلم يقـول ، فلكن ليس معنى ذلك أن السحر بجميع أنواعه من هذا القبيل     ،  سحر التخييل 
هـذا   ن مثالً أيتراءى لإلنسان فإنما هو تخييل وتزييف    و ال حقيقة للسحر   فقط بمعنى أنه     سحر أعين الناس  هو  

 ويجعله معلقاً بالهواء    يرفع اإلنسان فمثالً من   ،   تخييل، لكن ليس كل السحر تخييالً      ذافهيدخل حديدة في جوفه،     
الشياطين هـي    كون وقد ت  ،هو ليس كذلك   للناس و   قد يكون تخييالً    هذا -كما تعرض بعض القنوات الفضائية    -

يبطـل عمـل   يث  ح،يسقطفإن هذا المعلق  جاء أحد وذكر اهللا، وقال رقية أو نحو ذلك          إذا  ولذلك  التي ترفعه،   
فلمـا حـصل   ناس كانوا يرتفعون بالهواء ويطيـرون   كما حصل أل ويتخلى عنه الشيطان الذي يحمله     الساحر

  .تحطمت عظامهوسقط وتكسر اهللا لما ارتفع لبعض من ورث ذلك عن أبيه وذكر 
ـ           من سحرة فرعون     الذي وقع والمقصود أن السحر     ا لـه   كان من قبيل سحر التخييل، وإال فإن السحر منه م

هـل  :  مثل بقى بعض التفاصيل  تلكن   -عز وجل -، وقد يقتل بإذن اهللا      -عز وجل -مرض بإذن اهللا    يو ،حقيقة
ماء تكلموا عليها لكن    هذه مسائل العل    ال؟ م أ مثل تغيير اإلنسان إلى بهيمة فعالً     يستطيعون تغيير حقائق األشياء     

 هو من قبيل سـحر  -صلى اهللا عليه وسلم-للنبي  وقع الذي وبالنسبة للسحر أن السحر له حقيقة،  يبقى األصل   
  .لييالتخ

 وَألِْق ما ِفي يِميِنك تَلْقَفْ ما     * قُلْنَا لَا تَخَفْ ِإنَّك َأنتَ الَْأعلَى      *فََأوجس ِفي نَفِْسِه ِخيفَةً موسى    { :كما قال تعالى  
  .]سورة طـه) ٦٩-٦٧[( }ِحر حيثُ َأتَىولَا يفِْلح السا صنَعوا ِإنَّما صنَعوا كَيد ساِحٍر

: ألقوا حباالً غالظاً وخشباً طواالً، قـال      : -رضي اهللا تعالى عنهما   -بن عيينة عن ابن عباس       روى سفيان 
  .فأقبلت يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى
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 وكيف كانت   ها، وكم ي ألقو ت في األشياء ال    ذكرت عجيبة وغريبة مور  أهناك  فاإلسرائيليات في هذا ال تحصى،      
  .مثل هذه اإلسرائيليات ال يعول عليهاتمأل الوادي، لكن 

}          ْأِفكُونا يتَلْقَفُ م فَِإذَا ِهي اكصَألِْق ع ى َأنوسنَا ِإلَى ميحَأوو *  بقُّ والْح قَعفَو   لُونمعا كَانُواْ يواْ * طََل مفَغُِلب
اِغِرينواْ صانقَلَبو نَاِلكُأ *هواِجِدينةُ سرحالس لِْقي* الَِمينالْع نَّا ِبِربقَالُواْ آم *ونارهى ووسم ب١١٧[( }ر-

  .]سورة األعراف) ١٢٢
في ذلك الموقف العظيم الـذي فـرق اهللا          -عليه السالم - عبده ورسوله موسى     يخبر تعالى أنه أوحى إلى    

سـورة  ) ١١٧[( }فَِإذَا ِهـي تَلْقَـفُ  { ما في يمينه وهي عصاهيأمره بأن يلقي     -تعالى فيه بين الحق والباطل    
  . وهو باطلما يلقونه ويوهمون أنه حقٌ:  أي]سورة األعراف) ١١٧[( }ما يْأِفكُون{تأكل :  أي]األعراف

 ال يخفى ما    ، والتعبير بالمضارع   وهذا يدل على التكثير    )فقَّتلَ(أخرى متواترة، وهي قراءة األكثر      وفي قراءة   
صورة كأنك تطالعها وتشاهدها وأنت تسمع هذا السياق والخبـر عمـا   بيدل عليه؛ ألنه يصور األمر الماضي       

  .حصل
فجعلت ال تمر بشيء من حبالهم وال من خـشبهم إال التقمتـه،         : -رضي اهللا تعالى عنهما   -قال ابن عباس    

رب * آمنَّا ِبِرب الْعـالَِمين   { : فخروا سجداً وقالوا   ،ليس هذا بسحر   فعرفت السحرة أن هذا شيء من السماء      
ونارهى ووسسورة األعراف) ١٢٢-١٢١[( }م[.  

لوادي قليل وال كثير    بارى   واحدة واحدة حتى ما ي     جعلت تبتلع تلك الحبال والعصي     :وقال محمد بن إسحاق   
لُواْ آمنَّـا ِبـِرب     قَـا { ، ووقع الـسحرة سـجداً      في يده كما كانت    امما ألقوا، ثم أخذها موسى فإذا هي عص       

الَِمينالْع* ونارهى ووسم بما غلبنااً لو كان هذا ساحر]سورة األعراف) ١٢٢-١٢١[( }ر .  
 فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فاغر فاه، يبتلع          ،أوحى اهللا إليه أن ألق عصاك     : وقال القاسم بن أبي بزة    

  .وسهم حتى رأوا الجنة والنار وثواب أهلهماءفما رفعوا رلقي السحرة عند ذلك سجداً  فُأ،حبالهم وعصيهم
؛ ألنه له حكم الرفع : حتى لو قيل   أنهم رأوا الجنة والنار، لكن مثل هذا         ورد في بعض اآلثار عن بعض السلف      

تـساءل   قـد ي   اً فإن هذا يكون في حكم المرسل، لكن لو أن ذلك صح فهو يفسر أمر              لم يؤخذ من اإلسرائيليات   
 أن هؤالء سحرة وهم أسوأ الناس وأظلم الناس نفوساً، وأبعد النـاس عـن              وذلك -وراد تماماً هو  و- هنا   عنه

الخير، وهو جاء بكل سحار عليم، وهؤالء السحرة بهذه المثابة وبهذه المنزلة معناها أنه جاء بأقذر مـن فـي                
يل التي جاءت بعده في هـذه  والعجيب أن التفاص  ،  مصر وأظلم الناس نفوساً وقلوباًَ وأبعدهم عن الحق والهدى        

) ٧٣[( }ِإنَّا آمنَّا ِبربنَا ِليغِْفر لَنَا خَطَايانَا وما َأكْرهتَنَا علَيِه ِمن السحِر واللَّه خَير وَأبقَـى  {االسورة وفي غيره 
ومن يْأِتِه مْؤِمنًـا قَـد عِمـَل     *وتُ ِفيها ولَا يحيى  ِإنَّه من يْأِت ربه مجِرما فَِإن لَه جهنَّم لَا يم         { و ]سورة طـه 

وتفاصيل من أين عرفوها بهـذه       ]سورة طـه ) ٧٦-٧٤[( }جنَّاتُ عدنٍ * الصاِلحاِت فَُأولَِئك لَهم الدرجاتُ الْعلَى    
  !اللحظات؟

، كيف عرفوا هذه التفاصـيل العجيبـة،        ما الذي وقع للسحرة   :  اآليات وأقول  أنا كنت أقف دائماً عند مثل هذه      
ذا الثبات  كيف كان منهم ه    من أين عرفوا هذه التفاصيل كلها و       ؟أبعد الناس عن الخير    و وهم أظلم الناس نفوساً   

فَُألِْقي السحرةُ سجدا قَـالُوا آمنَّـا       { :ب بالفاء في بعض اآليات كقوله     عقّ -تبارك وتعالى –ثم إن اهللا    ،  ؟العظيم
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بى  ِبروسمو وناروثبتوا  ،مجرد ما رأوا هذا خروا سجداً     ب م أنه  أي فيدل على المباشرة   ]سورة طـه ) ٧٠([ } ه 
قَاَل نَعـم  * َأِئن لَنَا لََأجرا ِإن كُنَّا نَحن الْغَاِلِبين{ :كانوا يقولونهم قبل لحظات   أمام من؟ و  ، و هذا الثبات العظيم  
 عند فرعون وهـم إنمـا     اًي يستطيع أن يكون مقرب    ذمن ال ف ]سورة الشعراء ) ٤٢-٤١[( }لْمقَرِبينوِإنَّكُم ِإذًا لَِّمن ا   

كل أمراض الدنيا موجودة في نفـوس هـؤالء العتـاة مـن             ف وا لطمع، وال تسأل عن اآلفات واألمراض      ءجا
ـ ال وعلى غير الشريف، والتهافت على الدنياالسحرة، من الحسد والتنافس    هـذا  فذر األشـياء،  توصل إليها بأق

،  فـي الـرد   وهذه التفاصيل،إلى هذا الثبات العظيم، وهذا الرد البليغمع كل ذلك يتحولون مباشرة   معروف، و 
 أن هؤالء لما رأوا     ، أي  جواباً  هذا فقد يكون   أو الجنة والثواب   أنهم رأوا الجنة والنار   لو صح    كيف عرفوها؟ ف

 ،كما حصل لفرعون  ، وال يؤمن  قد يرى آية  اإلنسان   ف ت العظيم، باالجنة ذكروا هذه األشياء وحصل لهم هذا الث       
لنفـوس   يكـون ل   ة أو المغالبة  موقفهم ال يقل عن موقف فرعون؛ ألنه في مقام المباراة والمناظرة أو المحاج            ف

العلماء في الفقـه إذا حـصل       ف هم أوسخ الناس،     نيالسحرة الذ حضور كبير عند العلماء بالشريعة فضالً عن        
ه يحتج بأشياء هو    تجد، و ولذلك تجد الوجه يحمر   لحظوظ النفس حضور كبير،      تناظر أو نحو ذلك يكون       بينهم

ربما رد اآلية أو الحديث     مع ذلك يتمسك بها و     وال يرى أنها تصلح متمسكاً في االحتجاج، و        ال يرتضيها أصالً  
يصل األمر إلى   أنه  :  وجماعة -كابن قدامة والجويني  -في مقام المناظرة والطيش ونحو ذلك، بل ذكر بعضهم          

فإذا كـان  ! من الغضب أثناء المناظرة وهم علماء    ربما قذفه في عرضه وأمه      أن الرجل يأخذ بلحية صاحبه، و     
ام فرعون وأمام الناس في وا أم ء فتصور سحرة جا   ،هذا يحصل بين علماء في مقام المناظرة في أمور شرعية         

ذلك فقط  بل    هزيمة ساحقة، وليس    ن يتفرجون فرأوا    وهم جالس ة و جازأ  ذلك اليوم في   مالعالَيوم عيد حيث إن     
  .اهللا أعلم، و لم يؤمنواحتى لو وسيكون مآلهم القتل خذلتموني: حيث سيقول لهم سيسحقهم  فرعونالقضية أن
 وأأيـام   خـالل   توقع أنه يكـون     ي فهل   ليس لهم صنعة إال السحر    ا  هؤالء الناس حينما أتو   أن  ذلك   أضف إلى 

ج أن يبدأ من الصفر     يحتامثل هذا   ؟   كأن يتحول إلى فقيه أو عالم أو نحو ذلك          في مجاالت أخرى   اًحناجشهور  
 اهفـسم  منـه  اًي أفرد جـزء في كتاب التنكيل الذ  -رحمه اهللا - اليماني   يلشيخ المعلم افإن  ، ولهذا   في الكتاتيب 

ومنهم من يكون لـه فـي   ": قال فق،فصالً في غاية األهمية في أسباب رد الح        ذكر" القائد إلى تصحيح العقائد   "
الباطل شهرة ومعيـشة، فالـساحر لـه        يفم   أي أن بعض الناس يردون الحق؛ ألن له        "الباطل شهرة ومعيشة  

 التي كانـت لـه   األضواء شهرته وعنى ذلك أن الحق وأعلنه فماتبع ر في باله أنه إذا فهو يقدشهرة وله معيشة 
اً ال يجد لـه وظيفـة إذ ليـست عنـده            فقيرا من الناس وسيصر     ي يأخذه تال وستذهب معها األموال     ،ستذهب
  .مؤهالت

ى ذلك أن الحق ظهـر      معنصاحب الحق ف   الحق أو اتبعت     إذا أعلنتُ :  مثالً يقول أخرى ف  ومنهم من يقدر أشياء   
 وهذا باب مـن     ،؟ ويجيء الحق على يده    كيف يفضل علي   فكيف أقر له بهذا إذ       صار له فضل علي   على يده و  

 علـى  نـي كنـت  أعنى ذلك إن ما مع اآلخر هو الحق فم: إذا قلت: يقولأخرى ف ثم يقدر أشياء   لحسد،أبواب ا 
قومي كلهم على   واألهل والعشيرة   حسب بل   وليس ذلك ف  ! حتى شابت مفارقي  الذي ذهب     عمري طولالباطل  

 الحق، وردها ولـو     الباطل، إذاً ما هو الحل؟ اإلصرار على هذا الباطل والتمسك به ومكابرة األدلة وبراهين             
  !كانت أوضح من الشمس
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 ولـم  أنهم كانوا على باطـل لحظة  ومع ذلك أقروا في  هذه األمور كلها مجتمعة لهؤالء السحرة     والمقصود أن   
 عن مشاهدةفرعون غيبة : لقيلغياب فرعون حصل منهم هذا الرجوع إلى الحق في   ولو كان    ،يبالوا بفرعون 
حاضر بكـل مـا   وهو  أمامه   العجيب أن هذا كله حصل       وس وأثراً لكن  ذلك أخف وطأة في النف    الحدث جعلت   

كل هذه األمـور مجتمعـة تجعلهـم يتمـسكون بالباطـل      ، فعنده من إمكانية في الحضور من جنده ووزرائه       
في لحظات رجعوا إلى الحق وصاروا أناسـاً        الذي حدث أنهم     لكن   -صلى اهللا عليه وسلم   -ويكابرون موسى   

  . مقرين بالحقفسجدوا هللا خاضعين تهذبينم
قَاَل ِفرعون آمنتُم ِبِه قَبَل َأن آذَن لَكُم ِإن هذَا لَمكْر مكَرتُموه ِفي الْمِدينَِة ِلتُخِْرجواْ ِمنْهـا َأهلَهـا فَـسوفَ                     {

ونلَمألُ    * تَع ِخالٍَف ثُم نلَكُم مجَأرو كُمِديَأي نُألقَطِّعِعينمَأج نَّكُملِّبص* وننقَِلبنَا مبِمنَّا * قَالُواْ ِإنَّا ِإلَى ر ا تَنِقممو
ِلِمينسفَّنَا متَوا وربنَا صلَينَا َأفِْرغْ عباءتْنَا را جنَا لَمباِت رنَّا ِبآيآم سورة األعراف) ١٢٦-١٢٣ [(}ِإالَّ َأن[.  

وما أظهره للناس    -عليه السالم - السحرة لما آمنوا بموسى      -لعنه اهللا - فرعون   د به  توع عما يخبر تعالى 
 ]سورة األعـراف  ) ١٢٣[( }ِإن هذَا لَمكْر مكَرتُموه ِفي الْمِدينَِة ِلتُخِْرجواْ ِمنْها َأهلَها        { :من كيده ومكره في قوله    

ِإنَّه { :ذلك، كقوله في اآلية األخرى ب منكم   ورضاًمنكم   غلبته لكم في يومكم هذا إنما كان عن تشاور           إن :أي
  رحالس كُملَّمالَِّذي ع كُمسورة طـه) ٧١[( }لَكَِبير[؛ أن هذا الذي قاله من أبطل الباطل وهو يعلم وكل من له لب 

 والحجج وأظهر المعجزات الباهرة  بمجرد ما جاء من مدين دعا فرعون إلى اهللا-عليه السالم-فإن موسى 
القاطعة على صدق ما جاء به، فعند ذلك أرسل فرعون في مدائن ملكه ومعاملة سـلطنته، فجمـع سـحرة     

مصر ممن اختاره هو والمأل من قومه، وأحضرهم عندهم ووعدهم بالعطاء ببالد متفرقين من سائر األقاليم    
ذلك والتقدم عند فرعـون،     الجزيل، ولهذا قد كانوا من أحرص الناس على ذلك وعلى الظهور في مقامهم              

ال يعرف أحداً منهم وال رآه وال اجتمع به، وفرعون يعلم ذلك، وإنمـا قـال هـذا          -عليه السالم -وموسى  
 ]سورة الزخـرف  ) ٥٤[( }فَاستَخَفَّ قَومه فََأطَاعوه  { :تستراً وتدليساً على رعاع دولته وجهلتهم كما قال تعالى        

  .ل خلق اهللا وأضلهمه من أج]سورة النازعات) ٢٤[( } ربكُم الَْأعلَىَأنَا{ :فإن قوماً صدقوه في قوله
رضي اهللا  - من الصحابة     بإسناده المشهور عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما        هوقال السدي في تفسير   

التقى :  قال]رة األعرافسو) ١٢٣[( }ِإن هذَا لَمكْر مكَرتُموه ِفي الْمِدينَةِ { :في قوله تعالى   -م أجمعين تعالى عنه 
أرأيتك إن غلبتك أتؤمن بي وتشهد أن ما جئت بـه           :  وأمير السحرة فقال له موسى     -عليه السالم -موسى  

آلتين غداً بسحر ال يغلبه سحر، فو اهللا لئن غلبتني ألؤمنن بك وألشـهدن أنـك حـق،                  : حق؟ قال الساحر  
  .فلهذا قال ما قال: ا، قالواموفرعون ينظر إليه

ال يقال من جهة الرأي، فإن لم يكن مـأخوذاً  إنه مما  لو صح إسناده ف حال هذا عن السدي، ومثل هذا     ى كل   عل
  .أصالً، فاهللا أعلم عن بني إسرائيل فإنه يكون له حكم الرفع، لكن طريق السدي ال تصح

  . مكر:التدبير بخفاء يقال له ف، يعني خطة مبيتة]سورة األعراف) ١٢٣[( }لَمكْر مكَرتُموه ِفي الْمِدينَِة{ :وقوله
في نتم   هذا المكر حيك حينما ك      يكون المعنى أن    يحتمل أن  ]سورة األعراف ) ١٢٣[( }مكَرتُموه ِفي الْمِدينَةِ  { :قوله

، يعني هي خطة اتفقتم عليها في المدينة        هاوقع في  بمعنى أن هذا المكر      ظرفاً للمكر المدينة  المدينة، يعني تكون    
 يعني أنكم دبرتم أمـراً      ]سورة األعراف ) ١٢٣[( }لَمكْر مكَرتُموه ِفي الْمِدينَةِ   { صر، ويحتمل أن يكون   ي هي م  تال
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ـ   ؛ وعلى هذا ال يكون المعنى أن         ضد البلد وأهل البلد     أو ، من أهل المدينة   ضد هؤالء الناس   سج المكر وقع ونُ
 المقصود أن هذا مكر موجه إلى البلـد وأهـل البلـد   أي أن داخل المدينة، وهذا هو األقرب واهللا تعالى أعلم،         

  . واهللا أعلم]سورة األعراف) ١٢٣[( }ِلتُخِْرجواْ ِمنْها َأهلَها{
تجتمعوا أنتم وهو وتكون لكـم دولـة وصـولة          :  أي ]سورة األعراف ) ١٢٣[( }ِلتُخِْرجواْ ِمنْها َأهلَها  { :وقوله

  .خرجوا منها األكابر والرؤساءوتُ
هدى وال نبوة وال رسالة     دعوة وال وحي وال     لة  أوليست مس أنتم فقط تريدون السلطة     : يريد أن يقول  يعني هو   
  .وال شيء

:  أي ]سورة األعراف ) ١٢٣[( }فَسوفَ تَعلَمون  {وتخرجوا منها األكابر والرؤساء وتكون الدولة والتصرف لكم       
 يعنـي  ]سورة األعراف) ١٢٤[( }يِديكُم وَأرجلَكُم من ِخالٍَفُألقَطِّعن َأ{ :ما أصنع بكم، ثم فسر هذا الوعيد بقوله       

يقطع يد الرجله اليسرى أو بالعكسل اليمنى ورج.  
}ِعينمَأج نَّكُملِّبُألص ذُوِع النَّخِْل{ : وقال في اآلية األخرى}ثُمعلى الجذوع:  أي]سورة طـه) ٧١[( }ِفي ج.  

لب وأول من قطع األيدي واألرجل من خـالف     من ص  وكان أولَ : -ى عنهما رضي اهللا تعال  -قال ابن عباس    
  .فرعون

ليه راجعون وعذابه أشـد     قد تحققنا أنا إ   :  أي ]سورة األعراف ) ١٢٥[( }ِإنَّا ِإلَى ربنَا منقَِلبون   { :وقول السحرة 
 اليوم   فلنصبرن ،ن نكالك  ونكاله على ما تدعونا إليه اليوم وما أكرهتنا عليه من السحر أعظم م             من عذابك 

منـا  ع:  أي]سورة البقـرة ) ٢٥٠[( }ربنَا َأفِْرغْ علَينَا صبرا{:  لنخلص من عذاب اهللا، ولهذا قالوا  ؛على عذابك 
عليه -متابعين لنبيك موسى :  أي]سورة األعـراف ) ١٢٦[( }وتَوفَّنَا مسِلِمين{ بالصبر على دينك والثبات عليه   

  .-السالم
ِإنَّا آمنَّا ِبربنَا ِليغِْفر لَنَا خَطَايانَا ومـا        * فَاقِْض ما َأنتَ قَاٍض ِإنَّما تَقِْضي هِذِه الْحياةَ الدنْيا        { :وا لفرعون وقال

* ا يموتُ ِفيها ولَا يحيى    ه جهنَّم لَ  ِإنَّه من يْأِت ربه مجِرما فَِإن لَ       *َأكْرهتَنَا علَيِه ِمن السحِر واللَّه خَير وَأبقَى      
 فكانوا في أول النهار ]سورة طـه) ٧٥-٧٢[( }ومن يْأِتِه مْؤِمنًا قَد عِمَل الصاِلحاِت فَُأولَِئك لَهم الدرجاتُ الْعلَى  

  .سحرة، فصاروا في آخره شهداء بررة
كانوا في أول النهار سحرة     :  بن عمير وقتادة وابن جريج      وعبيد -رضي اهللا تعالى عنهما   -قال ابن عباس    

  .وفي آخره شهداء
}                  منَـاءهـنُقَتُِّل َأبقَاَل س تَكآِلهو كذَريِض وواْ ِفي اَألرفِْسدِلي همقَوى ووسم َأتَذَر ونعِم ِفرُأل ِمن قَوقَاَل الْمو

   قَهِإنَّا فَوو ماءهِيي ِنستَحنَسو ونقَاِهر ـا  * موِرثُهِللِّه ي ضاَألر واْ ِإنِبراصتَِعينُوا ِباللِّه وِمِه اسى ِلقَووسقَاَل م
     تَِّقينةُ ِللْماِقبالْعاِدِه وِعب شَاء ِمنن يِل َأن تَأْ  * ما ِجْئتَنَا قَاَلِتينَا قَالُواْ ُأوِذينَا ِمن قَبِد معِمن بـ  و م َأن عسى ربكُ
  .]سورة األعراف) ١٢٩-١٢٧[( }فَينظُر كَيفَ تَعملُون يهِلك عدوكُم ويستَخِْلفَكُم ِفي اَألرِض

  . وقومه من األذى والبغضة-عليه السالم-ه وما أضمروه لموسى  عليه فرعون وملؤيخبر تعالى عما تماأل
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}    ونعِم ِفرُأل ِمن قَوقَاَل الْم{ عونلفر:  أي }و   ـهمقَوى ووسم تـدعهم  أ:  أي ]سـورة األعـراف   ) ١٢٧[( }َأتَذَر
}    تَكآِلهو كذَريِض وواْ ِفي اَألرفِْسديفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبـادة       :  أي ]سورة األعراف ) ١٢٧[( }ِلي

  .ربهم دونك
مه هم المفسدون ولكـن ال  قو أال إن فرعون و!يا هللا العجب؛ صار هؤالء يشفقون من إفساد موسى وقومه        

  .]سورة األعراف) ١٢٧[( }ويذَرك وآِلهتَك{: ولهذا قالوايشعرون، 
رضـي اهللا   - وآلهته فيما زعم ابن عباس       :]سورة األعراف ) ١٢٧[( }ويذَرك وآِلهتَك {: وقال السدي في قوله   

أن يعبدوها فلذلك أخرج لهم السامري  كانت البقر، كانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم فرعون  -تعالى عنهما 
  .عجالً جسداً له خوار

يحتمـل أن يكـون     ] سورة األعـراف  ) ١٢٧[( }َأتَذَر موسى وقَومه ِليفِْسدواْ ِفي اَألرِض ويذَرك وآِلهتَك        {:قوله
  ؟ن األمرينليفسد في األرض، ويذرك وآلهتك، كيف ترضى منه هذيقصود مجموع األمرين، يعني أتتركه الم

 فعلـى هـذه     )ويذرك( فيها قراءة أخرى بالرفع    }ويذَرك{: ، وذلك أن قوله   ويحتمل أن يكون المعنى غير هذا     
هي نتيجة لـذلك    ، ثم ذكروا قضية أخرى      ؟أتتركه يفسد في األرض   : هم قالوا أنيعني   يكون كأنه نتيجة،  القراءة  

  .وتتمثل في أن يذرك وآلهتك
  أخبـر اهللا   فكيف ]سورة النازعـات ) ٢٤[( }َأنَا ربكُم الَْأعلَى{ :لمعروف أن فرعون كان يقول     ا }وآِلهتَك{: وقوله

  ؟ هل كان له آلهة}ويذَرك وآِلهتَك{: قالف -عز وجل-
إن فرعون أصالً   :  ويقال ، كان يعبدون البقر   مأنه: -رضي اهللا عنهما  - ما ذكره عن ابن عباس        نرجع إلى  هنا

كون جاءته عبادة البقـر مـن تلـك         أنه أصالً من أهل المشرق، فقد ت      بعض الروايات    وفير،  من أهل اصتخ  
ـ   أي أنهـم    إنهم كانوا يعبدون النجوم،    :-كما قيل – ، ويحتمل لكن هذه ال يثبت فيها شيء     الناحية،    لهـم   ت كان

) ٢٤[( }نَا ربكُم الَْأعلَى  َأ{: كانوا يعبدون األصنام تقرباً إلى فرعون، فإذا قال       : معبودات متعددة، وبعضهم يقول   
) ٣٨[( }ما عِلمتُ لَكُم من ِإلٍَه غَيـِري { :وقوله، لهم أرباب لكن هو الرب األعلىفالمعنى أنهم  ]سورة النازعـات  

 يكون باعتبار أنهم كانوا يعبدون األصنام تقرباً إليه؛ ألنه أمرهم بهذا، هكذا جـاء فـي بعـض                ]سورة القصص 
  .-عز وجل-تابعين والعلم عند اهللا الروايات عن ال

سـورة  ) ٣٨[( }ما عِلمتُ لَكُم مـن ِإلَـٍه غَيـِري        {: قالقد  نهم كانوا يعبدون الشمس، ويمكن أن يكون        إ: وقيل
 هنا في مقام اإللزام والرد فقال ذلك على سبيل المبالغة وال سيما أنه يرى أن كل شيء ال                  ه باعتبار أن  ]القصص

  ؟فرعون هو ، واآلمر الناهي-عز وجل-ه، فكيف يعبدون اهللا بد أن يكون بإذن
يذرك وعبادتك، وهذا يكون أوضـح      : فسره بعض أهل العلم أي    كما   }ويذَرك وآِلهتَك { : قوله ويمكن أن يكون  

؛  وهـذه واضـحة  )وإلهتـك (: اترة عن علي وابن عباس والضحاك     في القراءة األخرى وهي قراءة غير متو      
  . يعني عبادة، والمألوه هو المعبود،أله يأله إلهة: هي العبادة، تقولادتك، فاإللهة يعني عبفإلهتك 

 وهذه واضحة صريحة،    )ليفسدوا في األرض وقد تركوك أن يعبدوك      ( بن كعب    بيألوفي قراءة غير متواترة     
  . بة لهم، فاهللا أعلميزعم أنه هو اإلله الوحي بالنسذلك أنه  و،اآللهة بمعنى المعبودات األخرىوعليها ال تكون 
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  وهذا أمر ثاٍن]سورة األعراف) ١٢٧[( }سنُقَتُِّل َأبنَاءهم ونَستَحِيي ِنساءهم{ :فأجابهم فرعون فيما سألوه بقوله
فكان خالف مـا رامـه      حذراً من وجوده     -عليه السالم -ل بهم قبل والدة موسى      وقد كان نكّ   الصنيع،   بهذا

 عومل في صنيعه أيضاً لما أراد إذالل بني إسرائيل وقهرهم فجاء األمر على وضد ما قصده فرعون، وهكذا    
  .خالف ما أراد، أعزهم اهللا وأذله وأرغم أنفه وأغرقه وجنوده

،  ويقتـل  فصار يقتل يكون ذهاب ملكك على يديه      نه سيولد ولد    إ:  أن الكهنة قالوا له     سببه القتل األول المشهور  
 فمعنى ذلك أن الفراعنة سيتولون الخدمة في األمور المهينة، فصار يقتل سـنة             إن قتلت هؤالء جميعاً   : فقيل له 

يبقي بقية منهم من أجل امتهانهم وابتذالهم ليعملوا لـه   أي أنه  فعل ذلك إلضعافهم أن يكون  ويترك سنة، ويمكن  
 يقتلونها من أجـل  ال يبقون البنت حية  معناه أنهم   واستحياء النساء   ،  في األمور الوضيعة؛ لئال يتوالها الفراعنة     

 أن تبقى بنت اإلنسان في قبضة عدوه يذلها ويهينهـا            أي الخدمة، وهذا ال يقل عن القتل بل هو أشد من القتل،          
   .هذا ال شك أنه أمر صعب وشديد على النفوسفويستعملها في األمور المهينة ويحملها التكاليف الشاقة، 

 كيـف تتـرك هـؤالء يفـسدوا فـي      :قالوا لهحيث  ذا ظاهر   والتقتيل الثاني أيضاً من أجل االستضعاف، وه      
لهـم شـأن    قليلة جداً ضعيفة، ال يكون      نحن سنقتل أوالدهم وسيبقون بقيةً    فتحت السيطرة،   هم  : ، قال ؟األرض
  .وال قوة

 }استَِعينُوا ِباللِّه واصِبرواْ  { :ولما صمم فرعون على ما ذكره من المساءة لبني إسرائيل، قال موسى لقومه            
ِإن اَألرض ِللِّه يوِرثُها من يشَاء      { : ووعدهم بالعاقبة وأن الدار ستصير لهم في قوله        ]سورة األعراف ) ١٢٨[(

   تَِّقينةُ ِللْماِقبالْعاِدِه وِعب ِمن * ِل َأن تَْأِتيا ِجْئتَنَاقَالُواْ ُأوِذينَا ِمن قَبِد معِمن بسورة األعـراف ) ١٢٩-١٢٨[( }نَا و[ 
  .قد فعلوا بنا مثل ما رأيت من الهوان واإلذالل من قبل ما جئت يا موسى ومن بعد ذلك: أي

مـن  وبني إسرائيل من الفراعنة قبل ذلك من كونهم يعملون في الخدمة،        ليدخل فيه كل األذى الذي حصل       هذا  
ة لتخصيص نوع معـين     ال حاج  و ، وغير ذلك   واستحياء النساء  ىي المرة األول  كون التقتيل وقع على أبنائهم ف     

 }فََأرِسْل معنَا بِني ِإسراِئيَل ولَـا تُعـذِّبهم       { : فقال  طالبه -صلى اهللا عليه وسلم   -موسى  فإن  ولذلك  من األذى،   
فكـانوا أمـة    ،م القبضة عليهم مبقيهم عنده يعملون باألعمال الشاقةحِكمعنى ذلك أنه كان م     و ]سورة طـه ) ٤٧[(

 بإطالقهم وتركهم،   -صلى اهللا عليه وسلم   -ة الحقوق عند هؤالء الفراعنة، فطالبه موسى        مصادرممتهنة مبتذلة   
  ]سورة األعـراف ) ١٢٩[( }نَا وِمن بعِد ما ِجْئتَنَاقَالُواْ ُأوِذينَا ِمن قَبِل َأن تَْأِتي{ :لذلك قالوا وترك تعذيبهم وأذيتهم،    

  . من بعد ما جئتنايتوعدنا بهذه األمورو: أي
 اآلية }عسى ربكُم َأن يهِلك عدوكُم    { : منبهاً لهم على حالهم الحاضر وما يصيرون إليه في ثاني الحال           فقال

  . وهذا تحضيض لهم على العزم على الشكر عند حلول النعم وزوال النقم]سورة األعراف) ١٢٩[(
عـسى أن يجعـل   : قال إذا -عز وجل–اهللا فهي متحققة الوقوع، ف -عز وجل -إذا كانت من كالم اهللا       "عسى"

عسى من اهللا واجبة، وهكذا إذا صدر من       :  عسى أن يحصل كذا، فيقولون كما جاء عن ابن عباس وغيره           ،كذا
 }ِإنَِّني معكُمـا َأسـمع وَأرى     { :اهللا يقول ف،   لهم فهو مؤيد بالوحي    -عز وجل -نبي كريم يخبرهم عن وعد اهللا       

ألن أصـل معنـى عـسى       ؛   الوقـوع  ة متحقق افمعنى ذلك أنه    نبي اينما يقوله ح" عسى"ـ ف  ]سورة طـه ) ٤٦[(
جرت عادة الكبـراء والعظمـاء   ا نهإ:  قال بعض أهل العلم   لكن الترجي، فيكون ذلك على سبيل الوعد الثابت،      
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عسى أن نفعل لك كذا، عسى أن يحصل مقصودك، وهـو  : والملوك أنه إذا أراد أن ينجز حاجة غيره يقول له    
  .ة، واهللا تعالى أعلمدلِعيقصد ا

  .وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد هللا رب العالمين
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