
 بسم اهللا الرحمن الرحيم
   المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  ٦٨ إلى ٣٨سورة الشعراء من اآلية 
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ  

 
 ومن تبعهم بإحسان إلى وصحبه آله وعلى ،محمد نبينا على وبارك وسلم اللهم صلِّ العالمين، رب هللا الحمد

  .بعدويوم الدين، 
 ِللنَّاِس وِقيَل * معلُوٍم يوٍم ِلِميقَاِت السحرةُ فَجِمع{ : في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المصنف 

 نَالَ َأِئن ِلِفرعون قَالُوا السحرةُ جاء فَلَما * الْغَاِلِبين هم كَانُوا ِإن السحرةَ نَتَِّبع لَعلَّنَا * مجتَِمعون َأنْتُم هْل
 * ملْقُون َأنْتُم ما َألْقُوا موسى لَهم قَاَل * الْمقَرِبين لَِمن ِإذًا وِإنَّكُم نَعم قَاَل * الْغَاِلِبين نَحن كُنَّا ِإن ألجرا
 ما تَلْقَفُ ِهي فَِإذَا عصاه موسى فََألْقَى * الْغَاِلبون لَنَحن ِإنَّا ِفرعون ِبِعزِة وقَالُوا وِعِصيهم ِحبالَهم فََألْقَوا
ْأِفكُوني * ةُ فَُألِْقيرحالس اِجِديننَّا قَالُوا * سآم بِبر الَِمينالْع * بى روسم وناره٣٨:سورة الشعراء[ }و-

٤٨[.  
 هذه وفي" طه سورة "وفي" افاألعر سورة "في والقبط موسى بين الفعلية المناظرة هذه تعالى اهللا ذكر

. الكافرون كره ولو نوره يتم أن إال اهللا فأبى بأفواههم، اهللا نور يطفئوا أن أرادوا القبط أن وذلك: السورة
 هو فَِإذَا فَيدمغُه الْباِطِل علَى ِبالْحقِّ نَقِْذفُ بْل{ اإليمان، غلبه إال وتقابال تواجها ما واإليمان، الكفر شأن وهذا
 }زهوقًا كَان الْباِطَل ِإن الْباِطُل وزهقَ الْحقُّ جاء وقُْل{ ،]١٨:األنبياءسورة [ }تَِصفُون ِمما الْويُل ولَكُم زاِهقٌ

 الناس أسحر ذاك إذ وكانوا مصر، بالد أقاليم من جمعوهم وقد السحرة، جاء لما ولهذا ،]٨١:اإلسراء سورة[
  .بعدتهم أعلم واهللا غفيرا، وجما كثيرا، جمعا السحرة وكان ذلك، في خييالت وأشدهم وأصنعهم
: يقولوا ولم ،}الْغَاِلِبين هم كَانُوا ِإن السحرةَ نَتَِّبع لَعلَّنَا{: قائلهم وقال اليوم، ذلك االجتماع في الناس واجتهد

  . ملكهم دين على الرعية بل موسى، من أو السحرة من كان سواء الحق نتبع
  : والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد،الحمد هللا

ن يفسر آ والقر،"الزينةموعدكم يوم "المقصود به يوم العيد  }معلُوٍم يوٍم ِلِميقَاِت السحرةُ فَجِمع{ :فقوله تعالى
      ،يقطع به ن مماآ بالقرنآتفسير القر ألن ؛ وهذا النوع من التفسير يعد من التفسير القطعي،بعضه بعضاً

 واألمثلةفراد األ ولكن هذا ليس باعتبار ،على درجات التفسيرأ هون من حيث الجنس آن بالقرآتفسير القرو
 وقد يكون وجه الربط بين ئن ذلك يدخله اجتهاد المفسر فقد يصيب وقد يخط أل؛نآن بالقرآ تفسير القروآحاد
 جمع ، فمما يقطع به مثل هذا الموضع،وقد يقطع بهذا تمال قوياً وقد يكون االح، غير ظاهرواآلية اآلية

 وهكذا في ،]٥٩:طه سورة[ }ضحى النَّاس يحشَر وَأن الزينَِة يوم موِعدكُم قَاَل{ : لميقات يوم معلومالسحرة
 سورة[ }خَطَايانَا ربنَا لَنَا ريغِْف َأن نَطْمع ِإنَّا{ السحرةالتي مضت في قول  ياتاآل في -تبارك وتعالى-قوله 

 -جل جالله- هللالى السحر والكفر والشرك باإضافة  إ،-تبارك وتعالى- هذه الخطايا تفسر بقوله ،]٥١:الشعراء
 السحرةوهنا جمع  ،]٧٣:هط سورة[ }وَأبقَى خَير واللَّه السحِر ِمن علَيِه َأكْرهتَنَا وما{ :خرىاأل اآليةوقولهم في 



سبوع الماضي لما األ مضت في آية في -تبارك وتعالى- كما يقال في قوله ،الزينةلميقات يوم معلوم هو يوم 
فهذا يفسر قوله تعالى في سورة  }بينَهما وما والَْأرِض السماواِت رب قَاَل * الْعالَِمين رب وما{ :قال فرعون

 هنا هذا  مثالً،نس والجناإل "العالمين" :فبعضهم يقول ،]٢:الفاتحة سورة[ }الْعالَِمين رب للِّه الْحمد{ :الفاتحة
 وِقيَل{ : وقولهم هنا، واهللا تعالى أعلم،يفسر به هذا أحسن ما }بينَهما وما والَْأرِض السماواِت رب{ :التفسير
 :-رحمه اهللا-يقول الحافظ ابن كثير  ،}الْغَاِلِبين هم كَانُوا ِإن السحرةَ نَتَِّبع نَالَعلَّ * مجتَِمعون َأنتُم هْل ِللنَّاِس

 الرعيةبل  ،و من موسىأ السحرةسواء كان من   نتبع الحقولوا ولم يق،السحرة لعلنا نتبع :وقال قائلهم
 َأنتُم هْل ِللنَّاِس وِقيَل{ ، جعل ذلك من قول الناس-رحمه اهللا-يعني الحافظ ابن كثير  ،كهمعلى دين مل

 ونتَِمعجلَّنَا* ملَع ةَ نَتَِّبعرحكَانُوا ِإن الس مه ن الذين قالوا أ -علمأواهللا تعالى - اآلية وقد يفهم من }الْغَاِلِبين
هم  فقالوا ل،رسل في المدائن حاشرين يجمعون الناسأن فرعون  ألم؛ذلك هم الذين حشروا الناس وجمعوه

نما المقصود وإ ،تباعهم بسحرهماب ليس ذلك السحرة تباعاب والمقصود ،}السحرةَ نَتَِّبع لَعلَّنَا{ :مثل هذا القول
 فهذا -عليه الصالة والسالم- على موسى السحرةذا ظهر فإ ،المغالبة يمثلون فرعون في هذه السحرةن أ

وهم  }السحرةَ نَتَِّبع لَعلَّنَا{ : يقولون للناس،وجنودهعوان فرعون أ فهؤالء من ،ظهور لفرعون الذي جاء بهم
على  بقاءاإلنهم يريدون كأ يعني ،السحرةعلنا نتبع ل :-علمأواهللا تعالى -ن يقال أ ولذلك يمكن ؛متبعون لهم

ظاهر كالم و ،-عليه الصالة والسالم- جاء به موسى اعراض عمواإل والثبات على عبادتهم لفرعون ،دينهم
 اآلية ولكن ظاهر ،الناس على دين ملكهم : ولهذا قال؛ن ذلك جرى من آحاد الناسأ -رحمه اهللا-ن كثير اب

 ولم يذكر ، الذين بعثهم فرعونمانوإ ،حاد الناسآ ان الذين قالوا ذلك ليسوأ -علمأواهللا تعالى -قد يفهم منه 
صالً أيريدون غير هذا   فهم ال،-عز وجل-تاب اهللا ر بما جاء في كفسوهذا ي }ِللنَّاِس وِقيَل{ :القائل في قوله
   حجة موسى   ولهذا لما ظهرت؛تباع فرعونايعني ألنه  السحرةتباع ا إاليريدون  عوانه الوأيعني فرعون 

نما الذي آمن هم إ ،لى مؤمنينإو من قوم فرعون أ مثال من القبط المألتحول   ما-عليه الصالة والسالم-
يريدون الحق لهذه  نهم الأ ومن معه ، من فرعونة مبيتسيئةيدل على نية أنه شك  لكن هذا ال،السحرة
 ومن كان على ، فكانوا على هذا القصد الفاسد ابتداء-عليه الصالة والسالم- موسى ر ظهلو حتى ،المغالبة

يعرف الناس ن أجل أخر من آنما لمطلوب وإ ، وال تصلح المحاجة معه لذاته،ريناظَ نه الأصل فاألهذا القصد 
ذا كان فرعون ومن معه لم يكونوا على استعداد إ جمع الناس ف: وهذا الذي حصل،الحق ويتبين وينكشف

 العظيمة اآلية حشر الناس فشاهدوا هذه ،معوا لميقات يوم معلومن الناس جأ ولكن الذي حصل هو ،يمانلإل
من من آ ف،كان عليه فرعون طالن ما وب،-عليه الصالة والسالم- وعرفوا صدق موسى الحجةوقامت عليهم 

 يريد بطال الحق ورد الحق الإ وكان يقصد ،نه لم يؤمنإ فالمحاجة في هذه  ومن كان مبطالً،هدايتهراد اهللا أ
  .  واهللا المستعان،يوفق للهدى فمثل هذا قد ال تباعه ابتداءا
 ووزراءه وأمراءه وخدمه حشمه وجمع وطاقا، له ضرب وقد فرعون مجلس إلى: أي }السحرةُ جاء فَلَما{

 إن إليه والتقرب إليهم اإلحسان منه يطلبون فرعون يدي بين السحرة فقام مملكته، وجنود ،دولته ورؤساء
 لَِمن ذًاِإ وِإنَّكُم نَعم قَاَل * الْغَاِلِبين نَحن كُنَّا ِإن ألجرا لَنَا َأِئن{: فقالوا أجله، من جمعتنا الذي هذا: أي غلبوا،

ِبينقَرقَالُوا{ المناظرة مقام إلى فعادوا ،وجلسائي عندي المقربين من أجعلكم ،تطلبون مما وأخص: أي }الْم 



 هذا اختصر وقد ،]٦٦ -٦٥:سورة طه[ }َألْقُوا بْل قَاَل * َألْقَى من َأوَل نَكُون َأن وِإما تُلِْقي َأن ِإما موسى يا
  .هاهنا
، }َألْقَى من َأوَل نَكُون َأن وِإما تُلِْقي َأن ِإما موسى يا{ :قالواف -عليه السالم-سورة طه خيروا موسى في 

ن موسى كأ }ملْقُون َأنتُم ما َألْقُوا موسى لَهم قَاَل{ :-تبارك وتعالى- فقال اهللا ،لكن هنا جاء ذلك مختصراً
 سحرهم بإلقاءهم ا وءيبدن أ -عليه الصالة والسالم-ختار موسى اهم خيروه فأنذا ول ه أ وكان،هم بذلكأبتدا

 العظيمة اآلية هذا السحر ثم بعد ذلك يكون العاقب له هذه مشاهدةن أ وذلك ،وقع في النفوسأنه أوهذا الشك 
عمال أيشاهدون ن يوجد في نفوس الناس حينما أيمكن   ويمحو كل ما،ثيراًتأعظم وأوقع في القلوب أن هذا إف

 ثم ،عندهم لقوا وشاهد الناس كل ماأ ف،خراًآيكون  نما يعلق في قلوبهم ماإالناس و ،يبطله تماماًو ،السحرة
   .ءيأفكون فما بقي لهم شي صارت تلقف ما ،السحرةألقاه   وأنستهم ما، موسى بعد ذلكةيآت جاء
 ،}الْغَاِلبون لَنَحن ِإنَّا ِفرعون ِبِعزِة وقَالُوا وِعِصيهم ِحبالَهم قَوافََألْ * ملْقُون َأنْتُم ما َألْقُوا{: موسى لهم فقال
  .فالن بثواب هذا: شيئا فعلوا إذا العوام من الجهلة يقوله كما وهذا

 ،}الْغَاِلبون لَنَحن ِإنَّا{ فرعون ة بسبب عز:يأ }ِفرعون ِبِعزِة{ : قالوا،للسببيةن تكون أالباء هذه يحتمل 
ن  أل؛يستغرب قسموا بعزة فرعون وهذا الأ }ِفرعون ِبِعزِة{ :لقوا وقالواأ ،ن تكون الباء للقسم أويحتمل

كما  ،؟السحرة وما ظنكم بهؤالء ،]٢٤:النازعات سورة[ }الَْأعلَى ربكُم َأنَا{ : ويقول،صالًأ اإللهيةفرعون يدعي 
أن  عرافاأل وهكذا في -عليه الصالة والسالم- الكالم على قصة موسى في سورة طه فيسبق الكالم 

ال على إ فيه اً ويكون حاذق،يمعن في السحر ن الرجل الأكفر الناس وأنهم وأ ،خبث الناس نفساًأ هم السحرة
ع ستطاا  كلما، كل معانيه، هنا للعموم على وجهها"كل" و، والدنس بكل معانيه،شراكاإليحصل له من  قدر ما

شياء بأها يكتبو ،يكتب المصاحف بدم الحيض ؟ ماذا يفعل،كان الشياطين يعينونه أكثر ن ينزل أكثر كلماأ
هذا و -عز اهللا كتابه وكالمه ومن يسمعأ- وراق المصحف في القذرأ وتجد ،خرى قذرة يلطخ المصاحف بهاأ

وغل في القذر أكان   فكلما،طالقاًإ ءيتنزه عن شي  ال،الشياطين تفجر به و،لوان الفجوروأ ،لى اليومإموجود 
 يقسمون : بعزة فرعون:ذا قالوافإ ؟جاءوانكم بمثل هؤالء الذين ظ فما ،حذق في السحرأكان  والوحل كلما
 ة تقوي-علمأواهللا - وهذا فعلوه ،-رحمه اهللا- وهذا الذي اختاره ابن جرير ،أنهم هم الغالبون بعزة فرعون

 التي وصفت الحالهم فيه من  ن هؤالء على ماأ الغريب ء لكن الشي،لمناظرةالقلوبهم وربطاً لعزائمهم عند 
 معقباً بالفاء -عز وجل-جاء ذلك في كتاب اهللا و- سجدوا اآلية هذه ا مباشرةً لما رأوالسحرةوهؤالء كبار 

عدهم  ثم تو،جرواألمامهم فرعون وكانوا يطمعون بالقرب منه وأ ة ومباشر-التي تدل على التعقيب المباشر
 }النَّخِْل جذُوِع ِفي ولَُأصلِّبنَّكُم{ي فصلبنكم أل :وقال ،}ِخلَاٍف من وَأرجلَكُم َأيِديكُم لَُأقَطِّعن{بهذا الوعيد الشديد 

 ساريةو على أذا ربط في جذع إنسان اإلن  أل؛نواع الصلبأشد أوالصلب على جذوع النخل ، ]٧١:طه سورة[
 قالوا ولهذا جاء ، أذاه أشد من غيرهنإف ةن كان على جذع نخلإ لكن ،ذىوأا تعذيب له ن هذإو نحو ذلك فأ

 في جذع منه يدخلهكأهذا يدل على شدة الربط و ، على جذوع النخل:، ولم يقلالظرفيةالتي تدل على  "في"بـ
 وقالوا هذا ،الثبات العظيم ومع ذلك ثبتوا هذا ،كانوا يؤملون نه توعدهم بهذا الوعيد وفاتهم ماأ فالشاهد ،النخلة

 ربنَا لَنَا يغِْفر َأن نَطْمع ِإنَّا{ :وقالوا ،!؟ين جاء هذا الثبات أ من"ضير ال" :الكالم الذي هو عن يقين عظيم جداً



هدى اهللا  فهذا ،يمانواإلصى اليمين في الثبات أقلى إقصى اليسار أ من تحوٌل }الْمْؤِمِنين َأوَل كُنَّا َأن خَطَايانَا
ن الحجج أخرى وهي أداللة وهذا فيه  ،نهم آمنواأقل نُ  ماالعامة بينما الناس ،يهدي به من يشاء من عباده

 علم الناس بما جاء به موسى أهم ة السحرو ،الصنعةرباب أثرها عند أنما تقوى ويقوى إيات واآلوالبراهين 
 ، فخضعوا مباشرة،ي احتمالأليه إيتطرق  ذا الن هأ و،ن هذا ليس من جنس السحرأ -عليه الصالة والسالم-
 ولذلك يقال ،الصنعة في هذه السحرة لحذق ؛ةعلى السحر أثرهاكليس  الناس ةثرها بالنسبة لعامأ اآليةهذه و

يعرف الحديث  هل الكالم ممن الأمن   قد يأتي رجل-روايات الحديث- يعني في المرويات :شياءأهذا في 
وهو في صحيح ،نه صحيحألذي يثبت ا ن هذا الحديث ماأ ة ويرد الحديث بحج،يروونت الرواة فيما وال تثب 

 ولهذا في الكالم ،و من المتفق عليه لكن تجد العالم بالحديث يحصل له من اليقين ماال يحصل لغيرهأالبخاري 
 ،ال الشخص نفسه منها حمتعددةعتبارات با هذا يختلف ،؟يفيد العلم و الأحاد هل يفيد العلم اآلعلى مسألة 

 ال  من اليقين ماالصنعةنه يحصل له بسبب معرفته بهذه إو في الطرق فأسناد اإلذا نظر في إفالعالم بالحديث 
 ، هذا الحديث رواه البخاري:تقول لهعندما حياناً أ ولذلك تجد العامي ،هم لجهل؛هل الكالم مثالًأليحصل 

،  للنقاشةرضيأوجد ت ، بحيثكاملة ةن تعطي دورأ فتحتاج ،دس في البخاريلم ين ذلك  أيدرينا وما: فيقول
 في تخصص بعيد عن التخصصات بالجامعة اً فقد تجد أستاذ؛هل العلم بهذاأغير هو ن  م:لعاميوأقصد با
  . والسبب هو جهله، وهذا موجود،الطريقة ويتكلم بهذه ،الشرعية

 سورة[ }عِظيٍم ِبِسحٍر وجاءوا واستَرهبوهم النَّاِس َأعين سحروا{ أنهم: األعراف سورة في اهللا ذكر وقد 
: قوله إلى }...تَسعى َأنَّها ِسحِرِهم ِمن ِإلَيِه يخَيُل وِعِصيهم ِحبالُهم فَِإذَا{: طه سورة في وقال ،]١١٦:األعراف

  .]٦٩-٦٦:طه سورة[ }َأتَى حيثُ الساِحر يفِْلح وال{
 فلم وتبتلعه بقعة كل من وتجمعه تختطفه: أي }يْأِفكُون ما تَلْقَفُ ِهي فَِإذَا عصاه موسى فََألْقَى{: هاهنا وقال
شيئاً منه تدع.  
 موسى بر{: قوله إلى ،}...صاِغِرين وانْقَلَبوا هنَاِلك فَغُِلبوا يعملُون كَانُوا ما وبطََل الْحقُّ فَوقَع{: تعالى قال

وناره١٢٢-١١٨:األعراف سورة[ }و[.  
ن السحر الذي حصل كان من قبيل أ هذا يدل على :}ِإلَيِه يخَيُل وِعِصيهم ِحبالُهم فَِإذَا{ :-تبارك وتعالى-قوله 

 :ولبعضهم يقودليل عليها  الو ،ةشياء كثيرأ والمفسرون يذكرون في هذا ،نه غير حقيقيأول ييالتخسحر 
يعرف عن طريق   وما، يعني كانوا يعرفون خواص المواد،الطريقةوضعوا الزئبق فصارت تتحرك بهذه 

نواع أ وقد يكون تعاطي بعض ،لييالتخ سحر ،نواع السحر غير الحقيقيأ وهذا النوع من ،معرفة الكيمياء
يعرف بنوع من   ومنه ما،يعرف بخواص المواد  يعني منه ما، بالشياطين من هذا النوعواالستعانة ةذالشعب

صلى اهللا عليه - والنبي ، سحر التخييل،حقيقة لها ل إليه أشياء الي فيخ، بالشياطيناالستعانةو أالشعبذات 
 وهذا قد ،مر البالغ والوحيبأعالقة لذلك   ال،فيما يتصل ببعض الجوانبليه إحر فكان يخيل  س-وسلم

ن يستعمل في اآل حتى ،لى اليوم حتى في الحروبإستعمل  والزال هذا النوع ي، فيه-عز وجل-عصمه اهللا 
 ، يتحركونسحر الجنود فيرون الشجر والحجر رجاالًنت فيه يسحرون يأن يومك هذا الذي اآل ،الحروب

 ون جالسم وهة، بكل سهولم يقتلونهم الذين يرصدونههم فيقتل،في أحد ماو ،ممامهأ كتائب ون يطلقونفيجلس



 ،في أحد موجود وهو ماكذا  لىإ انظروا ،لى الرجالإ انظروا :ونحجار ويقولواألشجار األ يضرب ونمشتغل
 تخيل ، بالشياطينباالستعانةنما وإ الحيل ةو استعمال خواص المواد ومعرفا ه م،فبعضه يكون باستعمال هذا

سحر  في الكالم على الة وذكرت في بعض المناسبات في بعض دروس العقيد،موراألليهم الشياطين هذه إ
 ،وهام كيف يضلل الناس عن طريق هذااألشياء من هذا القبيل وكذلك في درس أ شرح كتاب التوحيد قديماً

 فََألْقَى{ :-تبارك وتعالى-وهكذا في قوله  ، واهللا المستعان،معرفة خواص المواد ونوع يكون بهذا التخييل
عز - في كتاب اهللا ة للفظة مكافئة أن تأتي بكلم لو حاولتَ:الكما يق }يْأِفكُون ما تَلْقَفُ ِهي فَِإذَا عصاه موسى
يعبر  و نحو ذلك الأيأفكون   فإذا هي تأكل ما: لو قيل، فإذا هي تبتلع: يعني كلمة تلقف لو قيل،تجد  ال-وجل

 حتى ة مدهشسريعة كل الذي يلقونه يتطاير في فمها بصورة ،شياءاأل تلقف هذه ،عن المطلوب كما تعبر هذه
 تلقف كلما ، ال،كل هذاوتأكل هذا وتأليه وتأكل هذا إلما تأتي وتزحف   غير: تلقفئاً،شي في هذا المكان بِق تُلم

  . التقفتهئاًألقوا شي
 أن منهم وطلب بهم استنصر الذين أن وذلك دامغة، وحجة للعذر قاطعا وبرهانًا جدا، عظيما أمرا هذا وكان

 موسى أرسل الذي العالمين، رب هللا وسجدوا الراهنة، الساعة في بموسى وآمنوا وخضعوا لبواغُ يغلبوا،
 لعنة عليه- جريًئا وقحا وكان مثله، العالم يشاهد لم غَلبا فرعون فَغُِلب الباهرة، وبالمعجزة بالحق وهارون

 الَِّذي ركُملَكَِبي ِإنَّه{: ويقول ويتوعدهم، يتهددهم فشرع الباطل، ودعوى والعناد المكابرة إلى فعدل -اهللا
كُملَّمع رح{: وقال ،]٧١:طه سورة[ }السذَا ِإنه كْرلَم وهتُمكَرِدينَِة ِفي م١٢٣:األعراف سورة[ }...الْم[.  

    فموسى ،حقيقة لها  الهانأساليب والدعاوى التي يعلم الجميع األلى مثل هذه إنسان اإل لجأ ةالحجذا انقطعت إ
 ومتى ،؟نقضاض على فرعونالا جلأ ويخطط معهم من ةالسحر متى كان يدبر مع -المعليه الصالة والس-

عليه -يات موسى آ و،؟ةماكن مختلفأوكان يعلمهم ويدربهم السحر وفرعون هو الذي جمعهم له من مناطق 
افقهم  ومن وةالمعتزليذكره  ن ماإ ولهذا ف،ةضحاوكانت وإنما  ،ةملتبس فرعون لم تكن ةيآو -الصالة والسالم
يتوهمونه من االلتباس بين  خص بناء على ماباألو في المعجزات أنبياء األيات آ في ةشاعركاألمن المتكلمين 

يات آ ولذلك ؛ةنبياء تختلف عن معجزات السحراأليات  آن أل؛فعل الساحر وبين معجزة الرسول غير صحيح
دنى أ لم يحصل عندهم ةالسحر طيل ولهذابااأل من ةتي به السحرأيتختلف عما  نبياءاألنبياء ومعجزات األ

حد من عند نفسه مهما أليمكن   ال،ةالعاد خارقة لجنس -هماألوهذا هو - النبي ةيآن  أل؛يعرفون تردد فهم
كان يتمهر به الناس في  يأتون بمعجزات من جنس ما نبياءاأل كان :يقولون  ولهذا،ن يأتي بهاأكان حاذقاً 

ن يأتي أيمكن  مر خارق الأب تبطل ذلك وتبين الحق ةيآ جاءتي قوم فرعون  وكان السحر شائعاً ف،زمانهم
كان يبرئ  لما كان الطب شائعاً -عليه الصالة والسالم- عيسى : يقولونرة، مباشةمن السحرآ ف، بمثلهةالسحر

  والذي، بهذا القرانهل فصاحةأل جاء -صلى اهللا عليه وسلم- وهكذا النبي ،هخرآلى إواألبرص كمه األ
مر خارق للعادة يقصد به أ أن المعجزة :هل السنة من المتأخرينأبعض  يذكرونه وتجدونه في كتب حتى

 ،نه خارق للعادة فقطأول ال القيد األإ ءيصح منها شي  كل هذه القيود ال،خرهآلى إ ةالنبو مع دعوى ،التحدي
يحصل   وما،نبياءاأليات آرقون بين جنس يف نهم الأل ؛ةوالمعتزل ةشاعراألما الباقي فهو من كالم المتكلمين أو

مر خارق أ ؟ةملتبس كيف تكون غير ،ةملتبسن تكون غير أ ينبغي ةوالمعجز ةياآل : يقولون،ةعلى يد السحر



 وال يدعي ،يفعل ذلك على سبيل التحدي للناس  فالساحر ال: قالوا،ةالنبو على سبيل التحدي مع دعوى ةللعاد
ن معجزات إن صح التعبير فإ ةالسحرنبياء غير خوارق األيات آف ،ليهإحاجة   وهذا الكالم ال،ةالنبومعه 

 هيف ةالسحرما خوارق أو ،تي بمثلهاأين أحد أليمكن   ال عادة البشر جميعاً:، أيةالعاد لجنس ةنبياء خارقاأل
لو جئنا  لكن ، غير الساحرة لعادة يمشي على الماء هذه خارق،خارقه لعادة غيرهم يطير في الهواء مثالً

 ؟ الفرق عرفتَ،ةالسحر ة لجنس عادة فهي ليست بخارق،كثر منهأوفضل منه أصنع أنا أ :قالو ،خرآبساحر 
خرى وهي  أمورألى إ ةضافإ ،تي بمثلهاأين أحد أل فال يمكن ، لجنس العادة مطلقاًةالنبي فهي خارقمعجزة ما أ
صحابه كنبع أ تحصل بين ،الخوارق من غير تحدنبياء قد تحصل لهم فاأل ،قصد بها التحديين أيشترط  نه الأ

 مثل مكان ةمور غيبيأخبار عن اإل وكذلك ،نزال المطر بدعائهإ و،-عليه الصالة والسالم-صابعه أالماء بين 
 قد يحصل له ذلك ، انقياد الشجر له وتسليم الحجر عليهيضاًأ وهكذا ،همغازيناقته حينما ضاعت في بعض 

 ، التحديان يقصد بهأ يشترط نبياء الاأليات آ هذا كله من ،خروناآليطلع عليه  وأن يراه أبمفرده دون 
 الساحر ،طهر الناس نفساًأ والنبي ،قذر الناس نفساًأالساحر  ف، شتان، وحال النبي،لى حال الساحرإضافة إ

ل عن أيسلم  ةالمعروفالت ا ولهذا تجد هرقل في السؤ،ةفضيللى كل إ والنبي يدعو ،ةرذيللى كل إيدعو 
سأل عن   ما،نبياء ليس فيها خارق واحداألوآيات  ةالنبوالتي سألها من دالئل لة سئاأل كل ،ة واحدةمعجز
       ه آور -صلى اهللا عليه وسلم-لما هاجر النبي  يضاأ وكذلك ،يقنأونه نبي أعرف مع ذلك  وة،معجز

طلب ي ولمة سئلاأل وسأله بعض ، كذابن وجهه ليس وجهإ :قالف -رضي اهللا تعالى عنه-اهللا بن سالم  عبد
   .منه معجزة

 ِمن وَأرجلَكُم َأيِديكُم ألقَطِّعن تَعلَمون فَلَسوفَ السحر علَّمكُم الَِّذي لَكَِبيركُم ِإنَّه لَكُم آذَن َأن قَبَل لَه آمنْتُم قَاَل{
 كُنَّا َأن خَطَايانَا ربنَا لَنَا يغِْفر َأن نَطْمع ِإنَّا * منْقَِلبون ربنَا ِإلَى ِإنَّا ضير ال الُواقَ * َأجمِعين وألصلِّبنَّكُم ِخالٍف
  .]٥١-٤٩:الشعراء سورة[ }الْمْؤِمِنين َأوَل

 حجاب بهمقلو عن شفكُ قد أنه وذلك ،وتسليما إيمانا إال زادهم فما وتوعدهم فيهم، ذلك ينفع فلم تهددهم
 أن إال بشر، عن يصدر ال موسى به جاء الذي هذا أن من همقوم َلجِه ما بعلمهم الحق لهم وظهر الكفر،
: فرعون لهم قال لما ولهذا ربه؛ من به جاء ما صدق على وداللة حجة له وجعله به، أيده قد اهللا يكون

}نْتُمآم َل لَهقَب َأن آذَن تفتاتوا وال فعلتم، فيما تستأذنوني أن ينبغي كان: أي ؟}لَكُم أذنت فإن ذلك، في علي 
 مكابرة وهذه ،}السحر علَّمكُم الَِّذي لَكَِبيركُم ِإنَّه{ المطاع؛ الحاكم أنا فإني امتنعتم، منعتكم وإن فعلتم، لكم
 صناعة أفادهم الذي كبيرهم يكون فكيف اليوم، ذلك قبل بموسى يجتمعوا لم فإنهم بطالنها، أحد كل يعلم

  .عاقل يقوله ال هذا السحر؟
 نبالي وال ذلك يضرنا وال حرج ال: أي }ضير ال{: فقالوا والصلب، واألرجل األيدي بقطع فرعون توعدهم ثم
 علتَف ما عليه يخفى وال عمال أحسن من أجر يضيع ال وهو اهللا، إلى المرجع: أي }منْقَِلبون ربنَا ِإلَى ِإنَّا{ به
 من قارفناه ما: أي }خَطَايانَا ربنَا لَنَا يغِْفر َأن نَطْمع ِإنَّا{: قالوا ولهذا الجزاء؛ أتم ذلك على وسيجزينا بنا،

 إلى القبط من قومنا بادرنا أنا بسبب: أي }الْمْؤِمِنين َأوَل كُنَّا َأن{ السحر، من عليه أكرهتنا وما الذنوب،
  .كلهم فقتلهم ،اإليمان



 ةيد من جهقطع : المقصود بذلك }ِخلَاٍف من وَأرجلَكُم َأيِديكُم لَُأقَطِّعن{ فرعون  عن قول-تبارك وتعالى-قوله 
وتبادل المنافع  ةالمعاطا وفي ،ةنسان في االنتقال والمشي والحركل من جهة أخرى فتتعطل مصالح اإلجوِر

ن أي أضرر وال ضير   ال: قال،ضرر بمعنى الفضير   ال:ةلسحرا ما قولأ و،نه وحاجاتهوئوالتصرف في ش
   .ةيات في مناسبات سابق وقد مضى الكالم على مثل هذه اآل،ايضرن هذا ال

 هُؤالِء ِإن * حاِشِرين الْمداِئِن ِفي ِفرعون فََأرسَل*  متَّبعون ِإنَّكُم ِبِعباِدي َأسِر َأن موسى ِإلَى وَأوحينَا{
 وكُنُوٍز * وعيوٍن جنَّاٍت ِمن فََأخْرجنَاهم * حاِذرون لَجِميع وِإنَّا * لَغَاِئظُون لَنَا وِإنَّهم * قَِليلُون لَِشرِذمةٌ
  .]٥٩-٥٢:الشعراء سورة[ }ِإسراِئيَل بِني وَأورثْنَاها كَذَِلك * كَِريٍم ومقَاٍم

 وهم وملئه، فرعون على وبراهينه اهللا حجج بها وأقام مصر، ببالد -عليه السالم- موسى مقام طال لما
 ببني يخرج أن ،-عليه السالم- موسى اهللا فأمر والنكال، العذاب إال لهم يبق لم ويعاندون، يكابرون ذلك مع

عز - ربه به هأمر ما -عليه السالم- موسى ففعل يُؤمر، حيث بهم يمضي وأن مصر، من ليال إسرائيل
 من واحد غير ذكر فيما بهم خروجه وكان ،كثيراً لياح فرعون قوم من استعاروا بعدما بهم خرج ،-وجل

  .أعلم فاهللا الليلة، تلك القمر كُِسف أنه -رحمه اهللا- مجاهد وذكر ،القمر طلوع وقت المفسرين
نهم خرجوا إ : ويقولون،ليللى دإحتاج  وكل ذلك ي، جداًة والمرويات في هذا كثير، وال يثبتيصح مثل هذا ال

 ،رجوا بقي معهم هذا الحلي فلما خ،ةهم الحلي من نساء الفراعنؤار نسا ولهذا استع،سرائيلإفي يوم عيد لبني 
 عليه الصالة-ا ذهب موسى فلم ،]٨٧:طه سورة[ }فَقَذَفْنَاها الْقَوِم ِزينَِة من َأوزارا حملْنَا ولَِكنَّا{ :فقالوا

 ذلك القوأ كيف يتصرفون ف،عرفوا كيف يصنعون به مستعار مااليقات وهؤالء معهم الحلي ملى الإ -والسالم
    ثر حافر فرس جبريل أن  مة وقبض قبض العجلة وجعله لهم بهيئ،يوقد عليه السامرأ ف،الحلي المستعار

   .حلي الذي كان معهمن الأ فهذا ش، فصار ذلك العجل له خوار،لقاهاأ ف-عليه الصالة والسالم-
 إسرائيل بني من عجوز امرأة فدلته ،-عليه السالم- يوسف قبر عن سأل -عليه السالم- موسى وأن

  .السالم عليهما- بنفسه حمله الذي هو إنه: ويقال معهم، تابوته فاحتمل عليه،
ترافقه في ن أ -عليه الصالة والسالم-ت على موسى سرائيل لما اشترطإحديث معروف في عجوز بني ال

ال إ و،-ن ينقلأأي –وصى بذلك أ وكان قد -صلى اهللا عليه وسلم-قبر يوسف  فدلتهم على مكان ،الجنة
وما جاء أن  ،يدفنون حيث ماتوا -صلى اهللا عليه وسلم- كما ذكر النبي -عليهم الصالة والسالم-نبياء فاأل

نبياء قد حرمت على جساد األأن أمع  ونقله -عليه السالم- سأل عن قبر يوسف -عليه السالم-موسى 
     بين يوسف ةطويلال ةكانت المدقد ال فإ و، الجسد،نسانتطلق ويقصد بها اإلن العظام أالمقصود فرض األ
جساد أ ولكن اهللا يحفظ ،لل العظام لتحةمجاري العادات كانت كافي  وبين موسى في-عليه الصالة والسالم-
  .عليهم الصالة والسالم-نبياء األ
 داع ناديهم في وليس أصبحوا فلما معهم، يحملوه أن إسرائيل بنو خرج إذا بذلك أوصى قد يوسف نوكا
 في سريعا فأرسل الدمار، من به اهللا يريد امِل إسرائيل؛ بني على غضبه واشتد فرعون ذلك غاظ مجيب وال

 بني: يعني- }هُؤالِء ِإن{: يهمف ونادى والحجاب، قباءكالنُّ ويجمعه، الجند يحشر من: أي حاشرين، بالده
  .قليلة لطائفة: أي }قَِليلُون لَِشرِذمةٌ{ -إسرائيل



}مِإنَّهلَنَا و يغيظنا ما منهم لنا يصل وقت كل: أي }لَغَاِئظُون.  
 ،شيء المستحقرل ل:ني يقال هذا يع، شرذمة، الحقيرةة القليلة الشرذمة الطائف،ء لشرذمة قليلونن هؤالإ :يقول

 ةلى الفراعنإظر  لكن بالن،-علمأواهللا تعالى -لف أ ةنهم يبلغون ستمائأب في ذلك الوقت اسرائيل قدروإ وبنو
  .ن هؤالء لشرذمة قليلونإ ،ةعمال المهين وكانوا يعملون في الخدمة واأل،ةقلهم 

  .}حِذرون لَجِميع وِإنَّا{ السلف من طائفة وقرأ غائلتهم، من نحذر وقت كل نحن: أي }حاِذرون لَجِميع وِإنَّا{
ن الحاذر إ :-رحمه اهللا- ابن جرير  ولهذا قال، حذرونوبي عمرأ قراءة ،ةترا متوةن قراءيقراءة المدني

ن بعض أ مع ،واحدن المعنى إ : بل قال بعضهم كأبي عبيدة معمر بن المثنى،ر معناهما متقاربوالحِذ
 ر دائماً الحِذ،ر من كان ذلك طبيعة له الحِذ:لا فق،رق بينهماصحاب معاني القرآن مثل الزجاج والفراء فأ

أي ،وقت في أي ظمتيق   والحاذر،نالحاذر فهو الذي يحذر اآل ماأ و،ة له ثابتة صف،ر الحذَتهن طبيعيعني م 
آلن  يعني اون حاذرجميعلنا إ و:فعلى التفريق بينهما ،لتفريق على هذا ا دائماًاًر متيقظ ويكون الحِذ،مستعد

ن ذلك كان من ديدنهم أيعني ف -على التفريق بينهما-رون  حِذ:ذا قال إعلنت حالة الطوارئ كما يقال وأماأ
 وظهور ة لهم فال تكون لهم قواًضعافإهم ءبناأ ولهذا كان يقتل ،يتوقعونه منهموم معهم لما يتخوفونه منه

  .ةوشوك
   .مستعدون بالسالح:  أي،}حِذرون لَجِميع وِإنَّا{ السلف من طائفة وقرأ

 نحن :يأذرون ا ح}حاِذرون لَجِميع وِإنَّا{ولى  في األ، مشى على التفريق بينهم-رحمه اهللا- ابن كثير الحظْ
 لكن ،ي مستعدون بالسالحأ }حِذرون لَجِميع وِإنَّا{ من السلف ة وقرأ طائف،ل وقت نحذر من غائلتهمك

ر من كان ذلك طبيعة  حِذ:صحاب معاني القرآنأ عكس المعنى الذي ذكره ن كل وقتنحأي ولى حاذرون األ
نحن كل وقت نحذر من ي أ لجميع حاذرون انإ و: قال-رحمه اهللا-ير  ابن كث، حاذر يعني اآلن متيقظ،له

 ،نه حذرونأصل األ "أن"ء بـولى جا األةالقراءف ،دون بالسالحي مستعأ ةة الثانياءن القرأذكر و ،غائلتهم
  . حفصاءةنه يمشي على قرأصل ن األ أل؛رون حِذ: وقرأ بعض السلف:قال ةلثانيوا

 السالح في وقت االحتدام وتوقع ون يحملهمنأ ال ، هذه سجيتهم،الحسرائيل بالسإدائماً مستعدون لبني  فهم
 ولهذا تجد ،-علمأواهللا تعالى -ينه ن االستعداد هنا في ذلك الوقت بعأيدل على هذا و ، وما أشبه ذلكةجهالموا

صالً أ المعنى واحد :بعضهم يقولف ، حاذرون مستعدون بالسالح:ول لكيقفيعبر بمثل هذا  ن بعضهم لربماأ
ذا كان اختلف فيها هؤالء إ هذه ،المعنى واحد :ال فسيبويه يقولإ و،نه فرق بينهمأح لكن ابن كثير هنا واض

رحمه -ابن جرير و ،هافي يختلفون ةهل اللغأدة نعم فبو عبيأوالزجاج والفراء وهل اللغة سيبويه أمة من ئاأل
ن أ والشك ،وحاذرر  حِذ، المعنى متقارب: قال، وإنما المعنى مختلفنإ  وال،ن المعنى متحدإ :قلي مل -اهللا

 ه في،ر وزيادةحِذ فالن حاذر فهو ،ن ذلك طبيعة لهأر يعني فالن حِذ، زيادة المعنىزيادة المبنى تدل على 
ن أ لكن الزيادة البد ،ل المعنى متفق في أص:يقالأن يمكن ف اً متفقاًما كون المعنى واحدأ ،-علمأ واهللا-زيادة 
  . زيادة في المعنى،تكون
  .لهم أراد بما وجنده نفسه في فجوزي. خضراءهم وأبيد شأفتهم، أستأصل أن أريد وإني



 الجحيم، إلى النعيم هذا من فخرجوا: أي }كَِريٍم ومقَاٍم وٍزوكُنُ وعيوٍن جنَّاٍت ِمن فََأخْرجنَاهم{: تعالى اهللا قال
  .الدنيا في الوافر والجاه والملك ،واألرزاق واألموال واألنهار والبساتين العالية المنازل تلك وتركوا

}ا كَذَِلكثْنَاهرَأوِني واِئيَل برثْنَا{: تعالى قال كما ،}ِإسرَأوو مالْقَو كَانُوا الَِّذين فُونعتَضسشَاِرقَ يِض ماألر 
 يصنَع كَان ما ودمرنَا صبروا ِبما ِإسراِئيَل بِني علَى الْحسنَى ربك كَِلمةُ وتَمتْ ِفيها باركْنَا الَِّتي ومغَاِربها
نوعِفر همقَوا ومكَانُوا و ِرشُونع{: تعالى وقال ،]١٣٧:األعراف سورة[ }ينُِريدو َأن نلَى نَمع الَِّذين 

  .]٦-٥:القصص سورة[ اآلية }...الْواِرِثين ونَجعلَهم َأِئمةً ونَجعلَهم األرِض ِفي استُضِعفُوا
 }ِفيها باركْنَا الَِّتي ومغَاِربها األرِض مشَاِرقَ يستَضعفُون كَانُوا الَِّذين الْقَوم وَأورثْنَا{ :-تبارك وتعالى-قوله 

   هم  ]٢٨:الدخان سورة[ }آخَِرين قَوما وَأورثْنَاها{ و،سرائيلإلبني  }وَأورثْنَاها كَذَِلك{ : لقولهة مفسرةيهذه اآل
 :-تبارك وتعالى-ما قوله أ و،رض مصرأ يعني }ِإسراِئيَل بِني وَأورثْنَاها كَذَِلك{ لكن هنا ،رائيلسإبنو 

محل اتفاق بين فليس هذا  }ِفيها باركْنَا الَِّتي ومغَاِربها األرِض مشَاِرقَ يستَضعفُون كَانُوا الَِّذين الْقَوم وَأورثْنَا{
رض  وهي األ، التي بارك اهللا فيها هي،رض الشامأ هي :ن بعض السلف يقول أل؛رض مصرأنها أالمفسرين 
ن المؤرخين أكرت حينها  وذ،هو أعم من ذلك وبعضهم يقول ما ،ررض مصأ : وبعضهم يقول،المباركة
لى  إ البحر ونجوا من الغرق واتجهوااسرائيل بعدما جاوزوإيعرف رجوع لبني  نه في التاريخ الإ :يقولون
 واهللا ، حق وصدق-وتعالىتبارك - كالم اهللا : لكن يقال،خرى ألى مصر مرة إنهم رجعواأيعرف   ال،الشام

نها تبقى تحت سلطانهم إ وحتى لو لم يثبت لهم رجوع ف،ائيلسرإ يورثها بنأنه أخبر أوعلم هو العليم األ
 ممن نال النساء ومن في حكمهإ فيها  ولم يبقَ، وخلت من الجيش،دةن بالد مصر خلت من القا أل،وتدبيرهم

 فبقيت البلد ، في وسط البحرونها ونحو ذلك كلهم قد هلكواالذين يديرون البلد ويحمفال إ و،تدبير لهم ال
 ،رض مصر وبالد الشامأن ليييسرائورث اهللا اإلأ ،ورثه اهللاأ -عليه الصالة والسالم-سى  فمو،ة خاليةمكشوف

و تحتل أي تغزو مصر  وعبر التاريخ عموماً كانت الجيوش الت، كل االرتباطةوبالد مصر هي بالد مرتبط
لك كانت تأتي عن طريق الشام عبر التاريخ السلطان الذي يحصل على مصر واليد التي و نحو ذأمصر 

 ،دخل الشام تحت سلطانه ولهذا كان محمد علي باشا حريصاً على أن ي؛توضع عليها كانت تأتي من قبل الشام
شياء أه وقعت ن قبل أل؛تحقيق هذا المطلبويطالب العثمانيين بهذا ويلح عليهم ويساومهم في مطالبهم على 

مر العظيم الذي حصل  لبالد الشام مع هذا األةتابعن تكون مصر أ ة فال غراب،أتي من قبل الشام كانت تةكثير
هلها غالباً حتى أيحكمها  في التاريخ لم ةن البالد المصريأ بل يذكر بعضهم ،ك فرعون ومن معهمن هال
وعلى مدى التاريخ عمرو بن العاص  ،من خارج مصر اوءالقبط جالوجدتم أن قرأتم في تاريخهم  لو ةالفراعن

 وفي وقت ، من جاء وبعد ذلك جاء،هلهاأحد من أكمها المسلمون لم يحكمها لما حكم مصر فتح مصر وح
 ومحمد ،كاًوبعض هؤالء كان رقيقاً مملو ،ةلحكم البالد المصري اً كانت ترسل من قبلها موفدةالدولة العثماني

صلى اهللا عليه -ن وصية النبي إ : ويقول بعضهم،كانوا من المصريين  ما،لبانأل من اواعلي ومن معه كان
  .علمأ واهللا ،عدمن بيخلو   ولكن ال،لى هذاإيعني ربما كانت تشير أهل مصر  في -وسلم

}موهعفََأتْب شِْرِقينا * مى فَلَماءاِن تَرعمقَاَل الْج ابحى َأصوسِإنَّا م كُونردكَال قَاَل * لَم ِإن ِعيي مبر 
 ثَم وَأزلَفْنَا * الْعِظيِم كَالطَّوِد ِفرٍق كُلُّ فَكَان فَانْفَلَقَ الْبحر ِبعصاك اضِرب َأِن موسى ِإلَى فََأوحينَا * سيهِديِن



نَا * اآلخَِرينيَأنْجى ووسم نمو هعم ِعينمَأج * قْنَاَأ ثُمغْر اآلخَِرين * ِفي ِإن ةً ذَِلكا آليمو كَان مهَأكْثَر 
ْؤِمِنينم * ِإنو كبر ولَه ِزيزالْع ِحيمفرعون أن: المفسرين من واحد غير ذكر، ]٦٨-٦٠:الشعراء سورة[ }الر 
  .مانهز في المصرية الديار مملكة عن عبارة وهو كبير، وجمع عظيم حفلم في خرج

خرج في طبعة طيبة في و ،ن المحفل هو مكان االحتفال أل؛ خرج في محفل يعني في جمع من الناس عظيم
   .عظيم جحفل
: أي }مشِْرِقين فََأتْبعوهم{ والجنود، والرؤساء والكبراء والوزراء األمراء من والدول، والعقد الحل أولي

  .طلوعها وهو الشمس، شروق عند إليهم وصلوا
 ،}لَمدركُون ِإنَّا موسى َأصحاب قَاَل{ ذلك فعند صاحبه، الفريقين من كل رأى: أي }الْجمعاِن تَراءى لَمافَ{

  .القُلزم بحر وهو البحر، ِسيف إلى السير بهم انتهى أنه وذلك
 ،ل البحر فيها ناريد داخخادأنه توجد إ :عجاز العلمي يقولصحاب اإلأ وبعض ،حمرلزم هو البحر األ بحر القُ
  .وهذا كالم غير صحيح، ]٢٥:نوح سورة[ }نَارا فَُأدِخلُوا ُأغِْرقُوا{ : سقطوا فيها ولذلك قالةفالفراعن

 ربي مِعي ِإن كَال قَاَل  *لَمدركُون ِإنَّا{: قالوا فلهذا بجنوده، أدركهم قد وفرعون البحر، أمامهم فصار 
 وهو بكم، هاهنا أسير أن أمرني الذي هو سبحانه اهللا فإن تحذرون، مما شيء ليكمإ يصل ال: أي }سيهِديِن

  .الميعاد يخلف ال
 عليه- وموسى فرعون آل ومؤمن نون، بن يوشع ومعه المقدمة، في ،-السالم عليه- هارون وكان
 بن يوشع علوج يصنعون، ما يدرون ال وقفوا أنهم: المفسرين من واحد غير ذكر وقد الساقة، في -السالم
: فيقول تسير؟ أن اهللا أمرك هاهنا اهللا، نبي يا: -السالم عليه- لموسى يقول فرعون آل مؤمن أو نون،
 البحر، بعصاه يضرب أن موسى نبيه اهللا أمر ذلك فعند القليل، إال يبقَ ولم وجنوده، فرعون واقترب نعم،

  .اهللا بإذن انفلقْ: وقال فضربه،
   . بإذن اهللانفلقْا : فضربه وقال، أن يضرب بعصاه البحر-السالمعليه -أمر اهللا نبيه موسى 

 -يضاأ– وكذلك ،نكم متبعونأخبره أو قبل ذلك -صلى اهللا عليه وسلم- موسى علمأ -تبارك وتعالى-اهللا و
  . قبل هذا-تبارك وتعالى-علمه اهللا فأ ، البحر رهواًواترك

 عباس، وابن مسعود، ابن قاله ،الكبير كالجبل: أي }الْعِظيِم كَالطَّوِد ٍقِفر كُلُّ فَكَان فَانْفَلَقَ{: تعالى اهللا قال
  .وغيرهم وقتادة، والضحاك، كعب، بن ومحمد

 صار كل فرق ،سرائيلإسباط بني رق أل طُهيعني صار في، ثني عشر طريقاً لكل سبط طريقاصار البحر 
  .ةنهم يمشون على اليابسأطرق كال ه وكانوا يمرون بين هذ،نه جبالأ وقف الماء ك،كالطود العظيم

  .الجبلين بين الفَج هو: الخرساني عطاء وقال
 ينظر طاقات فيه وصار: السدي وزاد ،طريق سبط لكل طريقًا، عشر اثني البحر صار: عباس ابن وقال

 بساي فصار فلفحته، البحر قعر إلى الريح اهللا وبعث كالحيطان، لهيح على الماء وقام بعض، إلى بعضهم
  .]٧٧:طه سورة[ }تَخْشَى وال دركًا تَخَافُ ال يبسا الْبحِر ِفي طَِريقًا لَهم فَاضِرب{: تعالى اهللا قال األرض، كوجه
  . أي هنالك}الْآخَِرين ثَم وَأزلَفْنَا{: القصة هذه في وقال



  .على حيله كالحيطان :يعني كالحيطان لهيح على: قوله
 يعني كأن ،كالطود العظيم فكان كل فرق ،نفالق االنشقاقاالون البحر السيما مع قوله فانفلق أوقد يفهم منه 

يدل وهذا  ،فصار طريقاً يبساً ، فصار الماء في نواحيه كالجبال،ةرض اليابسر انفلق عنهم فمشوا على األالبح
 ه نواحي في اً فصار الماء متوقف،ة فصاروا يمشون على اليابس،الماءبم عنهنشعب البحر ان أ على -علمأواهللا -

 -صلى اهللا عليه وسلم-صحاب النبي أو ،عظمأبلغ وأ وهذا -علمأواهللا تعالى - ةيهذا الذي يفهم من ظاهر اآل
بي أ مع سعد بن ة معلومة مشهودة في واقعةالماء عبروا دجلفي بعض الحروب في العراق مشوا على 

 على ة ويبقى مثل الجبال العظيمةالطريقحر ينشعب بهذه  ولكن كون الب،-رضي اهللا تعالى عنه-وقاص 
 تعرفون  هذا عجيب،قدامتزوغ فيها األ  الة يابسرضأجوانب هذه الطرق ثم يمشون في وسط البحر على 

 فصار ةياء التي اجتمعت عبر قرون متطاولشفيها من األ ذى الماء وماأثر أفيها من  رض البحر كيف ماأ
  .ةبهذه المثاب

  . أي هنالك}الْآخَِرين ثَم وَأزلَفْنَا{: القصة هذه في وقال
  . ظرف مكان للبعيدهذا
 البحر من وجنوده فرعون قربنا: أي }وَأزلَفْنَا{: والسدي وقتادة، الخرساني، وعطاء عباس، ابن قال

  .إليه وأدنيناهم
 على معهم ومن إسرائيل وبني موسى أنجينا: أي }ِريناآلخَ َأغْرقْنَا ثُم َأجمِعين معه ومن موسى وَأنْجينَا{

  .هلك إال رجل منهم يبق فلم وجنوده، فرعون وأغرق أحد، منهم يهلك فلم دينهم
 اهللا لعباد والتأييد والنصر العجائب من فيها وما القصة هذه في: أي }آليةً ذَِلك ِفي ِإن{: تعالى قال ثم

 تقدم }الرِحيم الْعِزيز لَهو ربك وِإن * مْؤِمِنين َأكْثَرهم كَان وما{ بالغة، ةوحكم قاطعة وحجة لداللة المؤمنين
  .تفسيره
 ةيات العظيم من هذه اآلارأو  مع ما،قوم فرعون }مْؤِمِنين َأكْثَرهم كَان وما{: قولهن يكون المراد بأيحتمل 

 مع -عليه الصالة والسالم-سى حصل من مو  وما،العصاة ؤييضاً من رأحصل قبله   وما،انفالق البحر
ن أ ويحتمل ، آل فرعون ومؤمن،مرأة فرعونا ة كآسيةال قلإمن آ  ما}مْؤِمِنين َأكْثَرهم كَان وما{ ،ةالسحر

هذا القصص ليهم هذا الخطاب وقص عليهم إيعني من وجه  }مْؤِمِنين َأكْثَرهم كَان وما{: بقولهيكون المراد 
  وما:ولاألوعلى  ،لم يؤثر فيهم و، فلم ينتفعوا بذلك-صلى اهللا عليه وسلم-وهم المشركون في زمان النبي 

 وعلى ،د منهمأح لم يؤمن هن أل،ي جملة قوم فرعون وليس المقصود الجيش الذي معهأكثرهم مؤمنين أكان 
 .-صلى اهللا عليه وسلم-ن كانوا في زمن النبي كثرهم يعني المشركين الذيأكان   ما:الثاني كما يقول سيبويه

صلى - موسى ة فحينما شاهدوا آي}مْؤِمِنين َأكْثَرهم كَان وما آليةً ذَِلك ِفي ِإن{ : يقول-تبارك وتعالى- اهللاو
ان يطلب  فقد ك وشأنه،كوا موسىتر  وماةم ينتفعوا بها وبقوا على المكابر لة العظيمةي هذه اآل-اهللا عليه وسلم
نفسهم أند خرجوا من ع  لم يذعن ولم يرسلهم ولماةيسرائيل فلما رأى هذه اآلإن يرسل معه بني أمن فرعون 

كان يمكن و ،حقتهمالجيش لمالو الناس زه وج،علن الحذرأنما إ و، الطرف عنهمضغ في وقت غفلة الناس ما
ن أيمكن  كر المنل الشر والباطل والهأ ولكن ،ون من مملكتك فتستريح منهم دع هؤالء يخرج: لهن يقالأ



 التي هي ةووجدوا البحر بهذه الصورة العجيب اوءخر المطاف حينما جاآ وفي ،يمان وشأنهمهل اإلأيتركوا 
 ويرون الماء مثل ،ةون على أرض يابس ويمش،ةبهذه الطريق ينفلقويات كيف يتحول البحر عظم اآلأمن 

يات يمان مع مشاهدة هذه اآلهل اإلأمعنون في كفرهم ومالحقة مع ذلك ي و،الجبال على جوانب هذه الطرق
 نَزلْنَا َأنَّنَا ولَو{ :قالو ،]١٤٦:األعراف سورة[ }ِبها يْؤِمنُواْ الَّ آيٍة كُلَّ يرواْ وِإن{ :-عز وجل-فهذا كما قال اهللا 

ِهمآلِئكَةَ ِإلَيالْم مهكَلَّمتَى وونَا الْمشَرحلَ وعِهمٍء كُلَّ يالً شَيا قُبْؤِمنُواْ كَانُواْ محال وهذا  ،]١١١:األنعام سورة[ }ِلي
و فعل أذى من قول أي أال يصدر من الكفار أزمان نريد  ونحن في ته، بصير-عز وجل-من طمس اهللا 

 الأل النفاق هأ من الصراع بين الحق والباطل ونريد  في-عز وجل-نعرف سنة اهللا  ونستغرب هذا وكأننا ال
 -صلى اهللا عليه وسلم- كانوا في زمان النبي ،يمكن  وهذا ال، وفعل حسن،ال كل قول حسنإمنهم يصدر 

 لَِئن{ ،]٧:المنافقون سورة[ }ينفَضوا حتَّى اللَِّه رسوِل ِعند من علَى تُنِفقُوا لَا{ ،"ك كلبك يأكلْنمس"يتكلمون 
       كبير المنافقينأن  اوتصورولكم أن ت ،]٨:المنافقون سورة[ }الَْأذَلَّ ِمنْها الَْأعز لَيخِْرجن الْمِدينَِة ِإلَى رجعنَا

 الو ،ما سيكتب عدو اهللا او فترو عمود صحفيأ ،ة كان عنده زاوية في صحيف بن سلولاهللا بن أبي عبد
 ةخر لحظآلى إهذا فرعون ف ،يمانهل اإلأال إل من هؤالء المنافقين ليس لهم شغعداء اهللا أ حينما نجد نستغرب

 في خلقه -عز وجل- اهللا ة هذه سن،ةخر لحظآلى إ ومع ذلك يمعن في كفره ومحاربته ،اًيرى البحر منفلق
 عن وكيِضلُّ اَألرِض ِفي من َأكْثَر تُِطع وِإن{، ]١٠٣:يوسف سورة[} ِبمْؤِمِنين حرصتَ ولَو النَّاِس َأكْثَر وما{

 :-عز وجل- وكما قال اهللا ،راط المستقيم الكتاب والسنةص من لزم الموفقٌ ]١١٦:األنعام سورة[ }اللِّه سِبيِل
واهللا  ،]١١٣:األنعام سورة[ }مقْتَِرفُون هم ما وِليقْتَِرفُواْ وِليرضوه ِباآلِخرِة يْؤِمنُون الَ الَِّذين َأفِْئدةُ ِإلَيِه وِلتَصغَى{

 .المستعان


