
 
 رــيـسـفـت

 شعراءسورة ال
 

 

 

 الرمحن بن ناصر السعديللعالمة عبد

 رمحه اهلل تعاىل

 



 
 َلَعلََّك ََبِخٌع نَ ْفَسَك َأّلَّ  (2)تِْلَك آََيُت اْلِكَتاِب اْلُمِبنِي  (1)طسم }

ْعَناُُ ُهْم أَ ِإْن َنَشأْ نُ نَ زِ ْل َعَلْيِهْم ِمَن السََّماِء آيَةً َفَظلَّْت  (3)َيُكونُوا ُمْؤِمِننَي 
 َكانُوا ّلَّ ْحَدٍث إِ  َمِن مُ  َوَما َيَْتِيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمَن الرَّحْ  (4)َها َخاِضِعنَي  لَ 

بُوا َفَسَيْأتِيِهْم َأنْ َباُء َما َكانُوا ِبِه َيْست َ  (5)َعْنُه ُمْعِرِضنَي   ْهِزُُونَ فَ َقْد َكذَّ
َنا ِفيَها ِمْن ُكلِ  َزْوجٍ ْرِض َكْم َأنْ ب َ ْم يَ َرْوا ِإََل الَ  َأَولَ  (6) ِإنَّ ِف  (7)ٍم  َكرِي  ت ْ

 يمُ ُهَو اْلَعزِيُز الرَّحِ  َوِإنَّ رَبََّك لَ  (8)َأْكثَ ُرُهْم ُمْؤِمِننَي  َذِلَك آليًَة َوَما َكانَ 
(9)} 

ملبني البني َيت الكتاب اتدل على التعظيم آل شري الباري تعاَل إشارةي
مقاصد الشرعية،  هية، وال ب اإللمطال ميع ال الدال على ج الواضح

ه، أو حكم ب شك وّل شبهة فيما أخرب حيث ّل يبقى عند الناظر فيه ب
 ،هامِ كَ حِ  وارتباط الحكام ب ،ي معان ودّللته على أشرف ال به، لوضوحه

ينذر  _ لمصلى هللا عليه وس _بها، فكان رسول هللا مناسِ  وتعليقها ب
باد هللا بذلك ع يَ يم، فيهتدِ به الناس، ويهدي به الصراط املستق



 ا شديدً نً زْ حُ  نُ زَ حْ  َ قاء، فكان يتب عليه الشَّ متقون، ويعرض عنه من كُ  ال
ال فلهذا ُ ،هم ا لونصحً  خري ا منه على الحرصً  هم مان على عدم إي
 تعاَل عنه: 

 (1).عليها نَ ْفَسَك{ أي: مهلكها وشاق  }َلَعلََّك ََبِخٌع 

ِننَي{ أي: فال تفعل، وّل تذهب نفسك عليهم  َيُكونُوا ُمْؤمِ }َأّلَّ 
د أديت ما عليك من التبليغ، (3)فإن اهلداية بيد هللا، (2)حسرات،  (4)ُو

                                                 

َحِديِث  هَذا الْ  وا بِ ْم يُ ْؤِمنُ  فَ َلَعلََّك َبِخٌع نَ ْفَسَك َعلى آاثرِِهْم ِإْن لَ ُال تعاَل: }( 1)
 [.6{ ]الكهف: اَأَسفً 

َ ُيِضلُّ َمْن َيشاُء َويَ ْهِدي َمْن َيشُال تعاَل: }( 2)  َتْذَهْب نَ ْفُسَك َعَلْيِهْم اُء َفاَل فَِإنَّ اَّللَّ
 [.8{ ]فاطر: ا َيْصنَ ُعونَ مَ  اٍت ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم بِ َحَسرَ 

ُء َوُهَو َأْعَلُم ا تَ ْهِدي َمْن َأْحبَ ْبَت َولِكنَّ اَّللََّ يَ ْهِدي َمْن َيشَ ِإنََّك َّل ُال تعاَل: }( 3)
 [.56{ ]القصص: َِبْلُمْهَتِدينَ 

َ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل فَِإْن تَ َولَّْوا فَِإنَّ ُُ ُال تعاَل: }( 4) مِ لَ َوَعَلْيُكْم  ا َعَلْيِه َما حُ مَ  ْل َأِطيُعوا اَّللَّ
ْلُتْم َوِإْن ُتِطيُعوهُ تَ ْهَتُدوا َومَ  َما حُ  [، 54{ ]النور: غُ اْلُمِبنيُ ا َعَلى الرَُّسوِل ِإّلَّ اْلَباَل مِ 

ال: } ٌر َلْسَت َعَلْيِهْم بِ ا أَْنَت مَ  ْر ِإنَّ َفذَك ِ ُو  [.22-21لغاشية { ]اُمَصْيِطرٍ  ُمذَكِ 



فإنه كاف  ،ها ليؤمنوا ب ها لَ  آية ح ى ننز ِ مبني وليس فوق هذا القرآن ال
 هذا ُال:  ول (5)هداية، من يريد ال ل شاف

 (6).حُرتا أي: من آَيت اّل، السََّماِء آيًَة{ ْل َعَلْيِهْم ِمنَ ز ِ }ِإْن َنَشْأ نُ ن َ 

  .مكذبني }َفَظلَّْت َأْعَناُُ ُهْم{ أي: أعناق ال

                                                 

ُلوهَ تِْلَك آَيَ ُال تعاَل: }( 5)  َحِديٍث بَ ْعَد اَّللَِّ َوآَيتِِه َحقِ  فَِبَأي ِ  ا َعَلْيَك َِبلْ ُت اَّللَِّ نَ ت ْ
ال: }6{ ]ال جاثية: يُ ْؤِمُنونَ   ت[.ال{ ]ال مرسفَِبَأيِ  َحِديٍث بَ ْعَدُه يُ ْؤِمُنونَ [، ُو

اليت [ _ "118آَيت اّلُرتاح هي _ كما ُال املؤلف ِف تفسري البقرة ]آية ( 6)
خالق،  ى الها عل جرأوا ب وآراُهم الكاسدة، اليت ت هم الفاسدة ها بعقول يقرتحون

]البقرة:  {هم: }َلْن نُ ْؤِمَن َلَك َح ىَّ نَ َرى اَّللََّ َجْهَرةً  كقول  ،واستكربوا على رسله
َقْد َسأَُلوا ُموَسى َل َعَلْيِهْم ِكَتاًَب ِمَن السََّماِء ف َ ز ِ َك َأْهُل اْلِكَتاِب َأْن تُ ن َ }َيْسأَلُ [، 55

الوا: }َلْوّل أُنْ [153]النساء:  َأْكبَ َر ِمْن َذِلَك{ اآلية َن َل ِإلَْيِه َمَلٌك فَ َيُكو زِ ، ُو
ان:  { اآلَيت...ةٌ َأْو َتُكوُن َلُه َجنَّ  زٌ َمَعُه َنِذيًرا َأْو يُ ْلَقى ِإلَْيِه َكن ْ   [، 8-7]الفُر

ولِ   { اآلَيت...ُبوًعاْرِض يَ ن ْ ه: }َوَُاُلوا َلْن نُ ْؤِمَن َلَك َح ىَّ تَ ْفُجَر لََنا ِمَن الَ ُو
هم مع رسلهم، يطلبون آَيت التعنت، ّل آَيت  فهذا دأب .[93-90]اإلسراء: 

ما  ب تاآلَيحق، فإن الرسل ُد جاءوا من  م يكن ُصدهم تبني ال اّلسرتشاد، ول
 ." اه مثله البشر يؤمن ب



ه إذ صلحة فيه، فإنولكن ّل حاجة إَل ذلك، وّل م ،َها َخاِضِعنَي{ }لَ 
ت مان  اإلي مان النافع ما اإلي مان غري نفع، وإن يكون اإلي ذاك الُو

ََْتِيَ ُهُم اْنظُُروَن ِإّلَّ َبلغيب، كما ُال تعاَل: }َهْل ي َ  ْلَمالَُِكُة َأْو َيَِْتَ  َأْن 
َفُع نَ ْفًسا  يَ ن ْ رَبَُّك َأْو َيَِْتَ بَ ْعُض آََيِت رَبِ َك يَ ْوَم َيَِْت بَ ْعُض آََيِت رَبِ َك َّل 

 (7)[.158: ة ]النعامَمانُ َها{ اآلي ْ ِإي

رهم ويذك ِ  ْحَدٍث{ َيمرهم وينهاهم، َمِن مُ  }َوَما َيَْتِيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمَن الرَّحْ 
  (8)ما ينفعهم ويضرهم.

                                                 

َفُع نَ ْفسً َّل تكملة اآلية: }( 7) ْو َكَسَبْت ِف ْم َتُكْن آَمَنْت ِمْن َُ ْبُل أَ  ا لَ هَ  انُ مَ  ْ ِإي ا يَ ن ْ
رً هَ  انِ مَ  ِإيْ  َتِظُرونَ  اا َخي ْ ث أيب هريرة {. وأخرج الشيخان من حديُُِل انْ َتِظُروا ِإنَّ ُمن ْ

آها ها، فإذا طلعت ور  الساعة ح ى تطلع الشمس من مغربّل تقوم  مرفوًعا: ))
 .مث ُرأ اآلية ا ((،ه مان ا إيمعون، وذلك حني ّل ينفع نفسً  الناس آمنوا أج

علم يُ و ال ُمْحَدث وصف اإلنزال، ّل وصف القرآن. ُال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "( 8)
نزل ذي أُ ولكنه ال ،مخلوق الذي يقوله اجلهمي ث ِف اآلية ليس هو الدَ حْ مُ  أن ال

و ُدمي َبلنسبة  هل أوًّل منزَّ  فال ،ا بعد شيءل القرآن شيئً فإن هللا كان ينز ِ  ،اجديدً 
وا مسألة من أصول أهل اإلي وهذه ال ..ا.ل آخرً منزَّ  إَل ال  مان والسنة اليت فاُر

 [12/522..." ]الفتاوي حوهم معتزلة والفالسفة ون ها اجلهمية من ال ب



ن الذكر هم عهم، هذا إعراض هم وأبدان  َكانُوا َعْنُه ُمْعِرِضنَي{ بقلوب}ِإّلَّ 
عه أبلغ من غريه، فكيف  محدث الذي جرت العادة ال أنه يكون مُو

يهم ف عُ جَ نْ هم ّل خري فيهم، وّل ت َ  إبعراضهم عن غريه، وهذا لن
 هذا ُال:  مواعظ، ول ال

، ّل تتغري وّل ةً يَّ جِ هم سَ  حق، وصار التكذيب ل أي: َبل، }فَ َقْد َكذَّبُوا{
  .تتبدل

هم العذاب،  : سيقع بأي ،}َفَسَيْأتِيِهْم َأنْ َباُء َما َكانُوا ِبِه َيْستَ ْهِزُُوَن{
 (9).كلمة العذاب  هم ُد حقت عليهم هم ما كذبوا به، فإن حل ب وي

ْرِض   يَ َرْوا ِإََل اَل مْ  ا على التفكر الذي ينفع صاحبه: }َأَولَ هً نب ِ ُال هللا م
َنا ِفيَها ِمْن ُكلِ  َزْوٍج َكرِي نبااتت، حسنة ميع أصناف ال ٍم{ من ج َكْم َأنْ بَ ت ْ

 .مة ِف نفعها منظر، كري ال

                                                 

ا هَ  ابُ ا فُِتَحْت أَبْ وَ هَ و اؤُ ا جَ َح ىَّ ِإذَ  اَكَفُروا ِإَل َجَهنََّم زَُمرً   َوِسيَق الَِّذينَ : }ُال تعاَل( 9)
ُلوَن َعَلْيُكْم آَيَ  ا أَلَ ُهْم َخَزنَ تُ هَ  َوُاَل لَ  ِت رَبِ ُكْم َويُ ْنِذُروَنُكْم ْم َيَِْتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يَ ت ْ

{ ]ال زمر: اِفرِينَ ْلكَ اِب َعَلى الِكْن َحقَّْت َكِلَمُة اْلَعذَ ى وَ ِلقاَء يَ ْوِمُكْم َهَذا ُاُلوا بَ لَ 
71.] 



كما أحيا الرض   هم، موتى بعد موت }ِإنَّ ِف َذِلَك آليًَة{ على إحياء هللا ال
  .ها د موتبع

 َوَلْو كما ُال تعاَل: }َوَما َأْكثَ ُر النَّاسِ   ،}َوَما َكاَن َأْكثَ ُرُهْم ُمْؤِمِننَي{
 [.103]يوسف:  ُمْؤِمِننَي{ َحَرْصَت بِ 

م  العال خلوق، ودان له ُهَو اْلَعزِيُز{ الذي ُد ُهر كل م }َوِإنَّ رَبََّك لَ 
صل ه كل شيء، وو مت { الذي وسعت رح}الرَِّحيمُ  ،لوي والسفليالع

جوده إَل كل حي، العزيز الذي أهلك الشقياء أبنواع العقوَبت، 
 .جاهم من كل شر وبالء الرحيم َبلسعداء، حيث أن



 ِفْرَعْوَن َأَّل ( َُ ْوَم 10َوِإْذ َنَدى رَبَُّك ُموسى َأِن اُِْت اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي )}
 {(11يَ ت َُّقوَن )

غريها،  ما مل يثن ِ  (10)اها ِف القرآن،وثنَّ  ُصة موسى أعاد الباري تعاَل
مني  م عظيمة، وعرب وفيها نبأه مع الظالكَ ها مشتملة على حِ  لكون

مؤمنني، وهو صاحب الشريعة الكربى، وصاحب التوراة أفضل  وال
 .الكتب بعد القرآن

ت نداء هللا إَيه، حني كلمه ونب فقال: واذكر حالة موسى الفاضلة أه ُو
 }َأِن اُِْت اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي{ الذين تكربوا ِف الرض، فقال: ،وأرسله

 (11).وعلوا على أهلها وادعى كبريهم الربوبية

                                                 

َل َأْحَسَن زَّ اَّللَُّ ن َ والقرآن كله مثاين، كما ُال طاووس مستدّل بقوله تعاَل: }( 10)
 تْ يَ ن ِ لن النباء والقصص ث ُ  ُال:[، 23{ ]الزمر: َمثاينَ  اهً  ُمَتشابِ  اْْلَِديِث ِكتاَبً 

 فيه.
 [24{ ]النازعات: َل َأَن رَبُُّكُم اْلَْعلىَفقا}( 11)



 (12):بارةهم، بلني ُول، ولطف ع  يَ ت َُّقوَن{ أي: ُل ل}َُ ْوَم ِفْرَعْوَن َأَّل 
كم، فترتكون ما أنتم عليه من  تَ ت َُّقوَن{ هللاَ }َأَّل   الذي خلقكم ورُز

 ؟الكفر

  

                                                 

َلَعلَُّه يَ َتذَكَُّر َأْو  الَيِ نً   َلُه َُ ْوّلً فَ ُقوَّل  *ى  ِفْرَعْوَن ِإنَُّه طَغَ ََل ا إِ اْذَهبَ ُال تعاَل: }( 12)
 [.44-43{ ]طه: ىْخشَ  يَ 



بُوِن )ي َأخَ  ُاَل َربِ  ِإن ِ } ( َوَيِضيُق َصْدِري َوّل يَ ْنَطِلُق 12اُف َأْن ُيَكذِ 
 تُ ُلونِ اُف َأْن يَ قْ ُهْم َعَليَّ َذْنٌب فََأخَ  ( َولَ 13اُروَن ) هَ اين فََأْرِسْل ِإََل ِلسَ 

(14}) 

 له اُاًل ا لعذره، وسا من ربه، ومبينً فقال موسى عليه السالم، معتذرً 
بُوِن املعونة ع لى هذا اْلمل الثقيل: }َُاَل َربِ  ِإين ِ َأَخاُف َأْن ُيَكذِ 

 .  يَ ْنَطِلُق ِلَساين{َوَيِضيُق َصْدِري َوَّل 

فقال: }َربِ  اْشَرْح ِل َصْدِري * َوَيسِ ْر ِل َأْمِري * َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن 
. * َهاُروَن َأِخي{ َأْهِلي ِلَساين * يَ ْفَقُهوا َُ ْوِل * َواْجَعْل ِل َوزِيًرا ِمنْ 

 (13)[.30-25]طه: 

 ،أهكما نبَّ   ،ارونأ أخاه هونبَّ  ،هتَ ب َ لِ }فََأْرِسْل ِإََل َهاُروَن{ فأجاب هللا طَ 
 .}فََأْرِسْلُه َمِعَي ِرْدًءا{ أي معاون ِل على أمري أن يصدُوين

 .ِن{و ُهْم َعَليَّ َذْنٌب{ أي ِف ُتل القبطي }فََأَخاُف َأْن يَ ْقتُ لُ  }َولَ 
                                                 

 * ابِ َحَك َكِثريً ْي ُنسَ كَ *  َوَأْشرِْكُه ِف َأْمِري  *اْشُدْد ِبِه َأْزِري وتكملة اْلوار: }( 13)
َُْد ُأوتِيَت ُسؤْ  * اِإنََّك ُكْنَت بِنا َبِصريً *  اَوَنْذُكَرَك َكِثريً  َوَلَقْد  *ى َلَك ََي ُموسَ ُاَل 

 [.37-31{ ]طه: ىَمنَ نَّا َعَلْيَك َمرًَّة ُأْخرَ 



 َّل ا ِفْرَعْوَن فَ ُقو ( فَْأتِيَ 15ا ِإنَّ َمَعُكْم ُمْسَتِمُعوَن )تِنَ ا ِِبَيَ فَاْذَهبَ  ُاَل َكالَّ }
 ({17اُِيَل )ا َبِِن ِإْسرَ َأْرِسْل َمَعنَ ( َأْن 16اَلِمنَي )ِإنَّ َرُسوُل َربِ  اْلعَ 

فال  ،فإن سنجعل لكما سلطانً  ،}َُاَل َكال{ أي ّل يتمكنون من ُتلك
مل يتمكن  وهلذا .أنتما ومن اتبعكما الغالبون ،يصلون إليكما ِبَيتنا

رأيه  هِ وتسفي ،مع منابذته له غاية املنابذة ،فرعون من ُتل موسى
ومه   .وتضليله ُو

  .صدُكما وصحة ما جئتما به على تَِنا{ الدالةِ }فَاْذَهَبا ِِبَيَ 

 .كماؤُ لَ كْ }ِإنَّ َمَعُكْم ُمْسَتِمُعوَن{ أحفظكما وأَ 

نا إليك لتؤمن به لَ سَ رْ  ِإنَّ َرُسوُل َربِ  اْلَعاَلِمنَي{ أي أَ }فَْأتَِيا ِفْرَعْوَن فَ ُقوَّل 
 .لتوحيده نَ عِ ذْ وبنا وتنقاد لعبادته وتُ 

 ،عنهم يدك عنهم عذابك وارفع فَّ }َأْن َأْرِسْل َمَعَنا َبِِن ِإْسَراُِيَل{ فكُ 
 .هم ويقيموا أمر دينهم ليعبدوا رب

  



( َوفَ َعْلَت 18َك ِسِننَي )ا ِمْن ُعُمرِ َوَلِبْثَت ِفينَ  اا َوِليدً ْم نُ َربِ َك ِفينَ  اَل َألَ ُ}
 ({19) فَ ْعَلَتَك الَّيِت فَ َعْلَت َوأَْنَت ِمَن اْلكاِفرِينَ 

اّل له ما ُال هللا ل  ،نْ لِ م يَ  لو  ،م يؤمن فرعون هما ل فلما جاءا فرعون ُو
 مْ عِ نْ م ن ُ  أل :يأ ،ْم نُ َربِ َك ِفيَنا َوِليًدا{ }َُاَل َألَ  وجعل يعارض موسى ف

 ؟ذلكم تزل ك ا ِف مهدك ولبرتبيتك منذ كنت وليدً  مْ قُ عليك ون َ 

َت{ وهي ُتل }َوَلِبْثَت ِفيَنا ِمْن ُعُمِرَك ِسِننَي * َوفَ َعْلَت فَ ْعَلَتَك الَّيِت فَ َعلْ 
 موسى للقبطي، حني استغاثه الذي من شيعته، على الذي من عدوه

 [.15]القصص:  اآلية ،}فَ وََكَزُه ُموَسى فَ َقَضى َعَلْيِه{

}َوَأْنَت ِمَن اْلَكاِفرِيَن{ أي: وأنت إذ ذاك طريقك طريقنا، وسبيلك 
 .سبيلنا، ِف الكفر، فأُر على نفسه َبلكفر، من حيث ّل يدري

  



ْم كُ َلمَّا ِخْفتُ  ( فَ َفَرْرُت ِمْنُكمْ 20َوَأَن ِمَن الضَّالِ نَي ) اُاَل فَ َعْلُتها ِإذً }
ا هَ ُمن ُّ  ( َوتِْلَك نِْعَمٌة تَ 21َوَجَعَلِِن ِمَن اْلُمْرَسِلنَي ) افَ َوَهَب ِل َريبِ  ُحْكمً 

 {(22اُِيَل )َعَليَّ َأْن َعبَّْدَت َبِِن ِإْسرَ 

ما   فقال موسى: }فَ َعْلتُ َها ِإًذا َوَأَن ِمَن الضَّالِ نَي{ أي: عن غري كفر، وإن
 (15).وسفه، فاستغفرت ريب فغفر ِل (14)كان عن ضالل

ت إَل مدين، بْ رَ }فَ َفَرْرُت ِمْنُكْم َلمَّا ِخْفُتُكْم{ حني تراجعتم بقتلي، فهَ 
ومكثت سنني، مث جئتكم. }فَ َوَهَب ِل َريبِ  ُحْكًما َوَجَعَلِِن ِمَن 

 . اْلُمْرَسِلنَي{

                                                 

ُال تعاَل ِف وصف أهدى خلقه صلى هللا عليه وسلم ُبل إنزال الوحي عليه: ( 14)
ال: }7{ ]الضحى: ىفَ َهدَ  َجَدَك َضاًّل َووَ } َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكتاُب َوّل [، ُو

ي [ وعليه فتعميم الرب جل وعال ِف اْلديث القدسي 52{ ]الشورى: مانُ  اإْلِ
هدوين ه، فاستإّل من هديتُ  كلكم ضال    !َي عباديالذي أخرجه اإلمام مسلم: )) 

 ه ُبل نبوت هم، وهللا أعلم.! (( يشمل ح ى أهدى أنبياُكمدِ هْ أَ 
{ يمُ ُاَل َربِ  ِإين ِ ظََلْمُت نَ ْفِسي فَاْغِفْر ِل فَ َغَفَر َلُه ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّحِ }( 15)

 [.16]القصص: 



جاهل، أو مت جاهلٍ  فاْلاصل أن اعرتاض فرعون على موسى، اعرتاضُ 
ى،  أن جرى منه القتل، فبني له موسمانع من كونه رسوًّل  إنه جعل الف

قتل، قصد نفس الم يُ  أن ُتله كان على وجه الضالل واخلطأ، الذي ل
من  نحِن هللام ما متُ عْ ن َ مَ  مَ منوع منه أحد، فلِ  وأن فضل هللا تعاَل غري م

بِ َك ِفيَنا نُ رَ  مْ  اْلكم والرسالة؟ بقي عليك َي فرعون إدّلؤك بقولك: }َألَ 
ال موسى: هذا ُ َوِليًدا{ وعند التحقيق، يتبني أن ّل منة لك فيها، ول

 {؟!لَ ُمن َُّها َعَليَّ َأْن َعبَّْدَت َبِِن ِإْسَراُِي }َوتِْلَك نِْعَمٌة تَ 

هم لك رت بِن إسراُيل، وجعلتمنة لنك سخَّ  هذه ال ب ي عليَّ  لِ دْ أي: تُ 
 ها عليَّ تَ ِن من تعبيدك وتسخريك، وجعلتَ مْ لَ سْ منزلة العبيد، وأن ُد أَ  ب

فاضل، أنك ظلمت هذا الشعب ال نعمة، فعند التصور يتبني أن اْلقيقة
ول مِن هللا من أذاك، مع وصهم أبعمالك، وأن ُد سلَّ  وعذبتهم وسخرت

 ها؟ دِل بها وتُ  ب تُّ  مُ منة اليت تَ  أذاك لقومي، فما هذه ال

  



( ُاَل َربُّ السَّماواِت َواْلَْرِض َوما 23عاَلِمنَي )ُاَل ِفْرَعْوُن َوما َربُّ الْ }
ُتْم ُموُِِننيَ  نَ ُهَما ِإْن ُكن ْ   {(25 َتْسَتِمُعوَن )ُاَل ِلَمْن َحْوَلُه َأَّل ( 23) بَ ي ْ

، مع اوعلوً  ا}َُاَل ِفْرَعْوُن َوَما َربُّ اْلَعاَلِمنَي{ وهذا إنكار منه لربه، ظلمً 
  .تيقن صحة ما دعاه إليه موسى

نَ ُهَما{ُال: }َربُّ السََّماَواِت َوالَ  م  العال أي: الذي خلق، ْرِض َوَما بَ ي ْ
ملة  رتبية. ومن جه أبنواع الره أبنواع التدبري، ورَبَّ العلوي والسفلي، ودبَّ 

ات مخاطبون، فكيف تنكرون خالق ال أنتم أيها ال ذلك فاطر و  مخلُو
ُتْم ُموُِِننيَ    ؟!{الرض والسماوات }ِإْن ُكن ْ

قول ْسَتِمُعوَن{ ما ي تَ ا لقومه: }َأَّل بً جَ عْ ومُ  (16)ا،مً  هِ رْ جَ تَ فقال فرعون مُ 
 ؟!هذا الرجل

  

                                                 

لسان ] م اجلريء ِف اْلرب وغريها.هُ رْ جُ  الو ِف أمره،  م: جادهِ رْ جَ  هام ومُ رْ رجل جِ ( 16)
 العرب[



اَل ِإنَّ َرُسوَلُكُم الَِّذي ُأْرِسَل ( َُ 26ُاَل رَبُُّكْم َوَربُّ آَبُُِكُم اْلَوَِّلنَي )}
 {(27ِإَلْيُكْم َلَمْجُنوٌن )

  ماستكربت ،وَِّلنَي{ تعجبتم أم ّلُكُم الَ موسى: }رَبُُّكْم َوَربُّ آََبُِ  فقال
 .أم أذعنتم

ِذي من جاء به: }ِإنَّ َرُسوَلُكُم الَّ  ا با للحق، ُادحً فقال فرعون معاندً 
فنا فيما حن عليه، وخال ُأْرِسَل ِإَلْيُكْم َلَمْجُنوٌن{ حيث ُال خالف ما ن

خلقوا، أو  م يُ  هم ل ن زعموا أنمَ  نا إليه، فالعقل عنده وأهل العقلذهب
هم  وأن ،ما زالتا موجودتني من غري موجد أن السماوات والرض

 لوق الناُصخم عبد الأن يُ  لقوا من غري خالق، والعقل عندهخُ  أبنفسهم
م  عالاخلالق لل الربُّ  تَ بَ ث ْ أن ي ُ  نون عندهج ميع الوجوه، وال من ج

عبادته،  منعم َبلنعم الظاهرة والباطنة، ويدعو إَل العلوي والسفلي، وال
ن لقومه هذا القول، وكانوا سفهاء الحالم، خفيفي العقول وزيَّ 

 .[54الزخرف: ] }فَاْسَتَخفَّ َُ ْوَمهُ فََأطَاُعوهُ ِإن َُّهْم َكانُوا َُ ْوًما فَاِسِقنَي{

  



نَ ُهمَ } ُتْم تَ عْ ُاَل َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوما بَ ي ْ  {(28ِقُلوَن )ا ِإْن ُكن ْ

لرب  ها إلنكار فرعون وتعطيلِ جيبً  عليه السالم، مفقال موسى 
نَ ُهَما{ العال اُر من س، مني: }َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَما بَ ي ْ

ات ال  (17).مخلُو

ُتْم تَ ْعِقُلوَن{  ا يفهمه كل م فقد أديت لكم من البيان والتبيني}ِإْن ُكن ْ
 يما أخاطبكممن عقل، فما َبلكم تتجاهلون ف (18)ةكَ سْ من له أدىن مُ 

جنون، أنه  ماء وتنبيه إَل أن الذي رميتم به موسى من ال به؟ وفيه إي
حال  جنون، وال َبل ا وأكملهم علمً خلق عقاًل  فرميتم أزكى ال ،داؤكم

مجانني، حيث ذهبت عقولكم إلنكار أظهر املوجودات،  أنكم أنتم ال
ء يش موه، فأيَّ  خالق الرض والسماوات وما بينهما، فإذا جحدت

ا به وِبَيته، م تؤمنو  شيء تعلمون؟ وإذا ل بتون؟ وإذا جهلتموه، فأيَّ ثْ ت ُ 

                                                 

 ة ال متَّهمني َبت هامات َبطلة: أن موسى اتُّ هم ِف نفسه أمامفاُدة لطيفة للدعا( 17)
ال مأل أنه م جنون، ول م يلتفت إَل اّلت هام ومل يدافع عن نفسه، وإن ما استمر 

 [.35يدعو إَل هللا، }فاصرب كما صرب أولوا العزم من الرسل{ ]الحقاف: 
 الصحاح. . أفاده ِف خمتاربقية :أي ،من خري ةٌ كَ سْ مُ فيه  يقال( 18)



زلة من مجانني الذين ب اتهلل، إن ال (19)تؤمنون؟ شيء بعد هللا وآَيته فبأيَّ 
 (20)!أهدى منكم البهاُم أعقل منكم، وإن النعام السارحة

  

                                                 

 [.6جلاثية: { ]افَِبَأيِ  َحِديٍث بَ ْعَد اَّللَِّ َوآَيتِِه يُ ْؤِمُنونَ ُال تعاَل: }( 19)
ْنِس لَ  ِمَن ال اَهنََّم َكِثريً جَ  َوَلَقْد َذرَْأن لِ ُال تعاَل: }( 20)  يَ ْفَقُهوَن ُهْم ُُ ُلوٌب َّل  ِجنِ  َواإْلِ

اِم َبْل ِئَك َكاْلَنْ عَ     ا ُأولهَ   َيْسَمُعوَن بِ اٌن َّل ُهْم آذَ  َولَ  اهَ   يُ ْبِصُروَن بِ ُهْم َأْعنُيٌ َّل  ها َولَ  ِ ب
ال: }179{ ]العراف: ِئَك ُهُم اْلغاِفُلونَ      ُهْم َأَضلُّ ُأول ْحَسُب َأنَّ  َأْم تَ [. ُو

ان: ِبياًل سَ َضلُّ اِم َبْل ُهْم أَ َكاْلَنْ عَ   ْو يَ ْعِقُلوَن ِإْن ُهْم ِإّلَّ َأْكثَ َرُهْم َيْسَمُعوَن أَ  { ]الفُر
44.] 



اَل َُ ( 29) وِننيَ ِمَن اْلَمْسجُ  َغرْيِي َلَْجَعَلنَّكَ  اهً  َخْذَت ِإل ُاَل َلِئِن اتَّ }
ُتَك ِبَشْيٍء ُمِبنٍي ) ُِنَي ( َُ 30َأَوَلْو ِجئ ْ اَل فَْأِت ِبِه ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّاِد

 ا ِهيَ ( َونَ زََع َيَدُه فَِإذَ 32اٌن ُمِبنٌي )ا ِهَي ثُ ْعبَ اُه فَِإذَ ى َعصَ ( فَأَْلقَ 31)
 {(33اُء ِللنَّاِظرِيَن )بَ ْيضَ 

رضة معا ُدرته وبيانه عن ال زتْ وعجَّ  حجة ال فرعون فلما خنقت
ْجَعَلنََّك ي َلَ ًها َغريِْ  َخْذَت ِإل موسى بسلطانه }َلِئِن اتَّ  ا ل}َُاَل{ متوعدً 

ل موسى، ع ِف إضالأنه ُد طمِ  _ ُبحه هللا _زعم  ،ِمَن اْلَمْسُجوِننَي{
رية من بص على ه، وإّل فقد تقرر أنه هو ومن معها غري هً  خذ إلوأن ّل يتَّ 

 .أمرهم

ُتَك ِبَشْيٍء ُمِبنٍي{ أي: آية ظاهرة جلية، على  فقال له موسى: }َأَوَلْو ِجئ ْ
 .صحة ما جئت به، من خوارق العادات

ُِنَي فَأَْلَقى َعَصاُه فَِإَذا ِهَي ثُ عْ  َباٌن{ }َُاَل فَْأِت بِِه ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّاِد
 . خيال، وّل تشبيهحيات، }ُمِبنٌي{ ظاهر لكل أحد، ّل أي: ذكر ال

ها نور عظيم،  َع َيَدُه{ من جيبه }فَِإَذا ِهَي بَ ْيَضاءُ ِللنَّاِظرِيَن{ أي: لزَ }َون َ 
 ا.من نظر إليه ّل نقص فيه ل



ْخرَِجُكْم ِمْن  يُرِيُد َأْن يُ ( 34) اِحٌر َعِليمٌ ُاَل ِلْلَمََلِ َحْوَلُه ِإنَّ َهَذا َلسَ }
ََْ اذَ َأْرِضُكْم ِبِسْحرِِه َفمَ   اُه َوابْ َعْث ِف اُلوا َأْرِجْه َوَأخَ ( َُ 35ُمُروَن )ا 

 {(37( َيَُْتوَك ِبُكلِ  َسحَّاٍر َعِليٍم )36اِشرِيَن )اُِِن حَ اْلَمدَ 

 َهَذا ومن جاء به: }ِإنَّ  ا للحق}َُاَل{ فرعون }ِلْلَمَل َحْوَلُه{ معارضً 
يهم لعلمه بضعف ْم{ موَّه علْخرَِجُكْم ِمْن َأْرِضكُ  َلَساِحٌر َعِليٌم يُرِيُد َأْن يُ 

ندهم متقرر ع أن هذا من جنس ما َيِت به السحرة، لنه من ال هم عقول
ما ّل يقدر عليه الناس، وخوَّفهم أن  ب أن السحرة َيتون من العجاُب

وا دُّ  ِ جُ يَ التوصل إَل إخراجهم من وطنهم، لِ  هذا السحر ُصده ب
  .وّلدهم ودَيرهميريد إجالءهم عن أجتهدوا ِف معاداة من  وي

ََُْمُروَن{ أن نفعل به؟  }َفَماَذا 

رِيَن{ ما }َوابْ َعْث ِف اْلَمَداُِِن َحاشِ  هرْ }َُاُلوا َأْرِجْه َوَأَخاُه{ أي: أخ ِ 
 .جامعني للناس

ميع  }َيَُْتوَك{ أولئك اْلاشرون }ِبُكلِ  َسحَّاٍر َعِليٍم{ أي: ابعث ِف ج
جمع لك كل ساحر  ن يمَ  اليت هي مقر العلم ومعدن السحر مدنك
 .فإن الساحر يقابل بسحر من جنس سحره ،عليم ِف سحره ماهر



 جاهلُ  ه به فرعون البطالن ما موَّ  ري العبادوهذا من لطف هللا أن يُ 
معوا أهل  ضهم أن جمضل أن ما جاء به موسى سحر، ُيَّ  ال الضالُّ 

يظهر فخلق العظيم،  مجلس عن حضرة ال مهارة َبلسحر، لينعقد ال ال
ا جاء به ة مبصح علم وأهل الصناعةأهل ال رُّ قِ حق على الباطل، ويُ  ال

 .موسى، وأنه ليس بسحر

  



( َوُِيَل ِللنَّاِس َهْل َأنْ ُتْم 38َفُجِمَع السََّحَرُة ِلِميقاِت يَ ْوٍم َمْعُلوٍم )}
 {(40ِبنَي )انُوا ُهُم اْلغالِ َلَعلَّنا نَ تَِّبُع السََّحَرَة ِإْن كَ ( 39) ْجَتِمُعونَ  مُ 

تهد جمع السحرة، واج من ي مداُن فعمل فرعون برأيهم، فأرسل ِف ال
 د.ِف ذلك وج

وسى، وهو اعدهم إَيه م}َفُجِمَع السََّحَرُة ِلِميَقاِت يَ ْوٍم َمْعُلوٍم{ ُد و 
 (21).هم الذي يتفرغون فيه من أشغال يوم الزينة

س َبّلجتماع ي: نودي بعموم الناْجَتِمُعوَن{ أ }َوُِيَل ِللنَّاِس َهْل َأنْ ُتْم مُ 
 .موعود ِف ذلك اليوم ال

تمعوا }َلَعلََّنا نَ تَِّبُع السََّحَرَة ِإْن َكانُوا ُهُم اْلَغاِلِبنَي{ أي: ُالوا للناس: اج
نتبعهم، ناعتهم، فهم ماهرون ِف صِ  موسى، وأن لتنظروا غلبة السحرة ل

الوا: لعلنا ق، لققوا للحونعظمهم، ونعرف فضيلة علم السحر، فلو وف ِ 

                                                 

َنَك َمْوِعدً فَاْجعَ  }( 21) َننا َوبَ ي ْ اَل َُ  * ى ُسوً انً ْحُن َوّل أَْنَت َمك ْخِلُفُه نَ   نُ َّل  اْل بَ ي ْ
 [.59-58{ ]طه: ْحَشَر النَّاُس ُضًحى َمْوِعدُُكْم يَ ْوُم الز ِيَنِة َوَأْن يُ 



محق منهم، ولنعرف الصواب، فلذلك ما أفاد فيهم ذلك، إّل  نتبع ال
 .حجة عليهم ُيام ال

  



ْحُن اْلغاِلِبنَي  ِإْن ُكنَّا نَ  اا َلَْجرً نَّ َلنَ ُِ ْرَعْوَن أَ فَ َلمَّا جاَء السََّحَرُة ُاُلوا ِلفِ }
 {(42نَي )َلِمَن اْلُمَقرَّبِ  ا( ُاَل نَ َعْم َوِإنَُّكْم ِإذً 41)

ْجًرا ِإْن ُكنَّا ُالوا له: }َأُِنَّ َلَنا َلَ  ،}فَ َلمَّا َجاَء السََّحَرُة{ ووصلوا لفرعون
 موسى؟ ْحُن اْلَغاِلِبنَي{ ل نَ 

، }َوِإنَُّكْم ِإًذا َلِمَن اْلُمَقرَِّبنَي{ عندي ،}َُاَل نَ َعْم{ لكم أجر وثواب
 وا بكل مقدورهم ِفوعدهم الجر والقربة منه، ليزداد نشاطهم، وَيت

 .معارضة ما جاء به موسى

  



ي َُّهْم ُهْم َوِعصِ  الَ ( فَأَْلَقْوا ِحبَ 43ُهْم ُموسى َأْلُقوا َما َأنْ ُتْم ُمْلُقوَن ) ُاَل لَ }
ا ِإذَ اُه فَ ى َعصَ ى ُموسَ فَأَْلقَ ( 44) َوُاُلوا ِبِعزَِّة ِفْرَعْوَن ِإنَّ َلَنْحُن اْلغاِلُبونَ 

 {(45ِفُكوَن )ِهَي تَ ْلَقُف َما َيَْ 

 ،همر وأهل مصر، وعظهم موسى وذكَّ  فلما اجتمعوا للموعد هم وموسى
ال: }َويْ َلُكْم ّل تَ ْفتَ ُروا َعَلى اَّللَِّ َكِذًَب فَ ُيْسِحَتُكمْ  ِبَعَذاٍب َوَُْد  (22)ُو

مث شجعهم  ،خاصموا فتنازعوا وت[، 61]طه: َخاَب َمِن افْ تَ َرى{ 
 .افرعون، وشجع بعضهم بعضً 

م ُهْم ُموَسى َأْلُقوا َما َأنْ ُتْم ُمْلُقوَن{ أي: ألقوا كل ما ِف خواطرك َل لَ َُا}ف 
 جزمه ببطالن ما جاءوا به من إلقاؤه، ومل يقيده بشيء دون شيء، ل

 .حق معارضة ال

ك ُهْم َوِعِصي َُّهْم{ فإذا هي حيات تسعى، وسحروا بذل }فَأَْلَقْوا ِحَبالَ 
استعانوا بعزة ِة ِفْرَعْوَن ِإنَّ لََنْحُن اْلَغاِلُبوَن{ ف}َوَُاُلوا ِبِعزَّ  (23)أعني الناس،

                                                 

 م.معىن: يهلككم ويستأصلكُكم{ و}َيْسَحَتُكم{ ُراءاتن، وه ما ب تَ حِ سْ }يُ ( 22)
{  َعِظيمٍ فَ َلمَّا أَْلَقْوا َسَحُروا َأْعنُيَ النَّاِس َواْستَ ْرَهُبوُهْم َوجاُؤ ِبِسْحرٍ ُال تعاَل: }( 23)

 [.116]العراف: 



 ورةُ ، وحصل له صجربَّ  عبد ضعيف، عاجز من كل وجه، إّل أنه ُد ت
 هم إَل حقيقةذ بصاُرُ م تنفُ  ول (24)ة،هَ  بَّ هم تلك الُ  توجنود، فغرَّ  كٍ لْ مُ 

  .المر

 .غالبونهم  مقسم عليه، أن وال ،أو أن هذا ُسم منهم بعزة فرعون

{ }فَأَْلَقى ُموَسى َعَصاُه فَِإَذا ِهَي تَ ْلَقُف{ تبتلع وَخذ }َما َيَِْفُكونَ 
 ،وزور بها إفك وكذ حبال والعصي، لن وا من الما ألقَ  ميعَ  ج فتْ قفالت

 .ّل يقوم للحق، وّل يقاومه ،وذلك كله َبطل

  

                                                 

 . ]العني[ل، إذا تكربَّ ه الرجبَّ يقال: َ ،العظمة والكرب الُبَّ َهة:( 24)



( َربِ  47اَلِمنَي )بِ  اْلعَ اُلوا آَمنَّا ِبرَ ( َُ 46اِجِديَن )فَأُْلِقَي السََّحَرُة سَ }
ُتْم َلُه َُ ْبَل َأْن آَذَن َلُكْم ِإنَُّه َلَكِبرُي َُ  (48اُروَن )ى َوهَ ُموسَ  ُكُم اَل آَمن ْ

َلُكْم ِمْن الَِّذي َعلََّمُكُم السِ ْحَر فَ َلَسْوَف تَ ْعَلُموَن َلَُُطِ َعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرجُ 
 ({49) َمِعنيَ  ٍف َوَلَُصلِ بَ نَُّكْم َأجْ ِخاَل 

يس أن هذا ل سحرة هذه اآلية العظيمة، تيقنوا لعلمهمفلما رأى ال
 ىبصدق موس ئُ بِ نْ ما هو آية من آَيت هللا، ومعجزة ت ُ  بسحر، وإن

 .وصحة ما جاء به

 .هم }فَأُْلِقَي السََّحَرُة َساِجِديَن{ لرب

مع الباطل ِف ذلك { وانقوَسى َوَهاُرونَ }َُاُلوا آَمنَّا ِبَربِ  اْلَعاَلِمنَي َربِ  مُ 
ك ح ى رأى ذل ،وظهر حق ببطالنه، ووضح ال مجمع، وأُر رؤساؤهل ا

 ِف مادَيً   وتا وضالًّل الناظرون أببصارهم، ولكن أىب فرعون، إّل عتوً 
ُتْم َلُه َُ ْبَل َأْن آَذَن َلُكْم{ه وعنادً غي ِ   . ا، فقال للسحرة: }آَمن ْ

مان من  وإُدامهم على اإلي ههم علي ه من جراءتب ُومَ يتعجب ويعج ِ 
 .غري إذنه ومؤامرته



مع السحرة،  وهو الذي ج ِذي َعلََّمُكُم السِ ْحَر{ هذا}ِإنَُّه َلَكِبريُُكُم الَّ 
د علموا أن الذين أشاروا عليه ب هؤ ومل م ما ه جمعهم من مداُنهم، ُو

ما  ب هم جاءوا من السحر موسى، وّل رأوه ُبل ذلك، وأن اجتمعوا ب
ذي هم ليهم هذا القول، الفراج ع لهم، ومع ذلكيهِ  الناظرين ويُ حريِ   ي

فوا على بطالنه، فال يُ  أبنفسهم أن ّل  ولستنكر على أهل هذه العقُو
عون عن هم فر  واآلَيت الباهرة، لهنم لو ُال ل ق الواضحح يؤمنوا َبل

 .ُوهصدَّ  أي شيء كان إنه على خالف حقيقته

َُط ِ  { أي: َعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِمْن ِخالفٍ مث توعد السحرة فقال: }ل
  (25)مفسد ِف الرض، اليد اليمىن، والرجل اليسرى، كما يفعل َبل

 وا.لُّ ذِ وتَ  وازُ ت َ خْ َمِعنَي{ لتَ  َصلِ بَ نَُّكْم َأجْ }َوَلُ 

  

                                                 

 اادً  ِف اْلَْرِض َفسَ ارِبُوَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْونَ حَ  ِذيَن يُ اُء الَّ ا َجزَ مَ  ِإنَّ ُال تعاَل: }( 25)
َفوْ  ا ِمَن اْلَْرِض َأْن يُ َقت َُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو تُ َقطََّع أَْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخالٍف َأْو يُ ن ْ

نْ يَ  ِلَك لَ ذَ   [.33]املاُدة:  {اٌب َعِظيمٌ َعذَ ُهْم ِف اآْلِخَرِة  ا َولَ ُهْم ِخْزٌي ِف الدُّ



َر ِإنَّ ِإََل اُلوا َّل َُ } َقِلُبوَن ) َضي ْ ا رَب ُّنَ  اْغِفَر َلنَ ( ِإنَّ َنْطَمُع َأْن ي َ 50 رَب ِنا ُمن ْ
 {(51 َأْن ُكنَّا َأوََّل اْلُمْؤِمِننَي )نَ اَيَ َخطَ 

َر{مان وذاُوا لذته جدوا حالوة اإليحني و  فقال السحرة  (26): }ّل َضي ْ
َقِلُبوَن ِإنَّ  ،ما توعدتنا به ي ب أي: ّل نبال  َنْطَمُع َأْن يَ ْغِفَر }ِإنَّ ِإََل رَب َِنا ُمن ْ
وََّل اْلُمْؤِمِننَي{ ما }َأْن ُكنَّا أَ  طَاََيَن{ من الكفر والسحر، وغريهَلَنا رَب َُّنا خَ 

 .جنود، فثبتهم هللا وصربهم من هؤّلء ال موسى ب

 ،ذ ذاكداره إواُت هم ما توعدهم به، لسلطانه فيحتمل أن فرعون فعل ب
  .أن هللا منعه منهم حتمل وي

                                                 

 ُال البغوي: }ّل ضري{ ّل ضرر.( 26)



نَ }  {(52اِدي ِإنَُّكْم ُمت َّبَ ُعوَن )ى َأْن َأْسِر ِبِعبَ  ُموسَ ا ِإََل َوَأْوَحي ْ

ومه م ل ث ت مستمرين على كفرهم، َيتيهم موسى َبآلَي م يزل فرعون ُو
وبلغت منهم كل مبلغ، وعدوا موسى  هم آية، البينات، وكلما جاءت

سراُيل، به، ولريسلن معه بِن إ نَّ ليؤمنُ  وعاهدوه لئن كشف هللا عنهم
هم، وحقت  مان س موسى من إيفلما يئ (27)فيكشفه هللا، مث ينكثون،

ن مك   عليهم كلمة العذاب، وآن لبِن إسراُيل أن ينجيهم من أسرهم، وي
 هم ِف الرض، أوحى هللا إَل موسى:  ل

                                                 

ِننَي َونَ ْقٍص ِمَن الثََّمراتِ ُال تعاَل: }( 27) َعلَُّهْم لَ  َوَلَقْد َأَخْذن آَل ِفْرَعْوَن َِبلسِ 
َئٌة َيطَّي َُّروا ُهْم َسي ِ ِذِه َوِإْن ُتِصب ْ ا هَ اُلوا لَنَ َحَسَنُة َُ  اَءتْ ُهُم الْ ا جَ فَِإذَ  *َيذَّكَُّروَن 

اُلوا َوَُ  *يَ ْعَلُموَن  اُُِرُهْم ِعْنَد اَّللَِّ َولِكنَّ َأْكثَ َرُهْم َّل ا طَ مَ   ِإنَّ ى َوَمْن َمَعُه َأَّل ُموسَ  بِ 
ََْتِنَ َمْهمَ  ا َعَلْيِهُم فََأْرَسْلنَ  *ُمْؤِمِننَي  ْحُن َلَك بِ  ا نَ ا َفمَ هَ   بِ ا ِبِه ِمْن آيٍَة لَِتْسَحَرنَ ا 
انُوا ٍت فَاْسَتْكبَ ُروا وَكَ ٍت ُمَفصَّاَل َجراَد َواْلُقمََّل َوالضَّفادَِع َوالدََّم آَيَ  اَن َوالْ وفَ الطُّ 
ا َعِهَد مَ  ا رَبََّك بِ نَ اُلوا ََي ُموَسى ادُْع لَ َُ  َوَلمَّا َوََُع َعَلْيِهُم الر ِْجزُ  *ْجرِِمنَي  مُ  اَُ ْومَ 

فَ َلمَّا  * اُِيَل  ِإْسرَ َز لَنُ ْؤِمَننَّ َلَك َولَنُ ْرِسَلنَّ َمَعَك َبِِن ِعْنَدَك لَِئْن َكَشْفَت َعنَّا الر ِجْ 
ُهُم الر ِْجَز ِإََل َكَشْفنَ  -130]العراف:  {ا ُهْم يَ ْنُكُثونَ  َأَجٍل ُهْم َبِلُغوُه ِإذَ ا َعن ْ
 ُال البغوي: }يَ ْنُكُثوَن{ ينقضون العهد. [.135



ا و أي: اخرج ببِن إسراُيل أول الليل، ليتمادَ ، }َأْن َأْسِر ِبِعَباِدي{
 هم.  ويتمهلوا ِف ذهاب

 .رعون وجنوده}ِإنَُّكْم ُمت َّبَ ُعوَن{ أي: سيتبعكم ف

ع كما أخرب، فإن هم وا كلُّ رَ ما أصبحوا، وإذا بنو إسراُيل ُد سَ  هم ل وُو
 .مع موسى

  



َُِليُلو ُؤَّل ( ِإنَّ هَ 53اِشرِيَن )اُِِن حَ فََأْرَسَل ِفْرَعْوُن ِف اْلَمدَ }  نَ ِء َلِشْرِذَمٌة 
 {(56وَن )اِذرُ َجِميٌع حَ  ( َوِإنَّ لَ 55ا َلغاُُِظوَن )َوِإن َُّهْم َلنَ ( 54)

ع ببِن جمعون الناس }فََأْرَسَل ِفْرَعْوُن ِف اْلَمَداُِِن َحاِشرِيَن{ ي ، ليُو
 ِء{ أي: بِن إسراُيلا لقومه: }ِإنَّ َهُؤَّل إسراُيل، ويقول مشجعً 

َُِليُلوَن َوِإن َُّهْم َلَنا َلَغاُُِظوَن{ ونريد أن ننف ِ  نا ِف هؤّلء غيظَ  ذ}َلِشْرِذَمٌة 
 .ِبُقوا مناالعبيد، الذين أَ 

أعداء  مجميع منهم، وه حذر على ال َجِميٌع َحاِذُروَن{ أي: ال }َوِإنَّ لَ 
 .مصلحة مشرتكة للجميع، وال

  



( َكذِلَك 58ٍم ) اٍم َكرِي( وَُكُنوٍز َوَمقَ 57اُهْم ِمْن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن )فََأْخَرْجنَ }
 ({59) اُِيلَ ا َبِِن ِإْسرَ اهَ َوَأْورَثْ نَ 

جنوده، ِف جيش عظيم، ونفري عام، مل يتخلف منهم فخرج فرعون و 
 .سوى أهل العذار، الذين منعهم العجز

ُال هللا تعاَل: }فََأْخَرْجَناُهْم ِمْن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن{ أي: بساتني مصر 
متدفقة، وزروع ُد مألت أراضيهم،  ها ال ها الفاُقة، وعيون وجنات

 .هم وبواديهم ها حاضرت ب تْ رَ مَ وعَ 

ا عوا به دهرً مت متأملني، ت لهي الجب الناظرين، ويُ عْ ٍم{ ي ُ  َقاٍم َكرِي}َومَ 
ضَ طوياًل  ساد، على الكفر والف اا مديدً رً مْ وا بلذته وشهواته، عُ  ُو

 (28).العظيم يهِ والتكرب على العباد والت ِ 

مقام  }َكَذِلَك َوَأْورَثْ َناَها{ أي: هذه البساتني والعيون، والزروع، وال
روا ِف م، وسخِ هعبيدَ  لُ بْ ِِن ِإْسَراُِيَل{ الذين جعلوهم من ُ َ م، }بَ  الكري

                                                 

ًها( 28) . اَتَه الرجل يَِتيُه تِيًها وتَ ي ْ  إذا تكربَّ



من  ه معُ زِ نْ ك من يشاء، وي َ لْ مُ  هم الشاُة، فسبحان من يؤِت ال أعمال
 (29).معصيته من يشاء ب لُّ ذِ من يشاء بطاعته، ويُ  زُّ عِ يشاء، ويُ 

  

                                                 

ُء َوتَ ْنزُِع اْلُمْلَك ااِلَك اْلُمْلِك تُ ْؤِت اْلُمْلَك َمْن َتشَ ُُِل اللَُّهمَّ مَ ُال تعاَل: }( 29)
ى ُكلِ  َشْيٍء ُر ِإنََّك َعلَ َخي ْ  اُء بَِيِدَك الْ اُء َوُتِذلُّ َمْن َتشَ مَّْن َتشاُء َوتُِعزُّ َمْن َتشَ  مِ 

 [.26{ ]آل عمران: َُِديرٌ 



 ىاِن ُاَل َأْصحاُب ُموسَجْمعَ  ( فَ َلمَّا َتراَءا الْ 60فَأَتْ بَ ُعوُهْم ُمْشِرُِنَي )}
 {(62( ُاَل َكالَّ ِإنَّ َمِعي َريبِ  َسيَ ْهِديِن )61ِإنَّ َلُمْدرَُكوَن )

تَ  ىموس فرعون ُومَ  }فَأَتْ بَ ُعوُهْم ُمْشِرُِنَي{ أي: اتبع ُومُ  شروق  ُو
 .ُادرين قٍ نَ وحَ  على غيظٍ  نيثَّ حَ  هم مُ فَ لْ الشمس، وساُوا خَ 

َحاُب حبه، }َُاَل َأصْ َجْمَعاِن{ أي رأى كل منهما صا }فَ َلمَّا تَ َراَءى الْ 
  .نني }ِإنَّ َلُمْدرَُكوَن{زِ موسى وحَ  ُموَسى{ شاكني ل

{ الَّ هم بوعد ربه الصادق: }كَ  ا لخربً  وم هم ا لتً ف }َُاَل{ موسى، مثب ِ 
م، أنكم مدركون، }ِإنَّ َمِعَي َريبِ  َسيَ ْهِديِن{  أي: ليس المر كما ذكرت

 .جاتكم ي ون جات ما فيه ن ل

  



نَ فََأوْ } اَن ُكلُّ ِفْرٍق  َلَق َفكَ اَك اْلَبْحَر فَانْ فَ ى َأِن اْضِرْب ِبَعصَ  ُموسَ ا ِإََل َحي ْ
نَ  َوَأنْ ( 64) مَّ اآْلَخرِينَ  ا ثَ ( َوَأْزَلْفنَ 63َكالطَّْوِد اْلَعِظيِم )  ى َوَمنْ ا ُموسَ َجي ْ

  اَك آَليًَة َومَ لِ ( ِإنَّ ِف ذَ 66مَّ َأْغَرُْ َنا اآْلَخرِيَن ) ( ثُ 65َمِعنَي ) َمَعُه َأجْ 
 ({68ُهَو اْلَعزِيُز الرَِّحيُم ) ( َوِإنَّ رَبََّك لَ 67اَن َأْكثَ ُرُهْم ُمْؤِمِننَي )كَ 

َنا ِإََل ُموَسى َأِن اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَبْحَر{ فضربه   .}فََأْوَحي ْ

 .ا}فَانْ َفَلَق{ اثِن عشر طريقً 

له موسى فدخ ،َعِظيِم{جبل }الْ  }َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد{ أي: ال
ومه  .ُو

و  :أي ،مكان }اآلَخرِيَن{ مَّ{ ِف ذلك ال }َوَأْزَلْفَنا ثَ  مه، فرعون ُو
ومهُرَّ   .بناهم، وأدخلناهم ِف ذلك الطريق، الذي سلك منه موسى ُو

َنا ُموَسى َوَمْن َمَعُه َأجْ  }َوَأنْ  م يتخلف  َمِعنَي{ استكملوا خارجني، ل َجي ْ
 .منهم أحد

 .م يتخلف منهم عن الغرق أحد ْغَرُْ َنا اآلَخرِيَن{ لمَّ أَ  }ثُ 



م، ال}ِإنَّ ِف َذِلَك آليًَة{ عظيمة، على صدق ما جاء به موسى عليه الس
ومه   .وبطالن ما عليه فرعون ُو

مان، لفساد  يمقتضية لَل }َوَما َكاَن َأْكثَ ُرُهْم ُمْؤِمِننَي{ مع هذه اآلَيت ال
 .ُلوبكم

مكذبني،  ُهَو اْلَعزِيُز الرَِّحيُم{ بعزته أهلك الكافرين ال }َوِإنَّ رَبََّك لَ 
 .معني ومن معه أج ى موسىجَّ  مته ن حر وب

  


