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احللقة األوىل

تفسري سورة القصص
وهي مكية

ني ( )2نَ ْت لُو علَي َ ِ
ت ال ِ
{طسم ( )1تِ
ْكتَ ِ
اب ال ُْمبِ ِ
وسى
ْك
ل
آَي ُ
َ
َْ
ك م ْن نَبَِإ ُم َ
َ
َوفِ ْر َع ْو َن ِِبلْ َح ِق لَِق ْوٍم يُ ْؤِمنُو َن ( )3إِ َّن فِ ْر َع ْو َن َع ََل ِِف ْاْلَ ْر ِ
ض َو َج َع َل أ َْهلَ ََها
ِ
ضِ
ف طَائَِفةً ِم ْن َُهم ي َذبِح أَبْ نَاء ُهم ويستَ ْحيِي نِ
اء ُه ْم إِنَُُّ ََا َن
س
ع
ت
س
ي
ا
ع
ي
ش
ُ
ْ
َ
ْ ُ ُ َ ْ ََ ْ
ًَ َ ْ
ََ
ِ
ِِ
ين (})4
م َن ال ُْم ْفسد َ
ْك} اآلَيت ال مستحقة للتعظيم والتفخيم.
{تِل َ
ت ال ِ
ْكتَ ِ
اب ال ُْمبِ ِ
ني} لكل أمر ي حتاج إليُ العباد ،من :معرفة رب َهم،
{آَي ُ
َ
ومعرفة حقوقُ ،ومعرفة أوليائُ وأعدائُ ،ومعرفة وقائعُ وأَيمُ ،ومعرفة

ثواب اْلعمال ،وجزاء العُمال ،فَهذا القرآن قد بينَها غاية التبيني،
()1
َّ
وجَلها للعباد ووضحَها.
ومن ج ملة ما أِبن :قصة موسى وفرعون ،فإنُ أبداها وأعادها ِف عدة
مواضع ،وبسطَها ِف هذا ال موضع ،فقال:
{نَ ْت لُوا علَي َ ِ
وسى َوفِ ْر َع ْو َن ِِبلْ َح ِق} ،فإن نبأه ما غريب،
َْ
ك م ْن نَبَِإ ُم َ
وخربه ما عجيب.
{لَِق ْوٍم يُ ْؤِمنُو َن} فإليَهم يساق ال خطاب ويوجُ الكَلم ،حيث إن معَهم
من اإلي مان ما ي ْقبلون بُ على تدبر ذلكِ ،
وتلقيُ ِبلقبول ،واالهتداء
ُ
وخيا إىل خيهم .وأما من
ب مواقع العرب ،ويزدادون بُ إي ً
مان ويقينًاً ،
عداهم ،فَل يستفيدون منُ إال إقامة ال حجة عليَهم ،وصانُ هللا عنَهم،
حجاِب أن يفقَهو .
وجعل بينَهم وبينُ
ً

()2

( )1قال تعاىل{ :ونَ َّزلْنا َعلَي َ ِ
يان لِ ُك ِل َش ْي ٍء َو ُه ًدى َوَر ْح َمةً َوبُ ْشرى
تاب تِْب ً
ْ
ك الْك َ
َ
لِل ِ
ني} [النحل.]89 :
ْم ْسل ِم َ
ُ
ك َو َج َعلْنَا َعلَى قُلُوبِ َِه ْم أََِنَّةً أَ ْن يَ ْف َق َُهو ُ َوِِف
( )2قال تعاىلَ { :وِم ْن َُه ْم َم ْن يَ ْستَ ِم ُع إِلَْي َ
آذانِ َِه ْم َوق ًْرا َوإِ ْن يَ َرْوا َُ َّل آيٍَة َال يُ ْؤِمنُوا بِ ََها} [اْلنعام ،]25 :وقال{ :قُ ْل ُه َو

فأول هذ القصة:
{إِ َّن فِ ْر َع ْو َن َع ََل ِِف اْلَ ْر ِ
ض} ِف ملكُ وسلطانُ وجنود وجربوتُ ،فصار
ني فيَها.
من أهل العلو فيَها ،ال من اْلَ ْعلَ ْ َ

{و َج َع َل أ َْهلَ ََها ِشيَ ًعا} أي :طوائف متفرقة ،يتصرف فيَهم بشَهوتُ،
َ
وسطْوتُ.
وينفذ فيَهم ما أراد من قَهر َ
ف طَائَِفةً ِم ْن َُه ْم} ،وتلك الطائفة هم بنو إسرائيل الذين
{يَ ْستَ ْ
ض ِع ُ
َّ
فضلَهم هللا على العال مني ،الذين ينبغي لُ أن يكرمَهم وي جلَهم ،ولكنُ
استضعفَهم ،ب حيث إنُ رأى أن َهم ال َمنَ َعةَ ل َهم ت منعَهم م ما أراد فيَهم،
فصار ال يبال ي ب َهم ،وال يَهتم بشأن َهم ،وبلغت بُ ال حال إىل أنُ:

ِ ِ
ِ
اء ُه ْم} خوفًا من أن يكثروا ،فيَ ْغ ُمرو ِف
اء ُه ْم َويَ ْستَ ْحيي ن َس َ
{يُ َذب ُح أَبْ نَ َ
بَلد  ،ويصي ل َهم ال ملك.

َّ ِ
ِ
ِِ
ين ال يُ ْؤِمنُو َن ِِف آذانِ َِه ْم َوقْ ٌر َو ُه َو َعلَْي َِه ْم َع ًمى}
ين َ
آمنُوا ُه ًدى َوشفاءٌ َوالذ َ
للَّذ َ
[فصلت.]44 :

ِ
ِِ
ين} الذين ال قصد ل َهم ِف إصَلح الدين ،وال
{إِنَُُّ ََا َن م َن ال ُْم ْفسد َ
إصَلح الدنيا ،وهذا من إفساد ِف اْلرض.

{ونُ ِري ُد أَ ْن نَم َّن َعلَى الَّ ِ
ض ِع ُفوا ِِف ْاْلَ ْر ِ
ض
ذ
استُ ْ
ين ْ
ُ
َ
َ
ونَجعلََهم الْوا ِرثِني ( )5ونُم ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ي
ر
ن
و
ض
ر
اْل
ِف
م
َه
ل
ن
ك
َ
ْ
ُ
ُ
َ َْ ُُ َ َ
َ َ َ ْ
ْ َ َ
ود ُه َما ِم ْن َُه ْم َما ََانُوا يَ ْح َذ ُرو َن (})6
َو ُجنُ َ

َونَ ْج َعلَ َُه ْم أَئِ َّمةً
فِ ْر َع ْو َن َو َه َاما َن

{ونُ ِري ُد أَ ْن نَم َّن َعلَى الَّ ِ
ض ِع ُفوا ِِف اْلَ ْر ِ
ض} نأن نُزيل عنَهم مواد
ذ
استُ ْ
ين ْ
ُ
َ
َ
االستضعاف ،ون َهلك من قاومَهم ،ون خ ُذل من نوأهم.

{ونَ ْج َعلَ َُه ْم أَئِ َّم ًة} ِف الدين ،وذلك ال ي حصل مع استضعاف ،بل ال
َ
بد من ت مكني ِف اْلرض ،وقدرة اتمة.

ِ
ني} لألرض ،الذين ل َهم العاقبة ِف الدنيا قبل اآلخرة.
{ونَ ْج َعلَ َُه ُم ال َْوا ِرث َ
َ
{ونُ َم ِك َن لَ َُه ْم ِِف اْلَ ْر ِ
ض} ،فَهذ اْلمور َلَها ،قد تعلقت ب َها إرادة
َ
هللا ،وجرت ب َها مشيئتُ.
{و} َذلك نريد أن {نُ ِر ِ
ود ُه َما} اليت
{و ُجنُ َ
ي ف ْر َع ْو َن َو َه َاما َن} وزير َ
َ
َ
ب َها صالوا( )3وجالوا ،وعلوا وبغوا.

صول.
ص ْولَةً استطال ،يقالُ :ر َّ
ب قول أشد من َ
( )3صال عليُ َ

ِ
{م ْن َُه ْم} ،أي :من هذ الطائفة ال مستضعفة.
{ما ََانُوا يَ ْح َذ ُرو َن} من إخراجَهم من دَيرهم ،ولذلك َانوا يسعون ِف
َ

قمعَهم ،وَسر شوَتَهم ،وتقتيل أبنائَهم الذين هم م حل ذلك .فكل
سَهل أسبابُ ،ون ََّهج طرقُ .وهذا اْلمر
أمرا َّ
هذا قد أراد هللا ،وإذا أراد ً

َذلك ،فإنُ قدر وأجرى من اْلسباب اليت ل م يشعر ب َها ال أولياؤ
وال أعداؤ ما هو سبب موصل إىل هذا ال مقصود.

فأول ذلك :ل ما أوجد هللا رسولُ موسى الذي جعل استنقاذ هذا
الشعب اإلسرائيلي على يديُ وبسببُ ،وَان ِف وقت تلك ال مخافة
العظيمة ،اليت يذبَّحون ب َها اْلبناء ،أوحى إىل أمُ أن تُر ِ
ث
ض َعُ ،ويَ ْم ُك َ
ْ
ُ
عندها:

{وأَوح ْي نَا( )4إِ َىل أُِم موسى أَ ْن أَر ِ
ض ِع ِيُ فَِإ َذا ِخ ْف ِ
ت َعلَْي ُِ فَأَل ِْق ِيُ ِِف الْيَ ِم َوَال
ْ
ََْ
ُ َ
ِ ِ
ِ
تَ َخافِي وَال تَ ْح َزنِي إِ َّن رادو ُ إِلَْي ِ
ني ()7
ك َو َجاعلُو ُ م َن ال ُْم ْر َسل َ
َ
َ
{فَِإ َذا ِخ ْف ِ
ت َعلَْي ُِ} نأن أحسست أح ًدا ت خافني عليُ منُ أن يوصلُ
إليَهم:

{فَأَل ِْق ِيُ ِِف الْيَ ِم} ،أي نيل مصرِ ،ف وسط اتبوت مغلق.
ِ ِ
ِ
{وال تَ َخافِ ي وال تَ ْح َزنِي إِ َّن رادو ُ إِلَْي ِ
ني}،
ك َو َجاعلُو ُ م َن ال ُْم ْر َسل َ
َ
َ
َ
فبشرها نأنُ سيد عليَها ،وأنُ سيكرب ويَ ْسلَم من َيدهم ،وي جعلُ هللا
رسوال.
ً

ت إىل ال حواريِني أن آمنوا يب
( )4هذا الوحي إهلامَ ،ما ِف قولُ تعاىل{ :وإ ْذ أَ ْو َح ْي ُ
وبرسويل} [املائدة ،]110 :قال ابن َثي ِف تفسي وحي أم موسى :وهذا

وحي إهلام بَل خوفَ ،ما قال تعاىل{ :وأوحى ربك إىل النحل أن اختذي من
بيوات} اآلية [النحل .]68:اه بتصرف ،وإال فوحي التشريع خاص
اجلبال ً
ِبْلنبياء.

وهذا من أعظم البشائر ال جليلة ،وتقدي ُم هذ البشارة ْلم موسى
لِيَطْ َمئِ َّن قلبَُها ،ويَ ْس ُك َن َرْوعَُها ،فإن َها خافت عليُ ،وفعلت ما أُمرت
بُ :ألقتُ ِف اليم ،فساقُ هللا تعاىل.

احللقة الثانية

آل فِ ْر َع ْو َن لِيَ ُكو َن لَ َُه ْم َع ُد ًّوا َو َح َزًن إِ َّن فِ ْر َع ْو َن َو َه َاما َن
{فَالْتَ َقطَُُ ُ
ِ
ني ( )8وقَالَ ِ
ت َع ْ ٍ
ك
َت فِ ْر َع ْو َن قُ َّر ُ
ت ْام َرأ ُ
ني لِ ي َولَ َ
َو ُجنُ َ
ود ُه َما ََانُوا َخاطئِ َ
َ
َال تَ ْقتُ لُو ُ َعسى أَ ْن ي ْن َفعنَا أَو نَت ِ
َّخ َذ ُ َولَ ًدا َو ُه ْم َال يَ ْش ُع ُرو َن (})9
َ َ ْ
َ
آل فِ ْر َع ْو َن} ،فصار ِمن لََق ِطَهم ،وهم الذين ِبشروا ُو ْجدانُ.
{فَالْتَ َقطَُُ ُ
{لِيَ ُكو َن لَ َُه ْم َع ُد ًّوا َو َح َزًن} ،أي :لتكون العاقبة وال مآل من هذا
وحزن ي حزن َهم )5(،بسبب أن ال حذر ال
االلتقاط :أن يكون ًّ
عدوا ل َهم ً
ينفع من القدر ،وأن الذي خافوا منُ من بين إسرائيل ،قيض هللا أن
يكون زعيمَهم ،يت رب ى ت حت أيديَهم ،وعلى نظرهم ،وبكفالتَهم.
وعند التدبر والتأمل :ت جد ِف طي ذلك من ال مصال ح لبين إسرائيل،
وم ْن ِع َثي من التعدَيت قبل
َ
ودفْ ِع َثي من اْلمور الفادحة ب َهمَ ،
رسالتُ ،ب حيث إنُ صار من َبار ال مملكة.
( )5ي جوز يُ ْح ِزنَُهم ويَ ْج َزنَُهمَ ،سلكُ وأسلكُ.

وِبلطبع ،إنُ ال بد أن ي حصل منُ مدافعة عن حقوق شعبُ ،هذا وهو
هو :ذو ال َهمة العالية والغية ال متوقِدة ،ول َهذا وصلت ال حال بذلك
الشعب ال مستضعف الذي بلغ ب َهم الذل واإلهانة إىل ما قص هللا
ضُ :أ ْن صار بعض أفراد ينازع ذلك الشعب القاهر العال ي
علينا بع َ
ِف اْلرضَ ،ما سيأت ي بيانُ.

وهذا مقدمة للظَهور ،فإن هللا تعال ى من سنتُ ال جارية :أن جعل اْلمور
ت مشي على التدريج شيئًا فشيئًا ،وال أتت ي َدفْعة واحدة.
ِ
ني} ،أي :فأردن أن
وقولُ{ :إِ َّن فِ ْر َع ْو َن َو َه َاما َن َو ُجنُ َ
ود ُه َما ََانُوا َخاطئِ َ
ِ
اء على مكرهم وَيدهم.
نعاقبَهم على خطئَهم ونَكي َدهم ،جز ً
فلما التقطُ آل فرعون ،حنَّن هللاُ عليُ امرأ َة فرعون الفاضلة ال جليلة

ال مؤمنة :آسية بنت مزاحم.

()6

َمُِل من الرجال َثي ،ومل يكمل من
( )6أخرج البخاري عن أيب موسى
ً
مرفوعاَ :
النساء إال آسية امرأة فرعون ،ومرمي بنت عمرانَّ ،
وإن فضل عائشة على

النساء َفضل الثَّريد على سائر الطعام[ .والثريد :حلم ومرقُ مع خبز] ،وهي
ِِ
ب َّ
ين
إحدى املثالني املضروبني للذين آمنوا ِف قولُ تعاىلَ { :و َ
ض َر َ
اّللُ َمثََلً للَّذ َ

ت ْام َرأَةُ فِ ْر َعو َن} هذا الولد {قُ َّرةُ َع ْ ٍ
ك َال تَ ْقتُ لُو ُ} ،أي:
{ َوقَالَ ْ
ني لِ ي َولَ َ
تقر بُ أعيننا ،ونُ َس َّر بُ ِف حياتنا.
أبقُ لنا ،لِ َّ
{عسى أَ ْن ي ْن َفعنَا أَو نَت ِ
َّخ َذ ُ َولَ ًدا} ،أي :ال ي خلو ،إما أن يكون ب منزلة
َ َ ْ
ََ
ال خدم الذين يسعون ِف نفعنا وخدمتنا ،أو نُ ْرقيُ منزلة أعلى من ذلك،

ن جعلُ ول ًدا لنا ،ونكرمُ ،ون جلُ.

َّ
فقدر هللا تعال ى أنُ نفع امرأ َة فرعون اليت قالت تلك ال مقالة ،فإنُ ل ما

صار قرة عني ل َها ،وأحبتُ حبًّا شدي ًدا ،فلم يزل ل َها ب منزلة الولد
الشفيق حىت ََ ُرب ونبَّأ هللا وأرسلُ ،فبادرت إىل اإلسَلم واإلي مان بُ،
رضي هللا عنَها وأرضاها.

قال هللا تعاىل عن هذ ال مراجعات وال مقاوالت ِف شأن موسى:

ت َر ِ
ب ابْ ِن ِيل ِع ْن َد َك بَ ْي تًا ِِف ا ْجلَن َِّة َوَِن ِين ِم ْن فِ ْر َع ْو َن
َت فِ ْر َع ْو َن إِ ْذ قالَ ْ
آمنُوا ْام َرأ َ
َ
وعملِ ُِ وَِن ِين ِمن الْ َقوِم الظَّالِ ِمني ( )11ومرَمي اب ن َ ِ
ت
صنَ ْ
َ َ ْ َ َْ
ت ع ْمرا َن الَِّيت أ ْ
َ
َح َ
َ ْ
َ ََ َ
ات رِّبا وَُتبِ ُِ وََانَ ْ ِ
ِِِ ِ
وحنَا وص َّدقَ ْ ِ ِ ِ
ني
ت م َن الْ َقانِتِ َ
فَ ْر َجَها فَ نَ َف ْخنَا فيُ م ْن ُر َ َ
ت ب َكل َم َ َ ُ َ
([ })12التحرمي].

{و ُه ْم ال يَ ْشعُ ُرو َن} ما جرى بُ القلم ،ومضى بُ القدر ،من وصولُ إىل
َ

ما وصل إليُ ،وهذا من لطفُ تعال ى ،فإن َهم لو شعروا ،لكان ل َهم ولُ
شأن آخر.

ت لَتُ ْب ِدي بِ ُِ لَ ْوَال أَ ْن َربَطْنَا َعلَى
اد ْ
وسى فَا ِرغًا إِ ْن ََ َ
َصبَ َح فُ َؤ ُ
{ َوأ ْ
اد أُِم ُم َ
قَ ْلبَِها لِتَ ُكو َن ِمن الْم ْؤِمنِني ( )10وقَالَ ْ ِ ِ ِ ِ ِ
ت بِ ُِ َع ْن
ص َر ْ
َ ُ َ
َ
ت ْلُ ْختُ قُصيُ فَ بَ ُ
َ
ب و ُهم َال ي ْشعرو َن ( )11وح َّرْمنَا َعلَْي ُِ الْمر ِ
ت
اض َع ِم ْن قَ ْب ُل فَ َقالَ ْ
ََ
ََ
ُجنُ ٍ َ ْ َ ُ ُ
ت ي ْك ُفلُونَُُ لَ ُكم و ُهم لَُُ َن ِ
ٍ
ص ُحو َن ( )12فَ َر َد ْد َن ُ
َه ْل أ ُ
َدل ُك ْم َعلَى أ َْه ِل بَ ْي َ
َْ ْ
ِ
َن و ْع َد َِّ
ِِ
اّلل َح ٌّق َولَ ِك َّن أَ َْثَ َرُه ْم
إِ َىل أُمُ ََ ْي تَ َق َّر َع ْي نُ ََها َوَال تَ ْح َز َن َولتَ ْعلَ َم أ َّ َ
َال يَ ْعلَ ُمو َن (})13
حزن شديًدا ،وأصبح فؤادها فارغًا من
ول ما فقدت موسى أمُ ،حزنت ً
القلق الذي أزعجَها ،على مقتضى ال حالة البشرية ،مع أن هللا تعال ى
ن َهاها عن ال حزن وال خوف ،ووعدها بَِرِد .

ت لَتُ ْب ِدي بِ ُِ} ،أي :ب ما ِف قلبَها.
اد ْ
{إِ ْن ََ َ
فصربت ،ول م تب ُد بُ.
{لَ ْوال أَ ْن َربَطْنَا َعلَى قَ ْلبِ ََها} فثبَّتناها،
ْ
ِ
والثبات:
{لِتَ ُكو َن} بذلك الص ِرب

ِ
ِ
ني} ،فإن العبد إذا أصابتُ مصيبة فصرب وثبت ،ازداد بذلك
{م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
إي مانُ ،ودل ذلك على أن استمرار ال جزع مع العبد دليل على ضعف
إي مانُ.
ت} أم موسى ِ
ص ِيُ} ،أي :اذهيب ف ُق ِ
{ْلُ ْختِ ُِ قُ ِ
{وقَالَ ِ
صي اْلثر عن
َ
س بك أح ٌد أو يشعروا ب مقصودك،
أخيك واب حثي عنُ من غي أن يَ ُح َّ
فذهبت تَ ُقصُ.

ت بِ ُِ َع ْن ُجنُ ٍ
ب َو ُه ْم ال يَ ْشعُ ُرو َن} ،أي :أبصرتُ على وجُ،
ص َر ْ
{فَ بَ ُ
َأن َها مارة ال قصد ل َها فيُ.
وهذا من ت مام ال حزم وال حذر ،فإن َها لو أبصرتُ وجاءت إليَهم قاصدة،

لظنوا ب َها أن َها هي اليت أَلْ َق ْتُُ ،فرب ما عزموا على ذب حُ عقوبة ْلهلُ.

ومن لطف هللا ب موسى وأمُ :أن منعُ من قبول ثدي امرأة ،فأخرجو
إىل السوق رح مة بُ ،ولعل أح ًدا يطلبُ ،فجاءت أختُ ،وهو بتلك
ال حال:
ت ي ْك ُفلُونَُُ لَ ُكم و ُهم لَُُ َن ِ
ٍ
ص ُحو َن}،
{فَ َقالَ ْ
ت َه ْل أ ُ
َدل ُك ْم َعلَى أ َْه ِل بَ ْي َ
َْ ْ

وهذا ُجل غرضَهم ،فإن َهم أحبو حبًّا شدي ًدا ،وقد منعُ هللا من
ال مراضع ،فخافوا أن ي موت ،فلما قالت ل َهم أختُ تلك ال مقالة،
ال مشتملة على الرتغيبِ ،ف أهل هذا البيت ،بتمام حفظُ وَفالتُ
والنصح لُِ ،بدروا إىل إجابتَها ،فأعلم ْتَهم ودلتَهم على أهل هذا
البيت.
{فَ َر َد ْد َن ُ إِ َىل أ ُِم ُِ} َما وعدنها بذلك.
{ ََ ْي تَ َق َّر َع ْي نُ ََها َوال تَ ْح َز َن} ب حيث إنُ ترب ى عندها على وجُ تكون
فيُ آمنة مطمئنة ،تفرح بُ ،وأتخذ اْلجرة الكثية على ذلك.

{ولِ
َن و ْع َد َِّ
َّ
عيان ،ليطمئن
أ
م
ل
ع
ت
َ
اّلل َحقٌّ} ،فأريناها بعض ما وعدنها بُ ً
َ
ْ
َ َ َ

بذلك قلبَها ،ويزداد إي مان َها ،ولتعلم أنُ سيحصل وعد هللا ِف حفظُ

ورسالتُ.
شوش ذلك
متشو ًشاَّ ،
{ولَ ِك َّن أَ َْثَ َرُه ْم ال يَ ْعلَ ُمو َن} ،فإذا رأوا السبب َّ
َ
إي مان َهم ،لعدم علمَهم الكامل أن هللا تعال ى ي جعل ال محن الشاقة
والع َق ِ
بات الشاقةَ بني يدي اْلمور العالية وال مطالب الفاضلة ،فاستمر
َ
موسى عليُ الصَلة والسَلم عند آل فرعون ،يت رب ى ِف سلطان َهم،

ويرَب مراَبَهم ،ويلبس مَلبسَهم ،وأمُ بذلك مطمئنة ،قد استقر أن َها
وحنُ وها عليَها.
أمُ من الرضاع ،ول م يُستنكر مَلزمتُُ إَيها ُ
وتيسي
وأتمل هذا اللطف ،وصيانة نبيُ موسى من الكذب ِف منطقُ،
َ
اْلمر ،الذي صار بُ التعلق بينُ وبينَها ،الذي ِبن للناس أنُ هو
الرضاع ،الذي بسببُ يسميَها أ ًُّما ،فكان الكَلم الكثي منُ ومن غي
ِف ذلك َلُ ،صدقًا ًّ
وحقا.

احللقة الثالثة

{ولَ َّما ب لَ َغ أَ ُش َّد ُ واست وى آتَ ي نَا ُ ح ْكما و ِعلْما وََ َذلِ
ك نَج ِزي الْمح ِ
ِ
ني
ن
س
َ
ُْ َ
ْ
َ َ
َ ََْ ْ ُ ً َ ً َ
(})14
{ولَ َّما بَلَ َغ أَ ُش َّد ُ} من القوة والعقل واللب ،وذلك ن حو أربعني سنة ِف
َ
الغالب.

()7

ت فيُ تلك اْلمور.
استَ َوى} ََ ُملَ ْ
{و ْ
َ

اإلنْ ِ ِ ِ ِ
س ًان
( )7وقد جاءت اإلشارة إىل ذلك ِف قولُ تعاىلَ { :وَو َّ
سا َن بوال َديُْ إ ْح َ
ص ْي نَا ِْ َ
ََحَلَْتُُ أُمُُ َُ ْرًها َوَو َ
ض َع ْتُُ َُ ْرًها َو ََحْلُُُ َوفِصالُُُ ثََلثُو َن َش َْه ًرا َح َّىت إِذَا بَلَ َغ أَ ُش َّد ُ
ِ
ال َر ِ
ت َعلَ َّي َو َعلَى
ني َسنَةً قَ َ
ب أ َْوِز ْع ِين أَ ْن أَ ْش ُك َر نِ ْع َمتَ َ
ك الَِّيت أَنْ َع ْم َ
َوبَلَ َغ أ َْربَع َ
ِ
ي وأَ ْن أَ ْعمل ص ِ
ك َوإِِّن ِم َن
ت إِلَْي َ
َصلِ ْح ِيل ِِف ذُ ِريَِّيت إِِّن تُ ْب ُ
احلًا تَ ْرضا ُ َوأ ْ
ََ َ
َوال َد َّ َ
ِ
ني} [اْلحقاف ،]15 :وقد بعث هللا نبينا حمم ًدا صلى هللا عليُ وسلم
ال ُْم ْسل ِم َ
وعلى رأس اْلربعني .قال بعض العلماء :هي السن املناسب للتصدر للتدريس،
وقد تصدر اإلمام أَحد وهو ابن اْلربعني عام  _ 204عام وفاة الشافعي
شيخُ _ للتحديث والفتوى.

{آتَ ْي نَا ُ ُح ْك ًما َو ِعل ًْما} ،أي :حكما يعرف بُ اْلحكام الشرعية،
َثيا.
وي حكم بُ بني الناسً ،
وعلما ً
ِ
ني} ِف عبادة هللا ،ال محسنني ل خلق هللا،
{وََ َذلِ َ
ك نَ ْج ِزي ال ُْم ْحسنِ َ
َ
وح ْك ًما ب حسب إحسان َهم ،ودل هذا على َمال إحسان
علما ُ
نعطيَهم ً
موسى عليُ السَلم.

ني غَ ْفلَ ٍة ِم ْن أ َْهلِ ََها فَ َو َج َد فِ َيَها َر ُجلَ ْ ِ
{ َو َد َخل ال َْم ِدينَةَ َعلَى ِح ِ
ني يَ ْقتَتِ ََل ِن
َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
استَ غَاثَُُ الَّ ِذي ِم ْن ِش َيعتِ ُِ َعلَى الَّ ِذي
َه َذا م ْن ش َيعتُِ َو َه َذا م ْن َع ُد ِو فَ ْ
ِمن َع ُد ِوِ
الش ْيطَ ِ
ال َه َذا ِم ْن َع َم ِل َّ
م
ز
َ
و
ف
ضى َعلَْي ُِ قَ َ
َ
َ
وسى فَ َق َ
ُ
ان إِنَُُّ
ََ ُ َ
ْ
َع ُد ٌّو م ِ
ني (})15
ضلٌّ ُمبِ ٌ
ُ
{و َد َخل ال َْم ِدينَةَ َعلَى ِح ِ
ني غَ ْفلَ ٍة ِم ْن أ َْهلِ ََها} إما وقت القائلة ،أو غي
َ َ
ذلك من اْلوقات اليت ب َها يغ ُفلون عن االنتشار.

ِ
ني ي ْقتَتِ ِ
َلن} أي :يتخاصمان ويتضارِبن.
{فَ َو َج َد ف َيَها َر ُجلَ ْ ِ َ
{ه َذا ِم ْن ِش َيعتِ ُِ} ،أي :من بين إسرائيل.
َ
{وه َذا ِمن َع ُد ِوِ}ِ :
الق ْبط.
ََ ْ
استَ غَاثَُُ الَّ ِذي ِم ْن ِش َيعتِ ُِ َعلَى الَّ ِذي ِم ْن َع ُد ِوِ}ْ ،لنُ قد اشتَهر
{فَ ْ
وعلم الناس أنُ من بين إسرائيل ،واستغاثتُ ل موسى دليل على أنُ بلغ
موسى عليُ السَلم مبلغًا يُخاف منُ ،ويُرجى من بيت ال مملكة
والسلطان.

وسى} أي :وَز الذي من عدو  ،استجابة الستغاثة
{فَ َوََ َزُ ُم َ
اإلسرائيلي.
ضى َعلَي ُِ} ،أي :أماتُ من تلك الوَْزة ،لشدت َها وقوة موسىِ ،
فندم
{فَ َق َ ْ
ََ
موسى عليُ السَلم على ما جرى منُ.

الش ْيطَ ِ
ال َه َذا ِم ْن َع َم ِل َّ
ان} ،أي :من تزيينُ ووسوستُ.
و{قَ َ
{إِنَُُّ َع ُد ٌّو م ِ
ني} ،فلذلك أجريت ما أجريت بسبب عداوتُ
ضلٌّ ُمبِ ٌ
ُ
البينة ،وحرصُ على اإلضَلل ،ث م استغفر ربُ:

الرِ
ت نَ ْف ِسي فَا ْغ ِ
ِ
ال َر ِ
ِ
َّ
يم
ح
ور
ف
غ
ْ
ل
ا
و
ه
ُ
ن
إ
ُ
ل
ر
ف
غ
ف
يل
ر
ف
قَ َ
َ
َ
ُ
َ
َّ
َ
َ
ب إِِّن ظَلَ ْم ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
ت علَ َّي فَ لَن أَ َُو َن ظَ َِهيا لِل ِ
ال َر ِ
ني ()17
( )16قَ َ
ب بِ َما أَنْ َع ْم َ َ
ْم ْج ِرم َ
ْ
ً ُ
{إِنَُّ هو الْغَ ُفور َّ ِ
للم ْخبِتني،
يم}
ً
خصوصا ُ
ُ
ُ َُ
الرح ُ
()9
والتوبةَ ،ما جرى من موسى عليُ السَلم.

()8

ال مبادرين لإلنبة

{ر ِ
ت َعلَ َّي} ِبلتوبة ،وال مغفرة ،والنعم
ف {قَ َ
ب بِ َما أَنْ َع ْم َ
ال} موسى َ
الكثية.
َّ ِ
ت قُلُوبُ َُه ْم و َّ ِ
ين إِ َذا ذَُِ َر َّ
َصابَ َُه ْم
اّللُ َو ِجلَ ْ
ين َعلى َما أ َ
الصاب ِر َ
َ
( )8املخبتون هم{ :الذ َ
يمي َّ ِ ِ
والْم ِق ِ
اه ْم يُ ْن ِف ُقو َن} [احلج.]35 :
الصَلة َوِمَّا َرَزقْنَ ُ
َ ُ
( )9قلت :اتب موسى إىل هللا توبة نصوحا ،ونص هللا على قبوهلا! مث أييت يوم القيامة
خياف هللا من هذ الفعلة! يقول ملن يطلب شفاعتُ" :إن ريب قد غضب اليوم
نفسا مل أؤمر
غضبًا مل يغضب قبلُ مثلُ ،ولن يغضب بعد مثلُ ،وإّن قد قتلت ً
بقتلَها ،نفسي نفسي نفسي!" َما ثبت ِف حديث الشفاعة املتفق عليُ من

رواية أيب هريرة .هذا وهللا هو التقوى ،املؤمن يزعجُ ذنبُ حىت بعد التوبة
النصوح .ومثلُ آدم اتب هللا عليُ ،مث يذَر خطأ يوم القيامة ويعتذر بسببُ عن
الشفاعة َذلك! وهذا وجُ صحيح ملا يقال :حسنات اْلبرار سيئات
للمقربني.
َّ

{فَ لَ ْن أَ َُو َن ظَ َِه ًيا} ،أيُ :معينًا ومساع ًدا.
{لِل ِ
ني} ،أي :ال أُ ِعني أح ًدا على معصية ،وهذا وعد من موسى
ْم ْج ِرم َ
ُ
جرماَ ،ما فعل ِف
عليُ السَلم ،بسبب منة هللا عليُ :أن ال يعني م ً
قتل القبطي .وهذا يفيد أن النعم تقتضي من العبد فعل ال خي ،وترك

الشر.

ِ
َصبح ِِف الْم ِدينَ ِة َخائِ
َّ
ص َرُ ِِب ْْلَ ْم ِ
س
ق
ر
ت
ي
ا
ف
ً
َ
ب فَِإ َذا الَّذي ْ
استَ ْن َ
َ
{فَأ ْ َ َ
َ
َ ُ
اد أَ ْن
ص ِر ُخُُ قَ َ
ك لَغَ ِو ٌّ
وسى إِنَّ َ
ني ( )18فَ لَ َّما أَ ْن أ ََر َ
ي ُمبِ ٌ
يَ ْستَ ْ
ال لَُُ ُم َ
ي ب ِطش ِِبلَّ ِ
ْت
م
َي
ال
ق
ا
م
َه
ل
و
د
ع
و
ه
ي
ذ
َ
َ
َ
ٌّ
ُ
وسى أَتُ ِري ُد أَ ْن تَ ْقتُ لَ ِين ََ َما قَ تَ ل َ
َ
ُ
َْ َ
َ ُ َ
َُ
َ
س إِ ْن تُ ِري ُد إَِّال أَ ْن تَ ُكو َن َجبَّ ًارا ِِف ْاْلَ ْر ِ
نَ ْف ًسا ِِب ْْلَ ْم ِ
ض َوَما تُ ِري ُد أَ ْن تَ ُكو َن
ِمن الْم ِ ِ
ني (})19
َ ُ ْ
صلح َ
{ف }ل ما جرى منُ قتل الذي هو من عدو :
ِ ِ ِ
ب} :هل يشعر بُ آل فرعون ،أم ال؟
{أ ْ
َصبَ َح ِِف ال َْمدينَة َخائ ًفا يَتَ َرقَّ ُ

وإن ما خاف ْلنُ قد علم أنُ ال يتجرأ أحد على مثل هذ ال حال سوى
موسى من بين إسرائيل .فبينما هو على تلك ال حال:
ِ
ص َرُ ِِبْلَ ْم ِ
س} على عدو :
{فَِإ َذا الَّذي ْ
استَ ْن َ
ص ِر ُخُُ} على قبطي آخر.
{يَ ْستَ ْ

وسى} موبِ ًخا لُ( )10على حالُ:
{قَ َ
ال لَُُ ُم َ
ني} ،أيِ :بني الغَواية ،ظاهر ال جراءة.
ك لَغَ ِو ٌّ
{إِنَّ َ
ي ُمبِ ٌ
ِ
ش} موسى ِ
{ِبلَّ ِذي ُه َو َع ُد ٌّو لَ َُه َما} ،أي :لُ
{فَ لَ َّما أَ ْن أ ََر َ
اد أَ ْن يَ ْبط َ
اج بني القبطي واإلسرائيلي،
وللمخاصم ال مستصرخ ،أي :ل م يزل اللَّ َج ُ

وهو يستغيث ب موسى ،فأخذتُ ال حمية ،حىت هم أن يبطش ِبلقبطي،
ْت
{قَ َ
اجرا لُ عن قتلُ{ :أَتُ ِري ُد أَ ْن تَ ْقتُ لَ ِين ََ َما قَ تَ ل َ
ال} لُ القبطي ز ً
س إِ ْن تُ ِري ُد إَِّال أَ ْن تَ ُكو َن َجبَّ ًارا ِِف اْلَ ْر ِ
نَ ْف ًسا ِِبْلَ ْم ِ
ض} ْلن من أعظم
()11
آاثر ال جبار ِف اْلرض :قتل النفس بغي حق.
{وما تُ ِري ُد أَ ْن تَ ُكو َن ِمن الْم ْ ِ ِ
ت
ني} وإال فلو أردت اإلصَلح لَ ُح ْل َ
صلح َ
ََ
َ ُ
بيين وبينُ من غي قتل أحد ،فانكف موسى عن قتلُ ،وارعوى لوعظُ

( )10قال البغوي :قالُ لإلسرائيلي ...وقيل :للفرعوّن :إنك لغوي مبني بظلمك،
واْلول أصوب ،وعليُ اْلَثرون أنُ قال ذلك لإلسرائيلي.
( )11قال البغوي :فلما مسع القبطي ما قال اإلسرائيلي علم أن موسى هو الذي
قتل ذلك الفرعوّن ،فانطلق إىل فرعون وأخرب  ،وأمر فرعون بقتل موسى.

وزجر  ،وشاع ال خرب ب ما جرى من موسى ِف هاتني القضيتني ،حىت
تراود مأل فرعون ،وفرعون على قتلُ ،وتشاوروا على ذلك.
وقيض هللا ذلك الرجل الناصح ،وِبدرهم إىل اإلخبار ل موسى ب ما
ي ملئَهم .فقال:
اجتمع عليُ َرأْ ُ

احللقة الرابعة

{وجاء رجل ِمن أَقْصى الْم ِدينَ ِ
وسى إِ َّن ال َْم َألَ َأيْتَ ِم ُرو َن
م
َي
ال
ق
ى
ع
س
ي
ة
َ
َ
َ َ َ َُ ٌ ْ َ َ َ َْ
َ ُ َ
ك ِمن الن ِ ِ
ِ
ني ( )20فَ َخ َر َج ِم ْن ََها َخائًِفا
ك لِيَ ْقتُ لُ َ
بِ َ
َّاصح َ
وك فَا ْخ ُر ْج إِن ي لَ َ َ
ب نَ ِجنِ ي ِمن الْ َقوِم الظَّالِ
ِ
ال َر ِ
ني (})21
م
ب قَ َ
َ
َ ْ
يَتَ َرقَّ ُ
ضا على قدميُ من نصحُ ل موسى ،وخوفُ أن يوقعوا
{يَ ْس َعى} ،أي :رَ ً
بُ قبل أن يشعر.

ك} ،أي :يتشاورون فيك.
ف {قَ َ
وسى إِ َّن ال َْم َألَ َأيْتَ ِم ُرون بِ َ
ال ََي ُم َ
وك فَا ْخ ُر ْج} عن ال مدينة.
{لِيَ ْقتُ لُ َ
َّاص ِ
ك ِمن الن ِ
{إِنِ
فامتثل نصحُ.
،
}
ني
ح
ل
ي
َ
َ
َ
َ
َ

ِ
ِ
ب} أن يوقع بُ القتل ،ودعا هللا:
{فَ َخ َر َج م ْن ََها َخائ ًفا يَتَ َرقَّ ُ

ب نَ ِجنِ ي ِمن الْ َقوِم الظَّالِ
ِ
ال َر ِ
ني} ،فإنُ قد اتب من ذنبُ وفعلُ
م
و{قَ َ
َ
َ ْ
ظلم منَهم وجراءة.
غضبًا من غي قصد منُ للقتل ،فَ تَوع ُد ُه ْم لُ ٌ

ِ
{ ولَ َّما تَ و َّجَُ تِ
ِ
السبِ ِ
يل (})22
ع
ال
ق
ن
ي
د
م
اء
ق
ل
ْ
َ
َ
َ
اء َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
سى َرب ي أَ ْن يَ َْهديَِين َس َو َ
َ
َ َ
َ
ِ
اء َم ْديَ َن} ،أي :قاص ًدا بوجَهُ مدين ،وهو جنوب ي
َ
{ولَ َّما تَ َو َّجَُ ت ْل َق َ
()12
ك لفرعون.
فلسطني ،حيث ال ُم ْل َ
ِِ
ِ
السبِ ِ
يل} ،أي :وسط الطريق
{قَ َ
اء َّ
ال َع َسى َرب ي أَ ْن يَ َْهديَن ي َس َو َ
ال مختصر ال موصل إليَها بسَهولة ورفق ،فَهدا هللا سواء السبيل،
فوصل إل ى مدين.

( )12ومدين قيل هو ابن إبراهيم ،ولعل الصواب :هو من نسل إبراهيم ،وقد مسي
اه ْم ُش َع ْي بًا}.
البئر مدين ،وَذلك مسيت املنطقة .وِف غي ما آيةَ { :وإِلَ ى َم ْديَ َن أَخ ُ

{ َولَ َّما َوَر َد َماءَ َم ْديَ َن َو َج َد َعلَْي ُِ أ َُّمةً ِم َن الن ِ
َّاس يَ ْس ُقو َن َوَو َج َد ِم ْن ُدونَِِه ُم
ِ
ود ِ
ْام َرأَتَ ْ ِ
ص ِد َر ِ
ون
ان قَ َ
الر َعاءُ َوأَبُ َ
ني تَ ُذ َ
ال َما َخطْبُ ُك َما قَالَتَا َال نَ ْسقي َح َّىت يُ ْ
َشي ٌخ ََبِي ( )23فَس َقى لَ َهما ثُ َّم تَ ولَّ ى إِ َىل ِ
ال َر ِ
ب إِنِي لِ َما
الظ ِل فَ َق َ
ْ
ٌ
َُ
َ
َ
ْت إِلَ َّي ِم ْن َخ ٍْي فَِقيٌ (})24
أَنْ َزل َ
اء َم ْديَ َن َو َج َد َعلَْي ُِ أ َُّمةً ِم َن الن ِ
َّاس يَ ْس ُقو َن} مواشيَهم،
َ
{ولَ َّما َوَر َد َم َ
وَانوا أهل ماشية َثية.
{وَو َج َد ِم ْن ُدونِ َِه ُم} ،أي :دون تلك اْلمة.
َ
ود ِ
{ام َرأتَ ْ ِ
ان} غنمَهما عن حياض الناس ،لعجزه ما عن مزاح مة
ني تَ ُذ َ
ْ
الرجال وب خلَهم ،وعدم مروءت َهم عن السقي ل َهما.

ال} ل َهما موسى:
{قَ َ
{ما َخطْبُ ُك َما} ،أي :ما شأنكما ب َهذ ال حالة؟
َ

ص ِد َر ِ
الر َعاءُ} ،أي :قد جرت العادة أنُ ال
{قَالَتَا َال نَ ْس ِقي َحتَّ ى يُ ْ
الرعاء ِ
ي حصل لنا سقي حت ى ي ْ ِ
مواشيََهم ،فإذا خَل لنا ال جو
ُ
صد َر ِ ُ
سقينا.
ِ
ي} ،أي :ال قوة لُ على السقي ،فليس فينا قوة ،نقتدر
{وأَبُ َ
ون َش ْي ٌخ ََب ٌ
َ
ب َها ،وال لنا رجال يزاح مون الرعاءَّ ،
فرق ل َهما موسى عليُ السَلم
ورح مَهما:
غي طالب منَهما اْلجرة ،وال لُ قص ُد غي وجُ هللا
{فَ َس َقى لَ َُه َما} َ
تعال ى .فلما سقى ل َهما ،وَان ذلك وقت شدة حر ،وسط النَهار،
بدليل قولُ:
{ثُ َّم تَ ولَّى إِلَ ى ِ
الظ ِل} مسرتي ًحا لذلك الظَلل بعد التعب.
َ
ال} ِف تلك ال حالة ،مسرتزقًا ربُ:
{فَ َق َ
{ر ِ
ْت إِلَ َّي ِم ْن َخ ٍْي فَِقيٌ} ،أي :إن ي مفتقر للخي الذي
ب إِنِي لِ َما أَنْ َزل َ
َ
تسوقُ إل َّي ِ
وتيسر ل ي ،وهذا سؤال منُ ب حالُ ،والسؤال ِبل حال أبلغ

من السؤال بلسان ال مقال ،فلم يزل ِف هذ ال حالة داعيًا ربُ
ِ ()13
متمل ًقا.
وأما ال مرأاتن ،فذهبتا إىل أبيَهما ،وأخربات ب ما جرى.

مفتقرا متلط ًفا.
( )13متمل ًقاً :

ِ
ك
ت إِ َّن أَبِ ي يَ ْد ُع َ
استِ ْحيَ ٍاء قَالَ ْ
وك لِيَ ْج ِزيَ َ
اءتُُْ إِ ْح َد ُ
اه َما تَ ْمشي َعلَى ْ
{فَ َج َ
ص َعلَي ِ
ت
ص
ق
ْ
ل
ا
ُ
ص قَ َ
َ
ال َال تَ َخ ْ
ف نَ َج ْو َ
َج َر َما َس َق ْي َ
اء ُ َوقَ َّ ْ
أْ
َ
َ
ت لَنَا فَ لَ َّما َج َ
ِمن الْ َقوِم الظَّالِ
ِ
ني (})25
م
َ
َ ْ
فأرسل أبوه ما إحداه ما إىل موسى ،فجاءتُ:
ٍ
ِ
وخلُقَها
استِ ْحيَاء} ،وهذا يدل على َرم عنصرهاُ ،
{تَ ْمشي َعلَى ْ
وخصوصا ِف النساء.
ال حسن ،فإن ال حياء من اْلخَلق الفاضلة،
ً
ويدل على أن موسى عليُ السَلم ل م يكن فيما فعلُ من السقي ب منزلة
اْلجي وال خادم الذي ال يُستحى منُ عادة ،وإن ما هو عزيز النفس،
حياء منُ.
رأت من حسن خلقُ ومكارم أخَلقُ ما أوجب ل َها ال َ

ت لَنَا} ،أي :ال
ت} لُ {إِ َّن أَبِ ي يَ ْدعُ َ
ف {قَالَ ْ
وك لِيَ ْج ِزيَ َ
َج َر َما َس َق ْي َ
كأْ
ِ
يم َّن عليك ،بل أنت الذي ابتدأتنا ِبإلحسان ،وإن ما قصد أن
لُ
يكافئك على إحسانك ،فأجاب َها موسى.
{فَ لَ َّما جاء ُ وقَ َّ ِ
ص} من ابتداء السبب ال موجب ل َهربُ،
ص َعلَْيُ الْ َق َ
ص َ
ََ َ
إىل أن وصل إليُ.

ِ
جابرا قلبُ:
{قَ َ
ال} مسكنا َرْو َعًُ ،

ت ِمن الْ َقوِم الظَّالِ ِمني} ،أي :لِ
ذهب خوفُك وروعك،
ي
َ
{ال تَ َخ ْ
َ
َ ْ
ف نَ َج ْو َ َ ْ
وصلت إل ى هذا ال محل الذي ليس ل َهم
فإن هللا ن َّجاك منَهم ،حيث
َ

عليُ سلطان.

ِ
اه ما َي أَب ِ
ني
{قَالَ ْ
ْج ْر َ
ت الْ َق ِوي ْاْلَم ُ
استَأ ِْج ْرُ إِ َّن َخ ْي َر َم ِن ْ
ت ْ
استَأ َ
ت إِ ْح َد ُ َ َ َ
يت َهاتَ ْ ِ
ني َعلَى أَ ْن َأتْ ُج َرنِي
( )26قَ َ
ال إِنِي أُ ِري ُد أَ ْن أُنْ ِك َح َ
ك إِ ْح َدى ابْ نَ ََّ
ك
ت َع ْش ًرا فَ ِم ْن ِع ْن ِد َك َوَما أُ ِري ُد أَ ْن أَ ُش َّق َعلَْي َ
ثَ َمانِ َي ِح َج ٍج فَِإ ْن أَتْ َم ْم َ
اّلل ِ
الصالِ ِ
ِ ِ
ك أَيَّ َما
ح
ن
م
ني ( )27قَ َ
َّ
ك بَ ْينِ ي َوبَ ْي نَ َ
ال َذلِ َ
َ
اء َُّ َ
َستَج ُدن ي إِ ْن َش َ
اّلل َعلَى ما نَ ُق ُ ِ
ْاْلَ َجلَ ْ ِ
يل (})28
ني قَ َ
ض ْي ُ
ت فَ ََل ُع ْد َوا َن َعلَ َّي َو َُّ
َ
ول َوَ ٌ
اه َما} ،أي :إحدى ابنتيُ:
{قَالَ ْ
ت إِ ْح َد ُ
ت ْ ِ
{َي أَب ِ
أجيا عندك ،يرعى الغنم ويسقيَها.
َ َ
استَأْج ْرُ} ،أي :اجعلُ ً
ِ
ني} ،أي :إن موسى أول ى َم ِن
ْج ْر َ
ت الْ َق ِوي اْلَم ُ
{إِ َّن َخ ْي َر َم ِن ْ
استَأ َ
استُؤجر ،فإنُ ج َمع القوة واْلمانة ،وخيُ أج ٍي استُؤجر َمن ج َمعَهما،

أي :القوة والقدرة على ما استؤجر عليُ ،واْلمانة فيُ بعدم ال خيانة،

عمَل
وهذان الوصفان ،ينبغي
اعتباره ما ِف َل من يتول ى لإلنسان ً
ُ
إبجارة أو غيها ،فإن ال خلل ال يكون إال بفقده ما أو فقد إحداه ما،
وأما ِبجتماعَهما ،فإن العمل يتم ويكمل.

وإن ما قالت ذلك ْلن َها شاهدت من قوة موسى عند السقي ل َهما
ونشاطُ ما عرفت بُ قوتُ ،وشاهدت من أمانتُ ودَينتُ ،وأنُ رح مَهما
في ٍ
حالة ال يُرجى نفعَهما ،وإن ما قصد بذلك وجُ هللا تعال ى.
ال} صاحب مدين ل موسى:
{قَ َ
ك إِ ْح َدى ابْ نَ تَ َّي َهاتَ ْ ِ
ْج َرنِي} ،أي:
{إِنِي أُ ِري ُد أَ ْن أُنْ ِك َح َ
ني َعلَى أَ ْن َأت ُ
أجيا عندي.
تصي ً
{ثَ َمانِ َي ِح َج ٍج} ،أي :ث ماّن سنني.

ِ ِ ِ
اجب عليك.
{فَِإ ْن أَتْ َم ْم َ
ت َع ْش ًرا فَم ْن ع ْند َك} تربعٌ منك ،ال شيءٌ و ٌ
ك} ،فأَ ْحتِ ُم عشر السنني ،أو :ما أريد أن
{وَما أُ ِري ُد أَ ْن أَ ُش َّق َعلَْي َ
َ
لعمل س ٍ
أعماال شاقَّةً ،وإن ما أستأجرك ٍ
َهل يس ٍي ال
أَ ْستَأْ ِج َرك ْلَلِ َفك ً
َّ
مشقةَ فيُ.

اّلل ِمن َّ ِ ِ
ِ ِ
ني} ،فرغَّبُ ف ي سَهولة العمل ،وف ي
الصال ح َ
َ
اء َُّ َ
{ستَج ُدن ي إِ ْن َش َ

حسن ال معاملة ،وهذا يدل على أن الرجل الصال ح ينبغي لُ أن يُحسن

ُخلُ َقُ مَهما أمكنُ ،وأن الذي يُطلب منُ أبلغ من غي .

ال} موسى عليُ السَلم م جيبًا لُ فيما طلبُ منُ:
ف {قَ َ
رضيت
ك} ،أي :هذا الشرط ،الذي أنت ذَرت،
ك بَ ْينِ ي َوبَ ْي نَ َ
{ َذلِ َ
ُ
بُ ،وقد ت م فيما بين ي وبينك.
{أَيَّ َما اْلَ َجلَ ْ ِ
ت الثمان ي
ني قَ َ
ت فَ ََل عُ ْد َوا َن َعلَ َّي} ،سواء قضي ُ
ض ْي ُ
ت ِبلزائد عليَها:
الواجبة ،أم تب َّر ْع ُ
ول وَِ
يل} حافظ يراقبنا ،ويعلم ما تعاقدن عليُ.
َ
{وهللاُ َعلَى َما نَ ُق ُ َ ٌ
وهذا الرجل _ أبو ال مرأتني ،صاحب مدين _ ليس بشعيب النب ي

ال معروفَ ،ما اشتَهر عند َثي من الناس ،فإن هذا ٌ
قول ل م يدل عليُ
دليل ،وغاية ما يكون :أن شعيبًا عليُ السَلم قد َانت بلد مدين،
ٌ
وهذ القضية جرت ِف مدين ،فأين ال مَلزمة بني اْلمرين؟

ضا :فإنُ غي معلوم أن موسى أدرك زمان شعيب ،فكيف بشخصُ؟
وأي ً
ولسم ْتُ ال مرأاتن.
ولو َان ذلك الرجل شعيبًا ،لذَر هللا تعال ىَّ ،

ضا :فإن شعيبًا عليُ الصَلة والسَلم قد أهلك هللا قومُ بتكذيبَهم
وأي ً
إَي  ،ول م يبق إال من آمن بُ ،وقد أعاذ هللا ال مؤمنني أن يرضوا لبنيت

وص ِد ماشيتَهما ،حىت أيتيَهما رجل غريب،
نبيَهم ب منعَهما عن ال ماءَ ،
فيُ ْحسن إليَهما ،ويَ ْسقي ماشيتَهما ،وما َان شعيب ليضى أن يرعى

خادما لُ ،وهو أفضل منُ وأعلى درجة ،وهللا
موسى عند ويكون ً
أعلم ،إال أن يقال :هذا قبل نبوة موسى ،فَل منافاة.
وعلى َل حال ال يُعتمد على أنُ شعيب النيب بغي نقل صحيح عن
النيب صلى هللا عليُ وسلم.

()14

( )14قال شيخ اإلسَلم ابن تيمية رح مُ هللا :ول م يَذَر [هللا] عن هذا الشيخ أنُ

َان شعيبًا وال أنُ َان نبيًّا ،وال عند أهل الكتابني أنُ َان نبيًّا ،وال نُقل عن أحد

من الصحابة أن هذا الشيخ الذي صاهر موسى َان شعيبًا النيب ،ال عن ابن
عباس وال غي  ،بل ال منقول عن الصحابة أنُ ل م يكن هو شعيب[ ...جامع
الرسائل ]61/1

احللقة اخلامسة

وسى ْاْلَ َج َل َو َس َار ِنأ َْهلِ ُِ آنَس ِم ْن َجانِ ِ
ال
ب الطوِر َن ًرا قَ َ
{فَ لَ َّما قَ َ
ضى ُم َ
َ
ت َن ًرا لَ َعلِي آتِي ُك ْم ِم ْن ََها بِ َخ ٍَرب أ َْو َج ْذ َوٍة ِم َن النَّا ِر
ِْلَ ْهلِ ُِ ْام ُكثُوا إِنِي آنَ ْس ُ
صطَلُو َن (})29
لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْ
وسى اْلَ َج َل} ،ي حتمل أنُ قضى اْلجل الواجب ،أو
{فَ لَ َّما قَ َ
ضى ُم َ
الزائد عليَُ ،ما هو الظن ب موسى ووفائُ ،اشتاق إىل الوصول إىل أهلُ
ووالدتُ وعشيتُ ووطنُ ،وعلم من طول ال مدة أن َهم قد تناسوا ما
صدر منُ.
{س َار ِنأ َْهلِ ُِ} قاص ًدا مصر.
َ
ص َر.
س} ،أي :أَبْ َ
{آنَ َ

ِ
{م ْن َجانِ ِ
ت َن ًرا لَ َعلِي آتِي ُك ْم
ب الطوِر َن ًرا قَ َ
ال ِْلَ ْهلِ ُِ ْام ُكثُوا إِنِي آنَ ْس ُ
ٍ(ِ )15
ِ
صطَلُو َن} ،وَان قد أصاب َهم
م ْن ََها بِ َخ ٍَرب أ َْو َج ْذ َوة م َن النَّا ِر لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْ
الربد ،واتهوا الطريق.

( )15قال اإلمام البغوي رح مُ هللا{ :جذوة} قطعة وشعلة من النار ،وفيَها ثَلث
لغات ،قرأ عاصم بفتح ال جيم ،وقرأ ح مزة بضمَها ،وقرأ اآلخرون بكسرها ،قال
قتادة ومقاتل :هي العود الذي قد احرتق بعضُ ،وج معَها جذى .اه

ودي ِمن َش ِ
ِ
اط ِئ ال َْو ِاد ْاْلَيْ َم ِن ِِف الْبُ ْق َع ِة ال ُْمبَ َارََ ِة ِم َن
{فَ لَ َّما أ ََات َها نُ َ ْ
الشجرِ
َ
اك
م
َي
ن
أ
ة
صَ
ْ
وسى إِنِي أ ََن هللاُ َرب ال َْعالَ ِم َ
ني (َ )30وأَ ْن أَل ِْق َع َ
َ ُ َ
َّ َ َ
ان ولَّ ى م ْدبِرا ولَ م ي ع ِ
وسى أَقْبِ ْل َوَال
م
َي
ب
ق
فَ لَ َّما َر َ
آها تَ َْهتَ ز ََأَنَّ ََها َج ٌّ َ ُ ً َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ
ك ِمن ْاآل ِ
ِ
ِ
ِ
اء ِم ْن
ض
ي
ب
ج
ر
خ
ت
ك
ب
ي
ج
ِف
ك
د
ي
ك
ل
اس
)
31
(
ني
ن
م
ُ
َ
تَ َخ ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َْ
ْ َ
ف إِنَّ َ َ
ُ ْ َْ َ
غَ ِي س ٍ
الرْه ِ
ك
ك ِم َن َّ
وء َوا ْ
ك بُ ْرَه َان ِن ِم ْن َربِ َ
ب فَ َذانِ َ
اح َ
ض ُم ْم إِلَْي َ
ك َجنَ َ
ْ ُ
إِ َىل فِر َعو َن وملَئِ ُِ إِنََّهم ََانُوا قَ وما فَ ِ
اس ِقني (})32
ًْ
ْ ْ ََ
ُْ
فلما أاتها نودي:
وسى إِنِي أ ََن َّ
ني} ،فأخرب نألوهيتُ وربوبيتُ ،ويلزم
اّللُ َرب ال َْعالَ ِم َ
{َي ُم َ
َ

من ذلك ،أن أيمر بعبادتُ ،وأتل َهَُ ،ما صرح بُ ِف اآلية اْلخرى:
الصَل َة لِ ِذ َْ ِري} [طُ.]14 :
{فَا ْعبُ ْدنِي َوأَقِ ِم َّ
اك} ،فألقاها.
صَ
{وأَ ْن أَل ِْق َع َ
َ
آها تَ َْهتَ ز} تسعى سعيًا شدي ًدا ،ول َها صورة ُم َِهيلة.
{فَ لَ َّما َر َ
{ ََأَنَّ ََها َج ٌّ
ان} ذَ ََ ُر ال حيات العظيم.

ِ
ب} ،أي :يرجع ،الستيَلء الروع على قلبُ ،فقال
{ولَّى ُم ْدبًِرا َولَ ْم يُ َعق ْ
َ
هللا لُ:

ف إِنَّ َ ِ ِ
ني} ،وهذا أبلغ ما يكون ِف
وسى أَقْبِ ْل َوال تَ َخ ْ
ك م َن اآلمنِ َ
{َي ُم َ
َ
التأمني ،وعدم ال خوف.

فإن قولُ{ :أَقْبِ ْل} يقتضي اْلمر إبقبالُ ،وي جب عليُ االمتثال ،ولكن
قد يكون إقبالُ ،وهو ل م يزل ِف اْلمر ال ِ
مخوف ،فقال:
ف} ،أمر لُ بشيئني :إقبالُ ،وأن ال يكون ِف قلبُ خوف،
{وال تَ َخ ْ
َ
ولكن يبقى احتمال ،وهو أنُ قد يقبل وهو غي خائف ،ولكن ال
ت حصل لُ الوقاية واْلمن من ال مكرو  ،فقال:
{إِنَّ َ ِ ِ
ني} ،فحينئذ اندفع ال محذور من ج ميع الوجو  ،فأقبل
ك م َن اآلمنِ َ

موسى عليُ السَلم غي خائف وال مرعوب ،بل مطمئنًّا ،واث ًقا ب خرب

ربُ ،قد ازداد إي مانُ ،وت م يقينُ ،فَهذ آية ،أرا هللا إَيها قبل ذهابُ
ني ٍ
إل ى فرعون ،ليكون على يق ٍ
اتم ،فيكون أجرأ لُ ،وأقوى ،وأصلب.
مث أرا اآلية اْلخرى ،فقال:
ك يَ َد َك} ،أي :أدخلَها.
{اسلُ ْ
ْ

ضاء ِمن غَ ِي س ٍ
ِ
وء} ،فسلكَها وأخرجَهاَ ،ما ذَر
{ِف َج ْيبِ َ
ك تَ ْخ ُر ْج بَ ْي َ َ ْ ْ ُ
هللا تعال ى.

الرْه ِ
ض ُدك
ك ِم َن َّ
{وا ْ
ض َّم َجناحك ،وهو َع ُ
اح َ
ض ُم ْم إِلَْي َ
ب} ،أي ُ
ك َجنَ َ
َ
إىل جنبك يزول عنك الرهب وال خوف.

ك} ،أي :انقَلب العصا حية ،وخروج اليد بيضاء من غي سوء.
{فَ َذانِ َ
ك} ،أي :حجتان قاطعتان من هللا.
{بُ ْرَه َان ِن ِم ْن َربِ َ
ِِ
ِ
ِ
جر ُد
ني} ،فَل يكفيَهم م َّ
{إِلَ ى ف ْر َع ْو َن َوَملَئُِ إِنَّ َُه ْم ََانُوا قَ ْوًما فَاسق َ
فعت.
اإلنذار وأَ ْم ُر الرسول إَيهم ،بل ال بد من اآلَيت الباهرة ،إ ْن ن ْ

ون ( )33وأ ِ
ْت ِ
اف أَ ْن ي ْقتُ لُ ِ
ب إِنِ
ال َر ِ
َخي
خ
أ
ف
ا
س
ف
ن
م
َه
ن
م
ل
ت
ق
ي
َ
{قَ َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ْ ً
هارو ُن هو أَفْ ِ ِ ِ
ِ ِ
اف أَ ْن
ص ِدقُنِ ي إِنِي أَ َخ ُ
ص ُح من ي ل َس ًان فَأ َْرسلُُْ َمع َي ِر ْد ًءا يُ َ
َ ُ َُ َ
ض َد َك ِنأ ِ
يك َونَ ْج َع ُل لَ ُك َما ُس ْلطَ ًان فَ ََل
يُ َك ِذبُون ( )34قَ َ
ال َسنَ ُ
َخ َ
شد َع ُ
يِ
صلُو َن إِلَْي ُك َما ِِب ََيتِنَا أَنْ تُ َما َوَم ِن اتَّبَ َع ُك َما الْغَالِبُو َن (})35
َ
وسائَل لُ ال معونة على
معتذرا من ربُ،
ال} موسى عليُ السَلم
ف {قَ َ
ً
ً

وذاَرا لُ ال موانع اليت فيُ ،ليُزيل ربُ ما ي ح َذ ُر  ،منَها:
ما ح َّملُ،
ً

ِ
ِ
{ر ِ
ارو ُن ُه َو
َخ ُ
ْت ِم ْن َُه ْم نَ ْف ًسا فَأ َ
ب إِنِي قَ تَ ل ُ
اف أَ ْن يَ ْقتُ لُون * َوأَخي َه ُ
َ
معاون ومساع ًدا.
ص ُح ِم ِين لِ َس ًان فَأ َْر ِسلُُْ َم ِع َي ِر ْد ًءا} ،أيً :
أَفْ َ
ص ِدقُنِ ي} ،فإنُ مع تضافر اْلخبار يقوى احلق .فأجابُ هللا إىل سؤالُ،
{يُ َ
فقال:

ض َد َك ِنأ ِ
يك} ،أي :نعاونك بُ ونقويك .ث م أزال عنُ
{سنَ ُ
َخ َ
شد َع ُ
َ
م حذور القتل ،فقال:
{ونَ ْج َع ُل لَ ُك َما ُس ْلطَ ًان} ،أي :تسلطا ،وت مكنًا من الدعوةِ ،بل حجة،
َ
وال َهيبة اإلل َهية من عدوه ما ل َهما.

{فََل ي ِ
صلُو َن إِلَْي ُك َما} ،وذلك بسبب آَيتنا ،وما دلت عليُ من ال حق،
َ
وما أزعجت بُ َمن ِبشرها ونظر إليَها ،فَهي اليت ب َها حصل لكما
السلطان ،واندفع ب َها عنكم َيد عدوَم ،وصارت لكم أبل َغ من
الع َدد والعُ َدد.
ال جنود أول ي َ

{أَنْ تُ َما َوَم ِن اتَّبَ َع ُك َما الْغَالِبُو َن} ،وهذا َو ْع ٌد ل موسى ِف ذلك الوقت،
وهو وحد فريد ،وقد رجع إىل بلد بعد ما َان شري ًدا ،فلم تزل
موعود َّ ،
ومكنُ من
اْلحوال تتطور ،واْلمور تنتقل ،حىت أن جز هللا لُ
َ

العباد والبَلد ،وصار لُ وْلتباعُ الغلبةُ والظَهور.
فذهب موسى برسالة ربُ:

احللقة السادسة

{فَ لَ َّما جاء ُهم موسى ِِبَيتِنَا ب يِنَ ٍ
ات قَالُوا َما َه َذا إَِّال ِس ْح ٌر ُم ْفتَ ًرى َوَما
ََ ْ ُ َ َ َ
ِ
ِ
ال ُم َ ِ
ِ ِ
اء
ني (َ )36وقَ َ
آِبئِنَا اْلَ َّول َ
َس م ْعنَا ب ََه َذا ِِف َ
وسى َرب ي أَ ْعلَ ُم ب َم ْن َج َ
ِِبلْ َُه َدى ِم ْن ِع ْن ِد ِ َوَم ْن تَ ُكو ُن لَُُ َعاقِبَةُ َّ
الدا ِر إِنَُُّ َال يُ ْفلِ ُح الظَّالِ ُمو َن
(})37

{فَ لَ َّما جاء ُهم موسى ِِبَيتِنَا ب يِنَ ٍ
ات} واضحات الداللة على ما قال
ََ ْ ُ َ َ َ
ل َهم ،ليس فيَها قصور وال خفاء.
{قَالُوا} على وجُ الظلم والعلو والعناد:
{ما َه َذا إَِّال ِس ْح ٌر ُم ْفتَ ًرى}َ ،ما قال فرعون ِف تلك ال حالة اليت ظَهر
َ

فيَها ال حق ،واستعلى على الباطل ،واضمحل الباطل ،وخضع لُ
حقائق اْلمور{ :إِنَُُّ لَ َكبِيَُم الَّ ِذي َعلَّم ُكم ِ
الس ْح َر}
الرؤساء العارفون
َ
َ ُ
ُُ
[طُ ،]71 :هذا وهو الذَي غي الزَي الذي بلغ من ال مكر وال خداع
ِ
السماو ِ
ات
والكيد ما قصُ هللا علينا ،وقد علم َ
{ما أَنْ َز َل َه ُؤَالء إَِّال َرب َّ َ َ

ض} [اإلسراء ،]102 :ولكن َّ
َواْلَ ْر ِ
الشقاء غالب.

ِ
ِ ِ
ني} ،وقد ََ َذبوا ِف ذلك ،فإن هللا
آِبئِنَا اْلَ َّول َ
{وَما َس م ْعنَا ب ََه َذا ِِف َ
َ
اء َُ ْم
أرسل يوسف عليُ السَلم قبل موسىَ ،ما قال تعاىل َ
{ولََق ْد َج َ
كِ
ف ِمن قَ ْبل ِِبلْب يِنَ ِ
ات فَما ِزلْتُم ِِف َش ٍ
اء َُ ْم بِ ُِ َح َّىت إِ َذا
ج
ا
م
م
َّ
وس ُ ْ ُ َ
يُ ُ
َ ْ
ََ
اّلل ِمن ب ع ِد ِ رس ً ِ
كيِ
ضل َّ
اّللُ َم ْن ُه َو
ك قُلْتُ ْم لَ ْن يَ ْب َع َ
َهلَ َ
وال ََ َذل َ ُ
ث َُّ ْ َ ْ َ ُ
ب} [غافر.]34 :
ُم ْس ِر ٌ
ف ُم ْرَات ٌ
وسى} حني زعموا أن الذي جاءهم بُ سحر وضَلل ،وأن ما
{وقَ َ
ال ُم َ
َ
هم عليُ هو اهلدى:

ِ
ِ
اء ِِبل َُه َدى ِم ْن ِع ْن ِد ِ َوَم ْن تَ ُكو ُن لَُُ َعاقِبَةُ َّ
الدا ِر}،
َ
{رب ي أَ ْعلَ ُم ب َم ْن َج َ
وتبيني اآلَيت البينات ،وأَبَ ْي تُم إال
أي :إذا ل م تُِف ِد ال مقابلةُ معكم،
ُ
ِ
جاج على َفرَم ،فاهلل تعال ى العال م ِبل مَهتدي
ي ِف غيِكم واللَّ َ
التماد َ
وغ ِي  ،ومن تكون لُ عاقبة الدار )16(:ن حن أم أنتم!
والفَلح
{إِنَُُّ ال يُ ْفلِ ُح الظَّالِ ُمو َن} ،فصار عاقبةُ الدار ل موسى وأتباعُ،
ُ
سار وسوءُ العاقبة وال َهَلك.
ُ
والفوز ،وصار ْلولئك ال َخ ُ

( )16قال اإلمام البغوي رح مُ هللا{ :عاقبة الدار} العقىب ال محمودة ِف الدار اآلخرة.

ت لَ ُك ْم ِم ْن إِل ٍُ غَ ِْيي فَأ َْوقِ ْد لِ ي ََي
{ َوقَ َ
ال فِ ْر َع ْو ُن ََي أَي ََها ال َْم َألُ َما َع ِل ْم ُ
هاما ُن َعلَى ِ
ني فَاجعل لِ ي صرحا لَعلِي أَطَّلِع إِلَ ى إِل ِ
ِ
وسى َوإِنِي
م
ُ
الط
ْ
َ
َ
َ
ًْ
ََ
ُ َ
ُ
ْ
َْلَظُنُُ ِمن ال َك ِ
ِ
ني (})38
ب
اذ
َ
َ
متجرًئ على ربُ ،وم ِ
ال فِ ْر َع ْو ُن} ِ
مو ًها على قومُ السفَهاء أَ ِخ َّف ِاء
{وقَ َ
َ
العقول:
ت لَ ُك ْم ِم ْن إِل ٍُ غَ ِْيي} ،أي :أن وحدي إل َهكم
{َي أَي ََها ال َْمألُ َما َعلِ ْم ُ
َ
ومعبودَم ،ولو َان ثَ َّم إلُ غيي لعلمتُُ ،فانظر إىل هذا الورع التام من

{ما
فرعون حيث ل م يقل" :ما لكم من إلُ غيي" ،بل َّ
تورع ،وقالَ :
ت لَ ُك ْم ِم ْن إِل ٍُ غَ ِْيي}! وهذا ْلنُ عندهم العال م الفاضل الذي
َعلِ ْم ُ
مَهما قال فَهو ال حق ،ومَهما أمر أطاعو .

()17

ال اآلخرة
( )17قال تعال ى{ :فحشر فنادى * فقال أن ربكم اْلعلى * فأخذ هللا نَ َك َ
واْلُوىل * إن ِف ذلك لعربة ل من ي خشى} [النازعات.]26- 23 :

وقال اإلمام ابن َثي رَحع هللا :يعين أنُ مجع قومُ وندى فيَهم بصوتُ العايل
ِ
مصر ًحا ل َهم بذلك ،فأجابو سامعني مطيعني ،ول َهذا انتقم هللا تعاىل منُ ،فجعلُ

فلما قال هذ ال مقالة اليت قد ت حتمل أن ثَ َّم إل ًَها غي  ،أراد أن ي حقق

النفي ،الذي جعل فيُ ذلك االحتمال ،فقال ل َهامان:

{فَأَوقِ ْد لِ ي َي هاما ُن َعلَى ِ
الط ِ
ني} ،ليجعل لُ لَبِنًا من َّ
فخار.
ْ
َ ََ
{فَ ْ ِ
ص ْر ًحا} ،أي :بناء.
اج َع ْل ل ي َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ني} ،ولكن سنحقق
وسى َوإِنِي َْلَظُنُُ م َن الْ َكاذبِ َ
{لَ َعلي أَطَّل ُع إِ َىل إِلَُ ُم َ
هذا الظن ،ونريكم َذب موسى.

آدميَّ ،
َذب
فانظر هذ ال جراءة العظيمة على هللا ،اليت ما بلغَها
ٌّ

موسى ،وادَّعى أنُ إلُ ،ونفى أن يكون لُ علم ِبإللُ ال حق ،وفعل
اْلسباب ليتوصل إل ى إلُ موسى ،وَل هذا ترويج ،ولكن العجب من
هؤالء ال مأل الذين يزعمون أن َهم َبار ال مملكة ،ال مدبرون لشئون َها،
َيف لعب هذا الرجل بعقول َهم ،واستخف أحَلمَهم ،وهذا لفسقَهم
الذي صار صفةً راسخةً فيَهم.
عربة لغي ِف الدنيا واآلخرة ،وحىت إنُ واجُ موسى الكليم بذلك فقال{ :لَئِ ِن
ك ِم َن ال َم ْس ُجونِني} [الشعراء.]29 :
ت إل ًَها غَ ِيي ْلَ ْج َعلَنَّ َ
اتَّ َخ ْذ َ

فساد عقول َهم ،فنسألك اللَهم الثبات على
فَ َس َد دينَهم ،ث م تَبِ َع ذلك ُ

ب لنا من لدنك رح مة،
اإلي مان ،وأن ال تُزي َغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ،وتَ ََه َ
إنك أنت الوهاب.

()18

ك
( )18من سورة آل عمرانَ { :ربَّنَا َال تُ ِز ْ
ب لَنا ِم ْن لَ ُدنْ َ
ْ قُلُوبَنَا بَ ْع َد إِ ْذ َه َديْ تَ نَا َو َه ْ
َّاب (})8
َر ْح َمةً إِنَّ َ
ك أَنْ َ
ت ال َْوه ُ

ود ُ ِِف ْاْلَ ْر ِ
ض بِغَ ِْي الْ َح ِق َوظَنوا أَنَّ َُه ْم إِلَْي نَا َال يُ ْر َج ُعو َن
استَ ْكبَ َر ُه َو َو ُجنُ ُ
َو ْ
ف ََا َن َعاقِبَةُ
ود ُ فَ نَ بَ ْذ َن ُه ْم ِف ي الْيَ ِم فَانْظُْر ََ ْي َ
( )39فَأَ َخ ْذ َن ُ َو ُجنُ َ
الظَّالِ
اهم أَئِ َّمةً ي ْد ُعو َن إِ َىل النَّا ِر وي وم ال ِْقيام ِ
ِ
ص ُرو َن
ن
ي
ال
ة
ْن
ل
ع
ج
و
)
40
(
ني
م
َ
ْ
َ
ُ
َ
ََْ َ َ َ ُ َ
َ
َ ََ ْ
( )41وأَتْ ب عناهم ِِف ه ِذ ِ الدنْ يا لَعنةً وي وم ال ِْقيام ِة هم ِمن الْم ْقب ِ
ني
وح
َ َ َْ ُ ْ َ
َ َْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ
ِ
اب ِم ْن بَ ْع ِد َما أ َْهلَ ْكنَا الْ ُق ُرو َن ْاْلُولَ ى
وسى الْكتَ َ
(َ )42ولََق ْد آتَ ْي نَا ُم َ
صائَِر لِلن ِ
َّاس َو ُه ًدى َوَر ْح َمةً لَ َعلَّ َُه ْم يَتَ َذ ََّ ُرو َن ()43
بَ َ
ود ُ فِ ي اْلَ ْر ِ
ض بِغَ ِْي ال َح ِق} ،استكربوا على عباد
استَ ْكبَ َر ُه َو َو ُجنُ ُ
{و ْ
َ

سوء العذاب ،واستكربوا على رسل هللا ،وما جاءوهم
هللا ،وساموهم َ
بُ من اآلَيت ،فكذبوها ،وزعموا أن ما هم عليُ أعلى منَها وأفضل.

جرأوا ،وإال فلو علموا أو
{وظَنوا أَنَّ َُه ْم إِلَْي نَا ال يُ ْر َجعُو َن} ،فلذلك ت َّ
َ
ظنوا أن َهم يرجعون إىل هللا ،ل ما َان منَهم ما َان.
ود ُ} عندما استمر عنادهم وبغيَهم.
{فَأ َ
َخ ْذ َن ُ َو ُجنُ َ

ِ
ِ
شر
ني}َ ،انت َّ
{فَ نَ بَ ْذ َن ُه ْم فِ ي الْيَ ِم فَانْظُْر ََ ْي َ
ف ََا َن َعاقبَةُ الظَّال ِم َ
العواقب وأخسرها عاقبة ،أعقب ْتَها العقوبةُ الدنيوية ال مستمرة ال متصلة
ِبلعقوبة اْلخروية.

اه ْم أَئِ َّمةً يَ ْدعُو َن إِلَ ى النَّا ِر} ،أي :جعلنا فرعون ومأل من
{و َج َعلْنَ ُ
َ
اْلئمة الذين يُقتدى ب َهم ويُمشى خلفَهم إىل دار ال خزي َّ
والشقاء.
ِ ِ
ص ُرو َن} من عذاب هللا ،فَهم أضعف شيء ،عن
{ويَ ْوَم الْقيَ َامة َال يُ ْن َ
َ
دفعُ عن أنفسَهم ،وليس ل َهم من دون هللا من ول ي وال نصي.
اه ْم فِ ي َه ِذ ِ الدنْ يَا لَ ْعنَةً} ،أي :وأتبعناهم زَيد ًة ِف عقوبتَهم
{وأَتْ بَ ْعنَ ُ
َ
وخزيَهم ِف الدنيا لعنةً ،يُلعنون ،ول َهم عند ال خلق الثناء القبيح وال َم ْقت
والذم ،وهذا أمر مشاهد ،فَهم أئمةُ ال ملعونني ِف الدنيا ِ
ومقدمتَُهم.
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ستقذرة أفعال َهم.
ني} ال ُم ْب َعدين ،ال م
{ويَ ْوَم الْقيَ َامة ُه ْم م َن ال َْم ْقبُوح َ
َ
الذين اجتمع عليَهم مقت هللا ،ومقت خلقُ ،ومقت أنفسَهم.
ِ
اب} وهو التوراة.
وسى الْكتَ َ
{ولََق ْد آتَ ْي نَا ُم َ
َ

ِ
{م ْن بَ ْع ِد َما أ َْهلَ ْكنَا الْ ُق ُرو َن اْلُ ْولَ ى} الذين َان خات متَهم ِف اإلهَلك
العام :فرعون وجنود  .وهذا دليل على أنُ بعد نزول التوراة ،انقطع

ال َهَلك العام ،و ُشرع جَهاد الكفار ِبلسيف.
صائَِر لِلن ِ
َّاس} ،أيَ :تاب هللا ،الذي أنزلُ على موسى ،فيُ بصائر
{بَ َ
للناس ،أي :أمور يُبصرون ب َها ما ينفعَهم ،وما يضرهم ،فتقوم ال حجة

على العاصي ،وينتفع ب َها ال مؤمن ،فتكون رح مة ِف حقُ ،وهداية لُ
{و ُه ًدى َوَر ْح َمةً لَ َعلَّ َُه ْم يَتَ َذ ََّ ُرو َن}.
إىل الصراط ال مستقيم ،ول َهذا قالَ :

احللقة السابعة

ت بِ َجانِ ِ
ت ِم َن
ب الْغَ ْربِ ِي إِ ْذ قَ َ
وسى ْاْلَ ْم َر َوَما َُ ْن َ
{ َوَما َُ ْن َ
ض ْي نَا إِلَ ى ُم َ
َّ ِ ِ
ت
ون فَ تَطَ َاو َل َعلَْي َِه ُم ال ُْع ُم ُر َوَما َُ ْن َ
ين (َ )44ولَ ِكنَّا أَنْ َشأ َْن قُ ُر ً
الشاهد َ
ِِ
ِ
ني (})45
آَيتِنَا َولَكنَّا َُنَّا ُم ْرسل َ
َاث ِوًَي ِِف أ َْه ِل َم ْديَ َن تَ ْت لُو َعلَْي َِه ْم َ
ول ما قص هللا على رسولُ ما قص من هذ اْلخبار الغيبية ،نبَُّ العباد
على أن هذا خرب إل َهي م حض ،ليس للرسول طريق إل ى علمُ إال من

جَهة الوحي ،ول َهذا قال:
ت بِ َجانِ ِ
ب الْغَ ْربِ ِي} ،أي :ب جانب الطور الغرب ي وقت قضائنا
{وَما َُ ْن َ
َ
ل موسى اْلمر.

ت ِمن َّ ِ ِ
ين} على ذلك ،حىت يقال :إنُ وصل إليك من
َ
الشاهد َ
{وَما َُ ْن َ َ
هذا الطريق.

سيت
ون فَ تَطَ َاو َل َعلَْي َِه ُم الْعُ ُم ُر} ،فاندرس العلم ،ونُ ْ
{ولَ ِكنَّا أَنْ َشأ َْن قُ ُر ً
َ
آَيتُ ،فبعثناك ِف وقت اشتدت ال حاجة إليك وإل ى ما علَّمناك وأوحينا
إليك.
مقيما.
{وَما َُ ْن َ
ت َاث ِوًَي} أيً :
َ
ِ
آَيتِنَا} ،أي :تعلِمَهم وتتعلَّم منَهم ،حت ى
{ِف أ َْه ِل َم ْديَ َن تَ ْت لُو َعلَْي َِه ْم َ
ت ب ما أخربت من شأن موسى ِف مدين.
أُ ْخِ ْرب َ
ِِ
ِ
جئت بُ عن موسى
ني} ،أي :ولكن ذلك ال خرب الذي َ
{ولَكنَّا َُنَّا ُم ْرسل َ
َ
أثر من آاثر إرسالنا إَيكَ ،وَو ْح ٌي ال سبيل لك إىل علمُ ،بدون إرسالنا.
ٌ

ت بِ َجانِ ِ
ك لِتُ ْن ِذ َر قَ ْوًما َما
ب الطوِر إِ ْذ َن َديْ نَا َولَ ِك ْن َر ْح َمةً ِم ْن َربِ َ
{ َوَما َُ ْن َ
ك لَ َعلَّ َُه ْم يَتَ َذ ََّ ُرو َن (})46
أ ََات ُه ْم ِم ْن نَ ِذي ٍر ِم ْن قَ ْبلِ َ
ت بِ َجانِ ِ
ب الطوِر إِ ْذ َن َديْ نَا} موسى ،وأمرن أن أيت ي القوم
{وَما َُ ْن َ
َ
الظال مني ،ويبلِغَهم رسالتنا ،ويُريَهم من آَيتنا وعجائبنا ما قصصنا
عليك .وال مقصود :أن ال م ْج ِرَي ِ
ت ل موسى عليُ الصَلة
ت اليت َج َر ْ
َ َ
والسَلم ِف هذ اْلماَن ،ف ُق ِ
صتََها َما هي ،من غي زَيدة وال نقص،
ص ْ
ال ي خلو من أحد أمرين:

[ ]1إما أن تكون حضرتَ َها وشاهدت َها ،أو ذهبت إىل م حالِ َها فتعلَّمتَها
من أهلَها ،فحينئذ قد ال يدل ذلك على أنك رسول هللا ،إذ اْلمور

الت ي يُ ْخبَ ُر ب َها عن شَهادة ودراسة من اْلمور ال مشرتَة غي ال مختصة
ِبْلنبياء ،ولكن هذا قد عُلِ َم وتُيُ ِق َن أنُ ما َان وما صار ،فأولياؤك
وأعداؤك يعلمون عدم ذلك.
فتعني اْلمر الثان ي ،وهو :أن هذا جاءك من قِبَ ِل هللا ووحيُ
[َّ ]2
وإرسالُ ،فثبت ِبلدليل القطعي صحةُ رسالتك ،ورح مة هللا بك للعباد،

ول َهذا قال:

ك} ،أي:
ك لِتُ ْن ِذ َر قَ ْوًما َما أ ََات ُه ْم ِم ْن نَ ِذي ٍر ِم ْن قَ ْبلِ َ
{ولَ ِك ْن َر ْح َمةً ِم ْن َربِ َ
َ
العرب ،وقريش ،فإن الرسالة عندهم ال تُعرف وقت إرسال الرسول
وقبلَُ نأزمان متطاولة.

والشر فيرتَونُ ،فإذا َنت
تفصيل ال خي فيفعلونُ،
{لَ َعلَّ َُه ْم يَتَ َذ ََّ ُرو َن}
َّ
َ
ب َهذ ال منزلةَ ،ان الواجب عليَهم ال مبادرةُ إىل اإلي مان بك ،و ُش ْك ِر
قاد ُر قَ ْد ُرها ،وال يُ ْد َر ُك ُش ْك ُرها.
هذ النعمة اليت ال يُ َ

وإنذار للعرب ال ينفي أن يكون مرسَل لغيهم ،فإنُ عرب ي ،والقرآن

الذي أُنزل عليُ عرب ي ،وأول من ِبشر بدعوتُ العرب ،فكانت رسالتُ
تبعاَ ،ما قال تعال ى {أَ ََا َن لِلن ِ
َّاس َع َجبًا أَ ْن أ َْو َح ْي نَا
إليَهم أصَل ولغيهم ً
إِلَ ى رج ٍل ِم ْن َهم أَ ْن أَنْ ِ
ِ
َّاس إِنِي
ن
ال
ا
َه
َي
أ
َي
ل
ق
{
]،
2
[يونس:
}
َّاس
ن
ال
ر
ذ
ُ
َ
َُ ُْ
َْ
ُ
َ
()19
ول َِّ
اّلل إِلَْي ُك ْم َج ِم ًيعا} [اْلعراف.]158 :
َر ُس ُ
تبعا قولُ تعال ىَ { :وما أ َْر َسلْنا
( )19وم ما يؤَد إرسالُ إىل العرب أصَل مث إىل الناس ً
ول إِالَّ بِلِ ِ ِ ِ ِ
ِم ْن ر ُس ٍ
ني لَ َُه ْم} [إبراهيم ،]4 :وقولُ تعال ىَ { :وأَنْ ِذ ْر
سان قَ ْومُ ليُ بَ ِ َ
َ
ِ
ك لِم ِن اتَّب ع َ ِ
ِ
ني}
يتَ َ
ني * َوا ْخ ِف ْ
ك م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
ك ْاْلَق َْربِ َ
ناح َ َ َ َ
ض َج َ
َعش َ
[الشعراء ،]215-214 :أي من عشيتك ومن غيهم من الناس .وِف
عامةً)) .
الصحيحَ (( :ان النيب يُبعث إىل قومُ َّ
ت إل ى الناس َّ
خاصةً وبُِعثْ ُ

صيب َُهم م ِ
ِ
ْت
صيبَةٌ بِ َما قَ َّد َم ْ
ت أَيْ ِدي َِه ْم فَ يَ ُقولُوا َربَّنَا لَ ْوَال أ َْر َسل َ
{ َولَ ْوَال أَ ْن تُ َ ْ ُ
ِ
ِ
إِلَْي نَا ر ُس ً ِ
ني (})47
آَيتِ َ
ك َونَ ُكو َن م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
وال فَ نَ تَّب َع َ
َ
صيب َُهم م ِ
ِ
ت أَيْ ِدي َِه ْم} من الكفر وال معاصي.
صيبَةٌ بِ َما قَ َّد َم ْ
{ولَ ْوَال أَ ْن تُ َ ْ ُ
َ
ِ
ك َونَ ُكو َن ِم َن
ْت إِلَْي نَا َر ُس ً
آَيتِ َ
{فَ يَ ُقولُوا َربَّنَا لَ ْوَال أ َْر َسل َ
وال فَ نَ تَّب َع َ
ِ
ني} ،أي :فأرسلناك َي م حمد لدفع حجتَهم وقطع مقالتَهم.
ال ُْم ْؤمنِ َ

ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
وسى أ ََولَ ْم
اء ُه ُم الْ َحق م ْن ع ْند َن قَالُوا لَ ْوَال أُوت َي مثْ َل َما أُوت َي ُم َ
{فَ لَ َّما َج َ
ي ْك ُفروا بِ ما أُوتِي موسى ِمن قَ ْبل قَالُوا ِس ْحر ِ
اه َرا َوقَالُوا إِ َّن بِ ُك ٍل
ان تَظَ َ
َ ُ َ
َ
َ ُ َ ْ ُ
اب ِمن ِع ْن ِد َِّ
ََافِرو َن ( )48قُل فَأْتُوا بِ ِ
ٍ
اّلل ُه َو أ َْه َدى ِم ْن َُه َما أَتَّبِ ْعُُ إِ ْن
ت
ك
َ
ْ
ْ
ُ
َُ ْن تُم ِ ِ
ني (})49
صادق َ
ْ َ
اء ُه ُم الْ َحق} الذي ال شك فيُ.
{فَ لَ َّما َج َ
ِ
{م ْن ِع ْن ِد َن} ،وهو القرآن ،الذي أوحينا إليك.
{قَالُوا} مكذبني لُ ،ومعرتضني ب ما ليس يُعرتض بُ:
ِ ِ
ِ
َتاب من السماء
وسى} ،أي :أُنزل عليُ ٌ
{لَ ْوال أُوت َي مثْ َل َما أُوت َي ُم َ
ج ملة واحدة .أي :فأما ما دام يَ ْن ِزل مت ِ
فرقًا ،فإنُ ليس من عند هللا.
مفرقًا؟!
وأي دليل ِف هذا؟! وأي شبَهة أنُ ليس من عند هللا حني َنزل َّ

بل من َمال هذا القرآن ،واعتناء هللا ب من أنزل عليُ :أن نزل م ِ
تفرقًا،
ِ
ك
{وال َأيْتُونَ َ
ليُثبت هللا بُ فؤاد رسولُ ،وحيصل زَيدة اإلي مان للمؤمننيَ ،
()20
َح َس َن تَ ْف ِس ًيا} [الفرقان :؟].
بِ َمثَ ٍل إَِّال ِج ْئ نَ َ
اك ِِبلْ َح ِق َوأ ْ
وأيضا :فإن قياسَهم على َتاب موسى قياس قد نقضو  ،فكيف
يقيسونُ على َتاب َفروا بُ ول م يؤمنوا بُ؟ ول َهذا قال:
{أَولَ م ي ْك ُفروا بِ ما أُوتِي موسى ِمن قَ ْبل قَالُوا ِس ْحر ِ
اه َرا} ،أي:
ان تَظَ َ
َ َْ ُ َ
َ
َ ُ َ ْ ُ
القرآن والتوراة ،تعاون ِف سحره ما وإضَلل الناس.

{وقَالُوا إِ َّن بِ ُك ٍل ََافِ ُرو َن} ،فثبت ب َهذا :أن القوم يريدون إبطال ال حق
َ

ض ،ويقولون اْلقوال ال متناقضة
ب ما ليس بربهان ،ويَ ْن ُق ُ
ضونُ ب ما ال يَ ْن ُق ُ
أن َهم َفروا ِبلكتابني
واتباعا ْلم ٍر
للحق،
ً

صرح
ال مختلفة ،وهذا شأن َل َافر .ول َهذا َّ
والرسولني ،ولكن هل َفرهم ب َهما َان طلبًا
عندهم خ ٍي منَهما ،أم م جرد هوى؟ قال تعال ى ُم ْل ِزًما ل َهم بذلك:

( )20قال تعاىل ِف اآلية قبلَها{ :وقَ َ َّ ِ
ين ََ َف ُروا لَ ْوَال نُ ِز َل َعلَْي ُِ الْ ُق ْرآ ُن ُج ْملَةً
ال الذ َ
َ
ِ
وِ
ك بِ َمثَ ٍل}...
اد َك َوَرتَّلْنَا ُ تَ ْرتيَلً (َ )32وَال َأيْتُونَ َ
اح َد ًة ََ َذلِ َ
ك لِنُ ثَ بِ َ
ت بِ ُِ فُ َؤ َ
َ

اب ِمن ِع ْن ِد َِّ
ِ
اّلل ُه َو أ َْه َدى ِم ْن َُه َما} ،أي :من التوراة والقرآن.
{فَأْتُواْ بِكتَ ٍ ْ
{أَتَّبِعُُ إِ ْن َُ ْن تُم ِ ِ
ني} ،وال سبيل ل َهم وال لغيهم أن أيتوا ب مثلَهما،
ْ
صادق َ
ْ َ
فإنُ ما طََر َق العالَ َم منذ خلقُ هللا ،مث ُل هذين الكتابني ،عل ًما وه ًدى

وبيان ورح مة للخلق ،وهذا من َمال اإلنصاف من الداعي أن قال:
ً
أن مقصودي ال حق وال َهدى والرشد ،وقد جئتكم ب َهذا الكتاب
ال مشتمل على ذلك ،ال ِ
مجيعا
موافق لكتاب موسى ،فيجب علينا ً
اإلذعا ُن ل َهما واتباعَُهما ،من حيث َونَُهما ه ًدى ًّ
وحقا ،فإ ْن جئتمون ي
بكتاب من عند هللا هو أهدى منَهما اتَّ ْبعتُُ ،وإال فَل أترك ه ًدى ًّ
وحقا
قد َعلِ ْمتُُ ،لغي ه ًدى ٍ
وحق.

{فَِإ ْن لَ م يستَ ِ
ك فَا ْعلَم أَنَّما يَتَّبِ
ضل ِم َّم ِن
و
َه
أ
ن
و
ع
ل
ا
و
يب
ج
َ
ْ
َ
اء ُه ْم َوَم ْن أَ َ
َ
ْ
ُ
ُ
ْ َ
ْ َْ
ََ
اتَّبع هوا ُ بِغَ ِي ه ًدى ِمن َِّ
ِ
ِ
اّلل إِ َّن َّ
ني ()50
َ َ ََ ْ ُ
اّللَ َال يَ َْهدي الْ َق ْوَم الظَّال ِم َ
َ
صلْنا لَ َُه ُم الْ َق ْو َل لَ َعلَّ َُه ْم يَتَ َذ ََّ ُرو َن (})51
َولََق ْد َو َّ
ك} ،فلم أيتوا بكتاب أهدى منَهما.
{فَِإ ْن لَ ْم يَ ْستَ ِجيبُواْ لَ َ
ِ
اتباعك ،ليسوا
اء ُه ْم} ،أي :فاعلم أن تَ ْرَََهم َ
{فَا ْعلَ ْم أَنَّ َما يَتَّبعُو َن أ َْه َو َ
ذاهبني إل ى ٍ
باع
جرد ات ٍ
حق يعرفونُ ،وال إل ى ه ًدى ،وإن ما ذلك م ُ
ْلهوائَهم.

َضل ِم َّم ِن اتَّبع هوا بِغَ ِي ه ًدى ِمن َِّ
اّلل} ،فَهذا من أضل الناس،
{وَم ْن أ َ
َ َ ََ ُ ْ ُ
َ
َ

حيث عرض عليُ ال َهدى ،والصراط ال مستقيم ،ال موصل إل ى هللا وإل ى
دار َرامتُ ،فلم يلتفت إليُ ،ول م يُ ْقبِل عليُ ،ودعا هوا إل ى سلوك

الطرق ال موصلة إل ى ال َهَلك والشقاء ،فاتبعُ وترك ال َهدى! فَهل أحد
أضل م من هذا وصفُ؟!

ولكن ظلمُ وعدوانُ وعدم م حبتُ للحق هو الذي أوجب لُ أن يبقى
َّ
على ضَللُ وال ِ
يَهديَُ هللا ،فلَهذا قال:

ِ
ِ
{إِ َّن َّ
ني} ،أي :الذين صار الظلم ل َهم وص ًفا
اّللَ ال يَ َْهدي الْ َق ْوَم الظَّال ِم َ
والعناد ل َهم نعتًا ،جاءهم ال َهدى فرفضو  ،وعرض ل َهم ال َهوى فتَبِعُو ،
ُ
أبواب ال َهداية وطُُرقََها ،وفتحوا عليَهم أبواب
َسدوا على أنفسَهم
َ
ِ
وسبُ لََها ،فَهم ِف غَيَِهم وظلمَهم يَ ْع َمَهون ،وف ي شقائَهم
الغواية ُ
وهَلََهم يرتددون.

ك فَا ْعلَ ْم أَنَّ َما يَتَّبِعُو َن أ َْه َواءَ ُه ْم} دليل
وف ي قولُ{ :فَِإ ْن لَ ْم يَ ْستَ ِجيبُواْ لَ َ
على أن َل من ل م يستجب للرسول ،وذهب إىل ٍ
قول م خالف لقول
الرسول ،فإنُ ل م يذهب إل ى ه ًدى ،وإن ما ذهب إل ى هوى.
صلْنَا لَ َُه ُم الْ َق ْو َل} ،أي :اتبعنا وواصلنا  ،وأنزلنا شيئًا فشيئًا،
{ولََق ْد َو َّ
َ
رح مة ب َهم ولط ًفا.
وتنز َل عليَهم بيِناتُُ وقت
{لَ َعلَّ َُه ْم يَتَ َذ ََّ ُرو َن} حني تتكرر عليَهم آَيتَُُّ ،
ال حاجة إليَها ،فصار نزولُ متفرقًا رحتمة ب َهم ،فلِ َم اعرتضوا على ما
هو من مصال حَهم؟

احللقة الثامنة
فصل يف ذكر بعض الفوائد والعرب يف هذه القصة العجيبة

ِ
[ ]1فمنَهاِ َّ :
وأَيمُ ف ي اْلمم السابقة إن ما
أن آَيت هللا تعال ى وعبَ َر َ
يستفيد ب َها ويستني ال مؤمنون ،فعلى حسب إي مان العبد تكون عربتُ،
وإن هللا تعال ى إن ما يسوق القصص ْلجلَهم .وأما غيهم ،فَل يعبأ هللا
نور وه ًدى.
ب َهم ،وليس ل َهم منَها ٌ

()21

أمرا هيَّأ أسبابُ ،وأتى ب َها شيئًا فشيئًا
[ ]2ومنَها :أن هللا تعال ى إذا أراد ً
()22
ِبلتدريج ،ال دفعة واحدة.
[ ]3ومنَها :أن اْلمة ال مستضعفة ،ولو بلغت ِف الضعف ما بلغت،
َيس
ال ينبغي ل َها أ ْن يَستول ي عليَها
الكسل عن طلب حقَها ،وال اإل ُ
ُ
{بصائر للناس وه ًدى ورَحةً لعلَهم يتذَرون} [.]43
( )21من قولُ تعاىل:
َ

( )22من تسلسل اْلحداث :قتل القبطي ،مث معرفة الناس أن موسى هو القاتل ،مث
هروبُ إىل مدين ،والتقائُ ِبملرأتني ،وعملُ وزواجُ هناك ،ورجوعُ إىل مصر،
وبعثتُ إىل فرعون.

خصوصا إذا َانوا مظلومنيَ ،ما استنقذ
من ارتقائَها إل ى أعلى اْلمور،
ً
هللا أمة بن ي إسرائيل ،اْلمةَ الضعيفةِ ،من أَ ْس ِر فرعون وملئَُّ ،
ومكنَهم
ف ي اْلرض ،وملَّكَهم بَلدهم.
[ ]4ومنَها :أن اْلمة ما دامت ذليلة مقَهورة ال أتخذ َّ
حقَها وال تتكلم
بُ ،ال يقوم ل َها أمر دينَها وال دنياها ،وال يكون ل َها إمامة فيُ.

()23

[ ]5ومنَها :لطف هللا نأم موسى ،وت َهوينُ عليَها ال مصيبة ِبلبشارة،
نأن هللا سيد إليَها ابنَها ،وي جعلُ من ال مرسلني.

()24

ِ
ِ ِِ
سرورا أعظم
[ ]6ومنَها :أن هللا يقدر على عبد بعض ال مشاق ،ليُنيلَُ ً

شرا أَثر منَُ ،ما َّ
قدر على أم موسى ذلك
من ذلك ،أو يَ ْدفَ َع عنُ ًّ
ال حزن الشديد ،وال َهم البليغ ،الذي هو وسيلة إىل أن ي ِ
ص َل إليَها ابنَُها،
َ

ض ِعفوا ِف اْلرض ون جعلََهم
( )23من قولُ تعاىل{ :ونريد أن نَ ُم َّن على الذين استُ ْ
أئمةً ون جعلَهم الوارثني * ون ِ
مك َن هلم ِف اْلرض} [.]6-5
( )24من قولُ تعاىل{ :إن رادو ِ
إليك وجاعلو من ال مرسلني} [.]7

ٍ
ِ
نفسَها ،وتَِقر بُ عينَُها،
وتزداد بُ غبطةً
ُ
على وجُ تَطْ َمئن بُ ُ
()25
وسرورا.
ً
الطبيعي من ال خلق ال يناف ي اإلي مان ،وال
[ ]7ومنَها :أن ال خوف
َّ
()26
يُزيلَُ ،ما جرى ْلم موسى ول موسى من تلك ال مخاوف.
[ ]8ومنَها :أن اإلي مان يزيد وينقص ،وأن من أعظم ما يزيد بُ
اإلي مان ،ويتم بُ اليقني :الصرب عند ال ُم ْز ِعجات ،والتثبيت من هللا،
عند ال مقلقاتَ ،ما قال تعال ى{ :لَ ْوال أَ ْن َربَطْنَا َعلَى قَ ْلبِ ََها لِتَ ُكو َن ِم َن
ِ
ني} [ ]10أي :ليزداد إي مانَُها بذلك ويَطْ َمئِ َّن قلبَُها.
ال ُْم ْؤمنِ َ

( )25من قولُ تعاىل{ :فرددن إىل أ ُِمُ ََ ْي تَ َق َّر َع ْي نَُها} [.]13
( )26من قولُ{ :فإذا ِخ ْف ِ
ت عليُ فأَل ِْقيُ ِف اليَ ِم وال ت خاِف وال تَ ْح َزن ي} [،]7
وقولُ{ :فأصبح ِف ال مدينة خائ ًفا يرتقب} [ ،]18وقولُ{ :فخرج منَها خائ ًفا
ص قال ال
يرتقب} [ ،]21وقولُ{ :فلما جاء
َّ
وقص عليُ ال َق َ
ص َ
وىل م ْدبِرا ول م ِ
ف} [ ،]25وقولُ{ :فلما رءاها ت َهتز َأن َها ٌّ َّ
يعقب َي
تَ َخ ْ
جان ُ ً
ف} [ ،]31وقولُ{ :قال رب إّن قتلت منَهم نفسا
موسى أقبِ ْل وال تَ َخ ْ
فأخاف أن يقتلون [ ،]33وقولُ{ :أخاف أن يكذبون} [.]34

[ ]9ومنَها :أن من أعظم نعم هللا على عبد  ،وأعظم ٍ
معونة للعبد على
تثبيت هللا إَي  ،وربط جأشُ وقلبُ عند ال مخاوف ،وعند اْلمور
أمور َ ،

ال مذهلة ،فإنُ بذلك يتمكن من القول الصواب ،والفعل الصواب،
ِ
يع فِ ْك ُر  ،ويَ ْذ َه ُل
ب خَلف من استمر قلقُ وروعُ وانزعاجُ ،فإنُ يَض ُ
عقلُُ ،فَل ينتفع بنفسُ ِف تلك ال حال.

عرف أن القضاء والقدر ووعد هللا نفذ
[ ]10ومنَها :أن العبد ولو َ
ِ
فعل اْلسباب اليت أُمر ب َها ،وال يكون ذلك
ال بد منُ ،فإنُ ال يُ َْهم ُل َ
منافيًا إلي مانُ ب خرب هللا ،فإن هللا قد وعد َّأم موسى أن يَ ُر َّد عليَها،
صُ وتَطْلُبَُ.
ومع ذلك ،اجتَهدت على رد  ،وأرسلت أختُ لتَ ُق َّ

ِ
وتكليمَها للرجال ،من
[ ]11ومنَها :جواز خروج ال مرأة ِف حوائجَها،
غي م حذورَ ،ما جرى ْلخت موسى وابنيت صاحب مدين.
[ ]12ومنَها :جواز أخذ اْلجرة على الكفالة والرضاع ،والداللة على
من يفعل ذلك.

[ ]13ومنَها :أن هللا من رح متُ بعبد الضعيف الذي يريد إَرامُ،
أن يُ ِريَُ من آَيتُ ويُ ْش َِه َد من بيناتُ ما يزيد بُ إي مانَُ ،ما رد هللا موسى
على أمُ{ ،لِت علَم أَ َّن و ْع َد ِ
هللا َح ٌّق} [.]13
َْ َ َ
[ ]14ومنَها :أن قتل الكافر الذي لُ عَهد بع ْق ٍد أو عُر ٍ
ف ال ي جوز،
َ
ْ

فإن موسى عليُ السَلم َّ
عد قتلُ القبطي الكافر ذنبًا ،واستغفر هللا
()27
منُ.
[ ]15ومنَها :أن الذي يقتل النفوس بغي حق يعد من ال جبارين الذين
يفسدون ِف اْلرض.

()28

[ ]16ومنَها :أن َمن قتل النفوس بغي حق وزعم أنُ يريد اإلصَلح

َهييب أهل ال معاصي ،فإنُ َاذب ِف ذلك ،وهو مفسد
ِف اْلرض وت َ
َما حكى هللا قول القبطي{ :إِ ْن تُ ِري ُد إَِّال أَ ْن تَ ُكو َن َجبَّ ًارا فِ ي اْلَ ْر ِ
ض
مرفوعاَ « :من قتَل
( )27أخرج البخاري ِف َتاب اجلزية حديث عبدهللا بن عمرو
ً
عاما»
ُم َع َ
اه ًدا ل م يَ ِر ْح رائحة ال جنة ،وإن ِري َحَها تُوجد من مسية أربعني ً
نفسا ِبْلمس إ ْن
( )28من قولُ تعاىل{ :قال َي موسى أتريد أن تَ ْقتُ لَِين َما قتلت ً
صلِحني} [.]19
ارا ِف اْلرض وما تريد أن تكو َن من ال ُم ْ
تُ ِري ُد إال أن تكون جبَّ ً

وما تُ ِري ُد أَ ْن تَ ُكو َن ِمن الْم ْ ِ ِ
ني} [ ]19على وجُ التقرير لُ ،ال
صلح َ
ََ
َ ُ
اإلنكار.
[ ]17ومنَها :أن إخبار الرجل غي ب ما قيل فيُ ،على وجُ التحذير
لُ من ٍ
شر يقع فيُ ،ال يكون ذلك ن ميمة ،بل قد يكون واجبًاَ ،ما
ِ ()29
نصحا لُ وم حذ ًرا.
أخرب ذلك الرجل ل موسى،
ً

( )29من قولُ تعاىل{ :قال َي موسى إن ال مألَ أيت مرون بك ليَ ْقتُلوك فاخرج إن ي
لك من الناصحني} [.]20

احللقة التاسعة

[ ]18ومنَها :أنُ إذا خاف القتل والتلف ِف اإلقامة ،فإنُ ال يلقي
بيد إىل التَهلكة ،وال يستسلم لذلك ،بل يذهب عنَُ ،ما فعل موسى.
[ ]19ومنَها :أنُ عند تزاحم ال مفسدتني ،إذا َان ال بد من ارتكاب
اْلخف منَهما واْلسلمَ ،ما َّ
َّ
أن موسى ل ما دار
إحداه ما أنُ يرتكب
اْلمر بني بقائُ ِف مصر ولكنُ يُقتل ،أو يذهب إىل بعض البلدان
دليل يَ ُدلُ غيُ ربُِ،
البعيدة اليت ال يعرف الطريق إليَها ،وليس معُ ٌ
ولكن هذ ال حالة أقرب للسَلمة من اْلول ى ،فتبعَها موسى.
[ ]20ومنَها :أن الناظر ِف العلم عند ال حاجة إىل التكلم فيُ ،إذا ل م
يرتج ْح عند أح ُد القولني ،فإنُ يستَهدي ربَُّ ،ويسألُ أن يَ َْه ِديَُ
َّ
الصواب من القولني ،بعد أن يقصد بقلبُ ال َّ
حق ويبحث عنُ ،فإن هللا
َ
{ع َسى
ال ي خيِب َم ْن هذ حالَُ .ما خرج موسى تلقاء مدين فقالَ :
ِ
السبِ ِ
يل} [.]22
اء َّ
َرِيب أَ ْن يَ َْهديَِين َس َو َ

[ ]21ومنَها :أن الرح مة ِبل خلق واإلحسا َن على من يعرف ومن ال
وأن ِ
يعرف من أخَلق اْلنبياءَّ ،
سقي ال ماشية ال ماء،
اإلحسان
ن
م
َ
وإعانة العاجز.
[ ]22ومنَها :استحباب الدعاء بتبيني ال حال و َش ْرِحَها ،ولو َان هللا
()30
ِ
وإظَهار ذُلُِ ومسكنتُ،
عبد
ع
تضر
ب
ح
ي
ى
تعال
ْلنُ
عال ًما ل َها،
َ
ُ
َ
{ر ِ
ْت إِلَ َّي ِم ْن َخ ٍْي فَِقيٌ} [.]24
ب إِنِي لِ َما أَنزل َ
َما قال موسىَ :
خصوصا من الكرام من اْلخَلق
[ ]23ومنَها :أن ال حياء
ً
()31
ال ممدوحة.
دأب اْلمم السابقني.
[ ]24ومنَها :ال مكافأة على اإلحسان ل م يَ َز ْل ُ
( )30ردًّا على الصوفية الذين يقولون نأن اْلفضل عدم السؤال واالتكاء على علم
هللا الشامل ل حال عبد ! ويروون ِف ذلك أحاديث ال أصل هلا ،مثلَ " :ح ْسِيب
من سؤايل ِع ْل ُمُُ ب حال ي"! انظر الضغيفة (برقم  .)21وقد ثبت عند الرتمذي
مرفوعا «إنُ من ل م ِ
ب عليُ».
من حديث أيب هريرة
يسأل هللاَ يَغْ َ
ً
ضْ
ٍ
استحياء قالت َّ
إن أب ي يدعوك
( )31من قولُ {فجاءتُ إحداه ما تَ ْم ِشي على
ت لنا} [ .]25فيُ احلياء ِف مشيتَها ،وحياء أبيَها من
َج َر ما َس َق ْي َ
ليَ ْج ِزيَك أ ْ
ترك موسى بَل جزاء.

[ ]25ومنَها :أن العبد إذا فعل العمل هلل تعال ى ،ث م حصل لُ مكافأةٌ
ِ
ِبلقصد اْلول ،أنُ ال يَُلم على ذلكَ ،ما قَبِ َل
عليُ من غي قصد

موسى ُم جازا َة صاحب مدين عن معروفُ الذي ل م يبتغ لُ ،ول م
يستشرف بقلبُ على ِع َو ٍ
ض.
ْ

[ ]26ومنَها :مشروعية اإلجارة ،وأن َها ت جوز على رعاية الغنم

ون حوها ،م ما ال َّ
العمل ،وإن ما مرد العرف.
يقد ُر
ُ

()32

[ ]27ومنَها :أنُ ت جوز اإلجارة ِبل منفعة ،ولو َانت ال منفعة
ض ًعا.
بُ ْ

()33

[ ]28ومنَها :أن ِ
ِ
الرجل الذي يتخي  ،ال يَُلم
البنتُ
الرجل
طبة
خ
َ
()34
عليُ.

( )32قال الفقَهاء :ال جَهالة اليسية معفو عنَها ال تبطل العقد.
ِ
ك إحدى ابْ نَ ََّ ِ
( )33من قولُ {قال إّن أريد أن أُنْ ِك َح َ
يت هاتَني على أن َأتْ ُج َرن ي ثَ َم ِاّنَ
ِح َج ٍج} [.]27
( )34من اآلية السابقة.

ٍ
قوَي
[ ]29ومنَها :أن خي أجي
وعامل يعمل لإلنسان :أن يكون ًّ
()35
أمينًا.
[ ]30ومنَها :أن من مكارم اْلخَلق أن ي ِ
حس َن ُخلُ َقُ ْلجي وخادمُ،
ك َستَ ِج ُدنِي إِ ْن
وال يَ ُ
{وَما أُ ِري ُد أَ ْن أَ ُش َّق َعلَْي َ
ش َّق عليُ ِبلعمل ،لقولَُ :
اّلل ِمن َّ ِ ِ
ني} [.]27
الصال ح َ
اء َُّ َ
َش َ
[ ]31ومنَها :جواز عقد اإلجارة وغيها من العقود من دون إشَهاد
()36
ول وَِ
{و َّ
يل}.
لقولَُ :
اّللُ َعلَى َما نَ ُق ُ َ ٌ
[ ]32ومنَها :ما أجرى هللا على يد موسى من اآلَيت البينات،
وال معجزات الظاهرة ،من ال حية وانقَلب يد بيضاء من غي سوء،
ومن عصمة هللا ل موسى وهارون ،من فرعون ،ومن الغَ ْرق.

( )35من قولُ َّ
اْلمني} [.]26
ت القوي
ْج ْر َ
ُ
خي َم ِن استَأ َ
{إن َ
( )36وقد أمر هللا {وأَ ْش َِه ُدوا إذا تبايعتم} [البقرة .]282 :وقيل :اْلمر
لَلستحباب ،راجع آية َّ
الدين وتفسيها.

إماما ِف
[ ]33ومنَها :أن من أعظم العقوِبت أن يكون اإلنسان ً
الشر ،وذلك ب حسب معارضتُ آلَيت هللا وبيناتَُ ،ما أن من أعظم
()37
ٍ
مَهدَي.
إماما ِف ال خي هاد ًَي ًّ
نعمة أنعم هللا ب َها على عبد أن ي جعلُ ً
[ ]34ومنَها :ما فيَها من الداللة على رسالة م حمد صلى هللا عليُ
قصا،
تفصيَل مطاب ًقا،
وسلم ،حيث أخرب بذلك
وأتصيَل مواف ًقا ،قصُ ًّ
ً
ً
َّ
صدق بُ ال مرسلني ،وأيَّد بُ ال َّ
مبني ،من غي حضور شيء من
حق ال َ
واحد من تلك ال مواضع ،وال ت ٍ
ٍ
مشاهدة ل موض ٍع ٍ
َلوة
تلك الوقائع ،وال

جالسة ٍ
ِ
أحد من أهل العلم ،إ ْن
درس فيَها شيئًا من هذ اْلمور ،وال م
ووحي أنزلُ عليُ الكري م ال منَّا ُن ،ليُ ْن ِذ َر
هو إال رسالةُ الرح من الرحيمٌ ،
قوما جاهلني ،وعن الن ُذ ِر والر ُس ِل غافلني.
بُ ً

جر ُد
جر ُد خرب يُ ْنبِ ُئ أنُ رسول هللا ،وم َّ
فصلوات هللا وسلمُ ،على من م َّ
العقول ِ
النية :،أنُ من عند هللا! َيف وقد تطابق على
أمر ون َهيُ ينبُِ
ُ
وصدقُ خرب اْلولني ِ
صحة ما جاء بَُّ ،
واآلخرين ،والشرع الذي جاء
ُ
بُ من رب العال مني ،وما ُجبِ َل عليُ من اْلخَلق الفاضلة اليت ال
( )37من قولُ {وجعلناهم أئمةً يدعون إىل النار} [ ،]41وقولُ{ :ونريد أن نَ ُم َّن
ض ِعفوا ِف اْلرض ونَ ْج َعلََهم أئمةً ونَ ْج َعلََهم الوارثني} [.]5
على الذين استُ ْ

صلُ ُح إال ْلعلى ال خلق درجة ،والنصر ال مبني لدينُ وأمتُ،
تُناسب وال تَ ْ
ت أَُّمتُُ ُم ْعظَ َم بلدان اْلمصار
حىت بلغ دينُُ مبلغ الليل والنَهار ،وفَ تَ َح ْ
ِبلسيف والسنان ،وقلوبََهم ِبلعلم واإلي مان.

ِ
ملوك الكفرةُ ال متعاضدة ،ترميُ ب ٍ
قوس
اْلمم ال معانِدةُ ،وال ُ
ول م تَ َزل ُ
ٍ
واحدة ،وتَ ِكي ُد لُ ال مكاي َد ،وتَ ْم ُك ُر إلطفائُ وإخفائُ ،وإخ ماد من

اْلرض ،وهو قد بَََه َرها وعَلها ،ال يزداد إال نُ ُم ًّوا ،وال آَيتُُ وبراهينُُ
ورا ،وَل وقت من اْلوقات ،يَظْ ََه ُر من آَيتُ ما هو عربةٌ
إال ظَه ً
ِ
ونور وبصيةٌ للمتوس مني )38(،وال حمد هلل
للعالَ مني ،وهدايةٌ للعال منيٌ ،

وحد .

ِ
{إن ِف ذلك ٍ
( )38قال تعاىلَّ :
للمتوس مني} [ال حجر ،]75 :وقال املؤلف:
آلَيت
ال متأملني ال متفكرين ،الذين ل َهم فكر وروية وفراسة.

احللقة العاشرة

اهم ال ِ
{الَّ ِ
اب ِم ْن قَ ْبلِ ُِ ُه ْم بِ ُِ يُ ْؤِمنُو َن (َ )52وإِ َذا يُ ْت لَى َعلَْي َِه ْم
ت
ْك
ن
ي
آت
ين
ذ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ ْ ُ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ك
ني ( )53أُولَئِ َ
آمنَّا بُِ إِنَُُّ الْ َحق م ْن َربِنَا إِ َّن َُنَّا م ْن قَ ْبلُ ُم ْسل ِم َ
قَالُوا َ
ني بِ ما صب روا وي ْدرءو َن ِِبل حسن ِة َّ ِ
اه ْم
َ ََ
السيِئَةَ َوم َّما َرَزقْ نَ ُ
يُ ْؤتَ ْو َن أ ْ
َج َرُه ْم َم َّرتَ ْ ِ َ َ َ ُ َ َ َ ُ
ضوا َع ْنُُ َوقَالُوا لَنَا أَ ْع َمالُنَا َولَ ُك ْم
يُ ْن ِف ُقو َن (َ )54وإِ َذا َس ِم ُعوا اللَّ ْغ َو أَ ْع َر ُ
ِِ
ِ
ني (})55
أَ ْع َمالُ ُك ْم َس ٌ
َلم َعلَْي ُك ْم ال نَ ْب تَغي الْ َجاهل َ
يذَر تعال ى عظمة القرآن وصدقُ وحقُ ،وأن أهل العلم ِبل حقيقة
يعرفونُ ويؤمنون بُ ويُِقرون نأنُ ال حق:
ِ
َّ ِ
اب ِم ْن قَ ْبلِ ُِ} ،وهم أهل التوراة ،واإلن جيل،
ين آتَ ْي نَ ُ
اه ُم الْكتَ َ
{الذ َ
الذين ل م ِ
يغيوا ومل يبدلوا.
{ه ْم بِ ُِ} ،أي :ب َهذا القرآن ومن جاء بُ:
ُ
{يُ ْؤِمنُو َن * َوإِ َذا يُ ْت لَى َعلَْي َِه ْم} استمعوا لُ وأذعنوا.

آمنَّا بِ ُِ إِنَُُّ الْ َحق ِم ْن َربِنَا} ،ل موافقتُ ما جاءت بُ الرسل،
و{قَالُوا َ
ومطابقتُ ل ما ذَُر ِف الكتب ،واشتمالُِ على اْلخبار الصادقة،

ِ
موافقة لغاية ال حكمة .وهؤالء الذين تفيد
واْلوام ِر والنواهي ،ال
شَهادت َهم ،وينفع قول َهمْ ،لن َهم ال يقولون ما يقولون إال عن علم

وبصيةْ ،لن َهم أهل ال خربة وأهل الكتب ،وغيهم ال يدل ردهم
ومعارضتَهم للحق على شبَهة ،فضَل عن ال حجةْ ،لن َهم ما بني جاهل
فيُ أو متجاهل معاند للحق.
قال تعال ى{ :قُل ِ
آمنُوا بِ ُِ أَو َال تُ ْؤِمنُوا إِ َّن الَّ ِذين أُوتُوا الْ ِ
ْم ِم ْن قَ ْبلِ ُِ
ل
ع
ْ
َ
ْ
َ
()39
إِ َذا ي ْت لَى َعلَْي َِهم ي ِخرو َن لِألَ ْذقَ ِ
ان ُس َّج ًدا} اآلَيت.
َْ
ُ
ِ ِِ ِ
ني} ،فلذلك ثَبَ ْتنا على ما َم َّن هللا بُ
وقولُ{ :إِ َّن َُنَّا م ْن قَ ْبلُ ُم ْسل ِم َ
َّ
فصدقْنا ب َهذا القرآن ،آمنا ِبلكتاب اْلول،
علينا من اإلي مان،

ض تكذيبُُ ب َهذا الكتاب إي مانَُ ِبلكتاب
والكتاب اآلخر ،وغيُن يَ ْن ُق ُ
اْلول.

( )39من سورة اإلسراء...{ :ي ِخرو َن لِ ْألَ ْذقَ ِ
ان ُس َّج ًدا (َ )107ويَ ُقولُو َن ُس ْب َحا َن َربِنَا
َ
وال ( )108وي ِخرو َن لِ ْألَ ْذقَ ِ
وعا}.
إِ ْن ََا َن َو ْع ُد َربِنَا لَ َم ْفعُ ً
ان يَ ْب ُكو َن َويَ ِزي ُد ُه ْم ُخ ُ
ش ً
ََ

ك} الذين آمنوا ِبلكتابني.
{أُولَئِ َ
َج َرُه ْم َم َّرتَ ْ ِ
وأجرا على اإلي مان
{يُ ْؤتَ ْو َن أ ْ
أجرا على اإلي مان اْلولً ،
ني}ً :
الثان ي.

صبَ ُروا} على اإلي مان ،وثَبَ تُوا على العمل ،فلم تزعزعَهم عن
{بِ َما َ
ذلك شبَهةٌ ،وال ثَنَاهم عن اإلي مان رَيسةٌ وال شَهوةٌ .ومن خصال َهم
الفاضلة اليت من آاثر إي مان َهم الصحيح أن َهم:

السيِئَةَ} ،أي :دأب َهم وطريقتَهم اإلحسان لكل
{ويَ ْد َرءُو َن ِِبلْ َح َسنَ ِة َّ
َ
أحد ،حىت للمسيء إليَهم ِبلقول والفعل ،يقابلونُ ِبلقول ال حميد
والفعل ال جميل ،لعلمَهم بفضيلة هذا ال ُخلُق العظيم ،وأنُ ال يوفَّق لُ
إال ذو حظ عظيم.

()40

{وإِ َذا َس ِمعُوا اللَّ ْغ َو} من جاهل خاطبَهم بُ.
َ
ِ
س ُن
سنَةُ َوَال َّ
السيِئَةُ ا ْدفَ ْع ِِبلَِّيت ه َي أ ْ
َح َ
( )40من سورة فصلتَ { :وَال تَ ْستَ ِوي الْ َح َ
َّ ِ
ِ
ين
فَِإ َذا الَّ ِذي بَ ْي نَ َ
يم (َ )34وَما يُلَ َّق َ
ك َوبَ ْي نَُُ َع َد َاوةٌ ََأَنَُُّ َوِيلٌّ َح م ٌ
اها إَِّال الذ َ
اها إَِّال ذُو َح ٍظ َع ِظ ٍيم (.})35
صبَ ُروا َوَما يُلَ َّق َ
َ

{قَالُوا} مقالةَ عباد الرح من أول ي اْللباب:
جازى بعملُ الذي عملُ
{لَنَا أَ ْع َمالُنَا َولَ ُك ْم أَ ْع َمالُ ُك ْم} ،أيَ :لٌّ سي َ
وحد  ،ليس عليُ من وزر غي شيء .ولزم من ذلك :أن َهم يتربءون
م ما عليُ ال جاهلون من اللغو والباطل والكَلم الذي ال فائدة فيُ.
{س ََل ٌم َعلَْي ُك ْم} ،أي :ال تسمعون منا إال ال خي ،وال ن خاطبكم
َ
ب مقتضى جَهلكم ،فإنكم وإن رضيتم ْلنفسكم هذا ال َم ْرتَع اللئيم،
فإننا ِ
ننز أنفسنا عنُ ،ونصون َها عن ال خوض فيُ.
ِِ
َ ِ
ني} من َل وجُ.
{ال نَ ْب تَغي الْ َجاهل َ

ِ
ت َولَ ِك َّن َّ
اّللَ يَ َْه ِدي َم ْن يَ َشاءُ َو ُه َو أَ ْعلَ ُم
{إِنَّ َ
َحبَ ْب َ
ك َال تَ َْهدي َم ْن أ ْ
ِِبلْم َْهتَ ِ
ين (})56
د
ُ َ
ي خرب تعال ى أنك َي م حمد ،وغيك من ٍ
ِبب أول ى ،ال تَ ْق ِد ُر على هداية
َ
أحد ،ولو َان من أحب الناس إليك ،فإن هذا أمر غي مقدور للخلق

وخ ْل ُق اإلي مان ِف القلب ،وإن ما ذلك بيد هللا سبحانُ
هدايةٌ للتوفيقَ ،

وتعال ى ،يَهدي من يشاء ،وهو أعلم ب من يصلح للَهداية فيَهديُ ،م من
ال يصلح ل َها فيُ ْب ِقيُ على ضَللُ.
صر ٍ
ك لَتَ َْه ِدي إِلَ ى ِ
اط
{وإِنَّ َ
وأما إثبات ال َهداية للرسول ِف قولُ تعاىلَ :
َ
ُم ْستَ ِقي ٍم} [الشورى ،]52 :فتلك هداية البيان واإلرشاد ،فالرسول
يبني الصراط ال مستقيمِ ،
ويرغب فيُ ،ويَ ْب ُذ ُل جَهد ِف سلوك ال َخ ْلق
لُ .وأما َونُ ي خلق ِف قلوب َهم اإلي مان ،ويوفِقَهم ِبلفعل ،فحاشا وََل.
وصل إليُ إحسانَُ ونصر ومنعُ
قادرا عليَها ل ََه َدى َمن َّ
ول َهذا ،لو َان ً
عمُ أِب طالب ،ولكنُ أوصل إليُ من اإلحسان ِبلدعوة
من قومَُّ :
ص ِح ِ
ولكن ال َهداية
التام ما هو أعظم م ما فعلُ معُ عمَُّ ،
للدين والن ْ
بيد هللا تعال ى.

ف ِمن أَر ِ
ضنَا أ ََولَ ْم نُ َم ِك ْن لَ َُه ْم َح َرًما
{ َوقَالُوا إِ ْن نَتَّبِ ِع ال َُه َدى َم َع َ
ك نُتَ َخطَّ ْ ْ ْ
ِ
ات َُ ِل َش ْي ٍء ِر ْزقًا ِم ْن لَ ُد َّن َولَ ِك َّن أَ َْثَ َرُه ْم َال
آمنًا يُ ْجبَ ى إِلَْي ُِ ثَ َم َر ُ
ْك َم َساَِنُ َُه ْم
يَ ْعلَ ُمو َن (َ )57وََ ْم أ َْهلَ ْكنَا ِم ْن قَ ْريٍَة بَ ِط َر ْ
ت َم ِعي َشتَ ََها فَتِل َ
لَ م تس َكن ِمن ب ع ِد ِهم إَِّال قَلِ ًيَل وَُنَّا نَحن الْوا ِرثِ
ك
ني (َ )58وَما ََا َن َرب َ
ُْ َ َ
ْ ُ ْ ْ ْ َْ ْ
َ
آَيتِنَا َوَما َُنَّا
ث فِ ي أ ُِم ََها َر ُس ً
ك الْ ُق َرى َحتَّ ى يَ ْب َع َ
ُم َْهلِ َ
وال يَ ْت لُو َعلَْي َِه ْم َ
ُم َْهلِ ِكي الْ ُق َرى إَِّال َوأ َْهلُ ََها ظَالِ ُمو َن (})59
ي خرب تعال ى أن ال مكذبني من قريش وأهل مكة ،يقولون للرسول صلى
هللا عليُ وسلم:
ف ِمن أَر ِ
ضنَا}ِ ،بلقتل واْلَ ْسر ونَ َْه ِ
ب
{إِ ْن نَتَّبِ ِع ال َُه َدى َم َع َ
ك نُتَ َخطَّ ْ ْ ْ
لتعرضنا ل معاداة
عادوك وخالفوك ،فلو اتبعناك َّ
اْلموال ،فإن الناس قد َ
الناس َلَِهم ،ول م يكن لنا ب َهم طاقة .وهذا الكَلم منَهم يدل على
سوء الظن ِبهلل تعال ى ،وأنُ ال ي ْنصر دينَُ ،وال يعلي َلمتُ ،بل ي ِ
مكن
ُ
َ ُُ

سومون َهم سوء العذاب ،وظنوا أن الباطل
َ
الناس من أهل دينُ ،فيَ ُ
سيعلو على ال حق .قال هللا مبيِنًا ل َهم حالةً هم ب َها دون الناس ،وأن
هللا اختصَهم ب َها ،فقال:

{أَولَ م نُم ِكن لَ َهم حرما ِ
ات َُ ِل َش ْي ٍء ِرْزقًا ِم ْن
آمنًا يُ ْجبَ ى إِلَْي ُِ ثَ َم َر ُ
َ ْ َ ْ ُ ْ َ ًَ
مكنني ِف ٍ
لَ ُد َّن} ،أي :أو ل م ن جع ْلَهم متمكنني م َّ
حرم يُ ْكثر ال ُم ْن تَابون
ويقصد الزائرون ،قد احت رمُ البعيد والقريب ،فَل يَُهاج أهلُُ ،وال
ينتَقصون بقليل وال َثي؟! وال حال أن َل ما حول َهم من اْلماَن قد
َح َّ
خوف من َل جانب ،وأهلَُها غي آمنني وال مطمئنني،
ف ب َها ال ُ
فليحمدوا رب َهم على هذا اْلمن التام الذي ليس فيُ غيهم ،وعلى

الرزق الكثي الذي ي جيء إليَهم من َل مكان ،من الثمرات واْلطعمة
ويتوسعون ،ولْيَ تَّبِعُوا هذا الرسول الكري م ،لِيَتِ َّم
والبضائع ،ما بُ يِ ْرتَ ِزقُون َّ
والرغَ ُد .وإَيهم وتكذيبَُ! والبَطََر بنعمة هللا! في َّ
بدلوا من بعد
ل َهم اْلَ ْم ُن َّ
وبعد ِع ِزهم ذًُّال ،وبعد ِ
أمنَهم خوفًاِ ،
فقرا ،ول َهذا توعدهم ب ما
ناهم
غ
ً
فَ َع َل ِبْلمم قبلَهم ،فقال:

ت ب َها ،وأَلْ ََه ْتَها،
ت َم ِعي َشتَ ََها} ،أي :فَ َخ َر ْ
{وََ ْم أ َْهلَ ْكنَا ِم ْن قَ ْريَ ٍة بَ ِط َر ْ
َ
واشتغلت ب َها عن اإلي مان ِبلرسل ،فأهلكَهم هللا ،وأزال عنَهم النعمة،
وأحل ب َهم النِ ْقمة.

ْك َم َساَِنُ َُه ْم لَ ْم تُ ْس َك ْن ِم ْن بَ ْع ِد ِه ْم إَِّال قَلِ ًيَل} ،لتوال ي ال َهَلك
{فَتِل َ
والتَّ لَف عليَهم ،وإي ِ
حاشَها من بعدهم.

{وَُنَّا نَحن الْوا ِرثِ
ني} للعباد ،نُ ِم ْي تَُهم ،ث م ي رِ
ميع ما متَّعناهم
ج
إلينا
ع
ج
َ ُْ َ َ
ُ
َْ ُ
بُ من النعم ،ث م نُِعي ُدهم إلينا ،فنجازيَهم نأعمال َهم .ومن حكمتُ
ِ
ب اْلمم ب مجرد َفرهم قبل إقامة ال حجة عليَهم،
ورح متُ :أن ال يعذ َ
إبرسال الرسل إليَهم ،ول َهذا قال:

ك الْ ُق َرى} ،أي :بكفرهم وظلمَهم.
ك ُم َْه ِل َ
{وَما ََا َن َرب َ
َ

ث ِِف أ ُِم ََها} ،أيِ :ف القرية وال مدينة اليت إليَها يرجعون،
{ح َّىت يَ ْب َع َ
َ
ِ
أخبارها.
حوها يرتددون ،وَل ما حول َها يَ ْن تَجعَُها ،وال ت خفى عليُ ُ
ون َ
وال ي ْت لُو َعلَْي َِهم آَيتِنَا} الدالَّةَ على صحة ما جاء بُِ ،
وص ْد ِق ما
{ر ُس ً َ
ْ َ
َ
ِ
قاصيَهم ودانِيَهم ،ب خَلف ب ْع ِ
ث الرسل ِف
َ
دعاهم إليُ ،فيَ ْب لُ َغ قولُُ َ
َ
القرى البعيدة ،واْلطراف النائية ،فإن ذلك َم ِظنَّةُ ال خفاء وال جفاء،
وال مدن اْلمَهات َم ِظنَّةُ الظَهوِر واالنتشار ،وِف الغالب أن َهم أقل جفاء
من غيهم.
{وَما َُنَّا ُم َْهلِ ِكي الْ ُق َرى إَِّال َوأ َْهلُ ََها ظَالِ ُمو َن} ِبلكفر وال معاصي،
َ
مستحقون للعقوبة .واحلاصل :أن هللا ال يعذب أح ًدا إال بظلمُ وإقامة
ال حجة عليُ.

احللقة احلادية عشرة

{وما أُوتِيتم ِمن َشي ٍء فَمتاعُ الْ حي ِاة الدنْ يا وِزينَ ت َها وما ِع ْن َد َِّ
اّلل َخ ْي ٌر
َ َ ُ ْ ْ ْ ََ
َ َ َُ ََ
ََ
َوأَبْ َقى أَفََل تَ ْع ِقلُو َن ( )60أَفَ َم ْن َو َع ْد َن ُ َو ْع ًدا َح َسنًا فَ َُه َو َالقِ ِيُ ََ َم ْن
ين (})61
اع الْ َحيَ ِاة الدنْ يَا ثُ َّم ُه َو يَ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة ِم َن ال ُْم ْح َ
َّعنَا ُ َمتَ َ
َمت ْ
ض ِر َ
حض منُ تعال ى لعباد على الزهد ِف الدنيا وعدم االغرتار ب َها،
هذا ٌّ
مقصود العبد ومطلوبَُ .وي خربهم أن
وج ْعلَِها
َ
وعلى الرغبة ِف اْلخرىَ ،
ج ميع ما أُوتِيُ ال َخ ْل ُق من الذهب والفضة ،وال حيوانت واْلمتعة،
والنساء والبنني ،وال مآَل وال مشارب واللذاتَ ،لَها متاع ال حياة
حشوا
متاعا
الدنيا وزينتَها ،أي :يتمتع بُ وقتا
قاصرا ،م ًّ
قصياً ،
ً
ً
ِ ()41
ِبل ِ
يسيا ،لل َف ْخر
زمان
بُ
ن
ي
ز
ت
وي
،
ص
غ
ِبل
ا
مزوج
م
صات،
منغ
َّ
َ
ً
ً
ً
ميعا ،ول م يستفد صاحبُ
والرَيء ،ث م يزول ذلك سر ًيعا ،وينقضي ج ً
منُ إال ال حسرَة والنَّ َد َم ،وال َخ ْيبة وال حرمان.

صة وهي ما ي مأل جمرى النفس
( )41الغَص ما ميأل الشيء ويضيق م جرا  ،ومنُ الغُ َّ
ص ٍة و َع ِ
يما} [املزمل.]13 :
ويضيقُ .قال تعاىلَ { :وطَ َع ًاما َذا غُ َّ َ ً
ذاِب أَل ً

{وما ِع ْن َد َِّ
والع ْيش السليم.
اّلل} من النعيم ال مقيم َ
ََ
{خ ْي ٌر َوأَبْ َقى} ،أي :أفضل ِف وصفُ وَميتُ ،وهو دائم أب ًدا ،ومستمر
َ
َسرَم ًدا.

{أَفََل تَ ْع ِقلُو َن} ،أي :أفَل يكون لكم عقول ،ب َها تَ ِزنون :أي اْلمور
أول ى ِبإليثار ،وأي الدارين أحق للعمل ل َها؟ فدل ذلك أنُ ب حسب
عقل العبد يُ ْؤثِر اْلخرى على الدنيا ،وأنُ ما آثر أحد الدنيا إال لنقص
ِ ِ
وم ْؤثِ ِر
ِف عقلُ ،ول َهذا نبَُّ
َ
العقول على ال موازنة بني عاقبة ُم ْؤث ِر الدنيا ُ
اآلخرة ،فقال:
ِِ
ساع
مؤمن ٍ
{أَفَ َم ْن َو َع ْد َن ُ َو ْع ًدا َح َسنًا فَ َُه َو َالقيُ} ،أي :هل يستوي ٌ
لآلخرة َس ْعيََها ،قد َع ِم َل على وعد ربُ لُ ِبلثواب ال حسن ،الذي هو
ال جنة وما فيَها من النعيم العظيم ،فَهو القيُ من غي شك وال ارتياب،
ِ
صادق الوعد ،ال يُ ْخلف ال ميعاد ،لعبد قام
ْلنُ َو ْع ٌد من َري م
ب َس َخطََُ.
ب مرضاتُ وجانَ َ

اع ال َحيَ ِاة الدنْ يَا} ،فَهو أيخذ فيَها ويعطي ،وأيَل
َّعنَا ُ َمتَ َ
{ ََ َم ْن َمت ْ
ويشرب ،ويتمتع َما تتمتع البَهائم ،قد اشتغل بدنيا عن آخرتُ ،ول م

أسا ،ول م يَ ْن َق ْد للمرسلني ،فَهو ال يزال َذلك ،ال
يرفع ب َهدى هللا ر ً
خسار وال َهَلك.
يتزود من دنيا إال ال َ
ِ ِِ
ض ِرين} للحساب ،وقد َعلِم أنُ ل م ِ
يقدم
{ثُ َّم ُه َو يَ ْوَم الْقيَ َامة م َن ال ُْم ْح َ َ

خيا لنفسُ ،وإن ما َّ
قدم ج ميع ما يضر  ،وانتقل إل ى دار ال جزاء
ً
الم يصي إليُ؟ وما ت حسبون ما يُصنع بُ؟
ِبْلعمال ،فما ظنكم إ َ
العاقل لنفسُ ما هو أول ى ِبالختيار وأحق اْلمرين ِبإليثار.
فَ ْليَ ْخ َِرت
ُ

ول أَين ُشرََائِي الَّ ِ
{وي وم ي نَ ِ
ِ
ال
ذ
ق
ي
ف
م
َه
ي
اد
ين َُ ْن تُ ْم تَ ْز ُع ُمو َن ( )62قَ َ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
ََْ َ ُ ْ
َ
َ َ َ
الَّ ِذين ح َّق َعلَي َِهم الْ َقو ُل ربَّنَا َه ُؤَال ِء الَّ ِ
اه ْم ََ َما غَ َويْ نَا
ذ
ين أَ ْغ َويْ نَا أَ ْغ َويْ نَ ُ
َ َ
ْ ُ ْ َ
َ
ك ما ََانُوا إِ ََّي َن ي عب ُدو َن ( )63وقِ
اء َُ ْم فَ َد َع ْو ُه ْم
َ
ر
ش
وا
ع
د
ا
يل
َ
ُ
ْ
ُ
َ ُْ
تَ بَ َّرأْ َن إِلَْي َ َ
َ َ
َ َ
ِ
اب لَ ْو أَنَّ َُه ْم ََانُوا يَ َْهتَ ُدو َن (َ )64ويَ ْوَم
فَ لَ ْم يَ ْستَجيبُوا لَ َُه ْم َوَرأ َُوا ال َْع َذ َ
ِ
ي نَ ِ
ادي َِه ْم فَ يَ ُق ُ
ني ( )65فَ َع ِميَ ْ
َج ْب تُ ُم ال ُْم ْر َسل َ
ول َما َذا أ َ
ُ
ت َعلَْي َِه ُم اْلَنْ بَاءُ
ي ومئِ ٍ
اءلُو َن (})66
س
ت
ي
ال
م
َه
ف
ذ
َ
َ
َ
ُ
َْ َ
َ
ْ
ََ
هذا إخبار من هللا تعال ى عما يُسأل عنُ ال خَلئق يوم القيامة ،وأنُ
يسأل َهم عن أصول اْلشياء ،وعن عبادة هللا ،وإجابة رسلُ ،فقال:
{وي وم ي نَ ِ
ادي َِه ْم} ،أي :ينادي من أشرَوا بُ شرَاء يعبدون َهم ،ويرجون
ََ ْ َ ُ
ودفْ َع الضرر عنَهم ،فيناديَهم ليبني ل َهم َع ْج َزها وضَللَ َهم.
نفعَهم َ

ول أَيْ َن ُش َرََائِ َي} وليس هلل شريك ،ولكن ذلك ب حسب زعمَهم
{فَ يَ ُق ُ

وافرتائَهم ،ول َهذا قال:

{الَّ ِ
ين َُ ْن تُ ْم تَ ْزعُ ُمو َن} ،فأين هم ،بذوات َهم ،وأين نفعَهم وأين دفعَهم؟
ذ
َ

ومن ال معلوم أنُ يتبني ل َهم ِف تلك ال حال أن الذي عبدو  ،ورجو
ِبطل ،مضمحل ِف ذاتُ وما رجوا منُ ،فيُ ِقرون على أنفسَهم ِبلضَللة
والغَواية .ول َهذا:
ال الَّ ِ
ين َح َّق َعلَْي َِه ُم الْ َق ْو ُل} الرؤساء والقادة ِف الكفر والشر،
ذ
{قَ َ
َ
ُم ِق ِرين بغوايتَهم وإغوائَهم:
ِ
َّ ِ
اه ْم ََ َما غَ َويْ نَا} ،أيَ :لنا
ين أَ ْغ َويْ نَا أَ ْغ َويْ نَ ُ
َ
{ربَّنَا َه ُؤَالء} التابعون {الذ َ
قد اشرتك ِف الغوايةَّ ،
وحق عليُ َلمةُ العذاب.

ك} من عبادت َهم ،أي :ن حن بُرآءُ منَهم ومن عملَهم.
{تَ بَ َّرأْ َن إِلَْي َ
{ما ََانُوا إِ ََّي َن يَ ْعبُ ُدو َن} وإن ما َانوا يعبدون الشياطني.
َ
{وقِ
اء َُ ْم} على ما َّأملتم فيَهم من النفع ،فأُمروا
يل} ل َهم{ :ا ْدعُوا ُش َرََ َ
َ َ
بدعائَهم ِف ذلك الوقت ال َح َر ِج ،الذي يُضطر فيُ العاب ُد إل ى من
عبد .

{فَ َد َع ْو ُه ْم} لينفعوهم ،أو يدفعوا عنَهم من عذاب هللا من شيء.

ِ
فعلِم الذين َفروا أن َهم َانوا َاذبني مستحقني
{فَ لَ ْم يَ ْستَجيبُوا لَ َُه ْم}َ ،
للعقوبة.

عيان نأبصارهم بعد ما َانوا ِ
مكذبني
اب} الذي سيحل ب َهم ً
{وَرأ َُوا ال َْع َذ َ
َ
بُ منكرين لُ.

{لَ ْو أَنَّ َُه ْم ََانُوا يَ َْهتَ ُدو َن} ،أي :لَ َما حصل عليَهم ما حصل ،ولَ َُه ُدوا
إىل صراط ال جنةَ ،ما اهت َدوا ِف الدنيا ،ولكن ل م يَهتدوا ،فلم يَهتدوا.

ِ
{وي وم ي نَ ِ
ني} هل صدقتموهم،
ادي َِه ْم فَ يَ ُق ُ
َج ْب تُ ُم ال ُْم ْر َسل َ
ول َما َذا أ َ
ََ ْ َ ُ
واتبعتموهم أم َذبتموهم وخالفتموهم؟
ٍِ
حيوا
اءلُو َن} ،أي :ل م ي َّ
{فَ َع ِميَ ْ
ت َعلَْي َِه ُم اْلَنْ بَاءُ يَ ْوَمئذ فَ َُه ْم َال يَتَ َس َ
جواِب ،ول م يَهتدوا إل ى الصواب.
عن هذا السؤال ً
ِ
يح ِبل جواب
ومن ال معلوم أنُ ال يُ ْنجي ِف هذا ال موضع إال التصر ُ
الصحيح ال ِ
مطابق ْلحوال َهم ،من :أننا أجبناهم ِبإلي مان واالنقياد،
ولكن ل َّما َعلِموا تكذيبََهم ل َهم وعنادهم ْلمرهم ،ل م يَ ْن ِطقوا بشيء،
وال ي مكن أن يتساءلوا ويت راجعوا بينَهم ِف ماذا ي جيبون بُ ،ولو َان
َذِب.
ً

ِ
{فَأ ََّما من َاتب وآمن و َع ِمل ِ
ِِ
ني
صال ًحا فَ َع َسى أَ ْن يَ ُكو َن م َن ال ُْم ْفلح َ
َْ َ َ ََ َ َ َ
(})67
ل ما ذَر تعال ى سؤال ال خلق عن معبودهم وعن رسلَهم ،ذَر الطريق
الذي ينجو بُ العبد من عقاب هللا تعال ى ،وأنُ ال ن جاة إال ل من اتصف
ِبلتوبة من الشرك وال معاصي ،وآمن ِبهلل فعبد  ،وآمن برسلُ

َّ
متبعا فيُ للرسل.
فصدقَهم ،وعمل صال ًحا ً

{فَ َع َسى أَ ْن يَ ُكو َن} َمن ج مع هذ ال خصال.

ِ
ِِ
ني} الناجحني ِبل مطلوب ،الناجني من ال مرهوب ،فَل
{م َن ال ُْم ْفلح َ
سبيل إىل الفَلح بدون هذ اْلمور.

احللقة الثانية عشرة

ك ي ْخلُ ُق ما ي َشاء وي ْختار ما ََا َن لَ َهم الْ ِخي رةُ سبحا َن َِّ
اّلل َوتَ َعالَ ى
ُ ُ َ َ ُْ َ
َ َ ُ ََ َ ُ َ
{ َوَرب َ َ
ِ
ورُه ْم َوَما يُ ْعلِنُو َن ()69
َع َّما يُ ْش ِرَُو َن (َ )68وَرب َ
ك يَ ْعلَ ُم َما تُكن ُ
ص ُد ُ
اّلل َال إِلَُ إَِّال هو لَُ الْ حم ُد ِِف اْلُولَ ى و ِ
اآلخ َرِة َولَُُ ال ُح ْك ُم َوإِلَْي ُِ
َو ُه َو َُّ َ ُ َ ُ َ ْ
َ
تُ ْر َج ُعو َن (})70

هذ اآلَيت فيَها عموم خلقُ لسائر ال مخلوقات ،ونفوذُ مشيئتُ
اد ِبختيار من ي ختار وي ختصُ من اْلشخاص
ب جميع الربَيت ،وانفر ُ

واْلوامر واْلزمان واْلماَن ،وأن أح ًدا ليس لُ من اْلمر واالختيار
منز عن َل ما يشرَون بُ ،من الشريك،
شيء )42(،وأنُ تعال ى َّ
( )42قال اإلمام ابن َثي رَحُ هللا :وقولُ{ :ما َان ل َهم ال خية} نفي على أصح

مرا أن
القولنيَ ،قولُ تعاىل{ :وما َان ل مؤمن وال مؤمنة إذا قضى هللا ورسولُ أ ً
يكون ل َهم ال ِخيَ َرةُ من أمرهم} [اْلحزاب .]36 :وقد اختار ابن جرير أن {ما}
هاهنا مبعىن "الذي" ،تقدير  :وي ختار الذي ل َهم فيُ خية .وقد احتج ب َهذا

ال مسلك طائفة ال معتزلة على وجوب مراعاة اْلصلح .والصحيح أن َها نفيةَ ،ما
أيضا ،فإن ال مقام ِف بيان انفراد تعال ى
نقلُ ابن أيب حات م ،عن ابن عباس وغي ً

والظَهي ،والعوين ،والولد ،والصاحبة ،ون حو ذلك ،م ما أشرك بُ
ال مشرَون ،وأنُ العال م ب ما أَنَّ ْتُ الصدور وما أعلنو  ،وأنُ وحد
ال معبود ال محمود ِف الدنيا واآلخرة ،على ما لُ من صفات ال جَلل
وال جمال ،وعلى ما أسدا إل ى خلقُ من اإلحسان واإلفضال.
وأنُ هو ال حاَم ِف الدارينِ :ف الدنيا ِبل حكم القدري الذي أَثَ ُر
ج ميع ما خلَق وذرأ؛ وال ِ
حكم الديين الذي أثر ج ميع الشرائع
واْلوامر والنواهي.

وِف اآلخرة ي حكم ب حكمُ القدري وال جزائي ،ول َهذا قال:
{وإِلَْي ُِ تُ ْر َجعُو َن} ،فيجا ِزي ًّ
ََل منكم بعملُ ،من خي وشر.
َ

ِبل خلق والتقدير واالختيار ،وأنُ ال نظي لُ ِف ذلك؛ ول َهذا قال{ :سبحان هللا
وتعال ى عما يشرَون} ،أي :من اْلصنام واْلنداد ،اليت ال ت خلق وال ت ختار شيئًا.

{قُ ْل أ ََرأَيْ تُ ْم إِ ْن َج َع َل َّ
اّللُ َعلَْي ُك ُم اللَّْي َل َس ْرَم ًدا إِلَ ى يَ ْوِم ال ِْقيَ َام ِة َم ْن إِلَ ٌُ
غَي ر َِّ
اّلل أيْتِي ُكم بِ ِ
ضيَ ٍاء أَفَ ََل تَ ْس َم ُعو َن ( )71قُ ْل أ ََرأَيْ تُ ْم إِ ْن َج َع َل َُّ
اّلل
َ ْ
ُْ
َعلَي ُكم النََّهار سرم ًدا إِ َىل ي وِم ال ِْقيام ِة من إِلٌَُ غَي ر َِّ
اّلل َأيْتِي ُك ْم بِلَْي ٍل
ْ ُ َ َ َ َْ
َْ َ َ َ ْ
ُْ
تَس ُكنُو َن فِ ِيُ أَفََل تُ ْب ِ
ص ُرو َن (َ )72وِم ْن َر ْح َمتِ ُِ َج َع َل لَ ُك ُم اللَّْي َل َوالنَّ ََه َار
ْ
ضلِ ُِ َولَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن (})73
لِتَ ْس ُكنُوا فِ ِيُ َولِتَ ْب تَ غُوا ِم ْن فَ ْ
ِ
والقيام بعبوديتُ
هذا امتنان من هللا على عباد  ،يدعوهم بُ إل ى شكر ،
وحقُ :أنُ جعل ل َهم من رح متُ النَهار ليبتغوا من فضل هللا وينتشروا
والليل ليَهدأوا فيُ ويس ُكنوا،
لطلب أرزاقَهم ومعايشَهم ِف ضيائُ؛
َ
وتسرتيح أبدان َهم وأنفسَهم من تعب التصرف ِف النَهار .فَهذا من
فضلُ ورح متُ بعباد .
فَهل أحد يقدر على شيء من ذلك؟ فلو جعل:
{علَي ُكم اللَّيل سرم ًدا إِلَ ى ي وِم ال ِْقيام ِة من إِلٌَُ غَي ر َِّ
اّلل أيْتِي ُكم بِ ِ
ضيَ ٍاء
َْ َ َ َ ْ
َ ْ ُ ْ َ َ َْ
ُْ َ ْ
وقبول و ٍ
ماع فَ َْه ٍم ٍ
انقياد .ولو جعل:
أَفََلَ تَ ْس َمعُو َن} مواع َ
ظ هللا وآَيتُِ س َ

{علَي ُكم النََّهار سرم ًدا إِلَ ى ي وِم ال ِْقيام ِة من إِلٌَُ غَي ر َِّ
اّلل َأيْتِي ُك ْم بِلَْي ٍل
َْ َ َ َ ْ
َ ْ ُ َ َ َ َْ
ُْ
تَس ُكنُو َن فِ ِيُ أَفَ ََل تُ ْب ِ
فتستني
ومواضع اآلَيت،
مواقع العرب،
ص ُرو َن}
َ
َ
ْ
َ
بصائرَم ،وتسلكوا الطريق ال مستقيم.

وقال ِف الليل{ :أَفَ ََل تَسمعو َن} ،وِف النَهار{ :أَفَ ََل تُ ْب ِ
ص ُرو َن}ْ ،لن
َُْ
سلطان السمع أبلغ ِف الليل من سلطان البصر ،وعكسُ النَهار.
وف ي هذ اآلَيت :تنبيٌُ إل ى أن العبد ينبغي لُ أن يتدبر نعم هللا عليُ،
ويستبصر فيَها ،ويقيسَها ب حال عدمَها ،فإنُ إذا وازن بني حالة

وجودها ،وبني حالة عدمَها ،تنبَُّ عقلُُ ل موضع ال منة ،ب خَلف من
وع ِم َي
جرى مع العوائد ،ورأى أن هذا أمر ل م يزل
ًّ
مستمرا ،وال يزالَ ،
قلبُ عن الثناء على هللا بنعمُِ ،
ورؤية افتقار إليَها ِف َل وقت ،فإن
ُ
هذا ال يُ ْح ِدث لُ فكرَة شك ٍر وال ذَ ٍر.

ول أَين ُشرََائِي الَّ ِ
{وي وم ي نَ ِ
ِ
ين َُ ْن تُ ْم تَ ْز ُع ُمو َن (َ )74ونَ َز ْعنَا
ذ
ق
ي
ف
م
َه
ي
اد
ُ
َ
ُ
ْ
َ
ََْ َ ُ ْ
َ
َ َ َ
َن ال ح َّق َِِّ
ِمن َُ ِل أ َُّم ٍة َش َِهي ًدا فَ ُقلْنَا هاتُوا ب رهانَ ُكم فَ علِ
َّ
ض َّل َع ْن َُه ْم
أ
وا
م
ّلل َو َ
َ
ْ
َ ُْ َ ْ َ ُ
َما ََانُوا يَ ْفتَ ُرو َن (})75
أي :ويوم ينادي هللا ال مشرَني بُ ،العادلني بُ غي  ،الذين يزعمون أن
َاء يستحقون أن يُعبدوا ،وينفعون ويضرون ،فإذا َان يوم القيامة
لُ شر َ
أراد هللا أن يُظَهر جراءتَ َهم وََ ِذبََهم ِف زعمَهم وتكذيبََهم ْلنفسَهم.
ِ َّ ِ
ف {ي نَ ِ
ين َُ ْن تُ ْم تَ ْزعُ ُمو َن} ،أي :بزعمَهم،
ادي َِه ْم فَ يَ ُق ُ
ُ
ول أَيْ َن ُش َرََائ َي الذ َ
ون َِّ
ال بنفس اْلمرَ ،ما قال{ :وما ي تَّبِع الَّ ِذين ي ْدعُو َن ِمن ُد ِ
اء
ْ
ََ َ ُ َ َ
اّلل ُش َرََ َ
صو َن} [يونس.]66 :
إِ ْن يَتَّبِعُو َن إَِّال الظَّ َّن َوإِ ْن ُه ْم إَِّال يَ ْخ ُر ُ
فإذا حضروا هم وإَيهم نَز ِ
{من َُ ِل أ َُّم ٍة} من اْلمم ال ِ
مكذبة
ََ
ع ْ
{ َش َِهي ًدا} يشَهد على ما جرى ف ي الدنيا من شرََهم واعتقادهم،
وهؤالء ب منزلة ال منت َخبني ،أي :انتخبنا من رؤساء ال ِ
مكذبني من
ِ
مجادلة عن إخوان َهم ،ومن هم وإَيهم
يتصدى للخصومة عنَهم ،وال

على طريق واحد ،فإذا برزوا للمحاَمة:

{فَ ُقلْنَا َهاتُوا بُ ْرَهانَ ُك ْم} ،حجتكم ودليلكم على صحة شرَكم :هل
أمرنَم بذلك؟ هل أمرتْكم رسلي؟ هل وجدت م ذلك ِف شيء من
َتب ي؟ هل فيَهم أحد يستحق شيئًا من اإلل َهية؟ هل ينفعونكم؟ أو
يدفعون عنكم من عذاب هللا؟ أو يُ ْغنُون عنكم؟ فليفعلوا إ ًذا إن َان
فيَهم أهليةَ ،ولْيُ ُروَم إن َان ل َهم قدرة!

وفساد .
{فَ َعلِ ُموا} حينئذ بطَل َن قول َهم
َ
َن الْ ح َّق َِِّ
َهت عليَهم ال خصومة ،وانقطعت
ّلل} تعال ى قد َّ
توج ْ
و{أ َّ َ
حجتَهم ،وأفلجت حجة هللا.
ض َّل َع ْن َُه ْم َما ََانُوا يَ ْفتَ ُرو َن} من الكذب واإلفك ،واضمحل
{و َ
َ
ض ِع العقوبةَ
وع ِد َم ،وعلموا أن هللا قد َع َد َل فيَهم حيث ل م يَ َ
وتَلشى َ
إال ب من استحقَها واستأهلَها.

احللقة الثالثة عشرة

{إِ َّن قَارو َن ََا َن ِمن قَ وِ
وسى فَ بَ غَى َعلَْي َِه ْم َوآتَ ْي نَا ُ ِم َن الْ ُكنُوِز َما إِ َّن
م
م
ْ ْ ُ َ
ُ
ال لَُُ قَ ْوُمُُ َال تَ ْف َر ْح إِ َّن َّ
اّللَ َال
صبَ ِة أُولِ ي الْ ُق َّوِة إِ ْذ قَ َ
َم َفاتِ َحُُ لَتَ نُوءُ ِِبل ُْع ْ
الدار ْاآل ِ
ي ِحب الْ َف ِرِحني ( )76واب تَ ِغ فِ
َّ
َّ
س
ن
ت
ال
و
ة
ر
خ
اّلل
ك
آات
ا
يم
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ك ِمن الدنْ يا وأ ِ
نَ ِ
َح َس َن َّ
اد ِِف
اّللُ إِلَْي َ
ك َوَال تَ ْب ِغ الْ َف َس َ
َحس ْن ََ َما أ ْ
صيبَ َ َ َ َ ْ
اّلل َال ي ِحب الْم ْف ِس ِ
ْاْلَ ْر ِ
ال إِنَّ َما أُوتِيتُُُ َعلَى ِع ْل ٍم
د
ين ( )77قَ َ
ض إِ َّن ََّ ُ
ُ
َ
ِ
ِع ْن ِ
ك ِمن قَ ْبلِ ُِ ِمن الْ ُقر ِ
َّ
َّ
ل
َه
أ
د
ق
اّلل
َن
أ
م
ل
ع
ي
م
ل
َو
أ
ي
د
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ون َم ْن ُه َو أَ َشد م ْنُُ
َ
ْ
َ ْ َْ ْ
َ ُ
َل َع ْن ذُنُوبِ َِه ُم ال ُْم ْج ِرُمو َن (})78
قُ َّوًة َوأَ َْثَ ُر َج ْم ًعا َوَال يُ ْسأ ُ
ِ
ِ
ظ ،فقال:
وو ِع َ
ي خرب تعال ى عن حالة قارون وما فعل وفُع َل بُ ونُص َح ُ

{إِ َّن قَارو َن ََا َن ِمن قَ وِم موسى} ،أي :من بن ي إسرائيل الذين فُ ِ
ضلوا
ْ ْ ُ َ
ُ

على العال مني ،وفاقوهم ِف زمان َهم ،وامت ن هللا عليَهم ب ما امت ن بُ،

فكانت حال َهم مناسبة لَلستقامة ،ولكن قارون هذا بغى على قومُ
وطغى ،ب ما أوتيُ من اْلموال العظيمة ال ُمطْ ِغيَة.

ِ
َثيا.
َ
{وآتَ ْي نَا ُ م َن الْ ُكنُوِز} ،أيَ :نوز اْلموال شيئًا ً
ِ
ِ
صبَة :من العشرة إل ى
صبَ ِة أُول ي الْ ُق َّوة} ،والعُ ْ
{ما إِ َّن َم َفاتِ َحُُ لَتَ نُوءُ ِِبلْعُ ْ
َ

التسعة ،إل ى السبعة ،ون حو ذلك .أي :حت ى إن مفاتح خزائن أموالُ
لتُ ثْ ِق ُل ال جماعةَ القوية عن ح ملَها .هذ ال مفاتيح! فما ظنك
ِبل خزائن؟

ال لَُُ قَ ْوُمُُ} نصحني لُ م حذرين لُ عن الطغيان:
{إِ ْذ قَ َ
ِ
ِ
{ال تَ ْف َر ْح إِ َّن َّ
ني} ،أي :ال تفرح ب َهذ الدنيا
َ
اّللَ َال يُحب الْ َف ِرح َ
العظيمة ،وتفتخر ب َها ،وتُ ْل َِهيك عن اآلخرة ،فإن هللا ال ي حب الفرحني
ب َها ،ال ُم ِكبِني على م حبتَها.
الدار ِ
ِ
آات َك َّ
اآلخ َرَة} ،أي :قد حصل عندك من وسائل
يما َ
اّللُ َّ َ
{وابْ تَ ِغ ف َ
َ
اآلخرة ما ليس عند غيك من اْلموال ،فابتغ ب َها ما عند هللا ،وت َّ
صد ْق،
وال تقتصر على م جرد نيل الشَهوات ،وت حصيل اللذات.

{وال تَ ْنس نَ ِ
ك ِم َن الدنْ يَا} ،أي :ال أنمرك أن تتصدق ب جميع
صيبَ َ
َ
َ
استمتاعا ال
ضائعا ،بل أنفق آلخرتك ،واستمتع بدنياك
ً
مالك وتبقى ً
يَثْلِ ُم دينَك )43(،وال يضر ِبخرتك.
َح ِس ْن} إل ى عباد هللا.
{وأ ْ
َ
َح َس َن َّ
ك} ب َهذ اْلموال.
اّللُ إِلَْي َ
{ ََ َما أ ْ
اد فِ ي اْلَ ْر ِ
ض} ِبلتكرب والعمل ب معاصي هللا واالشتغال
{وال تَ ْب ِغ الْ َف َس َ
َ
ِبلنعم عن ال منعم.

ِِ
ِ
{إِ َّن َّ
ين} ،بل يعاقبَهم على ذلك أشد العقوبة.
اّللَ ال يُحب ال ُْم ْفسد َ
ال} قارون ر ًّ
َافرا بنعمة ربُ:
ف {قَ َ
ادا لنصيحتَهمً ،
{إِنَّ َما أُوتِيتُُُ َعلَى ِعل ٍْم ِع ْن ِدي} ،أي :إن ما أدرَت هذ اْلموال ب َك ْسب ي
ومعرفت ي بوجو ال مكاسبِ ،
وح ْذقي ،أو على علم من هللا ب حال ي،

( )43ثَلَ َمُ يَثْلِ ُمُ ثُل َْمةً َسر  ،ومنُ ثلمة القدح اليت هني عن الشرب منَهاَ ،ما جاء
ِف َتاب اْلشربة من سنن أيب داود ،والثلمة النقص ِف الشيء املعنوي.

أهل لذلك ،فلِ َم تنصحون ي على ما أعطان ي هللا تعال ى؟
يعلم أن ي ٌ
قال تعال ى مبينًا َّ
دليَل على ُح ْسن حالة ال ُم ْعطَى:
أن عطاء ليس ً

()44

ك ِمن قَ ْبلِ ُِ ِمن الْ ُقر ِ
{أ ََولَ ْم يَ ْعلَ ْم أ َّ
َن َّ
ون َم ْن ُه َو أَ َشد ِم ْنُُ قُ َّوًة
اّللَ قَ ْد أ َْهلَ َ ْ
َ ُ
وأَ َْثَ ر ج معا} ،فما ال مانع من إهَلك قارون ،مع م ِ
ض ِي عادتنا وسنتنا
َ ُ َ ًْ
ُ
إبهَلك من هو مثلُ وأعظم ،إذ فعل ما يوجب ال َهَلك؟

َل َع ْن ذُنُوبِ َِه ُم ال ُْم ْج ِرُمو َن} ،بل يعاقبَهم هللا ويعذب َهم على ما
{والَ يُ ْسأ ُ
َ
يعلمُ منَهم ،فَهم وإن أثبتوا ْلنفسَهم حالةً حسنة ،وشَهدوا ل َها
دافعا عنَهم من العذاب
ِبلنجاة ،فليس قول َهم ً
مقبوال ،وليس ذلك ً

شيئًاْ ،لن ذنوب َهم غي خفية ،فإنكارهم ال م حل لُ ،فلم يزل قارون
( )44قال ابن القيم ِف زاد ال معاد ( :)434/2وليحذر َل ال حذر من طغيان "أن"
و"يل" و"عندي" ،فإن هذ اْللفاظ الثَلثة ابتلي ب َها إبليس وفرعون وقارون:
ف {أن خي منُ} [اْلعراف ]12 :إلبليس ،و{[أليس] ل ي م ْل ُ ِ
ص َر}
ك م ْ
ُ
[الزخرف ]51 :لفرعون ،و{إن ما أوتيتُ على علم عندي} لقارون .وأحسن ما
ضعت "أن" ِف قول العبد :أن العبد ال مذنب ال مخطئ ال مستغفر ال معرتف،
ُو ْ
ون حو ؛ و"يل" ِف قولُ :ل ي الذنب ،ول ي ال جرم ،ول ي ال مسكنة ،ول ي الفقر
وع ْمدي ،وَل
وه ْزل ي ،وخطئيَ ،
والذل؛ و"عندي" ِف قولُ« :اغفر ل ي ِج ِديَ ،
ذلك عندي»َ[ .ما ِف حديث أيب موسى املخرج ِف صحيح مسلم]

مستمرا على عناد وبغيُ وعدم قبول نصيحة قومُ ،فَ ِر ًحا بَ ِط ًرا ،قد
ًّ
وغر ما أوتيُ من اْلموال.
نفسَُّ ،
أعجب ْتُ ُ

ال الَّ ِ
{فَ َخرج َعلَى قَ وِم ُِ ِِف ِزينَتِ ِ
ت لَنَا
ذ
ق
ُ
َ
َ
ين يُ ِري ُدو َن الْ َحيَا َة الدنْ يَا ََيلَْي َ
ْ
ََ
َ
ِمثْل ما أُوتِي قَارو ُن إِنَُّ لَ ُذو ح ٍظ َع ِ
ال الَّ ِذين أُوتُوا ال ِ
ٍ
ْم
ل
ْع
ق
و
)
79
(
يم
ظ
َ
َ
ََ َ ُ ُ
َ
َ
َ
َ
وي لَ ُكم ثَواب َِّ
اّلل َخي ر لِمن آمن و َع ِمل ِ
الصابُِرو َن
اها إَِّال َّ
صال ًحا َوَال يُلَ َّق َ
ٌْ َ ْ َ َ َ َ َ
َْ ْ َ ُ
ِِ ِ ِ
ض فَما ََا َن لَُُ ِمن فِئَ ٍة ي ْنصرونَُُ ِمن ُد ِ
ون
ْ
( )80فَ َخ َس ْفنَا بُ َوب َدا ِر ْاْلَ ْر َ َ
ْ َ ُُ
ِ
َِّ
َّ ِ
ِ
ين تَ َمن َّْوا َم َكانَُُ ِِب ْْلَ ْم ِ
س
ين (َ )81وأ ْ
َصبَ َح الذ َ
اّلل َوَما ََا َن م َن ال ُْم ْن تَص ِر َ
الر ْز َق لِمن ي َشاء ِمن ِعب ِ
يَ ُقولُو َن َويْ َكأ َّ
َن َّ
اد ِ َويَ ْق ِد ُر لَ ْوَال أَ ْن َم َّن
سُ
ط ِ ََْ ُ ْ َ
اّللَ يَ ْب ُ
َّ
ف بِنَا َويْ َكأَنَُُّ َال يُ ْفلِ ُح الْ َكافِ ُرو َن (})82
اّللُ َعلَْي نَا لَ َخ َس َ
{فَ َخرج} ذات يوم ِ ِ ِ
أرفع ما يكون من أحوال
{ِف ِزينَتُ} ،أي :ب حالة َ
ََ
جمل نأعظم ما
دنيا  ،قد َان لُ من اْلموال ما َان ،وقد استعد وت َّ

ي مكنُ ،وتلك الزينة ِف العادة من مثلُ تكون هائلة ،جُمعت زينة الدنيا

وزْه َرتَ َها وب َهجتَها وغَضارت َها وفخرها ،فرمق ْتُ ِف تلك ال حالة العيون،
َ
()45
ت زينتُُ النفوس )46(،فانقسم فيُ
ْ
ومألت بَِّزتُُُ القلوب ،وا ْختَ لَبَ ْ
الناظرون قسمنيَ ،ل تكلم ب حسب ما عند من ال َهمة والرغبة:

( )45البِ َّزة بكسر الباء اهليئة.
( )46أي :خدع ْتَها.

ف {قَ َ َّ ِ
ين يُ ِري ُدو َن الْ َحيَا َة الدنْ يَا} ،أي :الذين تعلقت إرادت َهم فيَها،
ال الذ َ

وصارت منتَهى رغبتَهم ،ليس ل َهم إرادة ِف سواها:

{َي لَي َ ِ
ِ
ارو ُن} من الدنيا ومتاعَها وزهرت َها.
َ ْ
ت لَنَا مثْ َل َما أُوت َي قَ ُ

{إِنَُُّ لَ ُذو َح ٍظ َع ِظ ٍيم} ،وص َدقوا :إنُ لذو حظ عظيم ،لو َان اْلمر
دار أخرى ،فإنُ قد أعطي
منتَهيًا إل ى رغبات َهم ،وأنُ ليس وراء الدنيا ٌ
منَها ما بُ غايةُ التنعم بنعيم الدنيا ،واقتدر بذلك على ج ميع مطالبُ،
فصار هذا :ال َّ
العظيم ،ب حسب ه متَهمَّ ،
ت هذا
حظ
وإن ه مةً َج َعلَ ْ
َ
غايةَ ُمر ِادها ومنتَهى مطلبَها ،لَ ِم ْن أدن ى ال َهمم وأسفلَها وأدنها ،وليس
ٍ
صعود إل ى ال مرادات العالية وال مطالب الغالية.
ل َها أدن ى

{وقَ َ َّ ِ
ِ
ْم} ،الذين عرفوا حقائق اْلشياء ،ونظروا إل ى
َ
ال الذ َ
ين أُوتُوا الْعل َ
ِبطن الدنيا ،حني نظر أولئك إل ى ظاهرها:

{ويْ لَ ُكم} ِ
متوجعني م ما ت منَّوا ْلنفسَهم ،راثِني ل حال َهم ،منكرين
َ ْ
ل مقال َهم:
{ثَواب َِّ
اّلل} العاجل ،من لذة العبادة وم حبتُ ،واإلنبة إليُ ،واإلقبال
َ ُ
عليُ؛ ِ
واآلج ُل من ال جنة وما فيَها ،م ما تشتَهيُ اْلنفس وتَ لَذ اْلعني.

{خي ر} من هذا الذي ت منيتم ِ
ورغ ْبتم فيُ ،فَهذ حقيقة اْلمر ،ولكن
ٌَْ
ما َل َمن يعلم ذلك يُ ْؤثر اْلعلى على اْلدن ى ،فما يُلَ َّقى ذلك ويوفَّق
لُ:

{إَِّال َّ ِ
سوا أنفسَهم على طاعة هللا ،وعن معصيتُ،
الصاب ُرو َن} الذين َحبَ ُ
وعلى أقدار ال ُم ْؤل مة ،وصربوا على جواذب الدنيا و َش ََهوات َها أ ْن
تُ ْشغلَهم عن رب َهم ،وأن تَ ُحول بينَهم وبني ما ُخلقوا لُ ،فَهؤالء الذين
يؤثرون ثواب هللا على الدنيا الفانية.

انتَهت بقارون حالةُ البغي والفخر ،وازَّيَّنَت الدنيا عند  ،وَثر ب َها
فلما
ْ

العذاب:
إعجابُُ ،بَغَتَُُ
ُ

ِ
ِ
اء ِمن جنس عملُ ،فكما رفع نفسُ
{فَ َخ َس ْفنَا بُِ َوبِ َدا ِر اْلَ ْر َ
ض} ،جز ً
على عباد هللا ،أنزلُ هللا أسفل سافلني ،هو وما اغرت بُ ،من دار وأاثثُ

ومتاعُ.

()47

مرفوعا« :بينما رجل ي مشي [يتبخرت] ِف
( )47أخرج الشيخان من حديث أيب هريرة
ً
ِ
ِ
َّ
ف هللا بُ،
س َ
نفسُ ،مرج ٌل ُج َّمتَُ ،إذ َخ َ
ُحلة [ي ُجر إز َار من ال ُخيََلء] ،تُ ْعجبُُ ُ

ِ
صبة ،وخدم ،وجنود.
{فَ َما ََا َن لَُُ م ْن فِئَ ٍة} ،أي :ج ماعةُ ،
وع ْ
ون َِّ
{ي ْنصرونَُُ ِمن ُد ِ
اّلل وما ََا َن ِمن الْم ْن تَ ِ
ِ
ين} ،أي :جاء العذاب،
ر
ص
ََ
ْ
َ ُ
َ
َ ُُ
فما نُصر وال انتصر.

َّ ِ
ين تَ َمن َّْوا َم َكانَُُ ِِبْلَ ْم ِ
س} ،أي :الذين يريدون ال حياة
{وأ ْ
َ
َصبَ َح الذ َ
ت لَنَا ِمثْل ما أُوتِ
ارو ُن} [.]79
ق
ي
َ
{َي لَْي َ
الدنيا ،الذين قالواَ :
ََ َ ُ
{يَ ُقولُو َن} متوجعني ومعتربين وخائفني من وقوع العذاب ب َهم:
َّ ()48
الرْز َق لِمن ي َشاء ِمن ِعب ِ
َّ
اد ِ َويَ ْق ِد ُر} ،أي :يضيِق
ب
ي
اّلل
{ويْ َكأَن
سُ
ْ
َ
ط ِ ََْ ُ ْ َ
َ
َ
ُ
فعلِ ْمنا حينئذ َّ
دليَل على
أن بسطَُ لقارون ليس ً
الرزق على من يشاءَ ،
خي فيُ ،وأننا غالطون ِف قولنا{ :إِنَُُّ لَ ُذو َح ٍظ َع ِظ ٍيم}.

فَهو يتجلجل [ِف اْلرض] إل ى يوم القيامة» ،وقد جزم بعض أهل العلم أنُ

قارون ،راجع :فتح الباري (.)260/10
{ويْ َكأَ َّن} :قال جماهد :أمل تعلم .وقال قتادة :أمل تر .وقال الفراء :هي َلمة
(َ )48
تقرير َقول الرجل :أما ترى إىل صنع هللا وإحسانُ .وعن احلسن :أنُ َلمة

ابتداء ،تقدير  :أن هللا يبسط الرزق .وقيل :هو تنبيُ مبنزلة أال .وقال اخلليل:
"وي" مفصولة من "َأن" ومعناها التعجب ،وذلك أن القوم تندموا فقالوا :وي!

و{لَ ْوَال أَ ْن َم َّن َّ
اّللُ َعلَْي نَا} ،فلم يعاقبنا على ما قلنا ،فلوال فضلُ ومنتُ:
هَلك قارون عقوبةً لُ ،وعربًة وموعظ ًة لغي ،
ف بِنَا} ،فصار ُ
{لَ َخ َس َ
وتغي فكرهم اْلول.
معت َيف نَ ِدمواَّ ،
حت ى إن الذين غَبَطو  ،س َ
{ويْ َكأَنَُُّ َال يُ ْفلِ ُح الْ َكافِ ُرو َن} ،أي :ال ِف الدنيا وال ف ي اآلخرة.
َ

متندمني على ما سلف منَهم و"َأن" معنا  :أظن ذلك وأقدر َ ،ما تقول َأن:
الفرج قد أاتك أي أظن ذلك وأقدر  ...انظرََ :لم اإلمام البغوي ِف تفسي .

احللقة الرابعة عشرة

الدار ِ
اآلخرةُ نَجعلَُها لِلَّ ِ
ين ال يُ ِري ُدو َن ُعلُ ًّوا فِ ي اْلَ ْر ِ
ادا
ذ
{تِل َ
ض َوال فَ َس ً
ْك َّ ُ َ ْ َ َ
َ
والْعاقِبةُ لِل ِ
ني (})83
ْمتَّق َ
َ َ َ ُ
ل ما ذَر تعال ى قارون وما أوتيُ من الدنيا ،وما صار إليُ عاقبةُ أمر ،
وأن أهل العلم قالوا{ :ثَواب َِّ
اّلل َخي ر لِ
آم َن َو َع ِم َل
ن
م
ْ
َ ُ
ٌ َْ َ
صالِ ًحا} [ ،]80رغَّب تعال ى ِف الدار اآلخرة ،وأخرب ِبلسبب
َ
ال موصل إليَها ،فقال:
الدار ِ
{تِ
َّ
أخربت ب َها رسلُُ،
ْك
ل
اآلخ َرةُ} الت ي أخرب هللا ب َها ِف َتبُ ،و ْ
َ
ُ
َل نعيم ،واندفع عنَها َل ِ
مكدر ِ
ومنغص.
ت َّ
اليت قد جَ َم َع ْ
دارا وقر ًارا.
{نَ ْج َعلُ ََها} ً
{لِلَّ ِذين َال ي ِري ُدو َن عُلًُّوا فِ
ِ
َ
ادا} ،أي :ليس ل َهم إرادة،
ف
ال
و
ض
ر
ْل
ا
ي
َ
َ
سً
َ ُ
ْ َ َ
العمل للعلو ف ي اْلرض على عباد هللا ،والتكب ُر عليَهم وعلى
فكيف
ُ

ال حق؟

شامل ل جميع ال معاصي ،فإذا َانوا ال إراد َة ل َهم
{وَال فَ َس ً
َ
ادا} ،وهذا ٌ

ِف العلو ِف اْلرض واإلفساد ،لزم من ذلك :أ ْن تكون إرادت َهم مصروفة
واالنقياد
التواضع لعباد هللا
الدار اآلخرة ،وحالَُهم
َ
إل ى هللا ،وقَ ْ
َ
ص ُدهم َ
والعمل الصال ح .وهؤالء هم ال متقون الذين ل َهم العاقبة ،ول َهذا
للحق
َ
قال:

{وال َْعاقِبَةُ} ،أي :حالة الفَلح والنجاح اليت تستقر وتستمر لِ َمن اتقى
َ

هللا تعال ى .وغيهم ،وإن حصل ل َهم بعض الظَهور والراحة ،فإنُ ال
يطول وقتُ ،ويزول عن قريب.

وعُلم من هذا ال حصر ِف اآلية الكري مة :أن الذين يريدون العلو ف ي

نصيب ،وال ل َهم منَها
اْلرض ،أو الفساد ،ليس ل َهم ِف الدار اآلخرة
ٌ

نصيب.

{من جاء ِِبلْ حسن ِة فَ لَُ َخي ر ِ
لسيِئَ ِة فََل ي جزى الَّ ِ
ِ
ين
ذ
ِب
اء
ج
ن
م
و
ا
َه
ن
م
َّ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ ْ َ َ َ ََ ُ ْ ٌ
َ
َ
َ
السيِئَ ِ
ات إَِّال َما ََانُوا يَ ْع َملُو َن (})84
َع ِملُوا َّ
ي خرب تعال ى عن مضاعفة فضلُ ،وت مام عدلُ ،فقال:
اء ِِبلْ َح َسنَ ِة}َ ،ش َر َط فيَها أن أيت ي ب َها العاملْ ،لنُ قد يعملَها،
َ
{م ْن َج َ
ولكن يقرتن ب َها ما ال تُقبل منُ أو يبطلَها ،فَهذا ل م ي جئ ِبل حسنة.
اسم ٍ
جنس يشمل ج ميع ما أمر هللا بُ ورسولُُ ،من اْلقوال
وال حسنةُ :
واْلعمال الظاهرة والباطنة ،ال متعلقة ب حق هللا تعال ى وحق عباد .

{فَ لَُُ َخ ْي ٌر ِم ْن ََها} ،أي :أعظم وأجل ،وف ي اآلية اْلخرى{ :فَ لَُُ َع ْش ُر
أ َْمثَالِ ََها} [اْلنعام ،]160 :هذا التضعيف للحسنة ،ال بد منُ .وقد
{و َّ
اّللُ
يقرتن بذلك من اْلسباب ما تزيد بُ ال مضاعفةَ ،ما قال تعاىلَ :
يَِ
ف لِمن ي َشاء و َّ ِ ِ
يم} [البقرة ،]261 :ب حسب حال
ُ
اّللُ َواس ٌع َعل ٌ
ضاع ُ َ ْ َ ُ َ
()49
العامل وعملُ ،ونفعُ وم حلُ ومكانُ.
( )49حال العامل مثالُ ِف التصدق مببلغ معني ،فالفعل واحد ،واْلجر خيتلف حسب
العامل ،فَهو من فقي جل ما ميلك ومن غين شيء ال يبايل بُ .وأما العمل فينظر
إىل مستوى اإلتقان واملتابعة ِف أدائُ .وأما النفع ،فقد يتعدى النفع إىل مَليني،

لسيِئَ ِة} ،وهي َل ما ن َهى الشارع عنُ ،نَ َْه َي ت حري ٍم.
اء ِِب َّ
َ
{وَم ْن َج َ

َّ ِ
السيِئَ ِ
ات إَِّال َما ََانُوا يَ ْع َملُو َن}َ ،قولُ تعاىل:
ين َع ِملُوا َّ
{فََل يُ ْج َزى الذ َ
ِ
ِ
لسيِئَ ِة فَ ََل يُ ْج َزى إَِّال
اء ِِب َّ
َ
اء ِِبلْ َح َسنَة فَ لَُُ َع ْش ُر أ َْمثَال ََها َوَم ْن َج َ
{م ْن َج َ
ِمثْ لَ ََها َو ُه ْم َال يُظْلَ ُمو َن} [اْلنعام.]160 :

وقد ال يتعدى إىل غي العامل .وأما حملُ فكأنُ أراد الزمانْ ،لن املؤلف اإلمام
أتى بذَر املكان بعد  ،فأما الزمان :فليست العمرة ِف شَهر شعبان َالعمرة ِف
شَهر رمضان .وأما مكانُ فليست الصَلة ِف املساجد َالصَلة ِف املسجد
احلرام .وهللا أعلم.

{إِ َّن الَّ ِ
ك الْ ُقرآ َن لَراد َك إِلَ ى مع ٍ
اد قُل ربِ
َ
اء
ج
ن
م
م
ل
ع
أ
ي
ي
ل
ع
ض
ر
ف
ي
ذ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َْ
َ
ُ
ْ َ
َ
ض ََل ٍل ُمبِ ٍ
ك
ت تَ ْر ُجو أَ ْن يُ ْل َقى إِلَْي َ
ِِبلْ َُه َدى َوَم ْن ُه َو فِ ي َ
ني (َ )85وَما َُ ْن َ
ك فَ ََل تَ ُكونَ َّن ظَ َِهيا لِ ْل َكافِ
ال ِ
اب إَِّال ر ْح مةً ِم ْن ربِ
ِ
ين (َ )86وَال
ر
ت
ْك
َ
َ
ُ
َ
َ َ
َ
ً
ت َِّ
ك َعن آَي ِ
ك َوَال تَ ُكونَ َّن
اّلل بَ ْع َد إِ ْذ أُنْ ِزلَ ْ
ك َوا ْدعُ إِلَ ى َربِ َ
ت إِلَْي َ
يَ ُ
صدنَّ َ ْ َ
ِمن الْم ْش ِرَِني ( )87وَال تَ ْدع مع َِّ
اّلل إِلَ ًَها آ َخ َر َال إِلََُ إَِّال ُه َو َُل َش ْي ٍء
َ ُ َ
ُ ََ
َ
ك إَِّال َو ْج ََهُُ لَُُ الْ ُح ْك ُم َوإِلَْي ُِ تُ ْر َج ُعو َن (})88
َهالِ ٌ
ِ
ك الْ ُق ْرآ َن} ،أي :أنزلُ ،وفرض فيُ اْلحكام،
ض َعلَْي َ
{إِ َّن الَّذي فَ َر َ
وبني فيُ ال حَلل وال حرام ،وأمرك بتبليغُ للعال مني ،والد ِ
عوة ْلحكام
ج ميع ال مكلَّفني ،ال يليق ب حكمتُ أن تكون ال حياةُ هي احلياة الدنيا
باد ويعاقبوا ،بل ال بد أن ي ر َّدك إل ى ٍ
ِ
معاد،
فقط ،من غي أن يُ َ
ثاب الع ُ ُ
َُ
بينت
جازى فيُ ال محسنون إبحسان َهم ،وال مسيئون ب معصيتَهم ،وقد َ
ي َ
وأوضحت ل َهم ال منَهج ،فإن تَبِعُوك ،فذلك حظَهم
ل َهم ال َهدى،
َ

جئت بُ من ال َهدى،
وسعادت َهم؛ وإن أبوا إال عصيانك وال َق ْد َح ب ما َ

وتفضيل ما معَهم من الباطل على ال حق ،فلم يبق للمجادلة مَ َحلٌّ،
َ

ول م يبق إال ال مجازاة على اْلعمال من العالِ م ِبلغيب والشَهادة،
وال ُم ِح ِق وال ِ
مبطل .ول َهذا قال:

ض ٍ
ِ
َلل ُمبِ ٍ
ني} ،وقد عُلم
اء ِِبلْ َُه َدى َوَم ْن ُه َو ِِف َ
{قُ ْل َرب ي أَ ْعلَ ُم َم ْن َج َ
أن رسولُ هو ال مَهتدي ال َهادي ،وأن أعداء هم الضالون ال مضلون.

ت تَ رجو أَ ْن ي ْل َقى إِلَي َ ِ
اب} ،أي :ل م تكن ِ
متحرًَي لنزول
ْ
ك الْكتَ ُ
{وَما َُ ْن َ ْ ُ
ُ
َ
ِ
ًّ
متصد ًَي.
مستعدا لُ ،وال
هذا الكتاب عليك ،وال
ك} ،بك وِبلعباد ،فأرسلك ب َهذا الكتاب الذي َرِح َم
{إَِّال َر ْح َمةً ِم ْن َربِ َ
الكتاب
بُ العالَ مني ،وعلَّمَهم ما ل م يكونوا يعلمون ،وزََّاهم وعلَّمَهم
َ
لمت أنُ أنزل
وال حكمة ،وإن َانوا ِمن قَ ْب ُل لفي ضَلل مبني ،فإذا ع َ
ت َّ
أن ج ميع ما أمر بُ ون َهى عنُ فإنُ رح مة
إليك رح مةً منُ ،علم َ
وفضل من هللا ،فَل يكن ِف صدرك حرج من شيء منُ ،وتَظُ َّن َّ
أن
أصلح وأنفع:
م خالَِفُ
َ

ِ ِ
ين} ،أيُ :م ِعينًا ل َهم على ما هو من ُش َع ِ
ب
{فَ ََل تَ ُكونَ َّن ظَ َِه ًيا ل ْل َكاف ِر َ
َُ ْف ِرهم ،ومن ج ملة مظاهرت َهم :أ ْن يُقال ِف شيء منُ :إنُ خَلف
ال حكمة وال مصلحة وال منفعة.

()50

ت َِّ
ك َعن آَي ِ
ك} ،بل أَبْلِ ْغَها وأَنِْف ْذها،
اّلل بَ ْع َد إِ ْذ أُنْ ِزلَ ْ
ت إِلَْي َ
{وال يَ ُ
صدنَّ َ ْ َ
َ
وال ِ
تبال ب مكرهم وال يَ ْخ َدعُنَّك عنَها ،وال تتَّبِ ْع أهواءهم.

ك} ،أي :اجعل الدعوة إل ى ربك منتَهى قصدك وغايةَ
{وا ْدعُ إِ َىل َربِ َ
َ
ضُ ،من ٍ
معة ،أو مواف ِ
رَيء ،أو س ٍ
قة
عملك ،فكل ما خالف ذلك فارف ْ
أهل الباطلَّ ،
أغر ِ
اض ِ
فإن ذلك دا ٍع إل ى الكون معَهم ،ومساعدت َهم
على أمرهم ،ول َهذا قال:

ِ
ِ
ني} ،ال ِف شرََهم ،وال ِف فروعُ و ُش َعبُِ الت ي
{وَال تَ ُكونَ َّن م َن ال ُْم ْش ِرَ َ
َ
هي ج ميع ال معاصي.

( )50وهذا يقع ِف زماننا َثيا ،وِف الغرب خاصة ،حيث يقول بعض املنتسبني إىل
اإلسَلم :احلدود ال تناسب هذا الزمان املتقدم ،واحلجاب ال يناسبنا ،وشَهادة
املرأة ال ينبغي أن تعدل نصف شَهادة الرجل ،وينبغي أن يكون للمرأة حق
الطَلق والتعدد ،إىل غي ذلك من الطامات ،وصار يقال ملن جدد سنة مَهجورة
ِف حملَها املشروع :هذا ليس من احلكمة ،نسأل هللا العافية والسَلمة.

{وال تَ ْدع مع َِّ
آخ َر} ،بل أخلص هلل عبادتك ،فإنُ
اّلل إِلَ ًَها َ
ُ ََ
َ

ب ويُ ْعبَ َد ،إال هللا
َ
{ال إِلََُ إَِّال ُه َو} ،فَل أحد يستحق أن يُ ْؤلََُ ويُ َح َّ
الكامل الباقي الذي:
ض َم ِح ًَّل
ك إَِّال َو ْج ََهُُ} ،وإذا َان َل شيء هال ًكا ُم ْ
{ َُل َش ْي ٍء َهالِ ٌ
ِ
وفساد ن َهايتَها.
سوا  ،فعبادة ال َهالك الباطل ِبطلةٌ ببطَلن غايتَها،

{لَُُ ال ُح ْك ُم} ف ي الدنيا واآلخرة.

{وإِلَْي ُِ} ،ال إل ى غي {تُ ْر َجعُو َن} ،فإذا َان ما سوى هللا ِبط ًَل هال ًكا،
َ
وهللا هو الباقي ،الذي ال إلُ إال هو ،ولُ ال حكم ِف الدنيا واآلخرة،
عقل:
وإليُ مرجع ال خَلئق َلَِهم ،ليُجا ِزيََهم نأعمال َهمَّ ،
تعني على من لُ ٌ
ويعمل ل ما ِ
يقربُ ويُ ْدنِيُ ،ويَ ْح َذ َر ِمن
أ ْن يَ ْعبُ َد هللا وحد ال شريك لُ،
َ
ِ ِ
ِ
غي ٍ
اتئب ،وال ُم ْقلِ ٍع عن خطئُ
َس َخطُ وعقابُ ،وأن يُ ْقد َم على ربُ َ
وذنوبُ.
دائما أب ًدا.
ت م تفسي سورة القصص وهلل ال حمد والثناء وال مجد ً

()51

( )51انتَهى من إعداد والتعليق عليُ :موسى الطويل ،مستغفرا ربُ ،مصليا ومسلما
على النيب واآلل واْلصحاب ضحى اْلحد التاسع من شَهر صفر عام .1439

