
( فَ َلمَّا َجاءهممم اْْلَقُّ ِمْن 75ُّمُّْرِِمنَي )ُثمَّ بَ َعثْ َنا ِمن بَ ْعِدِهم مُّوَسى َوَهارموَن ِإََل ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه بِآيَاتَِنا فَاْسَتْكبَ رموْا وََكانموْا قَ ْوًما )  
( قَالموْا 77ِلْلَحقِ  َلمَّا َجاءكمْم َأِسْحٌر َهَذا َواَل ي مْفِلحم السَّاِحرموَن )( قَاَل مموَسى أَتقمولموَن 76ِعنِدنَا قَالموْا ِإنَّ َهَذا َلِسْحٌر مُِّبنٌي )

 ( َوقَاَل ِفْرَعْونم ائْ تموِن 78ا ِبمْؤِمِننَي )َأِجْئتَ َنا لِتَ ْلِفتَ َنا َعمَّا َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاءنَا َوَتكموَن َلكمَما اْلِكْْبِيَاء ِف اأَلْرِض َوَما ََنْنم َلكممَ 
( فَ َلمَّا أَْلَقوْا قَاَل مموَسى َما ِجْئتمم بِِه 80( فَ َلمَّا َجاء السََّحَرةم قَاَل ََلمم مُّوَسى أَْلقموْا َما أَنتمم مُّْلقموَن )79ِبكملِ  َساِحٍر َعِليٍم )

قُّ اَّللَّم اْْلَقَّ ِبَكِلَماتِِه َوَلْو َكرَِه اْلممْجرِمموَن )( وَ 81السِ ْحرم ِإنَّ اَّللََّ َسيمْبِطلمهم ِإنَّ اَّللََّ اَل يمْصِلحم َعَمَل اْلممْفِسِديَن ) ( َفَما آَمَن 82ُيِم
( 83)  ِف اأَلْرِض َوِإنَّهم َلِمَن اْلممْسرِِفنيَ ِلمموَسى ِإالَّ ذمر ِيٌَّة مِ ن قَ ْوِمِه َعَلى َخْوٍف مِ ن ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِهْم َأن يَ ْفِتنَ همْم َوِإنَّ ِفْرَعْوَن َلَعالٍ 

َنًة لِ ْلَقْوِم  ( فَ َقالموْا َعَلى اَّللَِّ 84َوقَاَل مموَسى يَا قَ ْوِم ِإن كمنتمْم آَمنتمم بِاَّللَِّ فَ َعَلْيِه تَ وَكَّلموْا ِإن كمنتمم مُّْسِلِمنَي ) تَ وَكَّْلَنا رَب ََّنا اَل ََتَْعْلَنا ِفت ْ
آ ِلَقْوِمكمَما ِبِْصَر ب ميموتًا َواْجَعلموْا 86اْلَكاِفرِيَن ) ( َوَنِ َنا ِبَرْْحَِتَك ِمَن اْلَقْومِ 85الظَّاِلِمنَي ) َنا ِإََل مموَسى َوَأِخيِه َأن تَ بَ وَّ ( َوَأْوَحي ْ

ِر اْلممْؤِمِننَي ) َلًة َوَأِقيمموْا الصَّاَلَة َوَبشِ  نْ َيا ( َوقَاَل مموَسى رَب ََّنا ِإنََّك آتَ ْيَت ِفْرَعْوَن َوَمألهم زِينَ 87ب ميموَتكمْم ِقب ْ ًة َوَأْمَوااًل ِف اْْلََياِة الدُّ
( قَاَل َقْد 88يَ َرومْا اْلَعَذاَب األَلِيَم ) رَب ََّنا لِيمِضلُّوْا َعن َسِبيِلَك رَب ََّنا اْطِمْس َعَلى َأْمَواَلِِْم َواْشدمْد َعَلى ق ملموِِبِْم َفاَل ي مْؤِمنموْا َحّتَّ 

( َوَجاَوْزنَا بَِبِِن ِإْسَرائِيَل اْلَبْحَر فَأَتْ بَ َعهمْم ِفْرَعْونم َوجمنمودمهم 89تَ تَِّبَعآنِ  َسِبيَل الَِّذيَن اَل يَ ْعَلمموَن ) أمِجيَبت دَّْعَوتمكمَما فَاْسَتِقيَما َوالَ 
( آآلَن َوَقْد 90ْسَرائِيَل َوأَنَْا ِمَن اْلممْسِلِمنَي )بَ ْغًيا َوَعْدًوا َحّتَّ ِإَذا َأْدرََكهم اْلَغَرقم قَاَل آَمنتم أَنَّهم ال ِإلَِه ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت بِِه بَ نمو إِ 

( فَاْليَ ْوَم ن مَنجِ يَك بَِبَدِنَك لَِتكموَن ِلَمْن َخْلَفَك آيًَة َوِإنَّ َكِثريًا مِ َن النَّاِس َعْن آيَاتَِنا 91َعَصْيَت قَ ْبلم وَكمنَت ِمَن اْلممْفِسِديَن )
 ( . (92َلَغاِفلموَن )

 [ . 92 -75] يونس : 
------------ 

كنوح، وهود، وصاحل، ولوط، وشعيب، صلوات هللا وسالمه عليهم وعلى أي : من بعد تلك الرسل ،  ( ُثمَّ بَ َعثْ َنا ِمن بَ ْعِدِهم ) 
 سائر أنبياء هللا أمجعني.

 ابن عمران، أفضل أنبياء بين إسرائيل، وأحد أويل العزم من الرسل. (مُّوَسى ) 
 ؟؟؟ (َوَهارموَن ) 
 وهو ملك مصر يف زمن موسى. (ِإََل ِفْرَعْوَن )  

 أي: قومه. (َوَمَلِئِه ) 
  : وال خيص قوله : ومالئه باإلشراف ، بل هي عاّمة لقوم فرعون شريفهم ومشروفهم.قال أبو حيان 
  : صهم بالذكر أي أشراف قومه الذين حيتمعون على رأي فيمألون العني رواء والنفوس جاللة وهباء ، وختصيقال اآللوسي

 ت .ة الكل إليهم يف النوازل وامللماألصالتهم يف إقامة املصاحل واملهمات ومراجع
 أي : حبججنا وبراهيننا .( آيَاتَِنا ) ب 

ُمَعذِِّبنَي َقْد َجاَءتْ ُهْم ُرُسُلُهْم بِاْلبَ يَِّناِت( أي: باحلجج على صدقهم فيما أخربوهم به، كما قال تعاىل )َوَما ُكنَّا كما قال تعاىل ) ول
َها قَائٌِم َوَحِصيٌد َوَما ظََلمْ  َعَث َرُسوال( وقال تعاىل )َذِلَك ِمْن أَنْ َباِء اْلُقَرى نَ ُقصُُّه َعَلْيَك ِمن ْ  َناُهْم َوَلِكْن ظََلُموا أَنْ ُفَسُهم(.َحَّتَّ نَ ب ْ

ت(؛ ألهنا شهادات قوم عدول ال ترتك يف احلق البينة هي احلجة القاطعة اليت ال ترتك يف احلق لبًسا، ومنه )البينات يف الشهادا -
لبًسا، فالبينات: احلجج الواضحة البينة اليت ال ترتك يف احلق لبًسا. ومعىن )البينات( هنا على التحقيق: املعجزات؛ ألن هللا ما 

 للمعجزات للرسل هي اثثابة أرسل نبيًّا قط إال ومعه معجزة تُقارب التحدِّي، يعجز عنها اخللق، فتثبت هبا نبوته؛ ألن إثبات هللا



قوله هلم: أنتم صادقون يف خربكم عين. فهي تصديق من هللا هلم؛ ألنه ما خرق هلم العادة وقت التحدي وجاء هبذا العلم اخلارق 
َي ُمْعجِ  َزة؛ ألن الذي ال يقدر عليه غريه إال ومعناه عنده: أنت صادق يا عبدي فيما تنقل َعيّن. فهو تصديق من هللا، ولذا سُِّ

 املعجزة فعل خارق حيصل عند التحدي ال يقدر عليه البشر. )الشنقيطي(.
 ( أي : استكربوا عن اتباع احلق واالنقياد له .فَاْسَتْكبَ رموْا ) 
 . اَب والنكالَ مجُع اجملرِم، واجملرُم مرتكُب اجلرميِة، واجلرميُة: الذنُب الذي يستحقُّ صاحُبه العذ( وََكانموْا قَ ْوًما ُّمُّْرِِمنَي ) 
من العصا واليد وغريها  ، يعين فلما جاء فرعون وقومه احلق الذي جاء به موسى من عند هللا(  فَ َلمَّا َجاءهممم اْْلَقُّ ِمْن ِعنِدنَا )

 من اآليات .
ِبنٌي 106)قَاَل ِإن ُكنَت ِجْئَت ِبآيٍَة فَْأِت هِبَا ِإن ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقنَي كما قال تعاىل يف األعراف )  ( فَأَْلَقى َعَصاُه فَِإَذا ِهَي ثُ ْعَباٌن مُّ

 ( .( َونَ زََع يََدُه فَِإَذا ِهَي بَ ْيَضاء لِلنَّاِظرِيَن 107)
بَ ْيَضاء لِلنَّاِظرِيَن( هذه آية أخرى ودليل باهر على قدرة هللا الفاعل املختار، وصدق من جعل له معجزة، وذلك أن هللا قوله ) 

خل يده يف جيب درعه، فإذا أدخلها وأخرجها، خرجت بيضاء ساطعة كأهنا قطعة قمر، هلا ملعان تتألأل كالربق تعاىل أمره أن يد
 اخلاطف.

 .قوله )للناظرين( أي بياضاً يراه الناظرون رؤية تعجب من بياضها 
 ُسوٍء( أي: من غري بَ َرص وال مرض. كما قال تعاىل يف سورة النمل )َوأَْدِخْل يََدَك يف َجْيِبَك خَتْرُْج بَ ْيَضاء ِمْن َغرْيِ 

 كأهنا مصباح، فعلم موسى أنه قد لقي ربه.  -واّلّل  -قال احلسن البصري: أخرجها 
 قال ابن عطية: و" اجليب " الفتح يف الثوب لرأس اإلنسان . 
 :وهذه العصا كان فيها أربع آيات 

 أواًل: أنه يلقيها فتكون حية تسعى، مث يأخذها فتعود عصا.
 : أنه يضرب هبا احلجر فينفجر عيوناً.ثانياً 

 ثالثاً: أنه ضرب هبا البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.
 رابعاً: أنه ألقاها حني اجتمع إليه السحرة، وألقوا حباهلم وعصيهم، فألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون.

 د .ء به موسى سحر مبني يعرفه كل أحيعين أن هذا الذي جا( قَالموْا ِإنَّ َهَذا َلِسْحٌر مُِّبنٌي )  
ِبنٌي ) ا َجاءتْ ُهْم آيَاتُ َنا ُمْبِصَرًة قَالُوا َهَذا ِسْحٌر مُّ َها أَنُفُسُهْم ظُْلماً َوُعُلّواً فَانظُْر َكْيَف  13كما قال تعاىل )فَ َلمَّ َقَنت ْ ( َوَجَحُدوا هِبَا َواْستَ ي ْ

 اَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن( .كَ 
ْن أَْرِضُكْم َفَماَذا 109قَاَل اْلَمأُل ِمن قَ ْوِم ِفْرَعْوَن ِإنَّ َهَذا َلَساِحٌر َعِليٌم )يف سورة األعراف )  كما قال تعاىل  ( يُرِيُد َأن خُيْرَِجُكم مِّ

 ( . تَْأُمُرونَ 
  َِتِهْم َومَجَاهلِِْم، أو أهنم يَ َتَماَلُؤوَن على قيل ُسُّوا )مألً( ألهنم ميلؤون صدوَر اجملالِس بقامِتهم الوافيِة، أو ميلؤوَن صدوَر الناظِر ألُب َّه

 العقِد واحللِّ فيتفقوَن عليه.
ق ِإنه سحر ؟ مث الستفهام لإِلنكار والتوبيخ أي أتقولون عن هذا احلا( قَاَل مموَسى أَتقمولموَن لِْلَحقِ  َلمَّا َجاءكمْم َأِسْحٌر َهَذا ) 

 باستفهام آخراً يضأأنكر عليهم 
 . واحلال انه ال يفوز وال ينجح الساحرون أي : ( ِلحم السَّاِحرموَن َواَل ي مفْ ) 
 أي : تثنينا .( قَالموْا َأِجْئتَ َنا لِتَ ْلِفتَ َنا ) 



 أي : الدين الذي كانوا عليه .( َعمَّا َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاءنَا ) 
 أي : لك وهلارون .( َوَتكموَن َلكمَما ) 
 ي : العظمة والرياسة .أِف األرض (  اْلِكْْبِيَاء) 
 أي : ولسنا اثصدقني لكما فيما جئتما به .( َوَما ََنْنم َلكمَما ِبمْؤِمِننَي )  
  قال الزجاج : سى امللك كربياء ، ألنه أكرب ما يطلب من أمر الدنيا ، وأيضًا فالنيب إذا اعرتف القوم بصدقه صارت مقاليد

 أمر أمته إليه ، فصار أكرب القوم.
ن السبب األول : إشارة إىل التمسك بالتقليد ، والسبب الثاين : إشارة إىل احلرص على طلب الدنيا ، واجلد يف بقاء واعلم أ

 ( .َوَما ََنُْن َلُكَما اثُْؤِمِننَي ) الرياسة ، وملا ذكر القوم هذين السببني صرحوا باحلكم وقالوا 
 : واملراد به يف هذا املوضع امللك ، وكذلك قال فيه جماهد والضحاك مصدر مبالغ من الكرب ( الكربياء ) و وقال ابن عطية ،

 ا .أعظم تكرب الدنيوأكثر املتأولني ، ألنه 
 والكربياء : العظمة وإظهار التفوق على الناس.:  وقال ابن عاشور 

 ( .يريد أن خيرجكم من أرضكم  )واألرض : هي املعهودة بينهم ، وهي أرض مصر ، كقوله 
ظنوا تطلبهما للسيادة أتوا يف خطاب موسى بضمري املثىن املخاطب ألن هارون كان حاضراً فالتفتوا عن خطاب الواحد وملا كانوا 

 إىل خطاب االثنني.
ا شرّكوا هارون يف هذا الظن من حيث إنه جاء مع موسى ومل يباشر الدعوة فظنوا أنه جاء معه لينال من سيادة أخيه حظاً  وإَّنَّ

 لنفسه.
 إَّنا قاله ملا رأى العصا واليد البيضاء واعتقد أهنما سحر. (ِفْرَعْونم ائْ تموِن ِبكملِ  َساِحٍر َعِليٍم َوقَاَل  )

ْن أَْرِضُكْم َفَماَذا تَْأُمرُ 109قَاَل اْلَمأُل ِمن قَ ْوِم ِفْرَعْوَن ِإنَّ َهَذا َلَساِحٌر َعِليٌم )قال تعاىل يف األعراف )  وَن ( يُرِيُد َأن خُيْرَِجُكم مِّ
 م ( .ْأُتوَك ِبُكلِّ َساِحٍر َعِلي( يَ 111( قَالُوا أَْرِجْه َوَأَخاُه َوأَْرِسْل يف اْلَمَدآِئِن َحاِشرِيَن )110)
  : وأمر بإحضار مجيع السحرة املتمكنني يف علم السحر ألهنم أبصر بدقائقه ، وأقدر على إظهار ما يفوق قال ابن عاشور

مغن عن حضور السحرة الضعفاء يف علم السحر ألن عملهم مظنة أن ال يوازي ما  خوارق موسى يف زعمه ، فحضورهم
 أظهره موسى من املعجزة فإذا أتوا اثا هو دون معجزة موسى كان ذلك مروجاً لدعوة موسى بني دمهاء األمة.

معىن الكثرة ، كما ( بكل  )عموم عريف ، أي بكل ساحر تعلمونه وتظفرون به ، أو أريد ( بكل ساحر عليم ) والعموم يف قوله 
 ( .ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكّل آية  )تقدم يف قوله 

 : وقد كان السحر يف زماهنم غالبًا كثريًا ظاهراً، واعتقد من اعتقد منهم، وأوهم من أوهم منهم، أن ما جاء  قال ابن كثري
وه بنظري ما أراهم من البينات، كما أخرب تعاىل من قبيل ما تشعبذه سحرهتم؛ فلهذا مجعوا له السحرة ليعارض موسى 

َنَك َمْوِعًدا عن فرعون حيث قال )قَاَل َأِجْئتَ َنا لُِتْخرَِجَنا ِمْن أَْرِضَنا ِبِسْحرَِك يَا ُموَسى. فَ َلَنْأتِيَ نََّك ِبِسْحٍر ِمْثِلِه فَ  نَ َنا َوبَ ي ْ اْجَعْل بَ ي ْ
 ى. قَاَل َمْوِعدُُكْم يَ ْوُم الزِّيَنِة َوَأْن حُيَْشَر النَّاُس ُضًحى. فَ تَ َوىلَّ ِفْرَعْوُن َفَجَمَع َكْيَدُه مُثَّ أََتى(.ال ُُنِْلُفُه ََنُْن َوال أَْنَت َمَكانًا ُسوً 

  ( َحَرُة ِفْرَعْوَن قَاْلوا ِإنَّ لََنا أَلْجرًا ِإن ُكنَّا ََنُْن اْلَغالِِبنَي )وقد ذكر تعاىل يف سورة األعراف اَل نَ َعْم َوإَنَُّكْم َلِمَن ( قَ 113َوَجاء السَّ
 ( .اْلُمَقرَِّبنَي 

: إن غلبوا موسى ليثيبنهم وليعطينهم عطاًء خيرب تعاىل عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين استدعاهم ملعارضة موسى 
 ؟؟؟ عون لعنه هللا.جزياًل. فوعدهم ومناهم أن يعطيهم ما أرادوا، وجيعلنهم من جلسائه واملقربني عنده، فلما توثقوا من فر 



  فَ َلَنْأتِيَ نََّك قال تعاىل يف سورة طه )ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأىب. قَاَل َأِجْئتَ َنا لُِتْخرَِجَنا ِمْن أَْرِضَنا ِبِسْحرَِك يَا ُموَسىوقد .
َنَك َمْوِعدًا الَّ ُُنِْلُفُه ََنُْن َواَل  نَ َنا َوبَ ي ْ ْثِلِه فَاْجَعْل بَ ي ْ أَنَت َمَكانًا ُسًوى. قَاَل َمْوِعدُُكْم يَ ْوُم الزِّيَنِة َوأَن حُيَْشَر النَّاُس  ِبِسْحٍر مِّ

 ُضًحى(.
َنَك َمْوِعداً الَّ ُُنِْلُفُه ََنُْن َواَل أَنَت َمَكاناً ُسًوى( أي يوماً جنتمع فيه َنن وأنت نَ َنا َوبَ ي ْ فيه، فنعارض ما جئت به اثا  قوله )فَاْجَعْل بَ ي ْ

 حر يف مكان معني ووقت معني.عندنا من الس
ومعىن )سوى( أي مكان وسط تستوي أطراف البلد فيه لتوسطها بينها، ليتمكن اجلميع من احلضور )قَاَل( أي موسى هلم 
)َمْوِعدُُكْم يَ ْوُم الزِّيَنِة( هو يوم عيدهم وتفرغهم من أعماهلم واجتماع مجيعهم ليشاهد الناس قدرة هللا على ما يشاء ومعجزات 

 ألنبياء وبطالن معارضة السحر خلوارق العادات النبوية.ا
 َوَأن حُيَْشَر النَّاُس( مجيعهم )ُضًحى( أي ضحوة من النهار( 
  قال ابن كثري: ليكون أظهر وأجلى وأبني واوضح، وهكذا شأن األنبياء كل أمرهم بنّي واضح ليس فيه خفاء وال ترويج، وهلذا

 مل يقل لياًل ولكن هناراً ضحى
 اطرحوا على األرض ما معكم من حبالكم وِعِصيكم.: أي  (َلمَّا َجاء السََّحَرةم قَاَل ََلمم مُّوَسى أَْلقموْا َما أَنتمم مُّْلقموَن ف َ )  
 لريي الناس صنيعهم ويتأملوه، فإذا فُرغ من هبرجهم وحماهلم، جاءهم احلق  -وهللا أعلم -: واحلكمة يف هذا قال ابن كثري

ا أَْلَقْوا َسَحُروا  الواضح اجللي بعد تطلب له واالنتظار منهم جمليئه، فيكون أوقع يف النفوس. وكذا كان. وهلذا قال تعاىل )فَ َلمَّ
قال أَْعنُيَ النَّاِس َواْستَ ْرَهُبوُهْم( أي: خيلوا إىل األبصار أن ما فعلوه له حقيقة يف اخلارج، ومل يكن إال جمرد صنعة وخيال، كما 

ُهْم خُيَيَُّل ِإلَْيِه ِمْن ِسْحرِِهْم أَن ََّها َتْسَعى * فََأْوَجَس يف نَ ْفِسِه ِخيَفًة ُموَسى. قُ ْلَنا التعاىل )فَِإَذا ِحبَ   خَتَْف ِإنََّك أَْنَت اهُلُْم َوِعِصي ُّ
َا َصنَ ُعوا َكْيُد َساِحٍر َوال يُ ْفِلُح  اِحُر َحْيُث أََتى(.األْعَلى. َوأَْلِق َما يف مَيِيِنَك تَ ْلَقْف َما َصنَ ُعوا ِإَّنَّ  السَّ

  إَّنا أمرهم موسى بإلقاء ما معهم من احلبال والعصي اليت فيها سحرهم ليظهر احلق ويبطل الباطل ويتبني أن : وقال اخلازن
 ما أتوا به فاسد.

 إلهلي، وأن املعجزة لن : وإَّنا سوغ هلم التقدم ازدراءاً لشأهنم، وقلة مباالة هبم، وثقًة اثا كان بصدده من التأييد اوقال القامسي
 يغلبها سحر أبداً.

 وإطالق اإللقاء على عمل السحر ألن أكثر تصاريف السحرة ،  واإللقاء : رمي شيء يف اليد إىل األرض:  قال ابن عاشور
 يف أعماهلم السحرية يكون برمي أشياء إىل األرض.

ن سحرهم أهنا تسعى ، وكان منتهى أعمال الساحر أن خييل وقد ورد يف آيات كثرية أهنم ألقوا حباهلم وعصيهم ، وأهنا خييَّل م
 اجلماد حياً.

 م .يعين الذي جئتم به هو السحر الباطل وهذا على سبيل التوبيخ هل(  فَ َلمَّا أَْلَقوْا قَاَل مموَسى َما ِجْئتمم ِبِه السِ ْحرم  )
ظهر بطالنه وفساده دي من املعجزة فال يبقى له أثر أصاًل أو سيسيمحقه بالكلية اثا يظهره على ي: أي  (ِإنَّ اَّللََّ َسيمْبِطلمهم ) 

 .للناس 
 ه .يكمله وال حيسن يعين ال يقويه وال(  ِإنَّ اَّللََّ اَل يمْصِلحم َعَمَل اْلممْفِسِديَن )  

 :وقد ذكر تعاىل ما حدث بعد ذلك يف عدة سور 
َنا ِإىَل ُموَسى َأْن أَ قال تعاىل يف األعراف )  ( فَ َوَقَع احلَْقُّ َوَبَطَل َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن 117ْلِق َعَصاَك فَِإَذا ِهَي تَ ْلَقُف َما يَْأِفُكوَن )َوأَْوَحي ْ

َحرَُة َساِجِديَن )119( فَ ُغِلُبوا ُهَناِلَك َوانَقَلُبوا َصاِغرِيَن )118) ُموَسى ( َربِّ 121( قَالُوا آَمنَّا ِبِربِّ اْلَعاَلِمنَي )120( َوأُْلِقَي السَّ



َها أَْهَلَها َفَسْوَف تَ ْعَلمُ  ( قَاَل ِفْرَعْوُن آَمنُتم ِبهِ 122َوَهاُروَن ) َكْرُُتُوُه يف اْلَمِديَنِة لُِتْخرُِجوا ِمن ْ وَن قَ ْبَل أَن آَذَن َلُكْم ِإنَّ َهَذا َلَمْكٌر مَّ
ْن ِخاَلٍف مُثَّ أُلَصلِّ 123) َعنَّ أَْيِدَيُكْم َوأَْرُجَلُكم مِّ ( َوَما تَنِقُم ِمنَّا ِإالَّ 125( قَاُلوا ِإنَّا ِإىَل رَبَِّنا ُمنَقِلُبوَن )124بَ نَُّكْم َأمْجَِعنَي )( ألَُقطِّ

رًا َوتَ وَ  َنا َصب ْ ا َجاءتْ َنا رَب ََّنا أَْفرِْغ َعَلي ْ موسى، عليه خيرب تعاىل أنه أوحى إىل عبده ورسوله  -(  ف ََّنا ُمْسِلِمنيَ َأْن آَمنَّا ِبآيَاِت رَبَِّنا َلمَّ
السالم، يف ذلك املوقف العظيم، الذي فرق هللا تعاىل فيه بني احلق والباطل، يأمره بأن يلقي ما يف ميينه وهي عصاه )فَِإَذا ِهَي 

  تَ ْلَقُف( أي: تأكل )َما يَْأِفُكوَن( أي: ما يلقونه ويومهون أنه حق، وهو باطل.
َحَرُة َساِجِديَن. قَالُوا )  آَمنَّا ِبِربِّ اْلَعاَلِمنَي َربِّ ُموَسى َوَهاُروَن( فعرفت السحرة أن هذا أمر من السماء، وليس هذا َوأُْلِقَي السَّ

 بسحر، فخروا سجداً وقالوا )آَمنَّا ِبَربِّ اْلَعاَلِمنَي. َربِّ ُموَسى َوَهاُروَن(.
 السحرة، وقيل: بل قاله رؤساؤهم. قوله تعاىل )قَاُلوا آَمنَّا ِبِربِّ اْلَعاَلِمنَي( الظاهر أن قائل ذلك مجيع 
  قال السعدي: وأعظم من تبني له احلق العظيم أهل الصنف والسحر، الذين يعرفون من أنواع السحر وجزئياته، ما ال يعرفه

 غريهم، فعرفوا أن هذه آية عظيمة من آيات اّلّل ال يدان ألحد هبا.
رًا( أي: عمنا بالص  َنا َصب ْ  رب على دينك، والثبات عليه.)رَب ََّنا أَْفرِْغ َعَلي ْ
  رًا( أي: عظيماً، كما يدل عليه َنا َصب ْ قال السعدي: مث دعوا اّلّل أن يثبتهم ويصربهم فقالوا )رَب ََّنا أَْفرِْغ( أي: أفض )َعَلي ْ

 التنكري، ألن هذه حمنة عظيمة، تؤدي إىل ذهاب النفس، فيحتاج فيها من الصرب إىل شيء كثري، ليثبت الفؤاد، ويطمئن
 املؤمن على إميانه، ويزول عنه االنزعاج الكثري.

 )َوتَ َوف ََّنا ُمْسِلِمنَي( أي: متابعني لنبيك موسى، عليه السالم.
 :ودعوا ألنفسهم بالوفاة على اإلسالم إيذانًا بأهنم غري راغبني يف احلياة، وال مبالني بوعيد فرعون، وأن  قال ابن عاشور

خرة، والفوَز اثا عند هللا، وقد اُنذل بذلك فرعون، وذهب وعيده باطالً، ولعله مل حيقق ما مهتهم ال ترجو إاّل النجاة يف اآل
 توعدهم به ألن هللا أكرمهم فنجاهم من خزي الدنيا كما جناهم من عذاب اآلخرة.

 وقالوا كما قال تعاىل يف سورة طه:
نْ َيا ))قَاُلوا َلن ن ُّْؤثَِرَك َعَلى َما َجاءنَا ِمَن اْلبَ يَِّناِت َوا َا تَ ْقِضي َهِذِه احْلََياَة الدُّ ( ِإنَّا آَمنَّا ِبَربَِّنا 72لَِّذي َفَطَرنَا فَاْقِض َما أَنَت قَاٍض ِإَّنَّ

ٌر َوأَبْ َقى ) ْحِر َواّللَُّ َخي ْ ماً فَِإنَّ لَُه َجَهنََّم اَل مَيُوُت ِفيَها َواَل حَيْىي ( ِإنَُّه َمن يَْأِت رَبَُّه جُمْرِ 73لِيَ ْغِفَر لََنا َخطَايَانَا َوَما َأْكَرْهتَ َنا َعَلْيِه ِمَن السِّ
َرَجاُت اْلُعَلى )74)  ((.75( َوَمْن يَْأتِِه ُمْؤِمناً َقْد َعِمَل الصَّاحِلَاِت فَُأْولَِئَك هَلُُم الدَّ

َقِلُبوَن(. َر إِنَّا ِإىَل رَبَِّنا ُمن ْ  وقالوا كما يف سورة الشعراء )قَالُوا اَل َضي ْ
 يبّينه ويوضحه.: أي (  قُّ اَّللَّم اْْلَقَّ َوُيمِ ) 
 بكالمه وحججه وبراهينه.: أي  ( ِبَكِلَماتِهِ  )
 من آل فرعون .( َوَلْو َكرَِه اْلممْجرِمموَن  )
  يف تنازع احلق والباطل، والصالح والفساد. -تعاىل -أكيد لسنة هللاتوهذا 

يثبته ويقويه ويؤيده  يين، بل ميحقه ويبطله، وأنه سبحانه حيق احلق أأن ال يصلح عمل املفسد -: أنه جرت سنة هللا تعاىليأ
ل ِبَكِلماتِِه النافذة، وقضائه الذي ال يرد، ووعده الذي ال يتخلف َوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِموَن ذلك ألن كراهيتهم إلحقاق احلق وإبطا

 .الباطل، ال تعطل مشيئة هللا، وال حتول بني تنفيذ آياته وكلماته 
 ن .َوَبَطَل ما كانُوا يَ ْعَمُلو  قد كان األمر كذلك فقد أوحى هللا إىل موسى أَْن أَْلِق َعصاَك فَِإذا ِهَي تَ ْلَقُف ما يَْأِفُكوَن. فَ َوَقَع احلَْقُّ و 
رب تعاىل أنه مل يؤمن اثوسى، عليه خي(  هممْ َفَما آَمَن ِلمموَسى ِإالَّ ذمر ِيٌَّة مِ ن قَ ْوِمِه َعَلى َخْوٍف مِ ن ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِهْم َأن يَ ْفِتن َ  )



وهم -فرعون، من الذرية البينات واحلجج القاطعات والرباهني الساطعات، إال قليل من قوم  سالم، مع ما جاء به من اآلياتال
يف التمرد اً مسرف اً عنيد اً يه من الكفر؛ ألن فرعون كان جبار على وجل وخوف منه ومن َمَلئه، أن يردوهم إىل ما كانوا عل -الشباب

 اً .شديد اً هابة، ختاف رعيته منه خوفوالعتّو، وكانت  له َسْطوة ومَ 
 : ن قَ ْوِمهِ قوله تعاىل ) قال الرازي  اختلفوا يف املراد بالذرية على وجوه :(  ِإالَّ ُذرِّيٌَّة مِّ
 أن الذرية ههنا معناها تقليل العدد. األول : 

د من دعاهم ، ألن اآلباء استمروا على الكفر ، إما ألن قلوب األوالد ألني أو دواعيهم على قال بعضهم : املراد أوال الثان :
 الثبات على الكفر أخف.

مع ما جاء به من اآليات واحلجج، إال  -عليه السالم -أنه مل يؤمن اثوسى -تعاىل -خيرب هللامرجحًا هذا القول :  قال ابن كثري
 ، على وجل وخوف منه ومن ملئه.-م الشبابوه -قليل من قوم فرعون، من الذرية

  ( ِمن قَ ْوِمهِ قوله تعاىل   ): من قوم فرعون .وقيل : من قوم موسى ،  قيل 
 ورجح ابن جرير أنه من قوم موسى .

هو الظاهر املتبادر من اآلية، ألنه أقرب مذكور، وليس هناك ما يدعو إىل صرف اآلية الكرمية  ألن رجوع الضمري إىل موسى
 هذا الظاهر.عن 
 : والظاهر أن الضمري يف قومه عائد على موسى ، وأنه ال يعود على فرعون ، ألّن موسى هو احملدث عنه يف  قال أبو حيان

 هذه اآلية ، وهو أقرب مذكور.
لى وممن ذهب إىل أن الضمري يف قومه ع وألنه لو كان عائدًا على فرعون مل يظهر لفظ فرعون ، وكان الرتكيب على خوف منه

موسى : ابن عباس قال : وكانوا ستمائة ألف ، وذلك أن يعقوب عليه السالم دخل مصر يف اثنني وسبعني نفساً ، فتوالدوا اثصر 
 حَّت صاروا ستمائة ألف.

  ومما يضعف عود الضمري على موسى عليه السالم أّن املعروف من أخبار بين إسرائيل أهنم كانوا قومًا قد  قال ابن عطية :و
هم السوآت ، وكانوا يف مدة فرعون قد ناهلم ذل مفرط ، وقد رجوا كشفه على يد مولود خيرج فيهم يكون نبيًا ، فشت في

فلما جاءهم موسى عليه السالم أصفقوا عليه وبايعوه ، ومل حيفظ قط أن طائفة من بين إسرائيل كفرت به ، فكيف تعطى 
 جح حبسب هذا أّن الضمري عائد على فرعون.هذه اآلية أّن األقل منهم كان الذي آمن ، فالذي يرت 

  وإَّنا ذكر هللا هذا تسلية لنبيه حممد  ،ألنه كان كثري االهتمام بإميان قومه، وكان يغتم بسبب إعراضهم عن اإلميان به
سى من . ألن ما جاء به مو -عليهم الصالة والسالم -واستمرارهم على الكفر والتكذيب، فبني هللا له أن له أسوة باألنبياء

 ه .ا آمن له إال ذرية من قوماملعجزات، كان أمرا عظيما. ومع ذلك فم
 بكونه ما آمن ملوسى إال ذرية من قومه، أن الذرية والشباب، أقبل للحق، وأسرع له  -وهللا أعلم-واحلكمة :  قال السعدي

أبعد من  -م من العقائد الفاسدةبسبب ما مكث يف قلوهب-انقياًدا، خبالف الشيوخ وَنوهم، ممن ترىب على الكفر فإهنم 
 احلق من غريهم.

: وإن فرعون املتكرب متجرب يف أرض مصر كلها، وإنه ملن املسرفني ي أ( هم َلِمَن اْلممْسرِِفنَي َوِإنَّ ِفْرَعْوَن َلَعاٍل ِف اأَلْرِض َوِإنَّ  )
 املتجاوزين لكل حد يف الظلم والبغي وادعاء ما ليس له.

ون حيتاجون يف مقاومتهم إىل إميان عميق، واعتماد على هللا وثيق، وثبات يزيل املخاوف ويطمئن القلوب إىل واملتجربون واملسرف
 حسن العاقبة، ولذا قال موسى ألتباعه املؤمنني:



ُ  ) فإن هللا كاف من توكل عليهأي: ( وْا ِإن كمنتمم مُّْسِلِمنَي َوقَاَل مموَسى يَا قَ ْوِم ِإن كمنتمْم آَمنتمم بِاَّللَِّ فَ َعَلْيِه تَ وَكَّلم )  أَلَْيَس اّللَّ
ْل َعَلى اّللَِّ فَ ُهَو َحْسُبُه )  (ِبَكاٍف َعْبَدُه   ( .َوَمْن يَ تَ وَكَّ

 . وكثريا ما يقرن هللا بني العبادة والتوكل
ْل َعَلْيِه  )  كما يف قوله تعاىل  ( .فَاْعُبْدُه َوتَ وَكَّ

ْلَنا ُقْل ُهَو الرَّْْحَُن  وقوله تعاىل )   ( .آَمنَّا ِبِه َوَعَلْيِه تَ وَكَّ
ْذُه وَِكيال  وقوله تعاىل )  ( .َربُّ اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب ال ِإَلَه ِإال ُهَو فَاختَِّ

 ( .ِإيَّاَك نَ ْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعنُي  ) وأمر هللا تعاىل املؤمنني أن يقولوا يف كل صلواهتم  مرات متعددة
  ْل َعَلى هللا فَ ُهَو ) علم أن من توكل على هللا يف كل املهمات كفاه هللا تعاىل كل امللمات لقوله وا: قال الرازي َوَمن يَ تَ وَكَّ

 ( . َحْسُبهُ 
 : يتوكل إال ودلت اآلية على أن التوكل على هللا والتفويض ألمره من كمال اإلميان وأن من كان يؤمن باهلل فال وقال اخلازن 

 ه .على هللا ال على غري 
ْلنا واعتمدنا وفوضنا أمورنا إليه. قالُواأي :  ( تَ وَكَّْلَنا فَ َقالموْا َعَلى اَّللَِّ )   جميبني لنصيحة نبيهم َعَلى اّللَِّ وحده ال على غريه تَ وَكَّ
َنةً )   لقوم الظاملني. بأن ُتكنهم منا فيسوموننا يا ربنا ال جتعلنا موضوع فتنة وعذاب لأي :  (لِ ْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي  رَب ََّنا اَل ََتَْعْلَنا ِفت ْ

ملا ُتكنوا منا، وملا انتصروا  -يف زعمهم -سوء العذاب، وعندئذ يعتقدون أهنم على احلق وَنن على الباطل، ألننا لو كنا على احلق
 علينا.
 َنًة لِّْلَقْوِم الظاملني : قوله تعاىل )  قال القرطيب ال تنصرهم علينا ، فيكون ذلك فتنة لنا عن الدين ، أو : أي  (رَب ََّنا اَل جَتَْعْلَنا ِفت ْ

 ال ُتتحّنا بأن تعّذبنا على أيديهم.
وقال جماهد : املعىن ال هتلكنا بأيدي أعدائنا ، وال تعذبنا بعذاب من عندك ، فيقول أعداؤنا لو كانوا على حق مل نسلَّط عليهم ؛ 

 فُيفتنوا.
 تظهرهم علينا فريْوا أهنم خري منا فيزدادوا طغياناً. وقال أبو جِمَْلز وأبو الضُّحا : يعين ال

 فتنة هو فمعىن سؤاهلم أن ال جيعلهم هللا،  يف الكفر ، والكفر فتنة ذلك فتنة ألهنا تزيد الناس توغالً  وسوا:  قال ابن عاشور 
ظلم م تلبسوا بأنواع الظلم : ألن الشرك ظلم ، وألنه يشعر بأهن (الظاملني  )وصفوا الكفار ب  ة  ، أن ال جيعلهم سبب فتن

 ق .أنفسهم ، وظلم اخلالئ
 أضافوا إىل هذا الدعاء دعاء آخر، أكثر صراحة من سابقه يف املباعدة بينهم وبني مث( َن اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن َوَنِ َنا ِبَرْْحَِتَك مِ ) 

نا ِبَرْْحَتِ ) الظاملني فقالوا  فتنة هلم فقط، بل نلتمس َنن ال نلتمس منك يا موالنا أال جتعلنا  ( أي : َك ِمَن اْلَقْوِم اْلكاِفرِينَ َوجنَِّ
أن تنجينا من شرور القوم الكافرين، وأن ختلصنا من سوء جوارهم، وأن تفرق بيننا وبينهم كما فرقت بني أهل  -اً أيض -منك

 املشرق وأهل املغرب.
 : ن ألهنم كانوا يستعبدوهنم ويستعملوهنم يف األعمال وخلصنا برْحتك من أيدي قوم فرعون الكافريأي :  قال اخلازن

 الشاقة.
  وق اهتمامهم بسالمة دليل على أنه كان هلم اهتمام بأمر الدين ف -ويف هذا الدعاء الذي تضرعوا به إىل هللا:  الشوكانقال

 م .أنفسه
 : ه السالم هلم به تلويح بأن الداعي حقه ويف تقدمي التوكل على الدعاء وإن كان بيانًا المتثال أمر موسى علي قال اآللوسي



أن يبين دعاءه على التوكل على هللا تعاىل فإنه أرجى لإلجابة وال يتومهن أن التوكل مناف للدعاء ألنه أحد األسباب 
للمقصود والتوكل قطع األسباب ألن املراد بذاك قطع النظر عن األسباب العادية وقصره على مسببها عز وجل واعتقاد أن 

 .فما شاء كان وما مل يشأ مل يكن  ئته سبحانهيمر مربوط اثشاأل
آ ِلَقْوِمكمَما ِبِْصَر ب ميموتًا ) َنا ِإََل مموَسى َوَأِخيِه َأن تَ بَ وَّ أوحينا إىل موسى وأخيه هارون بعد أن جل فرعون يف طغيانه أي : (  َوَأْوَحي ْ

خاصة هبم يف مصر، ينزلون هبا، ويستقرون فيها، ويعتزلون فرعون  اً يوتأن اختذا لقومكما املؤمنني ب -ويف إنزال العذاب باملؤمنني
  .كان مفعوالً اً   أمر وجنده، إىل أن يقضى هللا

 يف البيوت قوالن ::  قال ابن اجلوزي 
 أحدمها : أهنا املساجد ، قاله الضحاك ، والثاين : القصور ، قاله جماهد.

َلًة )    أقوال : فيها( َواْجَعلموْا ب ميموَتكمْم ِقب ْ
 اجعلوها مساجد ، رواه جماهد ، وعكرمة ، والضحاك عن ابن عباس ، وبه قال النخعي ، وابن زيد. أحدها :

 وقد ذكرنا أن فرعون أمر هبدم مساجدهم ، فقيل هلم : اجعلوا بيوتكم قبلة بدال من املساجد.
 اجعلوها ِقَبل القبلة ، رواه العويف عن ابن عباس. والثان :

 اك عن ابن عباس ، قال : ِقَبل مكة.وروى الضح
 وقال جماهد : أُمروا أن جيعلوها مستقبلة الكعبة ، وبه قال مقاتل ، وقتادة ، والفراء.

 اجعلوها يقابل بعضها بعضاً ، وهو مروي عن ابن عباس أيضاً ، وبه قال سعيد بن جبري. والثالث :
 .                ) زاد املسري ( .لصالة ليت بالشام قبلًة لكم يف اواجعلوا بيوتكم ا والرابع :

 : َلًة  )له تعاىل قو  قال القرطيب قال أكثر املفسرين : كان بنو إسرائيل ال يصّلون إال يف مساجدهم ( واجعلوا بُ ُيوَتُكْم ِقب ْ
؛ فأوحى هللا  وكنائسهم وكانت ظاهرة ، فلما أُرسل موسى أمر فرعوُن اثساجد بين إسرائيل فخرّبت كلها ومنعوا من الصالة

 إىل موسى وهارون أن اختذا وخترّيا لبين إسرائيل بيوتاً اثصر ، أي مساجد ، ومل يرد املنازل املسكونة.
 هذا قول إبراهيم وابن زيد والرّبيع وأيب مالك وابن عباس وغريهم.

 وروي عن ابن عباس وسعيد بن ُجَبري أن املعىن : واجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضاً.
 ول األّول أصح ؛ أي اجعلوا مساجدكم إىل الِقبلة ؛ قيل : بيت املقدس ، وهي قبلة اليهود إىل اليوم ؛ قاله ابن حبر.والق

 وقيل الكعبة.
  لتأمنوا، وذلك حني أخافهم فرعون، فأمروا بالصرب واختاذ املساجد يف البيوت،  اً املراد صلوا يف بيوتكم سر :  رْحه هللاقال و

ة، والدعاء، إىل أن ينجز هللا وعده، وهو املراد بقوله قاَل ُموسى لَِقْوِمِه اْسَتِعيُنوا بِاّللَِّ َواْصربُوا وكان من واإلقدام على الصال
 م .فقد أذن هلم أن يصلوا يف بيوهت داموا على أمن، فإذا خافوا دينهم أهنم ال يصلون إال يف البيع والكنائس ما

 ا كاملة حبضور قلب وخشوع مكملة اركاهنا وواجباهتا وسننها .بأدائه( َوَأِقيمموْا الصَّاَلَة )  
  : وأْمرهم بإقامة الصالة ، أي اليت فرضها هللا عليهم على لسان موسى ، واليت كانوا يصلوهنا من قبل جميء قال ابن عاشور

 موسى اتباعاً إلبراهيم عليه السالم وأبنائه.
ن اختاذ البيوت كان يف حالة رحيل فكانت حالتهم مظنة الشغل عن إقامة الصلوات والظاهر أن الداعي إىل أمرهم بإقامة الصالة أ

 فلذلك أمروا باحملافظة على إقامة الصالة يف مدة رحلتهم.
ِر اْلممْؤِمِننَي )   بالنصر والفالح يف الدنيا، وبالثواب اجلزيل يف اآلخرة. (َوَبشِ 



 س .أوقع يف النفيعة، وهي من األعظم أسّر و وظيفة صاحب الشر  -كما يقول اآللوسى  -بشارة األمة 
، أن مما يعني املؤمنني على النصر والفالح، أن يعتزلوا أهل  هذا، ومن التوجيهات احلكيمة اليت نأخذها من هذه اآلية الكرمية

يقيموا حياهتم فيما  الكفر والفسوق والعصيان، إذا مل تنفع معهم النصيحة، وأن يستعينوا على بلوغ غايتهم بالصرب والصالة، وأن
ْل َعَلى اّللَِّ فَ ُهَو َحْسبُ  ُه، ِإنَّ اّللََّ باِلُغ بينهم على احملبة الصادقة، وعلى األخوة اخلالصة، وأن جيعلوا توكلهم على هللا وحده َوَمْن يَ تَ وَكَّ

 . اّللَُّ ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدراً  أَْمرِِه، َقْد َجَعلَ 
ذا إخبار من هللا تعاىل عما دعا به موسى، عليه السالم، على فرعون ه( َك آتَ ْيَت ِفْرَعْوَن َوَمألهم زِيَنًة َوقَاَل مموَسى رَب ََّنا ِإنَّ  )

 قال:  اً وتكربًا وعتو  اً وعلو اً هلم وكفرهم معاندين جاحدين، ظلمَوَمَلئه، ملا أبوا قبول احلق واستمروا على ضال
 ا .أي: من أثاث الدنيا ومتاعه (هم زِيَنًة رَب ََّنا ِإنََّك آتَ ْيَت ِفْرَعْوَن َوَمأل) 

الطعام والشراب، ووسائل الركوب.. وغري ذلك مما يستعمله اإلنسان يف  والزينة: اسم ملا يتزين به اإلنسان من ألوان اللباس وأواين
 زينته ورفاهيته.

 : واملال ، ما يزيد على ذلك من الصامت والزينة عبارة عما يتزين به ويتحسن من امللبوس واملركوب واألثاث  قال أبو حيان
 والناطق.

 . أي: جزيلة كثرية(  وأمواالً  )
 .هذه ( ِف ) 
نْ َيا  )  ؟؟؟( اْْلََياِة الدُّ

منك  اً ون اثا أرسلتين به إليهم استدراجأي: أعطيتهم ذلك وأنت تعلم أهنم ال يؤمن-بفتح الياء - (َنا لَِيِضلُّوا َعْن َسِبيِلَك رَب َّ ) 
 ( .لِنَ ْفِتنَ ُهْم ِفيِه  ) قال تعاىل هلم، كما

بضم الياء، أي: ليفتنت اثا أعطيتهم من شئت من خلقك، ليظن من أغويته أنك إَّنا أعطيت هؤالء هذا ( لُِيِضلُّوا  ) وقرأ آخرون
 حلبك إياهم  واعتنائك هبم.

  ( .رَبَّنا لُِيِضلُّوا َعْن َسِبيِلَك ) والالم يف قوله 
 . ة والصريورةالم العاقبهي  قيل :

: أعطيتهم ما أعطيتهم من الزينة واملال، ليخلصوا لك العبادة والطاعة، وليقابلوا هذا العطاء بالشكر، ولكنهم مل يفعلوا بل يأ 
 قابلوا هذه النعم باجلحود والبطر، فكانت عاقبة أمرهم اخلسران والضالل، فأزل يا موالنا هذه النعم من بني أيديهم.

 أي ملا كان عاقبة أمرهم إىل الضالل ، يه أهنا الم العاقبة والصريورة أصح ما قيل فيها وهو قول اخلليل وسيبو و :  قال القرطيب
 صار كأنه أعطاهم ليِضّلوا.

 . الم للتعليلال إن هذه وقيل :
يا، وإنك يا ربنا قد ربه: يا ربنا إنك قد أعطيت فرعون ومأله زينة وأمواال يف احلياة الدن اً وقال موسى خماطب:  يكون املعىنو 

 على طغياهنم، مث تأخذهم أخذ عزيز مقتدر. اً ى سبيل االستدراج ليزدادوا طغيانأعطيتهم ذلك عل
ا َُّنِْلي هَلُْم لِيَ زْ  ) ملة يف هذا املعىن قولهوشبيه هبذه اجل ٌر أِلَنْ ُفِسِهْم، ِإَّنَّ ا َُّنِْلي هَلُْم َخي ْ اً َوهَلُْم َعذاٌب داُدوا ِإثْ َوال حَيَْسََبَّ الَِّذيَن َكَفُروا أَّنَّ

  ( .ُمِهني
 ل : ا املعىن اإلمام ابن جرير فقاوقد رجح هذ

: ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم من زينة احلياة الدنيا واألموال لتفتنهم  والصواب من القول يف ذلك عندي أهنا الم كي، ومعىن الكالم



 ه ( .قاً. لِنَ ْفِتنَ ُهْم ِفيأَلَْسَقْيناُهْم ماًء َغدَ )  تعاىلقال  نك هلم، وهذا كمافيه، ويضلوا عن سبيلك عبادك عقوبة م
الظاهر أهنا الم كي على معىن : آتيتهم ما آتيتهم على سبيل االستدراج ، فكان اإلتيان ( ليضلوا ) والالم يف وقال أبو حيان : 

 لكي يضلوا.
 .ادة من اإلضالل والغواية الالم هي الم الدعاء، وأهنا للدعاء عليهم بالزي إن هذه وقيل :

 على ضالهلم. دنيا اللهم يا ربنا زدهم ضالالً يف احلياة ال ك أعطيت فرعون ومأله زينة وأمواالً وقال موسى يا ربنا إن : فيكون املعىن
 ا.، وإما جبعلها حجارة، غري منتفع هب : إما باهلالك أي: أتلفها عليهم  ( رَب ََّنا اْطِمْس َعَلى َأْمَواَلِِمْ ) 

 ويهلكها  : قال الزجاج : طمس الشيء : إذهابه عن صورته ؛ واملعىن : الدعاء عليهم بأن ميحق هللا أمواهلم ، قال الشوكان
 س .بضم امليم من اطم ئوقر 

لعذاب على عنادها مع استمرارها على ذلك، حَّت يأتيهم ا اً ، وعناد قسوة على قسوهتاتزيدها  بأن  ( َواْشدمْد َعَلى ق ملموِِبِمْ ) 
 األليم الذي ال ينفع عند إتيانه إميان، وال تقبل معه توبة، ألهنما حدثا يف غري وقتهما.

 أي : اجعلها قاسية مطبوعة ال تقبل احلق ، وال تنشرح لإلميان. (واشدد على قُ ُلوهِبِْم  : ) قال الشوكان 
 .أنه ُدَعاٌء عليهم أيضاً ، كأنه قال : اللهم فال يؤمنوا  قيل :(  يَ َرومْا اْلَعَذاَب األَلِيَم  َفاَل ي مْؤِمنموْا َحّتَّ ) 

 قاله الفراء ، وأبو عبيدة ، والزجاج. 
 )زاد املسري( ، حكاه الزجاج عن املربِّد.أنك آتيتهم لَيضلُّوا فال يؤمنوا: فاملعىن( لَيضلُّوا عن سبيلك)عطف على قوله  وقيل : هو

 ة من الدعاء على هؤالء ، وقال : إن الرسل إَّنا تطلب هداية قومهم وإمياهنم.وقد استشكل بعض أهل العلم ما يف هذه اآلي 
وأجيب بأنه ال جيوز لنيّب أن يدعو على قومه إال بإذن هللا سبحانه ، وإَّنا يأذن هللا بذلك لعلمه بأنه ليس فيهم من يؤمن ، وهلذا 

 ( .رَّّب الَ َتَذْر َعَلى األرض ِمَن الكافرين َديَّاراً  )آمن ، قال  ملا أعلم هللا نوحاً عليه السالم بأنه ال يؤمن من قومه إال من قد
 : أنه ال خري  وهذه الدعوة كانت من موسى، عليه السالم، غضًبا هلل ولدينه على فرعون وملئه، الذين تبني له قال ابن كثري

َعَلى األْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َديَّارًا ِإنََّك ِإْن َتَذْرُهْم َربِّ ال َتَذْر  ل )ما دعا نوح، عليه السالم، فقافيهم، وال جييء منهم شيء ك
ار ُيِضلُّوا ِعَباَدَك َوال يَِلُدوا إِ   اً ( .ال فَاِجرًا َكفَّ

  أو علم بالتجربة وطول الصحبة أنه ال جييء منهم إال الغي والضالل ، أو علم ذلك بوحي من هللا .. : .وقال أبو حيان
 اىل عليهم اثا علم أنه ال يكون غريه كما تقول : لعن هللا إبليس وأخزى الكفرة.تعاىل ، دعا هللا تع

وقدم بني يدي الدعاء ما آتاهم هللا من  (أنه لن يؤمن من قومك إال من قد آمن  )كما دعا نوح على قومه حني أوحى إليه 
 جلحوده ولكفر نعمه. النعمة يف الدنيا وكان ذلك سبباً لإلميان به ولشكر نعمه ، فجعوا ذلك سبباً 

  ولكمال  ، وصدوا عن سبيله ، وأفسدوا عباد هللا قال ذلك، غضًبا عليهم، حيث جترؤوا على حمارم هللا:  قال السعديو ،
 معرفته بربه بأن هللا سيعاقبهم على ما فعلوا، بإغالق باب اإلميان عليهم.

 َن عليها أخوه هارون، فقال تعاىلوهلذا استجاب هللا تعاىل ملوسى، عليه السالم، فيهم  هذه الدع  : وة، اليت أمَّ
 : قد أجبناكما فيما سألتما من تدمري آل فرعون. أي ( قَاَل َقْد أمِجيَبت دَّْعَوتمكمَما)  
 يما تقّدم أضافها إىل موسى وحده جعل الدعوة ها هنا مضافة إىل موسى وهارون ، وف: 

ن على دعاء موسى ،   فسمي ها هنا داعيًا ، وإن كان الداعي موسى وحده ، ففي أّول الكالم فقيل : إن هارون كان يؤمِّ
 .ما تنزياًل للمؤمن منزلة الداعي أضاف الدعاء إىل موسى لكونه الداعي ، وها هنا أضافه إليه

 ير ( .) فتح القد   وجيوز أن يكونا مجيعاً داعيني ، ولكن أضاف الدعاء إىل موسى يف أّول الكالم ألصالته يف الرسالة. 



 : للداعي يف  اً ، يكون شريك يدعو، وهارون يؤمن على دعائه، وأن الذي يؤمن كان هذا دليل على أن موسى قال السعدي
 ذلك الدعاء.

 أي: كما أجيبت دعوتكما فاستقيما على أمري.( الَِّذيَن اَل يَ ْعَلمموَن  فَاْسَتِقيَما َواَل تَ تَِّبَعآنِ  َسِبيلَ ) 
 جعلناهم جماوزين البحر بأن جعلناه يبساً وحفظناهم حَّت بلغوا الشط.أي : ( ِِن ِإْسَرائِيَل اْلَبْحَر َوَجاَوْزنَا بِبَ  )
 وذلك أن هللا أوحى إىل موسى، ملا وصل البحر، أن يضربه بعصاه، فضربه، فانفلق اثىن عشر طريًقا، وسلكه :  قال ابن كثري

 داخلني. إسرائيل، وساق فرعون وجنوده خلفهبنو 
ا استكمل موسى وقومه خارجني من البحر، وفرعون وجنوده داخلني فيه، أمر هللا البحر فالتطم على فرعون وجنوده، فلم

 فأغرقهم، وبنو إسرائيل ينظرون.
ْشرِِقنَي )قال تعاىل )  ا تَ رَاءى اجلَْْمَعاِن قَاَل َأْصَحاُب ُموَسى ِإنَّا َلُمْدرَُكوَن )60فَأَتْ بَ ُعوُهم مُّ قَاَل َكالَّ ِإنَّ َمِعَي َريبِّ  (61( فَ َلمَّ

َنا ِإىَل ُموَسى َأِن اْضِرب بَِّعَصاَك اْلَبْحَر فَانَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعِظيِم )62َسيَ ْهِديِن ) ( َوأَْزَلْفَنا مَثَّ اآلَخرِيَن 63( فََأْوَحي ْ
َعُه َأمْجَِعنَي )64) َنا ُموَسى َوَمن مَّ  ( .( مُثَّ أَْغَرقْ َنا اآلَخرِيَن 65( َوَأجَني ْ

 ه .حلقهم يقال : أتبعه حَّت حلق: أي ( فَأَتْ بَ َعهمْم ِفْرَعْونم َوجمنمودمهم ) 
 م .البغي طلب االستعالء بغري حق ، والعدو الظل( بَ ْغًيا َوَعْدًوا ) 
 وجزم هبالكه .(  َحّتَّ ِإَذا َأْدرََكهم اْلَغَرقم ) 
 و .وهو هللا اإلله احلق الذي ال إله إال ه(  ِإِلَه ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت ِبِه بَ نمو ِإْسَرائِيلَ  قَاَل آَمنتم أَنَّهم ال) 
 أي: املنقادين لدين هللا، وملا جاء به موسى. ( أَنَْا ِمَن اْلممْسِلِمنيَ وَ )  
 :-مبينا أن هذا اإلميان يف هذه احلالة غري نافع له -ال هللا تعاىل ق

 يف هذا الوقت .،  وتقر برسول هللا تؤمن،( آآلَن ) 
 ؟ وقد عصيت هللا قبل هذا فيما بينك وبينه( َوَقْد َعَصْيَت قَ ْبلم ) 
 س .أي: يف األرض الذين أضلوا النا( وَكمنَت ِمَن اْلممْفِسِديَن ) 

 ( . َآآْلََن َوَقْد َعَصْيَت قَ ْبُل وَُكْنَت ِمَن اْلُمْفِسِدينَ ) فوله تعاَل 
ميكائيل ، صلوات هللا عليهما ، أو غريمها من املالئكة له  وقيل :،  هو من قول جربيل وقيل :،  قول هللا تعاىلهو من  قيل :

 صلوات هللا عليهم.
  واملخاطب لفرعون هبذا هو جربيل  : اخلازنقال  ،وقيل : إن القائل لذلك هو هللا تعاىل عرف فرعون ،  وقيل املالئكة

والقول  .(ك ببدنك فاليوم ننجي) الفساد يف األرض ويدل على هذا القول قوله سبحانه وتعاىل قبح صنعه وما كان عليه من 
ملا أغرق هللا فرعون قال آمنت أن ال إله إال الذي  )قال  األول أشهر ويعضده ما روي عن ابن عباس أن رسول هللا 

 ة ( .سه يف فيه خمافة أن تدركه الرْحلبحر فأدآمنت به بنو إسرائيل قال جربيل يا حممد فلو رأتين وأنا آخذ من حال ا
 : وقد اختلف من القائل لفرعون هبذه املقالة؟ فقيل : هي من قول هللا سبحانه ، وقيل : من قول جربيل ،  وقال الشوكان

 وقيل : من قول ميكائيل ، وقيل : من قول فرعون ، قال ذلك يف نفسه لنفسه.
 االحتضار ال تقبل التوبة .: فعند  فآمن حيث ال ينفعه اإلميان 

يَِّئاِت َحَّتَّ ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل ِإيّنِ  ْوبَُة لِلَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن السَّ اٌر  قال تعاىل ) َولَْيَسِت الت َّ تُ ْبُت اآْلَن َوال الَِّذيَن مَيُوُتوَن َوُهْم ُكفَّ
 . أُولَِئَك أَْعَتْدنَا هَلُْم َعَذاباً أَلِيماً (



يَِّئاتِ ) فقوله تعاىل ْوبَُة لِلَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن السَّ َحَّتَّ )أي: وليس قبول التوبة ممن ارتكب السيئات واملنكرات واستمر عليها، ( َولَْيَسِت الت َّ
أي : ( يّنِ تُ ْبُت اآْلنَ قَاَل إِ )،  أي : حَّت إذا فاجأهم املوت وحضرت أسبابه وعالماته وبلغت احللقوم( ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوتُ 

قال يف هذه احلال حضور املوت ، واليأس من احلياة ، إين تبت اآلن ، فهؤالء ال تنفعهم توبتهم يف هذه احلال ، ألن توبتهم توبة 
 الَِّذي آَمَنْت ِبِه بَ ُنو ِإْسرائيَل َوأَنَا ِمَن اضطرار ال اختيار كما قال تعاىل عن فرعون )َحَّتَّ ِإَذا أَْدرََكُه اْلَغَرُق قَاَل آَمْنُت أَنَُّه ال إِلََه ِإالَّ 

 .اْلُمْسِلِمنَي آآْلَن َوَقْد َعَصْيَت قَ ْبُل وَُكْنَت ِمَن اْلُمْفِسِديَن( 
ا رَأَْوا بَْأَسَنا قَاُلوا آَمنَّا بِاّللَِّ َوْحَدُه وََكَفْرنَا اثَا ُكنَّا بِِه ُمْشرِِكنَي . فَ َلْم  ا رَأَْوا بَْأَسَنا ُسنََّت اّللَِّ الَّيِت يَ وقال تعاىل )فَ َلمَّ َفُعُهْم ِإميَانُ ُهْم َلمَّ ُك يَ ن ْ

 َقْد َخَلْت يف ِعَباِدِه َوَخِسَر ُهَناِلَك اْلَكاِفُروَن( .
يرى فيه مقعده من  أي تبلغ روحه رأس حلقه ، وذلك وقت املعاينة الذي يَ ْقَبُل َتوبََة الَعْبِد َما ملَْ يُ َغْرِغْر(  )ِإنَّ هللا  وقال 

 اجلنة أو مقعده من النار ؛ فاملشاهد لطلوع الشمس من مغرهبا مثله.
  : فال ينفعك اإلميان كما جرت عادة هللا، أن الكفار إذا وصلوا إىل هذه احلالة االضطرارية أنه ال ينفعهم قال السعدي

 والذي ينفع، إَّنا هو اإلميان بالغيب.إمياهنم، ألن إمياهنم، صار إميانًا مشاهًدا كإميان من ورد القيامة، 
وا يف موت فرعون، فأمر هللا (فَاْليَ ْوَم ن مَنجِ يَك بَِبَدِنَك  )  تعاىل البحر قال ابن عباس وغريه من السلف: إن بعض بين إسرائيل شكُّ

موته وهالكه؛ وهلذا قال  وامن األرض وهو املكان املرتفع، ليتحققوح، وعليه درعه املعروفة به على جنوة بال ر  أن يلقيه جبسده
يَك  )  تعاىل  . قال جماهد: جبسدك (بَِبَدِنك )  أي: نرفعك على َنشز من األرض(  فَاْليَ ْوَم نُ َنجِّ
 يَك بَِبَدِنَك  : قوله تعاىل ) يقال املاورد  ع .ن األرض ، والنجوة املكان املرتفمعىن ننجيك نلقيك على جنوة م( فَاْليَ ْوَم نُ َنجِّ
هو القادر الذي ناصية كل دابة  ، وأن هللا  على موتك وهالكك الً أي: لتكون لبين إسرائيل دلي( وَن ِلَمْن َخْلَفَك آيًَة لَِتكم )  

 ء .، وأنه ال يقوم لغضبه شي بيده
  : ه مل يظهر جسده هذا تعليل لتنجيته ببدنه ، ويف ذلك دليل على أن( لَِتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك ءايًَة قوله تعاىل ) قال الشوكان

دون قومه إال هلذه العلة ال سوى ، واملراد باآلية : العالمة ، أي لتكون ملن خلفك من الناس عالمة يعرفون هبا هالكك ، 
 وأنك لست كما تّدعي ، ويندفع عنهم الشك يف كونك قد صرت ميتاً بالغرق.

آية من آيات هللا ، يعترب هبا الناس ، أو يعترب هبا من وقيل : املراد ليكون طرحك على الساحل وحدك دون املغرقني من قومك 
سيأيت من األمم إذا سعوا ذلك ، حَّت حيذروا من التكرب والتجرب والتمّرد على هللا سبحانه ، فإن هذا الذي بلغ إىل ما بلغ إليه من 

 دعوى اإلهلية ، واستمّر على ذلك دهراً طوياًل كانت له هذه العاقبة القبيحة.
  ففيه وجوه :  (  لَِتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك ءايَةً : قوله تعاىل ) ازي قال الر 

أن قومًا ممن اعتقدوا فيه اإلهلية ملا مل يشاهدوا غرقه كذبوا بذلك وزعموا أن مثله ال ميوت ، فأظهر هللا تعاىل أمره بأن  األول :
 أخرجه من املاء بصورته حَّت شاهدوه وزالت الشبهة عن قلوهبم.

 مطرحه على ممر بين إسرائيل. وقيل كان
ليكون ذلك (  أَنَْا رَبُُّكُم األعلىه ) واملهانة بعد ما سعوا منه قول ال يبعد أنه تعاىل أراد أن يشاهده اخللق على ذلك الذل الثان :

 .زجراً للخلق عن مثل طريقته ، ويعرفوا أنه كان باألمس يف هناية اجلاللة والعظمة مث آل أمره إىل ما يرون
، لعدم  فلذلك ُتر عليهم وتتكرر فال ينتفعون هبا،  أي: ال يتعظون هبا، وال يعتربون( َوِإنَّ َكِثريًا مِ َن النَّاِس َعْن آيَاتَِنا َلَغاِفلموَن ) 

 ا .إقباهلم عليه
ماواِت َواأْلَْرِض مَيُرُّوَن َعَلْيها َوُهْم عَ  ) كما قال تعاىل  . ( ْنها ُمْعرُِضونَ وََكأَيِّْن ِمْن آيٍَة يف السَّ



 وأما من له عقل وقلب حاضر، فإنه يرى من آيات هللا ما هو أكرب دليل على صحة ما أخربت به الرسل.
 يوم عاشوراء وقد كان إهالك فرعون وملئه : 

فقال النيب  املديَنة، واليهود تصوم يوم عاشوراء فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. عن ابن عباس قال: قدم النيب 
 نتم أحق اثوسى منهم، فصوموهه : أألصحاب . 
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