
﴿ُثمَّ َبَعْثَنا ِمْن َبْعِدِهْم ُموَسى َ�َهاُ��َ� 
2َِلى ِفْرَعْوَ� َ�َمَلِئِه ِبَآَياِتَنا َفاْسَتْكَبُر�� 
(يونس:  ُمْجِرِمَني﴾   َقْوًما  َ�َكاُنو� 

(٧٦

شر; �لكلما8:
�هم  مًأل،  ميأل  َمَأل  ِمن  �ملأل: 
أل�م  بذلك  ُسّمو�  قيل:  �ألشر��، 
هيبًة؛   Uلصد��� 8ُّبهًة  �لعيوَ�  ميأل�� 
كا�  ما  يقا/:   ،Uُلتشا�� �جلماعُة؛ 
 Uتشا�  >8 مّنا:  َمٍأل  على  �ألمر  هذ� 

.(Vألقر�) ¶جتما��
 �. كا�  �لرجل:   Cستك�  :��Cستك�

.(Vألقر�) QياCك

�لتفسـ=: 
يكذبه   Qألنبيا� من  ن¡  ُيبعث  كلما 
 ��Cيعت �8م  
ما  لسببني:  �لنا� 
 �8 �مكانته،   tUقد من  8على   t0عو�
 .tيتبعو  �8 من  º8ى  بأ�م  يظّنو� 
�هذ� نفس ما حدy لسيدنا موسى. 
 �8 �ملستحيل  من  8نه  ظنو�  فالبعض 
 ،t0عبا عبًد� من  عّز �جل  �هللا  يكّلم 
�8م  �حتقرt �آلخـر�� ظانني  بينما 
يطيعو� شخًصا   �8 �U8فع من  8عـّز 

كموسى �.
�قوله تعا� ﴿�كانو� قوًما Gرمني﴾ 
�أل�/:  مبفهومني؛  ر  يفسَّ  �8 ميكن 
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 حضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د
�ملصلح �ملوعو0 �

�خلليفة �لثاs حلضرo �إلما� �ملهد< �

:��U0 من

KA

في �حا� �لقر��

اع�اضان شديدان
ر بكل أصنافه ينطويان على الشَّ
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�لذلك  Gرمني  قبل  من  كانو�  �8م 
كّذبو� موسى �^ ُيوفَّقو� لإلميا� به، 
�هذ� �ملعÇ يوضح سبب �ستكباUهم 
 ^ �8م   >8 �إلميا�..  من  �حرما�م 
 �
يؤمنو� به أل� .لك كا� سيؤ0< 
 W سلب حريتهم �ملطلقة �يكو� عقبًة
سبيل �UتكاV �جلر�ئم �لb تعو�0َُّها. 
 W �8م 8صبحو� بكفرهم به :sلثا��

عد�0 �ملجرمني.
��حلق �8 كال �ملعنيني .� صلة �ثيقة 
 �

� �لسيئة تدفع  .
بإنكاU �حلقائق، 
 V8صحا  �8 
ّنه حلقٌّ � 8خر�.  سيئة 
�ملسا�¾ ��جلر�ئم ُيحرمو� من �إلميا� 
بسبب جر�ئمهم، كما 
نه حلقٌّ 8يًضا 

نكاU �حلقائق يضر بتقو� �إلنسا�  �8
 Qقلبه شي W كا� �
ضر�Uً فا0ًحا، �
يتالشى  فإنه  قبل  من  �هللا  خشية  من 
 tUنكا
 بسبب  تدU£ًيا   �8  �Uًفو منه 

لتلك �حلقائق.
هّين  بأمر  ليس  �حلقائق  Uفض   �

على  نكـر�Q، �£ب  هو جرمية  بل 
 �8  ���  >8 للتـقو�  يقيـم  من 
كي  جـاهًد�  يسـعى   �8 قـيمة 

يتجـّنبها.

ا َجاDَُهُم �ْلَحـقُّ ِمْن ِعْنِدَنا  ﴿َفَلمَّ
َقاُلو� �2َِّ َهَذ� َلِسـْحٌر ُمِبٌني﴾ 

(يونس: ٧٧)

شر; �لكلما8:
مبني: 8با� �لشيQُ: �تضح، �8با� 

فالٌ� �لشيQَ: �8َضَحه. َضَرَبه فَأباَ� 
8Uَسه من جسدt 8< َفَصَله، فهو 

.(Vألقر�) مبٌني

�لتفسـ=: 
تعا�  �هللا  عند  من  �حلق   Êيأ كلما 
مبني).  لسحٌر  هذ�   �ّ
) �لنا�  يقو/ 
��لو�قع �8 هذt �لكلمة �لوجيزo منهم 
تنطو< على �لشر بكل 8صنافه �8لو�نه. 
.لك �8 �لنا� صنفا�؛ صنف منهم 
�لر�حانية،  �لدينية   Uألمو�  W يرغب 
�صنف �خر يرغب W �ألموU �ملا0ية 
�ا�/  (سحٌر)  فبقو�م  �لسياسية. 
 W �لر�غبني  مشاعر   oUثا
  Qهؤال
�ملرسل كي  �لن¡  �لدينية ضد   Uألمو�
يوÌوهم بأ� ما جاQ به هذ� �لن¡ 
منا 

فسا0  به  يريد  �تلبيس  خد�¶  هو 
0ينهم �لذ< هم عليه. �بقو�م (مبني) 

 Uألمو�  W �لر�غبني   tضد �رضو� 
ليس  معه  ما  بأ�  ��لسياسية  �ملا0ية 
خد�¶  بل  فحسب،  �خد�¶  بسحر 
بينكم  �لفرقة  به  يوقع  سو�   Jخط
تريد��  كنتم  فإ.�  Íلكم.  �يشتت 
�ملّدعي  �ذ�  فتصّد��  لشعبكم   �Jًخ
 �
 �ملتحد  شعبنا  �ّو/  فسو�  
ال �

8حز�V متناحرo متحاUبة.
ال  �هللا   Q8عد� جند  �خلليقة   Qبد منذ 
 oملكيد�  tهذ  �
 يلجأ��  يز�لو� 
�لشيطانية �لb ^ تفقد قوִדا W �لفتك 
��لتدمJ. ففي �مننا هذ� 8يًضا �ستخد� 
�لشيطانية   oملكيد�  tهذ �ملعاUضو� 
�ال  �لزما�  هذ�  مصلح  ضد  نفسها 
 tلنا� فيقر��8 كل هذ� 8ما  يز�لو�. 
�لكرمي  �لقر��   W �إل�ية  �لتحذير�� 
�ال يتدبر�� فيها، �ال يفكر�� لد� 
ضد  �م  �ملفسدين   Qهؤال حتريض 
�ألمة   �8  � �ملهد<  �إلما�  سيدنا 
�حدִדا  �متزقت  تفرقت  قد  كانت 

٧
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من  rُرمون  واجلرائم  املساوئ  أصحاب  أن  حلقٌّ  وإّنه 
إنكار  أن  أيًضا  حلقٌّ  إنه  كما  جرائمهم،  بسبب  اإلميان 
كان  وإن  فادًحا،  ضرًرا  اإلنسان  بتقوى  يضر  احلقائق 
يتالشى  فإنه  قبل  من  اهللا  خشية  من  شيء  قلبه   z
احلقائق. لتلك  إنكاره  بسبب  تدرeًيا  أو  فوًرا  منه 



فّرقها �شتتها  بعثته، فكيف  قبل  من 
هو كما يّدعو�. 
.� كا� بناQ �ألمة 
 Çمع هو  فما  �لتفرقة  هو  جديد  من 

��د� 
.�؟

ا  َلمَّ ِلْلَحقِّ  Kََتُقوُلوَ�  ُموَسى   Lََقا﴿
ُيْفِلُح  َ�َال  َهَذ�  Kَِسْحٌر  َجاDَُكْم 

اِحُر�َ�﴾ (يونس: ٧٨) �لسَّ

�لتفسـ=: 
قوله ﴿8ِسحٌر هذ�﴾ يع� �8 ما جئُت 
8يديكم،  بني   oٌ0ملوجو تعاليم  من  به 
بأنفسكم  تعرفو� تفاصيلها �حتّسو� 
بتأثJها، فكيف تسّمو�ا 
.� سحًر� 
�خد�ًعا؟ كيف يكو� سحًر� �كذًبا 
 Vلذ< يشجُّ هامة �لكذ� Qُلك �لشي.

�يدمغه؟
يفلح  ﴿�ال  بقوله  �هللا  صّر¯ 
 �
 يلجأ��  �لذين  بأ�  �لساحر��﴾ 
على   ��Uيقد ال  ��خلد�¶   Vلكذ�
�هللا   Qبأنبيا �ملنوطة  �ألهد��  حتقيق 
 Jيأتو� لتغي Qألنبيا� �
عليهم �لسال�. 
8حو�/ �لشعب 0ينًيا �8خالقًيا �َمدنًيا 
�سياسًيا، 
ما عاجًال �8 �جًال. ما من 
فسيدنا  ��د�.  �ذ�  �ُبعث  
ال  ن¡ 
تر��  8نتم  �م:  يقو/   � موسى 
بأ� 8عينكم 8ن� 8حقق هذt �ألهد�� 


جنا�ها  يكتمل  فشيًئا، �سو�  شيًئا 
على يد< W يو� من �أليا�، فكيف 
َمن  ��خلد�¶   Vبالكذ ترمو�   �.


ُ�دy هذt �لتطو��U �ملدهشة؟

َ�َجْدَنا  ا  َعمَّ ِلَتْلِفَتَنا  Kَِجْئَتَنا  ﴿َقاُلو� 
 Dُْلِكْبِرَيا� َلُكَما  َ�َتُكوَ�  PََباDََنا  َعَلْيِه 
ِفي �ْألSِ�َْ َ�َما َنْحُن َلُكَما ِبُمْؤِمِنَني﴾ 

(يونس: ٧٩)

شر; �لكلما8:
 tيلفت لفًتا: لو� Qَلَِتْلِفتنا: َلَفَت �لشي
��لشما/.  �ليمني   ��.  �
 �صرفه 
صرفه  8Uيه:  عن  فالًنا  �لفت 

.(Vألقر�)

 W� �لتجّبُر.  �لعظمُة،   :QياCلك�
هي  �قيل:  ��ملُلك.  �لعظمُة  �للسا�: 
�كما/  �لذ��  كما/  عن   oUعبا
�لوجو0 �ال يوصف ֲדا 
ال �هللا تعا� 
�سُتخِدمْت   �.
 �كأ�ا   .(Vألقر�)
 �.
�  Qسّي  Çمبع  �Qجا لإلنسا� 
تعا� كانت  �هللا  �سُتْخِدمت W حق 

مبعÇ َحَسن.

�لتفسـ=: 
�للذين  لالعتر�ضني  شر¯  �آلية   tهذ
كلمة   W شديد بإ£ا�  .كرÌا  سبق 

�العتر�¦  كا�  مبني﴾.  ﴿سحر 
0يننا،  علينا  ليفسد   Qجا 
نه  �أل�/ 
�أل�/  شطرها   W �آلية  شرحته  �قد 
﴿8جئِتنا  �لقو�:   Q�Cك لسا�  على 
�باQنا﴾.  عليه  �جدنا  عما  لتلفتنا 
ما   �8 يظنو�  �لنا�  معظم  �ملا كا� 
يتبعه �با°هم هو �لدين �حلق، فكأ�م 

غو�Qنا  يريد  8نه  هذ�  بقو�م  قصد�� 
عن �لدين �حلق، �لكنهم .كر�� هذ� 
 W عنيًفا  هيجاًنا   yد� .كًر�  �ألمر 

قلوV �لعامة ضد نبيهم.
�كا� �العتر�¦ �لثاs هو: 
نه يريد 
َشَرَحْتُه  �قد  �لشعب،  Íل  تشتيت 
�آلية W �لشطر �لثاs: ﴿�تكو� لكما 
�لكCياW Q �ألU¦﴾.. 8< �8 موسى 
بال0نا.  على  �حلكم  يريد��   ��Uها�
��لبديهي �8 �لوصو/ 
� �لسلطة يتم 
8فر�0  بني  ��خلال�  �لفرقة   yبإحد�

�لنظا� �حلاكم.

َساِحٍر  ِبُكلِّ  �ْئُتوِني  ِفْرَعْوُ�   Lََ�َقا﴿
َعِليٍم﴾ (يونس: ٨٠)

�لتفسـ=: 
الحظو� كيف �8 �خلطأ �لو�حد يدفع 
�إلنساَ� 
� 8خطاQ 8خر�. لقد Uمو� 
بالسحر   � كموسى  كرميًا  نبًيا 

اجمللد الثامن عشر، العد الثاني عشر -  ربيع األول والثاني ١٤٢٧ هـ - نيسان/ إبريل ٢٠٠٦ م

٨



��خلد�¶، فُحرمو� بسبب هذ� �الִדا� 
موضوعًيا،  �ًثا   t8مر يبحثو�   �8 من 
 tنصبو �لذ<  �لفخ   W �قعو�  �هكذ� 
له حيث بد��8 بأنفسهم يبحثو� عن 

�لسحرo ملبا�Uته.

َحَرُ� َقاLَ َلُهْم ُموَسى  ا َجاDَ �لسَّ ﴿َفَلمَّ
Kَْلُقو� َما Kَْنُتْم ُمْلُقوَ�﴾ (يونس: ٨١)

�لتفسـ=:
 o�Uساحة �ملبا W oعندما نز/ �لسحر 
عن   Qًستغنا�� كر�هية  موسى  8بد� 
مبا�Uִדم فقا/: �فعلو� ما 8نتم فاعلو�، 
�لنا�  يظن  �عبًثا.  لغًو�   t�Uفأ 8نا  8ما 
�ستعد  � كا�  موسى   �8 عموًما 
ملبا�Uִדم فو�Uً، �لكن هذ� خطأ، ألنه 
كا� يدU@ جيًد� �8م سحرo ��8 ما 
يأتو� به سيكو� لغًو� ال حقيقة فيه، 
فأبد� كر�هيته ��ستغناtQ عن �لتصد< 
�م، �لكنه ^ يرفض مو�جهتهم على 
�لفوU صر�حًة Uمبا ألنه فكر �8 �حلقيقة 
سو� تنكشف تلقائيÓ لد� �ملو�جهة 
�لعملية، �عندها سو� CPهم بر8يه 
صر�حًة. �هذ� ما حصل فعًال حيث 
قا/ �م عند �نكشا� 8باطيلهم: ﴿ما 

جئتم به �لسحر﴾.

ِجْئُتْم  َما  ُموَسى   Lََقا Kَْلَقْو�  ا  ﴿َفَلمَّ
ْحُر �2َِّ �هللا َسُيْبِطُلُه �2َِّ �هللا َال  ِبِه �لسِّ
(يونس:  �ْلُمْفِسِديَن﴾  َعَمَل  ُيْصِلُح 

(٨٢

 شر; �لكلما8:
 .t8فَسَد ضد  8صلَحه:  ُيصلح:  ال 
8صلحه بعد فساt0: 8قامه. 8صلح بني 
�لقو�: �ّفق.  8صلح 
ليه: 8حسن 
ليه، 
يقا/: 8صلح 
� �0بته 
.� 8حسن 
ليها 
 W له  �هللا  8صلح  �يقا/:  �تعهدها، 

.(Vألقر�) يته �مالهU.

�لتفس=:
 عندما يقف �حلق W مو�جهة �لباطل 
فأعما/  للعيا�.  �حلقيقة  تنكشف 
�ملفسدين ال تؤ�/ 
ال بالفسا0 ��لشر، 
بأعما/  8حد   Êيأ  �8 يستحيل   .

�صالًحا.   �Jًخ منها   �£  Á  oفاسد

� هذt �حلقيقة قائًال:  Jفاهللا تعا� يش
 Êلتأ �ملفسدين  8عما/  َنَدُ¶  ال  
ننا 
يتقلبو�  جنعلهم  
ننا  بل  يرجو�،  مبا 
�يغّير�� حالتهم من حني آلخر فال 

ينجحو� W مر�ميهم.

 َ̂ ﴿َ�ُيِحقُّ �هللا �ْلَحقَّ ِبَكِلَماِتِه َ�َلْو َكِر
�ْلُمْجِرُموَ�﴾ (يونس: ٨٣)

�لتفسـ=: 
 oUلبشا� لنعلم �8 "كلما� �هللا" تع� 
��لوعيد، ألنه تعا� ُيثبت �حلق ֲדما.

كلمة  هنا   � موسى  سيدنا  يبني 
�هللا   �
 يقو/:  حيث  �Uئعة،  حكمة 
 �
 Qللجو� �
عّز �جل ليس �اجة 
�لكذV ��خلد�¶ لنشر 0ينه، بل كل 
شيQٍ خاضع ألمرt، �لذلك فإنه ينشر 

0ينه بأمرt �قدUته.
U0ًسا  هنا  �جل  عّز  �هللا  عّلمنا  لقد 
 �8 �هو:  8ال  �ألخال&،   W عظيًما 
ال  �ملبد8  صحة   �8 ��د�  صد& 
طر&   �
  Qباللجو لإلنسا�  يسمح 
غJ مشر�عة لتحقيقه، بل £ب �[ا. 
لتحقيقه  �فاضلة  مشر�عة  �سائل 
�لكن  �هاًما.  سامًيا  كا�  مهما 
عصرنا   W �لنا�  8كثر   �8 لألسف 
 Qلوبا� �هذ�  �حلقيقة،   tهذ £هلو� 
يستسيغو�  حيث  متز�يد   Uنتشا�  W
�حلق  قيمة  ما  �حلق.  لتوطيد   Vلكذ�
�ينتصر  يز0هر   �8 يستطيع  ال  �لذ< 

��0 �الستعانة بالكذV ��خلد�¶؟

﴿َفَما Pََمَن ِلُموَسى 2ِالَّ ُ_�ِّيٌَّة ِمْن َقْوِمِه 
 �ْKَ َ�َمَلِئِهْم  ِفْرَعْوَ�  ِمْن   ٍ̀ َخْو َعَلى 
 Sِ�ِْفي �َأل Lٍَيْفِتَنُهْم �2ِ�ََّ ِفْرَعْوَ� َلَعا
2ِ�َنَُّه َلِمَن �ْلُمْسِرِفَني﴾ (يونس: ٨٤)

٩
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 شر; �لكلما8:
صّدقه  به:  �من  8ّمنه.  �َمَنه:  �من:   
��نقا0.  خضع  له:  �من  به.  ��ثق 

.(Vألقر�)
من   Uلصغا� 8صلها  �لذUّية:  .Uّية: 
على  يقع  قد  كا�   �
� �أل�ال0، 
 ،�Uلتعا�  W مًعا   Uلكبا��  Uلصغا�
�8صله  ��جلمع  للو�حد  �ُيستعمل 

للجمع (�ملفر��0).
له عدo معا� منها  على: حرُ� جرٍّ 

.(Vألقر�) لتعليل�
8عجَبه.  �ُفتوًنا:  َفتًنا  يفنت  فَتَنه  يفنت: 
 o8فنت �ملا/ �لناَ�: �ستما�م. فتنت �ملر
�8قعه  عمًر�:  �يٌد  فنت  �ّلهته.  فالًنا: 
فالًنا  فنت  �قع.   >8 فُفنت  �لفتنة   W
 �
 �لرجل  فنت  8ضّله.  �مفتوًنا:  فتنًة 
 Qَفنت �لشي .Uَ0 ֲדن �لفجو�U8 :Qلنسا�
على  ُهْم  ﴿يوَ�  �منه:  8حرقه،  فتًنا: 
�لناU ُيفَتنو�﴾ (�لذ�Uيا�: ١٤). فنت 
�لصائغ  فنت   .tصّد 8Uيه:  عن  فالًنا 
بالبوتقة  8.�به  فتنًة:  ��لفضة  �لذهَب 
 Q>0ليبني �جليَد من �لر U8حرقه بالنا�
�هو   ،Vَمشو  �8 خالص  8نه  �يعَلَم 

.(Vألقر�) لفتنة� Ç8صُل، مع
�Uتفع. عال فال�   :Qُلشي� عاٍ/: عال 
 :Óفالن عال   .Cجت�  Cتك  :¦Uأل�  W

.(Vألقر�) tغلبه �قهر
جا��  فال�:  8سر�  �ملسرفني: 

غفل  جهل؛  8خطأ؛  �8فرØ؛  �حلد 
.(Vألقر�)

�لتفسـ=: 
8فر�0  8<.. ^ ُيطع موسى � 
ال 
من قومه، بينما Uفض �آلخر�� 0عوته 
خوًفا من �8 يضطهدهم فرعو� �علية 
قومه �8 �رقوهم. �هذ� يبني �8 �لنا� 
 ،Qألنبيا� قلوֲדم بصد&   W يستيقنو�
�ال  بلسا�م  يصّدقو�م  ال  �لكنهم 
يعلنو� 
ميا�م خشية �ضطها0 �لقو�.

يكو� W �لدنيا ملو@ جبابرo �لكنهم 
ميلكو� من �لذكاQ ��لفطنة ما مينعهم 
تتمر0  ال   qح �لرعية  مضايقة  من 
 � نو¯  قو�  كا�  فمثًال  عليهم، 
يعاUضونه، �لكنهم �كتفو� بالسخرية 
يعذبوهم    �8  ��0 8تباعه  �من  منه 
كا�  فرعو�  �لكن  8ثرهم.  �ميحو 
 �
 0فعتهم   oبقسو فعاملهم  غبًيا، 

�خلر�� عليه.
موسى،  صف   W 
سر�ئيل  بنو  كا� 
شأ�م  يتعاظم   �8 فرعو�  فخا� 
حكمه  فيضعف  خطرهم  �يتفاقم 
�يذهب سلطانه، لذلك كا� يعّذֲדم. 
أل�  منه،  شديًد�   Qًغبا هذ�  �كا� 
يقّو<   UCم �0منا  ��لعد���  �لعنف 

8سباV �لتمر0 �ال £د< نفًعا.
مبوسى  �من  ما  8نه  �آلية  من  �يبد� 

�يع قومه، �
منا جزQ منهم، كما هو 
من  .Uية  تعا� ﴿
ال  قوله  من  ظاهر 
قومه﴾، 8ما �آلخر�� من قومه فكانو� 

معه بسبب �لد��فع �لسياسية.
قوله   W Jلضم� بأ�  قا/  من  �هنا@ 
تعا� (من قومه) عائد على فرعو� ال 
على موسى، ��ملعÇ عندهم �8 8فر��0ً 
8يًضا صّدقو� مبوسى  من قو� فرعو� 
 Çملع�  �8  �U8 �لك�  (�لقرط¡). 

.Vلصو�� �
 Vأل�/ 8قر�
 Jضم  W �ملفسر��  �ختلف  كما 
�لغائب W قوله تعا� (مألهم)، فقا/ 

سر�ئيل،  ب�  من  8سيا0  �لبعض: هم 
�إلسر�ئيليني.  عن  هنا  �حلديث  أل� 
 �
 يرجع   Jلضم�  �8 غJهم  �ير� 
فرعو�،  قو�  من  �إلسر�ئيليني  8سيا0 
�قد ُسّمو� 8سيا�0ً �م لكو�م حاكمني 

عليهم.
 Jجا¶ �لضمU�0عيا إل �U8 8ن� ال Jغ
 o0فئة معينة من �لشعبني، أل� �لسيا �

�نتماQ 8حد  بناQً على  ُتعر� فقط  ال 
به  يتمتع  مبا  8يًضا  بل  لشعب حاكم 
 U8حد من حكم �سلطة. فاحلق �8 كبا
 Qسو�  - �لفرعونية  �حلكومة  Uجا/ 
كانو� من �لفرعونيني �8 �إلسر�ئيليني 
- قد ُسّمو� مًأل لب� 
سر�ئيل، 
. كا� 
فرعو� يستعني باملسؤ�لني �لكباU من 

�لشعبني الضطها0 �إلسر�ئيليني.
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