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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 ،فهذا القرآن قد بينها غاية التبيني،
()1
َّ
وجَلها للعباد ووضحها.
ومن ج ملة ما أِبن :قصة موسى وفرعون ،فإنُ أبداها وأعادها ِف عدة
مواضع ،وبسطها ِ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} فإليهم يساق ال خطاب ويوجُ الكَلم ،حيث إن معهم
من اإلي مان ما ي ْقبلون بُ على تدبُّر 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 عليهم ،وصانُ هللا عنهم،
حجاِب أن يفقهو .
وجعل بينهم 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 فيها.
من أهل العلو فيها ،ال من اْلَ ْعلَ ْ َ

{و َج َع َل أ َْهلَ َها ِشيَ ًعا} أي :طوائف متفرقة ،يتصرف فيهم بشهوتُ،
َ
وسطْوتُ.
وينفذ فيهم ما أراد من قهر َ
ف طَائَِفةً ِم ْن ُه ْم} ،وتلك الطائفة هم بنو إسرائيل الذين
{يَ ْستَ ْ
ض ِع ُ
َّ
فضلهم هللا على العال مني ،الذين ينبغي لُ أن يكرمهم وي جلهم ،ولكنُ
استضعفهم ،ب حيث إنُ رأى أن هم ال َمنَ َعةَ ل هم ت منعهم م ما أراد فيهم،
فصار ال يبال ي ب هم ،وال يهتم 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 ْ
ُ
َ
َ
ونَجعلَهم 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 عنهم مواد
ذ
استُ ْ
ين ْ
ُ
َ
َ
االستضعاف ،ون هلك من قاومهم ،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} ،فهذ اْلمور َلها ،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 إخراجهم من دَيرهم ،ولذلك َانوا يسعون ِف
َ
قمعهم ،وَسر شوَتهم ،وتقتيل أبنائهم الذين هم م حل ذلك .فكل

سهل 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 إِ َىل أُِم موسى أَ ْن أَر ِ
ض ِع ِيُ فَِإ َذا ِخ ْف ِ
ت َعلَْي ُِ فَأَلْ ِق ِيُ ِِف الْيَ ِم َوَال
ْ
ََْ
ُ َ
ِ ِ
ِ
تَ َخافِي وَال تَ ْح َزنِي إِ َّن رادُّو ُ 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
إليهم:

{فَأَل ِْق ِيُ ِِف الْيَ ِم} ،أي نيل مصرِ ،ف وسط اتبوت مغلق.
ِ ِ
ِ
{وال تَ َخافِ ي وال تَ ْح َزنِي إِ َّن رادُّو ُ إِلَْي ِ
ني}،
ك َو َجاعلُو ُ م َن ال ُْم ْر َسل َ
َ
َ
َ
فبشرها نأنُ سيد عليها ،وأنُ سيكرب ويَ ْسلَم من َيدهم ،وي جعلُ هللا
رسوال.
ً
وهذا من أعظم البشائر ال جليلة ،وتقدي ُم هذ البشارة ْلم موسى
لِيَطْ َمئِ َّن قلبُها ،ويَ ْس ُك َن َرْوعُها ،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 لقطهم ،وهم الذين ِبشروا وجدانُ.
{فَالْتَ َقطَُُ ُ
{لِيَ ُكو َن لَ ُه ْم َع ُد ًّوا َو َح َزًن} ،أي :لتكون العاقبة وال مآل من هذا
وحزن يُحزن هم ،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 زعيمهم ،يت رب ى ت حت أيديهم ،وعلى نظرهم ،وبكفالتهم.
وعند التدبر والتأمل :ت جد ِف طي ذلك من ال مصال ح لبين إسرائيل،
ودفع َثي من اْلمور الفادحة ب هم ،ومنع َثي من التعدَيت قبل
رسالتُ ،ب حيث إنُ صار من َبار ال مملكة.

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
علينا بعضُ :أ ْن صار بعض أفراد ينازع ذلك الشعب القاهر العال ي

ِف اْلرضَ ،ما سيأت ي بيانُ.

وهذا مقدمة للظهور ،فإن هللا تعال ى من سنتُ ال جارية :أن جعل اْلمور
ت مشي على التدريج شيئًا فشيئًا ،وال أتت ي دفعة 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.
نعاقبهم على خطئهم ونكي َد هم ،جز ً

فلما التقطُ آل فرعون ،حنَّن هللا عليُ امرأة فرعون الفاضلة ال جليلة
ال مؤمنة "آسية بنت مزاحم".
ت} هذا الولد {قُ َّرةُ َع ْ ٍ
ك َال تَ ْقتُ لُو ُ} ،أي :أبقُ لنا،
{ َوقَالَ ْ
ني لِ ي َولَ َ
تقر بُ أعيننا ،ونست ر بُ ِف حياتنا.
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 نرقيُ 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 عنها وأرضاها.

قال هللا تعاىل هذ ال مراجعات وال مقاوالت ِف شأن موسى:
{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 ْلبِها 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 ُ
َدلُّ ُك ْم َعلَى أ َْه ِل بَ ْي َ
َْ ْ
ِ
َن و ْع َد َِّ
ِِ
اَّل َحق َ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 أزعجها ،على مقتضى ال حالة البشرية ،مع أن هللا تعال ى

ن هاها عن ال حزن وال خوف ،ووعدها برد .
ت لَتُ ْب ِدي بِ ُِ} ،أي :ب ما ِف قلبها.
اد ْ
{إِ ْن ََ َ
{لَ ْوال أَ ْن َربَطْنَا َعلَى قَ ْلبِ َها} فثبتناها ،فصربت ،ول م تبد بُ.
{لِتَ ُكو َن} بذلك الصرب والثبات.

ِ
ِ
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.
قُ ِ
ص ِيُ} ،أي :اذهيب فقصي اْلثر عن

ت} أم موسى ِ
{وقَالَ ِ
{ْلُ ْختِ ُِ
َ
أخيك واب حثي عنُ من غي أن ي حس بك أحد أو يشعروا ب مقصودك،
فذهبت تقصُ.

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 إليهم قاصدة،
لظنوا ب ها أن ها هي اليت ألقتُ ،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 ُ
َدلُّ ُك ْم َعلَى أ َْه ِل بَ ْي َ
َْ ْ

وهذا ُج ُّل غرضهم ،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 إجابتها ،فأعلمتهم ودلتهم 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
َ
اَّل َحق} ،فأريناها بعض ما وعدنها بُ ً
َ
ْ
َ َ َ

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

ورسالتُ.
{ولَ ِك َّن أَ َْثَ َرُه ْم ال يَ ْعلَ ُمو َن} ،فإذا رأوا السبب متشو ًشا ،شوش ذلك
َ
إي مان هم ،لعدم علمهم الكامل أن هللا تعال ى ي جعل ال محن الشاقة

والعقبات الشاقة بني يدي اْلمور العالية وال مطالب الفاضلة ،فاستمر
موسى عليُ الصَلة والسَلم عند آل فرعون ،يت رب ى ِف سلطان هم،

ويرَب مراَبهم ،ويلبس مَلبسهم ،وأمُ بذلك مطمئنة ،قد استقر أن ها
أمُ من الرضاع ،ول م يستنكر مَلزمتُ إَيها وحنوها عليها.
وأتمل هذا اللطف ،وصيانة نبيُ موسى من الكذب ِف منطقُ ،وتيسي
اْلمر ،الذي صار بُ التعلق بينُ وبينها ،الذي ِبن للناس أنُ هو
الرضاع ،الذي بسببُ يسميها أ ًُّما ،فكان الكَلم الكثي منُ ومن غي
ِف ذلك َلُ ،صدقًا ًّ
وحقا.

