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٢

بُوِن ﴿قَاَل َرّبِ إِنِّي أََخاُف أَْن يُكَ  ﴾12ذِّ

ْل إِلَى ُق ِلَسانِي فَأَْرسِ َو يَِضيُق َصْدِري َو الَ يَْنَطلِ 
﴾13َهاُروَن ﴿

﴾14ْن يَْقتُلُوِن ﴿َو لَُهْم َعلَيَّ ذَْنٌب فَأََخاُف أَ 
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٣

﴾15وَن ﴿نَّا َمعَُكْم ُمْستَِمعُ قَاَل َكالَّ فَاْذَهبَا بِآيَاتِنَا إِ 

﴾16ِميَن ﴿ا َرُسوُل َرّبِ اْلعَالَ فَأْتِيَا فِْرَعْوَن فَقُوالَ إِنَّ 

﴾17ائِيَل ﴿أَْن أَْرِسْل َمعَنَا بَنِي إِْسرَ 
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٤

)24( غَىفِْرَعْوَن إِنَّهُ طَ   اْذَهْب إِلىَ 

)25(اْشَرْح لِى َصْدِرى   قَاَل َربّ 

ْر لِى أَْمِرى )26(َو يَّسِ

ن لَِّسانىِ  )27(َو اْحلُْل ُعْقَدةً ّمِ

)28(يَْفقَُهواْ قَْولىِ 
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٥

نْ    َو اْجعَل لىّ  )29( أَْهلىِ َوِزيًرا ّمِ

)30(َهاُروَن أَِخى

)31(اْشُدْد بِِه أَْزِرى

)32(َو أَْشِرْكهُ فِى أَْمِرى
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٦

هـو  سؤال إشراك في أمر كان يخصـه و» وَ أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي«: قولهفمعنى •
أحد سـواه  تبليغ ما بلغه من ربه بادي مرة فهو الذي يخصه و ال يشاركه فيه

ه بعد بلوغه ء من أجزائ و ال له أن يستنيب فيه غيره و أما تبليغ الدين أو شي
مـن بـه ممـن بتوسط النبي فليس مما يختص بالنبي بل هو وظيفة كل من آ

بلـغ يعلم شيئا من الدين و على العالم أن يبلغ الجاهل و علـى الشـاهد أن ي
أخاه  الغائب و ال معنى لسؤال إشراك أخيه معه في أمر ال يخصه بل يعمه و

ن أن معنـى و كل من آمن به من اإلرشاد و التعليم و البيـان و التبليـغ فتبـي
سـائر مـا  إشراكه في أمره أن يقوم بتبليغ بعض ما يوحى إليه من ربه عنه و

.يختص به من عند اهللا كافتراض الطاعة و حجية الكلمة

١٤٧: ، ص١٤ الميزان في تفسير القرآن، ج

أَهْلىِوَزِيرًا مِّنْ 



٧

حانه فلم أما اإلشراك في النبوة خاصة بمعنى تلقي الوحي من اهللا سبو •
ريك و يكن موسى يخاف على نفسه التفرد في ذلك حتى يسـأل الشـ

ي إسرائيل إنما كان يخاف التفرد في التبليغ و إدارة األمور في إنجاء بن
ي وَ أَخِـ«: و ما يلحق بذلك، و قد نقل ذلك عن موسى نفسه في قوله

.٣٤: القصص» هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِساناً فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءاً يُصَدِّقُنِي

١٤٧: ، ص١٤ الميزان في تفسير القرآن، ج

أَهْلىِوَزِيرًا مِّنْ 



٨

فاظـه أنه صح من طرق الفريقين أن النبي ص دعا بهذا الـدعاء بألعلى •
.في حق علي ع و لم يكن نبيا

١٤٧: ، ص١٤ الميزان في تفسير القرآن، ج

أَهْلىِوَزِيرًا مِّنْ 



٩

يْنُ بْـ[فُرَاتٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى  -»٣٣٦«• نُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسـَ
 عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ]  ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ

فَعَال  أَخَذَ النَّبِيُّ ص يَدِي وَ يَدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
مَاءِ فَقَـا لَ اللَّهُـمَّ إِنَّ بِنَا إِلَى ثَبِيرٍ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَاتٍ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السـَّ

رَحَ لِـي  أَلُكَ أَنْ تَشـْ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ سَأَلَكَ وَ أَنَـا مُحَمَّـدٌ نَبِيُّـكَ أَسـْ
  وَ اجْعَلْ  صَدْرِي وَ تُيَسِّرَ لِي أَمْرِي وَ تُحَلِّلَ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي لِيَفْقَهُوا قَوْلِي

رِكْ. أَخِي  عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ  أَهْلِي  وَزِيراً مِنْ  لِي هُ اشْدُدْ بِـهِ أَزْرِي وَ أَشـْ
دِي يَـا سَمِعْتُ مُنَادِياً يُنَا]  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ[قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ   فِي أَمْرِي

أُوتِيتَ مَا سَأَلْتَ قَدأَحْمَدُ 

٢٤٨: ص ] ..... ٩٧الى  ٩٦اآليات ): ١٩(سورة مريم[     ٢٤٨      تفسير فرات الكوفي 

وَزِيرًا مِّنْ أَهْلىِ



١٠

•______________________________
رجمة ابن و أخرجه الحاكم الحسكاني في الشواهد بأسانيد، و الطبراني في ت). ٣٣٥(

ا في الدّر عبّاس من المعجم الكبير و الوسيط كما في مجمع الزوائد، و ابن مردويه كم
ئي فـي المنثور، و محمّد بن العباس في تفسيره و الرضي فـي الخصـائص و الحمـو

البـن  الفرائد نقال عن الواحدي و أبو نعيم األصبهانيّ الحـافظ كمـا فـي الخصـائص
.٣٥٧/ ٣٥و انظر البحار . بطريق

.قال فرات بن إبراهيم الكوفيّ معنعنا: في ب•
ي أخرجه ابن المغازلي في المناقب و الحافظ أبو نعيم فـي مـا نـزل كمـا فـ). ٣٣٦(•

م الشطر بسندهما إلى أحمد بن موسى بعين السند و اللفظ و قد تقد ٣٥٩/ ٣٥البحار 
 من أوّل الكتاب، و أورده المجلسي في البحار عن فرات و ٣األخير منه تحت الرقم 

.٥٧، و أورده الحسكاني في شواهد التنزيل عن فرات أيضا ح ٣٥٦/ ٣٥الروضة 

٢٤٨: ص ] ..... ٩٧الى  ٩٦اآليات ): ١٩(سورة مريم[     ٢٤٨      تفسير فرات الكوفي 

وَزِيرًا مِّنْ أَهْلىِ



١١

.الحسين بن ثابت تقدم باسم الحسن•
ان عمـر... عليه السـالم ... يد أمير المؤمنين على : ر: مالحظات النسخ•

:أ، ر... عليه الصالة و السالم 
ألك أوتيـت اسـ: أ. اعطيـت مـا سـألت: ب... ليفقه به : ش: ليتفقه بي•

الم ص ألمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السـ: ر) ... سؤلك ظ(
...في عليّ بن أبي طالب كرائم : ر... يديك : ب... يا 

: ش... و احلـل ... و أخذ يـد علـي : أ، ب... و خال بنا على ثبير : ش•
.تتعجبونمنها ... تعجّبا شديدا 

٢٤٨: ص ] ..... ٩٧الى  ٩٦اآليات ): ١٩(سورة مريم[     ٢٤٨      تفسير فرات الكوفي 

وَزِيرًا مِّنْ أَهْلىِ



١٢

)33(يًرانَُسبَِّحَك َكثِ    كىَ 

)34(َو نَْذُكَرَك َكثِيًرا

)35(ِصيًراإِنََّك ُكنَت بِنَا بَ 
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١٣

)36( قَاَل قَْد أُوتِيَت ُسْؤلََك يَاُموسىَ 

ةً أُْخَرى )37(َو لَقَْد َمنَنَّا َعلَْيَك َمرَّ

َك َما يُوَحى )38(إِْذ أَْوَحْينَا إِلَى أُّمِ

   لسَّاِحِل يَأُْخْذهُ َعُدوٌّ لىّ فَْليُْلِقِه اْليَمُّ بِا   اْليَمّ  أَِن اْقِذفِيِه فِى التَّابُوِت فَاْقِذفِيِه فىِ 
نىّ َو َعُدوٌّ لَّهُ  َو أَْلقَْيُت َعلَْيَك مَحَ◌بَّةً  )39(ْينىِ عَ   َو ِلتُْصنََع َعلىَ     ّمِ

سورة طه



١٤

َمن   َعلىَ    وُل َهْل أَُدلُّكمُ إِْذ تَْمشِى أُْختَُك فَتَقُ 
َك كىَ يَْكفُلُهُ  فََرَجْعنَاَك إِ  قَرَّ َعْينُها تَ    لَى أُّمِ

يْ َو َال تَحَزَن  َو قَتَْلَت نَ  نَاَك ِمَن ْفًسا فَنَجَّ
ُ    اْلغَمّ  يَن فِى أَْهِل ونًا  فَلَبِثَْت ِسنِ َو فَتَنَّاَك فُت

)40( قََدٍر يَاُموسىَ   ِجئَْت َعلىَ     َمْديََن ثمُ 
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١٥

)41(َو اْصَطنَْعتَُك ِلنَْفسىِ 

)42( تَنِيَا فِى ِذْكِرىاْذَهْب أَنَت َو أَُخوَك بِايَاتِى َو الَ 

)43( ىفِْرَعْوَن إِنَّهُ َطغَ   اْذَهبَا إِلىَ 

)44( ىَ لَّهُ يَتَذَكَُّر أَْو يَخشفَقُوَال لَهُ قَْوًال لَّيِّنًا لَّعَ 
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١٦

)45( ْينَا أَْو أَن يَْطغَىقَاَال َربَّنَا إِنَّنَا نَخاُف أَن يَْفُرَط َعلَ 

)46( أََرى قَاَل َال تَخافَا  إِنَّنِى َمعَُكَما أَْسَمُع وَ 

بُهْم  أَْرِسْل َمعَنَا بَنِى إِْسَر ءِ فَأْتِيَاهُ فَقُوَال إِنَّا َرُسوَال َربَِّك فَ  يَل َو َال تُعَذِّ
بَِّك  َو السَّ  ن رَّ )47(َمِن اتَّبََع الُهَدى  َالُم َعلىَ قَْد ِجئْنَاَك بِايٍَة ّمِ
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١٧

لَبِثَْت  ينَا َوِليداً وَ قَاَل أَ لَْم نَُربَِّك فِ 
﴾18نِيَن ﴿فِينَا ِمْن ُعُمِرَك سِ 

 َو أَْنَت  الَّتِي فَعَْلتَ َو فَعَْلَت فَْعلَتَكَ 
﴾19ِمَن اْلَكافِِريَن ﴿
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١٨

﴾20الِّيَن ﴿قَاَل فَعَْلتَُها إِذاً َو أَنَا ِمَن الضَّ 

ا ِخْفتُكُ  ْكماً َو ْم فََوَهَب ِلي َربِّي حُ فَفََرْرُت ِمْنُكْم لَمَّ
﴾21َجعَلَنِي ِمَن اْلُمْرَسِليَن ﴿

﴾22َرائِيَل ﴿ أَْن َعبَّْدَت بَنِي إِسْ َو تِْلَك نِْعَمةٌ تَُمنَُّها َعلَيَّ 
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١٩

الل فالمراد أني فعلتها حينئذ و الحال أني في ض
 من الجهل بجهة المصلحة فيه و الحق الذي يجب

أن يتبع هناك فأقدمت على الدفاع عمن 
جل و استنصرني و لم أعلم أنه يؤدي إلى قتل الر

جي يؤدي ذلك إلى عاقبة وخيمة تحوجني إلى خرو
من مصر و فراري إلى مدين و التغرب عن 

.الوطن سنين

٢٦٢: ، ص١٥ الميزان في تفسير القرآن، ج

أَنَا مِنَ الضَّالِّينَ 



٢٠٢٠

أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ 
عن  جواب» وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائِيلَ«: و قوله•

منه عليه و تقريعه بأنه من عبيده و قد كفر نعمته 
لطة ظلم تقرير الجواب أن هذا الذي تعده نعمة و تقرعني بكفرانها سو •

س من النعمة و تغلب إذ عبدت بني إسرائيل و التعبيد ظلما و تغلبا لي
.ء في شي

٢٦٥: ، ص١٥ الميزان في تفسير القرآن، ج



٢١٢١

أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ 
رائِي«استفهامية مسوقة لإلنكار و فالجملة • بيـان » لَأَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسـْ

وَ «: قولكو المحصل أن الذي تشير إليه ب» تِلْكَ«: لما أشير إليه بقوله
متي و من أن لك علي نعمة كفرتها إذ كنت ولي نع» أَنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ
لـيس  -ائيلأو إذ كنت ولي نعمتنا معشر بني إسر -سائر بني إسرائيل

تعبيد ظلم و بحق إذ كونك وليا منعما ليس إال استنادا إلى التعبيد، و ال
منعما لـه  الوالية المستندة إليه أيضا ظلم و حاشا أن يكون الظالم وليا

أَنْ «: ولهعلى من عبده نعمة و إال كان التعبيد نعمة و ليس نعمة، ففي ق
.وضع السبب موضع المسبب» عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائِيلَ

٢٦٥: ، ص١٥ الميزان في تفسير القرآن، ج



٢٢٢٢

أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ 
كمـا  -إلخ، إلى اعتراضـين» أَ لَمْ نُرَبِّكَ«: القوم حللوا كالم فرعونو •

سـاده فـي المن عليه بتربيته وليـدا و كفرانـه النعمـة و إف -أشرنا إليه
.رنا إليهكما أش -األرض بقتل القبطي فأشكل عليهم األمر من جهتين

ليه فضال ال حاجة إ» وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ«: إحداهما صيرورة قوله•
.في سوق الجواب

 بَنِـي وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ«: عدم صالحية قوله: و الثانية•
.ليداجوابا عن منه على موسى ع بتربيته في بيته و» إِسْرائِيلَ

٢٦٥: ، ص١٥ الميزان في تفسير القرآن، ج



٢٣٢٣

أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ 
:قد ذكروا في توجيهه وجوهاو •
ه و إنكار أنه مسوق لالعتراف بأن تربيته لموسى كانت نعمة علي: منها•

أ و : أن يكون ترك استعباده نعمة و همزة اإلنكار مقدرة فكأنه يقـول
ذا، و أنت بني إسرائيل و لم تعبدني هعبدت  أنتلك نعمة تمنها علي 

.ترى أن فيه تقديرا لما ال دليل عليه من جهة اللفظ و ال إشارة

٦٢٦: ، ص١٥ الميزان في تفسير القرآن، ج



٢٤٢٤

أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ 
يل كأنـه أنه إنكار ألصل النعمة عليه لمكان تعبيده بني إسـرائ: و منها•

قـومي  إن تربيتك لي ليست نعمة يمن بها علي ألنـك عبـدت: يقول
إلنكـار إلخ في مقام التعليل ل» أَنْ عَبَّدْتَ«: فأحبطت به عملك فقوله

هذا، و هذا الوجه و إن كان أقرب إلى الذهن مـن سـابقه لكـن هـذا 
قيقة مـا لـه الجواب غير تام معنى فإن تعبيده لبني إسرائيل ال يغير ح

.من الصنيعة عند موسى في تربيته وليدا

٦٢٦: ، ص١٥ الميزان في تفسير القرآن، ج



٢٥٢٥

أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ 
نمـا أن المعنى أن هذه النعمة التي تمن بها علي مـن التربيـة إ: منهاو •

أن ألقتنـي  سببه ظلمك بني إسرائيل بتعبيدهم فاضطرت أمي لـذلك
ة عـن ظلمـك في اليم فأخذتني فربيتني فإذ كانت هذه التربية مسـبب

ى مـن لفـظ بالتعبيد فليست بنعمة هذا و الشأن في استفادة هذا المعنـ
.اآلية

بدتهم أن الذي رباني أمي و غيرها من بني إسرائيل حيث استع: و منها•
نتهائهـا فأمرتهم فربوني فليست هذه التربية نعمة منك تمنهـا علـي ال
.ةإلى التعبيد ظلما هذا، و هذا الوجه أبعد من سابقه من لفظ اآلي

٦٢٦: ، ص١٥ الميزان في تفسير القرآن، ج



٢٦٢٦

أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ 
 أن ذلك اعتراف منه ع بنعمة فرعون عليه و المعنـى و تلـك: منهاو •

ت تعبيـدي التربية نعمة منك تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل و ترك
.بيديو تركت تع: هذا و أنت خبير بأن ال دليل على ما قدره من قوله

٦٢٦: ، ص١٥ الميزان في تفسير القرآن، ج



٢٧

﴾23ِميَن ﴿قَاَل فِْرَعْوُن َو َما َربُّ اْلعَالَ 

ُكْنتُْم   َو َما بَْينَُهَما إِنْ قَاَل َربُّ السََّماَواِت َو اْألَْرِض 
﴾24ُموقِنِيَن ﴿

سورة الشعراء



٢٨

)48( َمن َكذََّب َو تََولىَ   َعلىَ  إِنَّا قَْد أُوِحَى إِلَْينَا أَنَّ اْلعَذَابَ 

بُُّكَما يَاُموسىَ  )49( قَاَل فََمن رَّ

)50( َهَدى    َخْلقَهُ ثمُ  ءٍ   شىَ     كلُ   قَاَل َربُّنَا الَِّذى أَْعَطى

)51( قَاَل فََما بَاُل اْلقُُروِن اْألُولىَ 

)52(نسىَ َو َال يَ     يَِضلُّ َربىّ فِى ِكتَاٍب  الَّ    قَاَل ِعْلُمَها ِعنَد َربىّ 

سورة طه



٢٩٢٩

سورة الشعراء

﴾25قَاَل ِلَمْن َحْولَهُ أَ الَ تَْستَِمعُوَن ﴿

﴾26ِليَن ﴿قَاَل َربُُّكْم َو َربُّ آبَائُِكُم اْألَوَّ 

﴾27ْيُكْم لََمْجنُوٌن ﴿قَاَل إِنَّ َرُسولَُكُم الَِّذي أُْرِسَل إِلَ 

ْعِقلُوَن ا بَْينَُهَما إِْن ُكْنتُْم تَ قَاَل َربُّ اْلَمْشِرِق َو اْلَمْغِرِب َو مَ 
﴿28﴾



٣٠

اْلَمْسُجونِيَن  ِري َألَْجعَلَنََّك ِمنَ قَاَل لَئِِن اتََّخْذَت إِٰلهاً َغيْ 
﴿29﴾

﴾30بِيٍن ﴿قَاَل أَ َو لَْو ِجئْتَُك بَِشيْ ٍء مُ 

اِدقِيَن ﴿قَاَل فَأِْت بِِه إِْن ُكْنَت ِمَن ال ﴾31صَّ

سورة الشعراء



٣١

ُمبِيٌن  ذَا ِهَي ثُْعبَانٌ فَأَْلقَى َعَصاهُ فَإِ 
﴿32﴾

ِهَي بَْيَضاُء  َو نََزَع يََدهُ فَإِذَا
﴾33ِللنَّاِظِريَن ﴿

سورة الشعراء



٣٢

ٌر إِنَّ ٰهذَا لََساحِ  قَاَل ِلْلَمَإلِ َحْولَهُ 
﴾34َعِليٌم ﴿

ْم ْم ِمْن أَْرِضكُ يُِريُد أَْن يُْخِرَجكُ 
 ْ ﴾35ُمُروَن ﴿بِِسْحِرِه فََما ذَا تَأ

سورة الشعراء



٣٣٣٣

سورة الشعراء

﴾36 ﴿ي اْلَمَدائِِن َحاِشِرينَ قَالُوا أَْرِجْه َو أََخاهُ َو اْبعَْث فِ 

اٍر َعِليٍم ﴿ ﴾37يَأْتُوَك بُِكّلِ َسحَّ

﴾38ٍم َمْعلُوٍم ﴿فَُجِمَع السََّحَرةُ ِلِميقَاِت يَوْ 

﴾39ِمعُوَن ﴿َو قِيَل ِللنَّاِس َهْل أَْنتُْم ُمْجتَ 

﴾40 َكانُوا ُهُم اْلغَاِلبِيَن ﴿لَعَلَّنَا نَتَّبُِع السََّحَرةَ إِنْ 


