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مصير دحرة فرعون في القرآن الكريم ـ درادظ موضوعيظ ـ


ملخـــص البحــــث

من منطمق البحث عن الحقيقة أن يعرف القارئ لمقرآن الكريم

مصير السحرة الذين توعدىم فرعون لما أعمنوىا توحيداً خالصاً أمام رؤية

العصى حال كونيا انقمبت ثعباناً مبيناً ،إذ قالوا أمنا برب العالمين رب
موسى وىارون ،وجاء الوعد المبين بالتقطيع والتصميب في جذوع النخل،

الطدد
52

وقالوا ما قالوا حال كونيم متضرعين إلى اهلل (ربنا توفنا مسممين) ،فيل نفذ
فرعون فعالً ما توعدىم بو؟؟ فدرسنا ذلك الموضوع من ىذه الزاوية؛ لكون
الذي يموح في أفق القرآن الكريم ،أنو ما من ٍ
الئذ بجناب اهلل تعالى عند
الشدائد إال وقد نصره اهلل تعالى ونجاه ،ولما توغمنا في ىذا المشوار

بالدراسة والتدقيق الغالب أن اهلل تعالى نجاىم (أي السحرة) مما توعدىم بو

فرعون ،وان كان من أثر أنيم أصبحوا سحرة وأمسوا شيداء بررة ال يقوى
عند دفع ظاىر النجاة في القرآن الكريم لكل من الذ باهلل تعالى ،وآخر

دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين .

 23ربيع
الثاني
2549هـ
42كانون
االول
 3122م
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المقدمة
الحمد ﵀ رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى خاتـ األنبياء كالمرسميف كعمى آلو

الطيبيف الطاىريف ،كصحابتو المجاىديف الصادقيف كالذيف اتبعكىـ بإحساف إلى يكـ الديف

رضكاف ا﵀ تعالى عمييـ أجمعيف .

كبعد  ..ففي يكـ مف األياـ فكرنا كتناقشنا كبكؿ خكاطرنا ،لماذا صرح ا﵀

تعالى بنجاة مؤمف آؿ فرعكف لما قاـ خطيبان في قصر فرعكف كختـ خطابو قائبلن :

الطدد

﴿             

ِٓ

           
(﴾ غافر  :اآليتاف  ،)ْٓ – ْْ :كلـ يصرح بنجاة السحرة الذيف أمنكا
برسالة مكسى عميو السبلـ ،األمر الذم قالكا فيو مف شدة إيمانيـ ﴿ :
 (﴾       طو  :اآلية ،)َٕ :
كتكعدىـ فرعكف بقكلو     ﴿ :
(﴾         طو :
مف اآلية  ،)ُٕ :كفي الكقت نفسو لـ يصرح القرآف الكريـ بيبلكيـ اعتمادان عمى ما

تكمـ بو فرعكف مف كعيد كتيديد .

ككؿ ىذا كذاؾ دعانا لننظر ىذه المسألة في أقكاؿ المفسريف كىـ ينظركف

اآليات القرآنية التي تكممت في ىذا المكضكع ،فكجدناىا في سكر ثبلث ( األعراؼ ،كطو،

كالشع ارء) ،فبدأنا ننظر تفسير آية عند ىذا المفسر كآية عند ذاؾ لننظـ منيا عبارة ليذا
المبحث أك ذاؾ كاقفيف عمى أميات التفاسير فأفرز منيجنا المكضكعي خطة لمبحث

مشتممة عمى أربعة مباحث كخاتمة غير ىذه المقدمة :
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المبحث األكؿ  :ما دار مف نقاش بيف مكسى عميو السبلـ كفرعكف كالسحرة في 

سكرة األعراؼ .

المبحث الثاني  :تكممنا فيو ببياف معاني اآليات القرآنية التي نقمت الخبر

في سكرة طو .

المبحث الثالث  :ما تكسع فيو القرآف في سكرة الشعراء حكؿ تيديد السحرة كثباتيـ

عمى اإلسبلـ .

المبحث الرابع  :مصير السحرة ،ككاف في مطالب ثبلثة :

األكؿ  :القائمكف بأف فرعكف نفذ .

الثاني  :القائمكف بأف فرعكف لـ ينفذ .
الثالث  :الحكـ عمى القكليف .

الطدد
ِٓ

ثـ الخاتمة كبينا فييا أىـ النتائج التي تكصمنا إلييا .
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المبحث األكؿ

سكرة األعراؼ
المطمب األكؿ  :التعريؼ بسكرة األعراؼ :

قاؿ اإلماـ الطاىر بف عاشكر  :سكرة األعراؼ مكية ببل خبلؼ ثـ قيؿ

جميعيا مكي ،كىك ظاىر ركاية مجاىد كعطاء الخراساني عف ابف عباس ،ككذلؾ نقؿ
عف ابف الزبير

(ُ)

.

كقاؿ قتادة ىي مكية إال آية     ﴿ :
(﴾ األعراؼ  :مف اآلية  ،)ُّٔ :كقاؿ مقاتؿ  :بؿ المدني فييا مف
قكلو  ﴾  ﴿ :إلى قكلو       ﴿ :
(ِ)

(﴾ األعراؼ  :مف اآلية )ُِٕ :

الطدد
ِٓ

.

كتعقب المسألة الشيخ عبد الرحمف حسف حبنكة الميداني بأف المدني فقط مف
(ّ)

اآلية (ُّٔ) كالى نياية اآلية (َُٕ) ال غير

.

ككجو التسمية بسكرة األعراؼ أنيا ذكر فييا لفظ األعراؼ بقكلو تعالى :
﴿(﴾        األعراؼ :
مف اآلية  ،)ْٔ :كلـ ييذكر في غيرىا مف سكر القرآف الكريـ؛ كألنيا يذكر فييا شأف
أىؿ األعراؼ في اآلخرة ،كلـ يذكر في غيرىا مف السكر بيذا المفظ كلكنو ذكر بمفظ
(سكر) في قكلو         ﴿ :
(﴾   الحديد  :مف اآلية  ،)ُّ :كىي تسمى بسكرة األعراؼ منذ
عيد النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ لقكؿ عائشة رضي ا﵀ عنيا عف عركة عف عائشة
رضي ا﵀ عنيا  :أف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ ق أر في صبلة المغرب بسكرة

األعراؼ فرقيا في ركعتيف

(ْ)

.
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كاألعراؼ تقع مف حيث النزكؿ (السكرة التاسعة كالثبلثكف) بعد سكرة ص كقبؿ 

سكرة الجف ،كتقع في المصحؼ العثماني بعد األنعاـ كقبؿ األنفاؿ كىي (َِٔ) آية
(ٓ)

عمى الراجح مف األقكاؿ

.

المطمب الثاني  :أكؿ المقاء بيف مكسى كفرعكف :
قاؿ تعالى         ﴿ :
              
             

الطدد
ِٓ

           
(﴾    األعراؼ  :اآليات . )َُٖ – َُْ :
المعنى اإلجمالي لآليات       ﴿:
. ﴾ 
قاؿ الرازم  :أعمـ أنو كاف يقاؿ لممكؾ مصر  :الفراعنة ،كما يقاؿ لممكؾ فارس :

األكاسرة فكأنو قاؿ  :يا ممؾ مصر ((إني رسكؿ مف رب العالميف)) فيو إشارة إلى ما

يدؿ عمى كجكد اإللو تعالى المكصكؼ بصفات أجميا مفتقر إلى رب يربيو كالو يكجده

كيخمقو

(ٔ)

.

كقكلو            ﴿ :
(﴾        األعراؼ  :اآلية . )َُٓ :
(حقيؽ عمي)  :أم كاجب عمي(ٕ) ،ترؾ القكؿ عمى ا﵀ إال الحؽ  :أم الصدؽ ،كككني
(ٖ)

جديد بالرسالة أرسمت عمى أف ال أقكؿ عمى ا﵀ إال الحؽ
رسكؿ حقيؽ
ه
(قد جئتكـ ببينة مف ربكـ)  :أم بحجة قاطعة مف ا﵀ أعطانييا دليبلن عمى صدقي فيما
(ٗ)

جئتكـ بو

.
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(فأرسؿ معي بني إسرائيؿ)  :أم أطمقيـ مف أسرؾ كقيرؾ ،كدعيـ كعبادة ربؾ كربيـ 

فإنيـ مف سبللة بني كريـ إسرائيؿ كىك يعقكب بف إسحاؽ بف إبراىيـ خميؿ
الرحمف

(َُ)

.

كقكلو           ﴿ :
(﴾األعراؼ  :اآلية  : )َُٔ :أم قاؿ فرعكف لمكسى عميو السبلـ (إف كنت جئت
بآية) مف عند ا﵀ كما تزعـ( ،فأت بيا) حتى نشاىدىا كننظر فييا (إف كنت مف

الصادقيف) في ىذه الدعكل التي جئت بيا

(ُُ)

.

كقكلو تعالى          ﴿ :

الطدد
ِٓ

(﴾   األعراؼ  :اآليتاف . )َُٖ – َُٕ :
قكلو ( :فإذا ىي)  :أم العصا( ،ثعباف)  :كىك أعظـ ما يككف مف الحيات( ،مبيف) :
(ُِ)

.

ىب ِّي هف أن يو حية ال لبس فيو
كقاؿ أبك الثناء األلكسي  :كالقكؿ بأف قمب الحقائؽ محاؿ كالقدرة ال تتعمؽ بو،
فبل يككف النحاس ذىبان رصاص ممكه ،كالحؽ جكاز االنقبلب؛ إما بمعنى أ ٌن يو تعالى
يخمؽ بدؿ النحاس ذىبان عمى ما ىك رأم المحققيف ،أك بأف يسمب عف أجزاء النحاس
الكصؼ الذم صار بو نحاسان ،كيخمؽ فيو الكصؼ الذم يصير بو ذىبان عمى ما ىك

رأم بعض المتكمميف مف تجانس الجكاىر كاستكائيا في قبكؿ الصفات ،كالمحاؿ أنما

ىك انقبلبو ذىبان مع ككنو نحاسان المتناع ككف الشيء في الزمف الكاحد نحاسان كذىبان،
كعمى أحد ىذيف االعتباريف تككأ أئمة التفسير في أمر العصا(ُّ) .

كقكلو (نزع يده)  :أم أخرجيا مف جيبو( ،فإذا ىي بيضاء لمناظريف)  :أم بيضاء
بياضان نكرانيان خارجان عف العادة يجتمع عميو ُّ
النظار ،كاال األصؿ في خمقتيا ليس

البياض لككف مكسى عميو السبلـ ،مكصكفان باألدمة ،بؿ شديد األدمة لقكلو صمى ا﵀
ً
س ٍبطه ىكأىن يو ًم ٍف ًر ىج ً
اؿ ُّ
الزطِّ))(ُْ) ،كمراده عميو
كسى ،فى ى
يـ ى
((كأىما يم ى
عميو كسمـ  :ى
آد يـ ىجس ه
(ُٓ)
.
السبلـ بالزط (جنسان) مف السكداف كالينكد
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المطمب الثالث  :قرار فرعكف كمؤله في إحضار السحرة لمبارزة مكسى عميو السبلـ :



﴿           
           
   

(﴾    األعراؼ  :اآليات :

َُٗ – ُُِ) .

المعنى العاـ لآليات :
قاؿ اإلماـ الرازم  :كلما ذكر ا﵀ تعالى أف مكسى عميو السبلـ أظير ىذيف

النكعيف مف المعجزات ،حكى عف قكـ فرعكف أنيـ قالكا (إف ىذا لساحر عميـ)؛ كذلؾ

ألف السحر كاف غالبان في ذلؾ الزماف ،كالشؾ أف مراتب السحرة كانت متفاضمة

الطدد
ِٓ

متفاكتة ،كالشؾ أنو يحصؿ فييـ مف يككف غاية في ذلؾ العمـ كنياية فيو ،كمكسى
(ُٔ)

عمى حد زعميـ منيـ في النياية مف عمـ السحر

.

كقكلو ( :يريد أف يخرجكـ مف أرضكـ)  :أم مف ممككـ معاشر القبط ،بتقديمو بني
إسرائيؿ عميكـ (فماذا تأمركف)  :أم قاؿ فرعكف ليـ أك ىـ القائمكف لفرعكف ،كما
(ُٕ)

.

ييخاطب الجبابرة كالرؤساء
(أرجو) بسككف الياء  :عاصـ كحمزة : ،أم أخر كأحبس ،أم  :أخر أمره كال
كقكلو :
ٍ

تعجؿ أك  :كأن يو ىـ بقتمو فقالكا أخر قتمو كأحبسو كال تقتمو ليتبيف سحره عند الخمؽ،
(كأخاه) ىاركف( ،كأرسؿ في المدائف حاشريف) جامعيف(ُٖ)( ،كالمدائف)  :أم األقاليـ،
فميذا جمعكا لو السحرة ليعارضكه بنظير ما جاء بو مكسى مف البينات

(ُٗ)

.

كقكلو ( :يأتكؾ بكؿ ساحر عميـ)  :أم ماىر في السحر كثير العمـ بصناعتو

(َِ)

.

المطمب الرابع  :حضكر السحرة أماـ فرعكف كما دار بينيـ مف كبلـ :
﴿          
(﴾      األعراؼ  :اآليات . )ُُْ – ُُّ :

مجلظ كليظ الطلوم االسالميظ
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المعنى العاـ لآليات :

(كجاء السحرة فرعكف)  :فيو حذؼ  :بمعنى أرسؿ فجاء السحرة


(ُِ)

.

كقاؿ الزمخشرم  :فإف قمت  :ىبل قيؿ  :كجاء السحرة فرعكف فقالكا ،قمت  :ىك

عمى تقدير سائؿ سأؿ  :ما قالكا إذ جاؤه ،فأجيب بقكلو (قالكا إف لنا ألج ارن)  :أم جعبلن

عمى الغمبة

(ِِ)

.

(إنكـ لمف المقربيف)  :ألف المثاب إنما يتينأ بما يصؿ إليو كيغتبط بو إذا ناؿ معو

الكرامة كالرفعة(ِّ) ،كما قيؿ في عدد السحرة ليس ليا سند يكقؼ عنده

(ِْ)

.

المطمب الخامس  :المقاء بيف مكسى عميو السبلـ كالسحرة كظيكر سحرىـ :
﴿             

الطدد
ِٓ

        
(﴾األعراؼ  :اآليتاف . )ُُٔ – ُُٓ :
المعنى العاـ لآليات :
قكلو تعالى ( :قالكا)  :يعني السحرة( ،يا مكسى إما أف تمقي)  :يعني عصاؾ( ،كاما

عصينا كحبالنا ،كفي ىذه اآلية دقيقة لطيفة كىي أف
أف نككف نحف الممقيف)  :يعني ٌ
السحرة راعكا مع مكسى عميو السبلـ حسف األدب حيث قدمكه عمى أنفسيـ في
اإللقاء ال جرـ أف ا﵀ عز كجؿ عكضيـ حيث تأدبكا مع نبيو مكسى عميو السبلـ أف

مف عمييـ باإليماف كاليداية كلما راعكا األدب أكالن كأظيركا ما يدؿ عمى رغبتيـ في

ذلؾ (قاؿ) يعني قاؿ ليـ مكسى (ألقكا) يعني أنتـ ،فقدميـ عمى نفسو في اإللقاء(ِٓ).

فإف قيؿ  :كيؼ جاز لمكسى عميو السبلـ أف يأمر باإللقاء في حيف ىك يعمـ

أف فعؿ السحر غير جائز؟ .الجكاب  :أم إف كنتـ محقيف في فعمكـ فألقكا كاال فبل،

كمنيا إلظيار معجزتو فمما لـ يمقكا إذ ال إعجاز ظاىر ،كمنيا ىـ البد ليـ مف اإللقاء
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بأمر فرعكف كالتخيير فقط لمتقديـ كالتأخير ،كتأخر ىك لظيكر معجزتو عمى خركقاتيـ 

في السحر

(ِٔ)

.

كقكلو تعالى       ( :
 : ) أم أركا العيكف بالحيؿ كالتخيبلت ما ال حقيقة لو ،كىذا معناه  :أف
السحر ال ييقمب عينان كانما ىك مف باب التخيؿ

(ِٕ)

.

( : )أم بالغكا في إرىابيـ (كجاءكا بسحر عظيـ) في بابو كالظاىر أنيـ
(ِٖ)

ألقكا حباالن غبلظان كخشبان طكاالن كأنيا حيات مؤلت الكادم ركب بعضيا بعضان

.

الطدد
ِٓ

المطمب السادس  :ظيكر معجزة سيدنا مكسى عميو السبلـ :
﴿             
          
(﴾األعراؼ  :اآليات . )ُُٗ – ُُٕ :
المعنى العاـ لآليات :
(كأكحينا إلى مكسى أف ألؽ عصاؾ فإذا ىي تمقؼ) تبتمع (ما يأفككف) يكذبكف

فيو(ِٗ).

قاؿ الرازم  :قاؿ المفسركف ( :لما ألقى مكسى العصا صارت حية عظيمة حتى

سدت األفؽ ثـ فتحت فكيا فكاف ما بيف فكييا ثمانيف ذراعان كابتمعت ما ألقكا مف

حباليـ كعصييـ ،فمما أخذىا مكسى صارت عصا كما كانت مف غير تفاكت في

الحجـ كالمقدار أصبلن كىذا يدؿ عمى أنو تعالى أعدـ األجساـ لتمؾ الحباؿ كالعصي ،أك

فرقيا ذرات غير محسكسة في اليكاء كعمى كبل التقديريف فبل يقدر عمى ىذه الحالة
(َّ)

أحد إال ا﵀ سبحانو كتعالى)
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كاؼ عمى قكة الظيكر لممعجزة فكاف قكلو (كبطؿ ما 
فإف قيؿ ( :فكقع الحؽ) و

كانكا يعممكف) تكري ارن مف غير فائدة .

قمنا  :المراد أف مع ثبكت ىذا الحؽ زالت األعياف التي أفككىا كىي تمؾ الحباؿ

كا لعصي فعند ذلؾ ظيرت الغمبة فميذا قاؿ تعالى (فغمبكا ىنالؾ) ألنو ال غمبة أظير
مف ذلؾ (كانقمبكا صاغريف) ألنو ال ذؿ كال صغار أعظـ مف حؽ المبطؿ مف ظيكر
(ُّ)

بطبلف قكلو كحجة عمى كجو ال يمكف فيو حيمة كال شبية أصبلن

.

كقاؿ القرطبي ( :كانقمبكا صاغريف)  :أم انقمب قكـ فرعكف كفرعكف معيـ
أذالء مقيكريف مغمكبيف ،أما السحرة فقد أمنكا

(ِّ)

.

كذكر اإلماـ ابف كثير بأف بعد أف أكمت عصى سيدنا مكسى حباليـ كعصييـ

الطدد
ِٓ

بحيث ما تركت في الكادم شيئان مما ألقكه إال كقد أكمتو عادت الحية عصا في يد
سيدنا مكسى عميو السبلـ كما كانت

(ّّ)

.

المطمب السابع  :إسبلـ السحرة :
﴿          
(﴾ األعراؼ  :اآليات . )ُِِ – َُِ :
المعنى العاـ لآليات :

قكلو ( :كألقي السحرة ساجديف)  :كخركا سجدان ﵀ كأنما ألقاه مم و
ؽ لشدة خركرىـ ،أك
لـ يتمالككا مما أركا ،فكأنيـ ألقكا(ّْ) ،ككاف ذلؾ بمحضر مف فرعكف قطعان أم خركا

سجدان إذ بيرىـ الحؽ كاضطرىـ إلى ذلؾ

(ّٓ)

.

(ساجديف) حاؿ مف السحرة ،كقكلو (قالكا أمنا) في مكضع الحاؿ مف الضمير في
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(قالكا أمنا برب العالميف رب مكسى كىاركف) لئبل يتكىـ المبالغة في كصؼ فرعكف 

بأنو رب العالميف ،زادكا ىذا القصد بيانان باإلبداؿ ،قكليـ (رب مكسى كىاركف) كعندنا
أف السحرة أعادكا في إيمانيـ نفس الكبلـ الذم قالو مكسى عميو السبلـ في بداية

ىذه اآليات        ﴿ :
(﴾األعراؼ  :اآلية  ،)َُْ :كلما نظرنا في تفسير الطاىر بف عاشكر كجدناه
أكد الكبلـ نفسو كقاؿ  :كلعميـ لـ يككنكا يعرفكف اسمان عممان ﵀ تعالى ،إذ لـ يكف ﵀
(ّٖ)

اسـ عندىـ

.

الطدد

المطمب الثامف  :تيديد فرعكف لمسحرة :

ِٓ

﴿            
         
(﴾      األعراؼ  :اآليتاف :
ُِّ . )ُِْ -

المعنى العاـ اآليات :

(قاؿ فرعكف ءامنتـ بو قبؿ أف ءاذف لكـ)  :أم قاؿ ليـ فرعكف  :أصدقتيـ برب مكسى
كىاركف قبؿ أف أذف لكـ في اإليماف(ّٗ) .
كقاؿ السيد رشيد رضا ( :كأأمنتـ بو متبعيف لو إذعانان لرسالتو قبؿ أف أذف لكـ؟
قاصدان كركد الباء في ىذه اآلية (أمنتـ بو) إذ الباء كالبلـ كما في ﴿ 
(﴾طو  :مف اآلية  )ُٕ :تفيداف التضميف كاإلتباع كاإليماف بالرسؿ كقكلو تعالى :
﴿(﴾      المؤمنكف  :مف اآلية :
ْٕ) حكاية ع ف فرعكف كليس منو قكلو تعالى عف إخكة يكسؼ  ﴿ :
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(﴾ يكسؼ  :مف اآلية )ُٕ :؛ ألنيا الـ التقكية  :أم كما أنت بمصدؽ
لنا

(َْ)

.



كقاؿ الطباطبائي  :قكؿ فرعكف لمسحرة مف الجائز أف استفيامان إنكاريان أك

لمكر مكرتمكه في المدينة) اآلية :
تكبيخيان محذكؼ األداة ،كقكلو تعالى (إف ىذا
ه
يتيميـ بالمكاطأة كالمكاضعة في المدينة يريد أنيـ لما اجتمعكا في مدينتو بعدما
حشرىـ الحاشركف مف مدائف مختمفة شتى فجاؤكا بيـ إليو كلقكا مكسى أجمعكا عمى

أف يمكركا بفرعكف كأصحابو فيتسمطكا عمى المدينة فيخرجكا منيا أىميا ،كذلؾ ألنيـ

لـ يشاىدكا مكسى قبؿ ذلؾ فمك كانكا تكاطؤكا عمى شيء فقد كاف ذلؾ بعد اجتماعيـ
(ُْ)

في مدينتو

.

(المكر)  :تدبير أمر في خفاء( ،في المدينة)  :أم قبؿ الخركج إلى المكاف المختار

الطدد
ِٓ

لممباراة( ،فسكؼ تعممكف)  :تيديد مف فرعكف ليـ بما سكؼ ينزؿ بيـ مف عقاب،

كىذا إعبلف أنو غير مستعجؿ إلنزاؿ العقاب الشديد بيـ بدليؿ استعماؿ حرؼ
(ِْ)

التسكيؼ (سكؼ)

.

قكلو ( :ألقطعف أيدييـ كأرجميـ مف خبلؼ)  :أم مف كؿ جانب عضكان مخالفان لما في

الجانب اآلخر (ثـ ألصمبنكـ أجمعيف) :عمى جذكع النخؿ العالية ليطمع عميكـ العابركف
(ّْ)

كالناظركف المتفرجكف تفضيحان لكـ

.

المطمب التاسع  :ثبات السحرة عند إيمانيـ أماـ تيديد فرعكف :
إذ قالكا            ﴿ :
          
(﴾األعراؼ  :اآليتاف . )ُِٔ – ُِٓ :
المعنى العاـ لآليات :

قكلو ( :كما تنقـ منا إال أف ءامنا بآيات ربنا لما جاءتنا)  :أم ما تعيب كتكره منا إال
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(﴾  البركج  :اآلية       ﴿)ٖ :



(﴾  التكبة  :مف اآلية  )ْٕ :كقكلو    ﴿ :
            
(﴾المائدة  :مف اآلية  ،)ٓٗ :كفي قكلو (لما جاءتنا) إشارة إلى سرعة انقيادىـ
(ْْ)

كسجكدىـ ﵀ عند مجيء اآلية فمـ يبطئكا كلـ يتمعثمكا

.

كقاؿ البيضاكم في قكلو تعالى ( :قالكا إنا إلى ربنا منقمبكف)  :أم بالمكت

المحالة فبل نبالي بكعيدؾ أك إنا منقمبكف إلى ربنا كثكابو إف فعمت بنا ذلؾ ،أك

مصيرنا كمصيرؾ إلى ربنا فيحكـ بيننا

(ْٓ)

الطدد
ِٓ

.

ثـ أعرضكا عف مخاطبة فرعكف كفزعكا إلى ا﵀ عز كجؿ فقالكا ( :ربنا أفرغ

عمينا صب ارن)  :أم أفض عمينا صب ارن يغمرنا عند تعذيب فرعكف لنا (كتكفنا مسمميف)
ثابتيف عمى اإلسبلـ

(ْٔ)

.

كأفمح الطاىر بف عاشكر كىك يقكؿ ( :كلما كاف ذلؾ الكعيد مما ال تطيقو

النفكس سألكا ا﵀ أف يجعؿ لنفكسيـ صب ارن قكيان يفكؽ المتعارؼ ،فشبو الصبر بماء
تشبيو المعقكؿ بالمحسكس ،عمى طريقة االستعارة المكنية ،كشبو خمقيو في نفكسيـ

بإفراغ الماء مف اإلناء عمى طريقة التخييمية ،فإف اإلفراغ صب جميع ما في اإلناء

كالمقصكد مف ذلؾ الكناية عف قكة الصبر؛ ألف إفراغ اإلناء يستمزـ أنو لـ يبؽ فيو
(ْٕ)

شيء مما حكاه فاشتممت الجممة عمى مكنية كتخييمية ككناية)

.
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المبحث الثاني



سكرة طو

المطمب األكؿ  :التعريؼ بسكرة طو :

اإلجماع عمى أف سكرة طو مكية كالخبلؼ في آية (َُّ) كآية (ُُّ) ىؿ

ىما مكيتاف أـ مدنيتاف(ْٖ) ،فالجميكر أف السكرة كميا مكية كاقتصر ابف عطية ككثير
مف المفسريف كفي اإلتقاف عمى أف قكلو تعالى    ﴿ :
(﴾       طو  :مف اآلية :
َُّ) ،كاستظير في اإلتقاف أف يستثني منيا قكلو تعالى   ﴿ :

الطدد
ِٓ

(﴾        طو  :مف اآلية ،)ُُّ :
كرجح الطاىر بف عاشكر عمى أف اآلية (ُُّ) ليست مف المدني كلك أف الرسكؿ

تبلىا في المدينة عمى حكاية استبلؼ الرسكؿ الكريـ دقيقان مف ييكدم إلى ىبلؿ رجب
كما كرد الحديث عف أبي رافع كامتنع الييكدم إال برىف كق أر الرسكؿ الكريـ قكلو ( :ال

تمدف عينيؾ  ،)ْٗ()....اآليػػة (طو  :اآلية  ،)ُُّ :فقاؿ الطاىر ( :كعندم أنو إف
صح الحديث (حديث أبي رافع) فيك اشتباه التبلكة بالنزكؿ ،فمعؿ النبي صمى ا﵀

عميو كسمـ قرأىا متذك ارن فظنيا أبك رافع نازلة ساعتئذ كلـ يكف سمعيا قبؿ ،أك أطمؽ

النزكؿ عمى التبلكة)

(َٓ)

 .كىذه السكرة ىي الخامسة كاألربعكف في ترتيب النزكؿ،

نزلت بعد سكرة مريـ كقبؿ سكرة الكاقعة ،كنزلت قبؿ إسبلـ عمر بف الخطاب رضي

ا﵀ عنو ،إ ما في السنة الخامسة مف البعثة لككنو أسمـ في ىذا العاـ ،كاما أنيا نزلت
(ُٓ)

في أكاخر السنة الرابعة مف البعثة

.

كقاؿ المراغي  :أف سكرة طو أجممت كاستكعبت قصة مكسى عميو السبلـ التي
(ِٓ)

أكجزتو سكرة مريػػـ كآيػاتيا (ُّٓ) آية

 .كمكضكع السكرة عمى اإلجماؿ يدكر

حكؿ الرسكؿ كالقرآف كانتفاع الرسكؿ الكريـ بقصة مكسى عميو السبلـ كتمكيحان بإنذار
(ّٓ)

العصاة قياسان عمى ما جرل لفرعكف كأعكانو

.
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المطمب الثاني  :بداية نبكة مكسى عميو السبلـ كارسالو إلى فرعكف :
قاؿ تعالى           ﴿ :
             
              
          
             
            

الطدد
ِٓ

(﴾طو  :اآليات . )ْٖ – ِْ :
المعنى العاـ لآليات :
(اذىب أنت كأخكؾ بآياتي) بدالالتي ،كقاؿ ابف عباس  :يعني اآليات التسػع التي بعث
بيا مػكسػى عميو السبلـ (كال تنيا في ذكرم)  :أم كال تضعفا ،كقاؿ محمد بف كعب :
(ْٓ)

ال تقصر في ذكرم ظاىر المعنى

.

كقاؿ اإلماـ السخاكم  :كىاىنا نكتة لطيفة كىك أف مكسى عميو السبلـ سأؿ ا﵀
كزارة أخيو لو كعمؿ ذلؾ بقكلو ﴿     
(﴾طو :اآليتاف  ،)ّْ – ّّ :ثـ أف ا﵀ تعالى كاله كأعطاه ما سألو ،ثـ قاؿ
(اذىب أنت كأخكؾ بآياتي كال تنيا في ذكرم)  :أم كال تفػتر فػيو كما شرطتػما عمى
(ٓٓ)

أنفسكما

(.اذىبا إلى فرعكف إنو طغى ،فقكال لو قكالن لينا لعمو يتذكر أك يخشى)،

قاؿ الخازف  :كاف ىاركف بمصر فأمر ا﵀ مكسى أف يأتي ىاركف كأكحى ا﵀ إلى
(ٔٓ)

ىاركف كىك بمصر أف يتمقى مكسى فتمقاه إلى مرحمة كأخبره بما أكحي إليو

مجلظ كليظ الطلوم االسالميظ
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كالقكؿ الميف  :القصد أف يدارياه كيترفقانو بالقكؿ كال يعنفاه كأف يقكال لو  :يا 

أبا العباس أك يا أبا الكليد فإف قيؿ كيؼ الحاؿ كفي عمـ ا﵀ األ زلي أنو ال يتذكر كال

يخشى  :قمنا معناه عمى رجاء منكما كطمع كقضاء ا﵀ كالء أمركما أك إلزاـ الحجة

كقطع المعذرة

(ٕٓ)

.

كقاؿ ابف العربي  :في اآلية دليؿ عمى جكاز األمر بالمعركؼ كالنيي عف
المنكر بالميف لمف معو القكة ،كضمنت لو العصمة أال تراه قاؿ ليا (قكال قكالن لينان) كفي
اإلسرائيميات أف مكسى عميو السبلـ أقاـ عمى باب فرعكف سنة ال يجد رسكالن يبمغ

كبلمان ،حتى لقيو حيف خرج فقص عميو ما جاء بو ،ككؿ ذلؾ تسمية لمف جاء بعده
(ٖٓ)

مف األنبياء كالمرسميف في سيرتيـ مع الظالميف

.

الطدد
ِٓ

(لعمو يتذكر) ما مر بو مف تطكير ا﵀ لو في أطكار مختمفة ،كحممو فيما يكره عمى

مالـ يقدر عمى الخبلص منو بحيمة ،فيعمـ بذلؾ أف ا﵀ ربو ،فيرجع عف غ ٌيو فيؤمف،

(أك يخشى)  :أم يصؿ إلى حاؿ مف يخاؼ عاقبة قكلكما لتكىـ الصدؽ ،فيرسؿ معكما
(ٗٓ)

بني إسرائيؿ

.

(قاال ربنا إننا نخاؼ أف يفرط عمينا)  :أف يعجؿ عمينا بالعقكبة( ،أك أف يطغى) :
يجاكز الحد في اإلساءة عمينا أك فيؾ( ،قاؿ ال تخافا إنني معكما) بالحفظ كالعكف،

(أسمع) ما يجرم بينكـ( ،كأرل) لست بغافؿ عنكما

(َٔ)

.

كقكلو (فأتياه فقكال إنا رسكال ربؾ فأرسؿ معنا بني إسرائيؿ كال تعذبيـ قد جئناؾ بآية

مف ربؾ كالسبلـ عمى مف اتبع اليدل)  :اآلية جممة ما دعي إليو فرعكف باإليماف،

كارساؿ بني إسرائيؿ كخبلصيـ مف الذبح كالسخرية كاإلذالؿ ،كأما قكلو ( :كالسبلـ
عمى مف اتبع اليدل) يحتمؿ أف يككف أخر كبلميـ معو ،كىك السبلـ عند انتياء

الكبلـ أك يككف خي ارن عمى أف السبلمة لمميتديف كلـ يخرج كبلـ العمماء عف ىذيف
(ُٔ)

المعنييف

.

(إنا قد أكحي إلينا أف العذاب عمى مف كذب كتكلى) قاؿ الطاىر بف عاشكر  :اآلية
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ظيكر رأم فرعكف في ذلؾ حتى ال يجابيو بعد ظيكر رأيو بتصريح تكجيو اإلنذار إليو 

كىذا مف أسمكب القكؿ الميف الذم أمر ا﵀ بو ،كاطبلؽ السبلـ كالعذاب دكف تقييد
بالدنيا أك اآلخرة تعميـ لمبشارة كالنذارة

(ِٔ)

.

المطمب الثالث  :المناظرة بيف مكسى عميو السبلـ كفرعكف :
﴿           
             
             

الطدد
ِٓ

            


            

         
(﴾    طو  :اآليات . )ٓٔ – ْٗ :
المعنى العاـ لآليات :
(قاؿ فمف ربكما يا مكسى) قاؿ الحسف كقتادة  :أعطى كؿ شيء صبلحو كىداه لما
و
شيء صكرتو لـ يجعؿ خمؽ اإلنساف كخمؽ البيائـ
يصمحو ،كقاؿ مجاىد  :أعطى كؿ
كال خمؽ البيائـ كخمؽ اإلنساف ثـ ىداه لمنافعو مف المطعـ كالمشرب كالمنكح

(ّٔ)

.

كلما أجاب مكسى عميو السبلـ مكضحان أف رب العالميف ىك الخالؽ لكؿ شيء

شكبلن كمادة كىك اليادم لممخمكؽ سأؿ فرعكف السؤاؿ الثاني (فما باؿ القركف األكلى)

قاؿ الحافظ ابف كثير ( :أصح األقكاؿ في معنى ذلؾ  :أف فرعكف لما أخبره مكسى بأف

ربو الذم أرسمو ىك الذم خمؽ كرزؽ ،كقدر فيدل شرع يحتج بالقركف األكلى ،أم :
رب ىؾ ،بؿ عبدكا
الذيف لـ يعبدكا ا﵀ ،أم  :فما باليـ إذا كاف األمر كذلؾ ،لـ يعبدكا ٌ
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غيره؟ فأجابو مكسى  :ىـ كاف لـ يعبدكه فإف عمميـ عنده مضبكط عمييـ كسيجزييـ 
بعمميـ في كتاب ا﵀ كىك المكح المحفكظ ككتاب األعماؿ)

(ْٔ)

.

(ال يضؿ ربي كال ينسى)  :أم عممو بكؿ شيء محيط كال ينسى شيئان ،كعمـ المخمكؽ
يعتريو عدـ اإلحاطة بالشيء فضبلن عف النسياف بعد و
عمـ كا﵀ منزه عف كؿ ذلؾ(ٓٔ) .
كقاؿ الحافظ ( :كالكبلـ الذم جاء بعد ذلؾ كمٌ يو مف تماـ كبلـ سيدنا مكسى عميو

السبلـ كاصفان الرب الخالؽ)

(ٔٔ)

.

(الذم جعؿ لكـ األرض ميدان)  :أم فراشان( ،كسمؾ لكـ فييا سببلن كأنزؿ مف السماء
ماء فأخرجنا بو أزكاجان مف و
نبات شتى)  :أم أصنافان مف نبات مختمفة األجناس في
ن

الطعـ كالرائحة كالشكؿ كالنفع ،كرجح القاسمي أف الكبلـ مف تماـ كبلـ مكسى عميو
(ٕٔ)

السبلـ

الطدد
ِٓ

.

(كمكا كأرعكا أنعامكـ إف في ذلؾ آليات ألكلي النيى ،منيا خمقناكـ كفييا نعيدكـ كمنيا
نخرجكـ تارة أخرل)  :أم خمقنا أصمكـ كىك آدـ أك خمػقنا أبػدانكـ مف النػطفة المتكلػدة

عف األغػذية المتكلػدة مف األرض كبػكسائط( ،كفييا نعيدكـ)  :أم باإلماتة إعادة البذر

إلى األرض( ،كمنيا نخرجكـ)  :أم يردكـ كما كنتـ أحياء ،ثـ أشار تعالى إلى عتك

فرعكف كعناده بقكلو سبحانو (كلقد أريناه آياتنا كميا فكذب كأبى)  :أم اآليات التسع

(العصا – كاليد – كالطكفاف – كالجراد – كالقيمؿ – كالضفادع – كالدـ – كالسنيف –
(ٖٔ)

كانفبلؽ البحر) كمع كؿ ذلؾ امتنع كأبى عف اإليماف

.

المطمب الرابع  :فرعكف يزعـ أف ما جاء بو مكسى ضرب مف ضركب السحر كطمب

12ربيع
الثاني
1439هـ

         

 31كانون
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(﴾          طو :



اآليات . )َٔ – ٕٓ :
المعنى العاـ لآليات :
(قاؿ أجئتنا لتخرجنا مف أرضنا بسحرؾ يا مكسى)  :أم قاؿ فرعكف ذلؾ إييامان لقكمو

بأف غرض مكسى ليس فقط إنجاء بني إسرائيؿ مف أيدييـ كانما إخراج القبط مف

أحد ،كسمى المعجزة
كطنيـ كحيازة أمكاليـ كأمبلكيـ بالكمية حتى ال يتكجو إلى أتباعو ه
و
بسحر مثمو) عمى
التي جاء بيا مكسى سح ارن كعنده مف يفعؿ مثؿ ذلؾ فقاؿ (فمنأتينؾ

سبيؿ القسـ

(ٗٔ)

.

الطدد
ِٓ

(فاجعؿ بيننا كبينؾ مكعدان ال نخمفو نحف كال أنت مكانان سكل)  :أم مكعدان كميعادان

زمانان كمكانان ،كفكض تعييف المكعد إلى مكسى؛ إظيا ارن لكماؿ اقتداره عمى اإلتياف بمثؿ
(َٕ)

ما جاء بو مكسى

.

(يكـ الزينة) لمعمماء فيو مقاؿ طكيؿ كعريض ،منيا يكـ عاشكراء قالو سعيد بف

جبير

(ُٕ)

.

(كأف يحشر الناس ضحى) قاؿ األلكسي  :أعرض مكسى عميو السبلـ عف ذكر
المكاف مكتفيان بذكر الزماف لئلشارة إلى استغنائو عف ذلؾ ،كأف كؿ األمكنة بعد حصكؿ
(ِٕ)

االجتماع بالنسبة إليو سكاء

.

(فتكلى فرعكف فجمع كيده ثـ أتى)  :أم شرع معرضان عف مكسى في جمع السحرة
مف مدائف مممكتو (ثـ أتى) لممكعد

(ّٕ)

.
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المطمب الخامس  :مناشدة مكسى لمسحرة مخكفان إياىـ بعذاب ا﵀ كدار بينيـ نزاع :



﴿           
          
         
          

الطدد

(﴾    طو  :اآليات . )ْٔ – ُٔ :

ِٓ

المعنى العاـ لآليات :
(كيمكـ ال تفتركا عمى ا﵀ كذبان) فيو كجياف  :األكؿ  :ال تفتركا عمى ا﵀ كذبان بسحركـ،
(ْٕ)

الثاني  :بتكذيبي كقكلكـ ما جئت بو سحر

(فيسحتكـ بعذاب)  :أم ييمككـ كيستأصمكـ

.

(ٕٓ)

.

(كأسركا النجكل) فيو أربعة أقكاؿ  :أحدىا  :قكليـ إف كاف ساح ارن عميناه كاف كاف مف

السماء فمو أمره ،قالو قتادة ،كالثاني  :لما قاؿ (كيمكـ) اآلية  :قالكا ما ىذا بقكؿ

ساحر ،قالو ابف المنبو ،كالثالث  :إسرار النجكل عند قكليـ (إف ىذاف لساحراف)

اآليات ،قالو مقاتؿ

الكمبي

(ٕٕ)

.

(ٕٔ)

كالسدم ،كالرابع  :قكليـ إف غمبنا مكسى اتبعناه ،قالو

(كقد خاب مف افترل) الخيبة  :انقطاع الرجاء ،يقاؿ  :رجع بخيبة ،كىك إذا رجع بغير

12ربيع
الثاني
1439هـ

(كيذىبا بطريقتكـ المثمى)  :أم يريداف أف يصرفا الناس عنكما كيصدكىـ إلييما ال

 31كانون
االول
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(ٖٕ)

قضاء حاجتو ،كأشد ما يككف إذا أمؿ خي ارن مف جية ،فأنقمب شران منيا
إليكـ

(ٕٗ)

.
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(فأجمعكا كيدكـ)  :أم ال تدعكا مف كيدكـ شيئا إال جئتـ بو ( ،ثـ ائتكا صفا ) لككنو 
أىيب كأنظـ لكـ في ذلؾ المكاف المكعكد بينكـ

ن

(َٖ)

ن

.

(كقد أفمح اليكـ مف استعمى) الظاىر مف كبلـ السحرة

(ُٖ)

.

المطمب السادس  :بدأت المبارزة التي البد منيا :
﴿             

الطدد

           

ِٓ

           
              
(﴾    طو  :اآليات . )ٔٗ – ٔٓ :
المعنى العاـ لآليات :
(قالكا يا مكسى إما أف تمقي كاما أف نككف أكؿ مف ألقى ،قاؿ بؿ ألقكا) و
بأمر مف ا﵀

كا و
ذف منو (فإذا حباليـ كعصييـ يخيؿ إليو)  :أم إلى مكسى (مف سحرىـ أنيا

تسعى ،فأكجس في نفسو خيفة مكسى) كىك خكؼ الطبع ال خكؼ الغمبة لذلؾ قاؿ

مكسى ﴿(﴾       يكنس  :مف اآلية  ،)ُٖ :فدؿ
عمى أنو خكؼ الجبمة كالطبع ال خكؼ الغمبة كالقير أك أنو خاؼ مف فتنة الناس
كانسحابيـ قبؿ أف يأتي بما أتاه ا﵀ مف برىاف : ،أم خاؼ مف الشؾ فبل يتابعكه،
(ِٖ)

كخاؼ مف شؾ المتابعيف لو

.

(ال تخؼ إنؾ أنت األعمى) مف أم احتماؿ سكاء كاف خكؼ الطبع أك خكؼ مف ذىاب
(ّٖ)

كانسحاب قبؿ أف يقدـ ما عنده مف برىاف

12ربيع
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(كأل ًؽ ما في يمينؾ تمقؼ ما صنعكا) يعني العصا ،أم تمقـ كتبمع ما طرحكا مف 
العصي كالحباؿ( ،إنما صنعكا كيد ساحر)  :أم أف الذم صنعكه كيد ساحر( ،كال يفمح
ً
س ىع يد الساحر حيث كاف،
الساحر حيث أتى)  :أم ال
ي
يغمب حقؾ بباطمو ،كقيؿ  :ال يي ٍ
كالخبلصة  :عادت العصى كما كانت عصى بيد سيدنا مكسى بعد أف تمقفت جميع ما

صنعكه

(ْٖ)

.

المطمب السابع  :إسبلـ السحرة سجكدان كتيديدىـ مف فرعكف :
﴿           

الطدد
ِٓ

           
         
(﴾   طو  :اآليتاف . )ُٕ – َٕ :
المعنى العاـ لآليات :
(فألقي السحرة سجدان قالكا آمنا برب ىاركف كمكسى)  :أم لما تيقنكا أف ذلؾ ليس
(ٖٓ)

مف باب السحر كانما ىك آية ربانية

.

كقدـ ىاركف كمكسى عمى كفؽ رؤكس اآلية(ٖٔ) ،فالقرآف ليس ضربان مف

ضركب الشعر أك النثر حتى يراعى فيو ،بؿ كؿ ما نقكلو ا﵀ أعمـ بذلؾ ،كمف قاؿ
لكبر سنو إذ ىك أكبر مف مكسى لصدؽ في مقالو

(ٕٖ)

.

قاؿ السمعاني ( :قاؿ ءامنتـ لو قبؿ أف ءاذف لكـ) ظاىر المعنى ،كقكلو (إنو

لكبيركـ الذم عممكـ السحر)  :أم معممكـ الذم عممكـ السحر ،كحكى الكسائي أف
العرب تقكؿ  :رجعت مف عند كبيرم  :أم معممي ،كقكلو (فؤلقطعف أيديكـ كأرجمكـ مف
(ٖٖ)

خبلؼ) ظاىر المعنى
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(كألصمبنكـ في جذكع النخؿ) الصمب يككف فكؽ الجذع ال داخمو ليدؿ عمى أنو صمب 

متمكف يشبو حصكؿ المظركؼ في الظرؼ ،كحرؼ (في) استعارة تبعية تابعة الستعارة
(ٖٗ)

متعمؽ معنى (في) لمتعمؽ معنى (عمى)

.

كاختمؼ في المقصكد (كلتعممف أينا أشد عذابا كأبقى) مكسى عميو السبلـ

أـ ربو ،كالظاىر عندنا ىك قكؿ الطاىر بف عاشكر إذ قاؿ  :المراد ا﵀ كليس مكسى
كذلؾ لقكة دليمو ،إذ قاؿ ( :أراد فرعكف نفسو كرب مكسى سبحانو ألنو عمـ مف قكليـ
﴿(﴾    طو  :مف اآلية  ،)َٕ :إف الذم حمميـ عمى
اإليماف بو ما قدـ ليـ مكسى مف المكعظة حيف قاؿ ليـ بمسمع مف فرعكف ﴿

الطدد
ِٓ

           
(﴾طػو  :مف اآلية  ،)ُٔ :ككػذلؾ قػػكؿ ا﵀ (﴾   ﴿ :طو :
مف اآلية  : ،)ّٕ :أم خير منؾ كأبقى عمبلن مف عممؾ فثكابو خير مف ثكابؾ كرضاؾ
(َٗ)

كعذابو أشد مف عذابؾ

.

المطمب الثامف  :ثبات السحرة أماـ تيديد فرعكف :
﴿            
             
(﴾          طو  :اآليتاف :
ِٕ – ّٕ) .
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المعنى العاـ لآليات :
(قالكا لف نؤثرؾ)  :أم لف نختارؾ( ،عمى ما جاءنا مف البينات)  :أم الدالالت كذلؾ

لككنيـ قالكا  :إف كاف ىذا سحر فأيف حبالنا كعصينا؟ كحصكؿ اليقيف كالعمـ عمى أنو
(ُٗ)

نبي مرسؿ مف ا﵀

.

(كالذم فطرنا) إما أف يككف خمقنا كأكجدنا  :أم لف نؤثرؾ عمى الذم فطرنا كأكجدنا أك

يككف قسـ

(ِٗ)

.

قاض)  :أم فاصنع ما أنت صانعو لككف ذلؾ صائر في ً
و
ً
ىذه الحياة
(فاقض ما أنت
الدنيا التي ال تساكم عند ا﵀ جناح بعكضة كرحـ ا﵀ الحريرم إذ يقكؿ :

الطدد
ِٓ

الدنيا ٌ ً ً
يا ً
الردل كقىرىارةي األكػدار
خاط ىب ٌ
شر يؾ ٌ
الػدن ٌػية إ ٌنػيػا *** ى
مػف ً
دار
أض ٍ
حكت في يك ًميا *** ٍأب ىك ٍت غدان يب ٍعدان ليػا ٍ
دار متى ما ٍ
ه

(ّٗ)

(إنا أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا كما أكرىتنا عميو مف السحر) ركل الحسف أف السحرة

الذيف أحشركا كانكا مكرىيف عمى إظيار السحر كىـ اثناف كسبعكف فقط الرؤساء،

اثناف مف القبط كالباقكف مف بني إسرائيؿ أكرىيـ فرعكف عمى تعمـ السحر(ْٗ) ،كذلؾ

فيو نظر؛ ألف الكبلـ ال يستقيـ ألنيـ حمفكا بعزة فرعكف أنيـ الغالبكف ،كيحمؿ كبلـ
الحسف البصرم رحمو ا﵀ تعالى عمى البداية في تعمميـ السحر ال عند المبارزة كا﵀

أعمـ

(ٓٗ)

.

كمف نافمة القكؿ  :إف الحسف البصرم كاف إذا بمغ ىذه اآلية تعجب كقاؿ  :عجبان

لقكـ كافريف سحرة مف أشد الناس كف ارن رسخ اإليماف في قمكبيـ حيف قالكا ما قالكا،

كلـ يبالكا بعذاب فرعكف ،كالرجؿ في ىؤالء يقصد زمانو يصحب اإليماف ستيف سنة ثـ
(ٔٗ)

يبيعو بثمف يسير

.
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المبحث الثالث
سكرة الشعراء

المطمب األكؿ  :التعريؼ بسكرة الشعراء :

عف ابف عباس قاؿ  :نزلت سكرة (طسـ) الشعراء بمكة ،كأخرج ابف مردكيو

عف عبد ا﵀ بف الزبير قاؿ  :أنزلت سكرة الشعراء بمكة ،كأخرج النحاس عف ابف

عباس قاؿ  :سكرة الشعراء نزلت بمكة سكل خمس آيات مف آخرىا نزلت بالمدينة
(كالشعراء يتبعيـ الغاككف) إلى آخرىا

(ٕٗ)

.

كقاؿ الطاىر بف عاشكر  :اشتيرت عند السمؼ بسكرة الشعراء؛ ألنيا تفردت

مف بيف سكر القرآف بذكر كممة الشعراء ،كتسمى بسكرة (طسـ) كتسمى بسكرة
(الجامعة) لعميا أكؿ سكرة جمعت ذكر الرسؿ أصحاب الشرائع السماكية المعمكمة إلى
(ٖٗ)

الرسالة المحمدية

الطدد
ِٓ

.

كخمص الطاىر إلى القكؿ بككف اآليات األخيرة ليست مف المدني في شيء

بؿ السكرة كميا مكية كشعراء المدينة كميـ أسممكا قبؿ اليجرة ،كىي السكرة السابعة
(ٗٗ)

كاألربعكف نزكالن نزلت بعد سكرة الكاقعة كقبؿ سكرة النمؿ كىي (ِِٕ) آية

.

المطمب الثاني  :ا﵀ يرسؿ مكسى إلى فرعكف كمكسى يقدـ األعذار :
﴿            
 

         

           
            
          
(﴾الشعراء  :اآليات . )ُٕ – َُ :
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المعنى العاـ لآليات :
(كاذ) المعنى  :كأتؿ ً
ىذه القصة عمى قكمؾ يا محمد(ََُ)( ،نادل ربُّؾ مكسى) اختمؼ

أىؿ السنة في كيفية النداء كما قاؿ الرازم(َُُ) ،كنحف بدكرنا نرجئ ىذا الضرب مف
الكبلـ لعمماء الكبلـ كنحف أماـ تكضيح المعنى لمقارئ الكريـ ،كبالجممة أف كبلـ ا﵀
سمعو مكسى عميو السبلـ بكؿ جكارحو كحصؿ المقصكد منو( ،القكـ الظالميف)  :أم

ظممكا أنفسيـ بكفرىـ كظممكا بني إسرائيؿ( ،قكـ فرعكف) كىـ المقصكدكف بالظمـ( ،أال

يتقكف)  :أم يظممكف أال يتقكف( ،غير متقيف) حاؿ

(َُِ)

.

(قاؿ ً
رب إني أخاؼ أف يكذبكف كيضيؽ صدرم كال ينطمؽ لساني فأرسؿ إلى ىاركف):
قاؿ البيضاكم ( :رتب استدعاء ضـ أخيو إليو كاشراكو لو في األمر عمى األمكر

الطدد
ِٓ

الثبلثة  :خكؼ التكذيب ،كضيؽ القمب انفعاالن عنو ،كازدياد الحبسة في المساف

بانقباض الركح إلى باطف القمب عند ضيقو ،بحيث ال ينطمؽ لككف المعيف فيو قكة

لمقمب حتى ال تعتريو حبسة كال تختؿ دعكتو كال تنبتر حجتو ،كليس ذلؾ تعمبلن منو
(َُّ)

كتكقفان في تمقي األمر)

.

(كليـ عمي ذنب) يعني قتمو لمقبطي لما ككزه( ،قاؿ كبل)  :أم ال تخؼ أف يقتمكؾ،
(أنا معكـ) خطاب لمكسى كأخيو كمف كاف معيما أك عمى جعؿ االثنيف جماعة،
(مستمعكف)  :أم المبلئكة لككف ا﵀ يكصؼ بالسمع أك لبلىتماـ بالسمع عند

المتأكليف( ،رسكؿ رب العالميف) جعبل كشخص كاحد لبلتفاؽ في شريعة كاحدة كىما
أخكاف كىناؾ أراء أخرل كالذم ذكرناه يكفي( ،أف أرسؿ معنا بني إسرائيؿ)  :أم

أطمقيـ معنا كحررىـ مف الظمـ

(َُْ)

.

المطمب الثالث  :حكار بيف مكسى كفرعكف منذ البداية :
﴿            
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الطدد
ِٓ

          
. )َّ – ُٖ :  اآليات: ﴾(الشعراء   
: المعنى العاـ لآليات
﴿ : (قاؿ ألـ ين ىرًب ىؾ فينا كليدان) تربية فرعكف لمكسى مبدؤىا في قكلو تعالى
            
:  كقكلو،)ٗ :  اآلية: ﴾(القصص     
،)ّٗ :  مف اآلية: ﴾(طو       ﴿
﴿ : (كفعمت فعمتؾ التي فعمت كأنت مف الكافريف) يقصد ما في قكلو تعالى
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 كمجمكع ذلؾ في،)ّّ :  اآلية: ﴾(القصص     
     ﴿ :  أم القبطي: )قكلو (قاؿ يا مكسى
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(﴾ القصص  :مف اآلية ( ،)ُٗ :مف الكافريف) أظير األقكاؿ عندنا



كعند الشنقيطي  :ىك كفر النعمة التي ىي التربية في بيت فرعكف ،كردىا مكسى
بقكلو ( :كتمؾ نعمة تمنيا عمي) كفي المقابؿ (أف عبدت بني إسرائيؿ)  :أم إىانتؾ

ليـ كفي الكقت نفسو أنا رجؿ منيـ ،فميس بفائدة

(َُٓ)

.

(فعمتيا إذان كأنا مف الضاليف) التائييف كذلؾ قبؿ البعثة ،كعندنا أنو كقكلو تعالى

(ككجدؾ ضاالن فيدل)  :أم تائيان حزينان ال تعرؼ كيؼ تعبد ا﵀ كا﵀ أعمـ ،كاف قيؿ :
كرد عف أىؿ العمـ الضبلؿ  :معناه الجيؿ عف حقيقة الشيء ،قمنا  :إذ ال ضير فكبل

المعنييف يصباف في عدـ الكفر كاإلضبلؿ بالديف

(َُٔ)

.

سأؿ فرعكف مكسى (كما رب العالميف) قاؿ سيد قطب  :أم شيء يككف رب العالميف

الطدد
ِٓ

الذم أرسمؾ ،سؤاؿ متيكـ مستغرب كأنيا غير ممكنة التصكر ،كيجيب جكاب بالصفة

المشتممة عمى الربكبية لمككف المنظكر (قاؿ رب السماكات كاألرض كما بينيما إف

كنتـ مكقنيف)  :كىك جكاب يكافئ ذلؾ التجاىؿ كيغطيو أنو رب ىذا الككف اليائؿ الذم

ال يبمغ إليو سمطانؾ يا فرعكف كال عممؾ ،فجكابو جكاب استصغار لفرعكف الذم ادعى

األلكىية عمى مصر في منطقة كادم النيؿ كنقمو أف ممكو كالذرة أك اليباءة في
ممككت السماكات كاألرض

(َُٕ)

.

(قاؿ لمف حكلو أال تستمعكف) كأف فرعكف يسأؿ عف ا﵀ كمكسى عميو السبلـ جكابو
كاف عف صفات ا﵀ قاصدان السخرية بمكسى في حيف ىك المقصكد بسؤالو إذ سأؿ
(بما)(كما رب العالميف) كالصكاب (كمف رب العػػالميف)( ،قاؿ ربكـ كرب ً
آبائكـ

األكليف) إليان لو مف ادعاء الربكبية إلى مرتبة المربكبية ،فيك الكاحد الخالؽ األحد
الفرد الصمد( ،قاؿ إف رسكلكـ الذم أرسؿ إليكـ لمجنكف) فسماه رسكليـ كلـ يكف

رسكالن إليو استخفافان بمكسى عميو السبلـ( ،قاؿ رب المشرؽ كالمغرب كما بينيما إف

كنتـ تعقمكف) تكميبلن لجكابو

(َُٖ)

.
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 كعندنا أف مكسى عميو السبلـ أفمح في الجكاب إذ أكمؿ جكابو مع العمـ أف

 فمما لـ يمتفت أجاد كأحسف فعمى الدعاة أف،فرعكف ألح في استفزازه حتى يقطع جكابو
. ييتدكا بو كيتأسكا بحنكتو
(قاؿ ًلئف اتخذت إليا غيرم ألجعمنؾ مف المسجكنيف) حيث كاف يطرح الناس في ىكة
و
بشيء
 (قاؿ أكلك جئتؾ، إذ البلـ لمعيد: عميقة حتى يمكتكا كلذلؾ لـ يقؿ ألسجننؾ
.

)َُٗ(

مبيف) يدؿ عمى صدؽ دعكام بالنبكة كالرسالة

الطدد
ِٓ

 فرعكف يطمب الدليؿ عمى صدؽ دعكل مكسى كيطمب إحضار السحرة: المطمب الرابع

: لمعارضتو

           ﴿
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المعنى العاـ لآليات :
(ثعباف مبيف)  :أم ذكر الحيات( ،مبيف) ظاىر لكؿ أحد ال خياؿ كال شبية فيو كال

تشبيو( ،كنزع يده) مف جيبو( ،فإذا ىي بيضاء لمناظريف)  :أم ليا نكر عظيـ ال

نقص فييا لمف نظر إلييا

(َُُ)

.

قكة عمييـ ،لعممو بضعؼ عقكليـ
(إف ىذا لساحر عميـ ،يريد أف يخرجكـ مف أرضكـ) ٌ
كخكفيـ لحب الكطف المتقرر في صدكرىـ كىك شيء كجداني( ،فماذا تأمركف) أف
نفعؿ بو( ،قالكا أرجو كأخاه)  :أم أخرىا( ،كابعث في المدائف حاشريف) جامعيف

لمناس( ،يأتكؾ)  :أم الحاشركف( ،بكؿ سحار عميـ) كىك مف لطؼ ا﵀ إذ أنطقو بذلؾ

(فجمع السحرة لميقات يكـ معمكـ) ظاىر
إذ الغمبة ﵀ ال ألىؿ السحر كالشعكذة ،ي
(ُُُ)
.
المعنى كىك يكـ الزينة الذم يتفرغكف فيو مف أشغاليـ

الطدد
ِٓ

(كقيؿ لمناس ىؿ أنتـ مجتمعكف)  :أم حثان ليـ عمى االجتماع( ،لعمنا نتبع السحرة)

في دينيـ( ،إف كانكا ىـ الغالبيف)  :أم إف غمبكا مكسى ،كليس مرادىـ الديف بؿ

اإلعراض فقط عف مكسى كما يعبد( ،نحف الغالبيف) تكرمنا إكرامان جزيبلن( ،إذا لمف

المقربيف) عندنا فأنتـ خاصتي كجمسائي

(ُُِ)

.

المطمب الخامس  :كقكع السحر كتبله اإلعجاز كايماف السحرة :
﴿           
            
          
(﴾   الشعراء  :اآليات . )ْٖ – ّْ :
المعنى العاـ لآليات ( :بعزة فرعكف)  :أم أسمكا بو( ،تمقؼ ما يأفككف) مف سحرىـ
لحباليـ كعصييـ

(ُُّ)

.
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فمك قيؿ  :فاعؿ اإللقاء ما ىك لك صرح بو؟ جكابو  :ىك ا﵀ تعالى لخمك 

ي
قمكبيـ مف الدكاعي إلى المعارضة ،غير أف األكلى أف ال نقدر فاعبلن ،كسجكدىـ عف
يقيف ألنيـ أعمـ ذلؾ الزماف بفنكف السحر ،كال سحر في إعجاز مكسى بؿ ىك رسكؿ

مف رب العالميف ،رب مكسى كىاركف قاصديف عزؿ فرعكف منيا

(ُُْ)

.

المطمب السادس  :تيديد فرعكف لمسحرة كثباتيـ عمى اإليماف :
﴿            
        
             

الطدد
ِٓ

(﴾        الشعراء  :اآليات - ْٗ :
ُٓ) .
(قاؿ أمنتـ لو قبؿ أف آذف لكـ)  :أم أراد إيياـ الناس عمى عدـ االلتفات إلى إيماف

السحرة لككنيـ مائميف منذ البداية إلى اإليماف كما جاءكا بالسحر المطمكب تنازالن ثـ

تبله بالكعيد بقطع كصمب كىما أقكل اإلىبلؾ

(ُُٓ)

.

(قالكا ال ضير إنا إلى ربنا منقمبكف)  :أم تعميؿ لعدـ الضر؛ ألف كراءه نفع عظيـ

كىك الكصكؿ إلى حضرة الرب كيجازينا عمى التكحيد ،طامعيف بغفرانو لخطايانا لما

نككف أكؿ مف أمف با﵀(ُُٔ) .

كقاؿ الرازم  :الطمع يحتمؿ اليقيف كقكؿ إبراىيـ    ﴿ :
(﴾    الشعراء  :اآلية  ،)ِٖ :كقد يراد بو الظف لككف
المرء جاىؿ حقيقة ما يأتي مف بعد

(ُُٕ)

.
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المبحث الرابع

مصير السحرة
المطمب األكؿ  :القائمكف بأف فرعكف نفذ فييـ ما كعد :
فرعكف

قاؿ اإلماـ ابف جرير  :كيقاؿ إف أكؿ مف سف ىذا القطع مف خبلؼ ىك

(ُُٖ)

.

كقاؿ حدثنا ابف ككيع قاؿ حدثنا ابك داكد الحفرم كحبكيو الرازم عف يعقكب

القمي عف جعفر بف أبي المغيرة عف سعيد بف جبير عف ابف عباس قاؿ  :أكؿ مف
صمب كأكؿ مف قطع األيدم كاألرجؿ مف خبلؼ فرعكف

(ُُٗ)

.

و
ً
ىس ىباطه،
كسى ٍب يف ىى يار ى
كف ،قىا ىؿ :ثنا ىع ٍميرك ٍب يف ىحماد ،قىا ىؿ :ثنا أ ٍ
كقاؿ  :فى ىحدثىني يم ى
﴿أليقىطِّعف أ ٍىي ًدي يكـ كأىرج ىم يكـ ًم ٍف ًخ ىبل و
ؼ﴾(األعراؼ  :مف اآلية )ُِْ :
ىع ًف ُّ
السد ِّ
ِّم  :ى ى
ى ٍ ىٍي ٍ
صمى ىب يي ٍـ ،ىك ىما قىا ىؿ ىع ٍب يد الم ًو ٍب يف ىعب و
ص ٍبنار
﴿رب ىنا أىف ًٍر ٍ
اس ًح ى
غ ىعمى ٍي ىنا ى
فىقىتى ىم يي ٍـ ىك ى
يف قىاليكا  :ى
يف﴾(األعراؼ :مف اآلية  )ُِٔ :قىا ىؿ  :ىكا ينكا ًفي أىك ًؿ الن ىي ً
س ىحىرةن ،ىكفىى
سمً ًم ى
ىكتىىكف ىنا يم ٍ
ار ى
ً
آخ ًر الن ىي ً
اء(َُِ) .
ار ي
ش ىي ىد ى

الطدد
ِٓ

كحدثنا ابف ككيع ،قاؿ  :حدثنا أبي عف إسرائيؿ عف عبد العزيز بف رفيع عف
(ُُِ)

عبيد بف عمير قاؿ  :كانت السحرة أكؿ النيار سحرة ،كآخر النيار شيداء

.

كحدثنا بشر بف معاذ قاؿ  :حدثنا يزيد قاؿ  :حدثنا سعيد عف قتادة قكلو :

(كألقي السحرة
(ُِِ)

شيداء

.

ساجديف) ،قاؿ  :ذكر لنا أنيـ كانكا في أكؿ النيار سحرة ،كآخره

كحدثنا القاسـ قاؿ :حدثنا الحسيف قاؿ :حدثني حجاج عف ابف جريج عف

صبر كتكفنا مسمميف) ،قاؿ  :كانكا أكؿ النيار سحرة ،كآخره
مجاىد ( :ربنا أفرغ عمينا نا
شيداء(ُِّ) .
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كقاؿ ابف أبي حاتـ ما نصو  :حدثنا محمد بف يحيى ،أنبأنا يكسؼ بف ك واقد ،

ٌ
ٌ
عف أيديكـ كأرجمكـ
حدثنا يعقكب عف جعفر بف أبي المغيرة ،عف سعيد بف جبير  :ألقطٌ ٌ
(ُِْ)
و
.
ثـ ألصمٌب ٌنكـ ككاف ٌأكؿ مف قطع األيدم كاألرجؿ كصمب فرعكف
مف خبلؼ ٌ
و
عف
ٌ
م ﴿ :ألقطٌ ٌ
الس ٌد ٌ
حماد ،حدثنا أسباط عف ٌ
كحدثنا أبك زرعة ،حدثنا عمرك بف ٌ
(ُِٓ)
و
.
خبلؼ﴾ فقتميـ كقطٌعيـ كما قاؿ
أيديكـ كأرجمكـ مف
و
م قاؿ  :قاؿ
ٌ
الس ٌد ٌ
حماد ،حدثنا أسباط عف ٌ
كحدثنا أبك زرعة ،حدثنا عمرك بف ٌ
صبر كتكفٌنا مسمميف﴾ قاؿ :
نا
﴿ربنا أفرغ عمينا
عباس  :حيف قالكا ٌ :
عبد المٌو بف ٌ

فكانكا في ٌأكؿ ال ٌنيار سحرة ،كفي آخر ال ٌنيار شيداء

(ُِٔ)

.

كقاؿ ابف أبي حاتـ  :عف عمي بف الحسيف محمد بف عمي بف حمزة حدثنا عمي

الطدد
ِٓ

بف الحسيف بف كاقد عف أبيو عف يزيد النحكم ،عف عكرمة عف ابف عباس قاؿ :
(ُِٕ)

كانت السحرة سبعيف رجبلن أصبحكا سحرة كأمسكا شيداء

.

كقاؿ الحافظ ابف كثير  :قاؿ ابف عباس  :ككاف أكؿ مف صمب كأكؿ مف قطع
(ُِٖ)

األيدم كاألرجؿ مف خبلؼ فرعكف

.

كقاؿ أيضان  :فكانكا في أكؿ النيار سحرة ،فصاركا في آخره شيداء بررة ،قاؿ

كع ىبيد بف يع ىم ٍير ،كقتادة ،كابف يج ىرٍيج  :كانكا في أكؿ النيار سحرة ،كفي
ابف عباس ،ي
آخره شيداء(ُِٗ) .

كقاؿ الحافظ أيضان  :قاؿ ابف عباس  :فكاف أكؿ مف فعؿ ذلؾ ركاه ابف أبي

حاتـ(َُّ) ،فابف كثير ينقؿ ما كتبو ابف أبي حاتـ .

كقاؿ الحافظ  :قاؿ عبد ا﵀ بف عباس كعبيد بف عمير  :كانكا أكؿ النيار

12ربيع
الثاني
1439هـ

كقاؿ الحافظ  :قاؿ ابف أبي حاتـ  :حدثنا (كساؽ الحديث الذم مر عف ابف أبي

 31كانون
االول
 2112م

سحرة كفي آخر النيار شيداء بررة

(ُُّ)

.

حاتـ) عمي بف الحسيف ،حدثنا محمد بف عمي بف حمزة ،حدثنا عمي بف الحسيف ابف
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كاقد عف أبيو عف يزيد النحكم عف عكرمة عف ابف عباس قاؿ  :كانت السحرة سبعيف 
(ُِّ)

رجبلن أصبحكا كأمسكا شيداء

.

كقاؿ في اليامش المحققاف شعيب األرنؤكط كمحمد أنس مصطفى الخف  :في
(ُّّ)

إسناده الحسيف بف كاقد كىك ضعيؼ
سند .

.

كقاؿ الحافظ في مكاف آخر ما نصو ( :فقتميـ كميـ)(ُّْ) ،مف دكف حديث كال

الطدد

الحكـ عمى الركايات الكاردة في مصير سحرة فرعكف :
أكالن  :حديث ابف عباس ( :ككاف أكؿ مف صمب كأكؿ مف قطع األيدم كاألرجؿ مف

ِٓ

خبلؼ فرعكف) ،قاؿ أ .د .حكمت بف بشير بف ياسيف  :أخرجو ابف أبي حاتـ بسند
حسف مف طريؽ جعفر بف أبي المغيرة عف سعيد بف جبير ،كأخرجو الطبرم مف ىذا
(ُّٓ)

الطريؽ إلى ابف عباس ،كلكف في سنده ابف ككيع فيو مقاؿ

.

ثانيان  :كقػكؿ ابف عباس كعبيد بف عمير كقتادة كابف جريج ( :كانكا في أكؿ النيار
سحرة كفي آخره شيداء) ،قاؿ أ .د .حكمت بف بشير بف ياسيف ( :قكؿ ابف عباس

أخرجو ابف أبي حاتـ بسند ضعيؼ مف طريؽ السدم عف ابف عباس ،كالسدم لـ
يسمع ابف عباس ،كقكؿ عبيد بف عمير أخرجو الطبرم بسند فيو ابف ككيع كىك

سفياف فيو مقاؿ ،كقكؿ قتادة أخرجو الطبرم بسند صحيح مف طريؽ ابف أبي عركبة

عنو كقكؿ ابف جريج أخرجو الطبرم بسند ضعيؼ مف طريؽ الحسيف ،كىك ابف داكد
(ُّٔ)

عف حجاج عف ابف جريج كركاه عف مجاىد)

.

كقاؿ اإلماـ الطبراني  :قاؿ ابف عباس مف دكف ذكر سند  :فأخذ فرعكف

السحرة فقطعيـ ،ثـ صمبيـ عمى شاطئ نيؿ مصر كخمى سبيؿ مكسى كىاركف كلـ

يتعرض ليما(ُّٕ) ،كخرج الحديث المحقؽ ىشاـ البدراني كذكر بأنو عف السدم كعف
ابف عباس

(ُّٖ)

.

كصمب ،دكف سند
كقاؿ اإلماـ الطبراني  :ككاف فرعكف أكؿ مف قىطى ىع
ى
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كقاؿ اإلماـ البغكم  :ذكر الكمبي أف فرعكف قطع أيدييـ كأرجميـ كصمبيـ ،
(َُْ)

كذكر غيره  :أن يو لـ يقدر عمييـ مف دكف ذكر دليؿ لمكمبي
كقاؿ السمعاني  :عف عكرمة  :أصبحكا كىـ سحرة كأمسكا كىـ شيداء مف
دكف ذكر السند كالحكـ عمى المقالة

(ُُْ)

.

.

كقاؿ الزمخشرم  :كقيؿ  :إف أكؿ مف قطع مف خبلؼ كصمب فرعكف ،دكف ذكر سند
(ُِْ)

أيضان

.

(ُّْ)

كقاؿ ابف عطية  :كالظاىر مف اآليات يقصد في السكر الثبلث

 ،أف

فرعكف تكعد في القرآف كليس فيو نص عمى أنو نفذ ذلؾ كأكقعو ،كلكنو ركم أن يو
صمب كقطع ،كحكى مقالة ابف عباس دكف ذكر السند ( :فرعكف أكؿ مف صمب كقطع
مف خبلؼ) ،كقػاؿ ابف عبػاس كغيره فييـ ( :أصبحكا سحرة كأمسكا شيداء كأما

التكعد فمجميعيـ)

(ُْْ)

الطدد
ِٓ

.

كذكر القرطبي حكاية  :أف ابف عباس قاؿ  :كاف فرعكف أكؿ مف صمب

كقطع األيدم كاألرجؿ مف خبلؼ ،كقيؿ  :إف فرعكف أخذ السحرة كقطعيـ عمى شاطئ

النير كعزاه المحقؽ إلى البغكم كلـ نجده

(ُْٓ)

.

كذكر القرطبي في مكاف آخر ما نصو ( :فقطع كصم ىب حتى ماتكا رحميـ ا﵀
تعالى)(ُْٔ) .
كقاؿ النسفي  :ىك أكؿ مف قطع مف خبلؼ كصمب ،مف دكف ذكر دليؿ

(ُْٕ)

.

كتأكؿ األندلسي في البحر عمى أف (مف خبلؼ)  :أم مف أجؿ الخبلؼ كذلؾ
و
خبلؼ) اآلية ،كىذا معناه  :أف ذلؾ غاير
في قكلو (ألقطعف أيديكـ كأرجمكـ مف

ال تفاسير في ما ذىبت إليو ،أم الرجؿ اليمنى كاليد اليسرل أك العكس ،كىك ينقؿ قكؿ
ابف عباس دكف إسناد

(ُْٖ)

.

كذكر الخازف قكؿ ابف عباس دكف سند (أكؿ مف صمب كأكؿ مف قطع األيدم

كاألرجؿ فرعكف)(ُْٗ) ،كالظاىر مف الحديث فيو زيادة كنقصاف في التفسير نفسو

كغيرىا كثير كقد سبؽ

(َُٓ)

.

كالغريب أف المفسريف لآليات لككنيا قد تكررت في األعراؼ كطو كالشعراء تراىـ

يناقضكف أنفسيـ في الحكـ نفسو ،فعمى سبيؿ المثاؿ  :النسفي قاؿ برأم معمكـ في
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(ُُٓ)

مكاف

 ،كناقض نفسو كقاؿ بالعكس ( :أراد ترىيب العامة لئبل يتبعكىـ في 

(ُِٓ)

اإليماف)

.

المطمب الثاني  :القائمكف أف فرعكف لـ يقدر عمييـ كلذلؾ لـ ينفذ ما كعد بو :
قاؿ اإلماـ الرازم  :لما تكعد فرعكف بالصمب كالقطع ،اختمفكا في تكعده ىؿ كقع ذلؾ
منو؟ .
كالجكاب  :ليس في اآلية ما يدؿ عمى أحد األمريف ،قاصدان في سكرة األعراؼ كطو
كالشعراء ،في حيف ىك تناكؿ قكلو تعالى      ﴿ :

الطدد
ِٓ

(﴾  األعراؼ  :اآلية  ،)ُِْ :كجاء بحجج القائميف بكقكعو مف
كجكه :
األكؿ  :أنو تعالى حكى عف المؤل مف قكـ فرعكف أنيـ قالكا لو  ﴿ :
(﴾    األعراؼ  :مف اآلية  ،)ُِٕ :كالدليؿ ىك ( :لك
أف فرعكف ترؾ السحرة دكف قتميـ كقكـ مكسى أحياء؛ لذكرىـ كلحذرىـ عف اإلفساد

الحاصؿ مف جيتيـ)(ُّٓ) .

كالجكاب  :يمكف دخكؿ السحرة في قكـ مكسى كال كجو إلفرادىـ(ُْٓ) ،كعندنا بؿ ىـ
أشرؼ القكـ لعمك إيمانيـ .
الثاني  :أليس ىـ القائمكف الداعكف الطالبكف الصبر لشدة ما كقع عمييـ إذ قالكا :
﴿(﴾      األعراؼ  :مف اآلية ،)ُِٔ :
فمك حاؿ العذاب دكف كقكعو عمييـ لما دعكا بيذا الدعاء .
كال جكاب  :يمكف أف يككف الدعاء ألجؿ الثبات عمى اإليماف ال لككف العذاب قد نزؿ

بيـ

(ُٓٓ)
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الثالث :ما نقؿ عف ابف عباس رضي ا﵀ عنو أنو فعؿ ذلؾ كقطع أيدييـ كأرجميـ مف 

خبلؼ .

ٌي

ي

كالجكاب  :قد يككف قكؿ فرعكف تحذي ارن لمناس عف دخكليـ في ديف مكسى عميو

السبلـ(ُٔٓ) ،مع أف الرازم لـ يناقش ركاية اإلماـ ابف عباس كلعمو يفيـ أنيا مف نسج
الخياؿ كالسيما كأف المبتدعة أرادكا أف يرجؤكا إلى حبر األمة ناسبيف إليو مذاىبيـ حتى

تقبؿ ،فقد كرد عف اإلماـ مسمـ بأف بشير بف كعب العدكم البصرم ،أنو أتى ابف عباس

فجعؿ يحدثو كيقكؿ  :قاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ كابف عباس ال يمقي إليو

مسمعو كال ينظر إليو ،فقاؿ لو  :يا ابف عباس مالي أراؾ ال تصغي لحديثي فقاؿ لو :

ابتدرتو أبصارنا،
كنا إذا سمعنا رجبلن يقكؿ  :قاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ :
ي
كأصغينا إليو بآذاننا ،فمما ركب الناس الصعبة كالذلكؿ ،لـ نأخذ مف الناس إال ما نعرؼ،

الطدد
ِٓ

فمثؿ ابف عباس ال يصدؽ عنو تمؾ المفتريات التي افتراىا عميو القصاص كأرباب
(ُٕٓ)

الجيالة

.

قاؿ البدراني  :كالغالب أف مثؿ ىذه الركايات تأتي عف طريؽ كىب بف منبو

اليماني كالسدم مرفكعة إلى ابف عباس كىي ليست صحيحة ،كمنيا حديث دخكؿ
إبميس إلى الجنة إلى آدـ عف طريؽ دخكلو جكؼ الحية كالذم حكـ اإلماـ الرازم

بفساده

(ُٖٓ)

.

كلـ ال نقكؿ أف فرعكف لـ يقدر عمى السحرة لما أمنكا كىـ يدعكف (كتكفنا
ى
مسمميف)  :أم مف جيتؾ يا رب ال بيذا القتؿ كالقطع كالتمثيؿ كىك االستدالؿ األقرب
(ُٗٓ)

إلى الصكاب

.

لـ ال نقكؿ
كلـ ال نقكؿ كىك يخاطب المفسريف القائميف بأف كعد فرعكف حصؿ ،ى
ى
كيؼ يحصؿ ذلؾ كىك قد شاىد انقبلب عصا سيدنا مكسى إلى ثعباف عظيـ التي
شرحتمكىا كىي قاصدة إلى ابتبلع قصر فرعكف نفسو كآؿ األمر بأف استغاث بمكسى

عميو السبلـ مف شر ذلؾ الثعباف ،فكيؼ يعقؿ أف يقتؿ السحرة بؿ ىك حتى التيديد ما

صدر منو إال لخمكه مف الحياء ككقاحتو ،أليس ىك القائؿ ﴿ :أينا أشد عذابان
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كأبقى﴾(طو  :مف اآلية  ،)ُٕ :كىك يحمؿ الخكؼ في قمبو فيك كذاب أشر كاال كيؼ 
يقكؿ ﴿ :إنو لكبيركـ الذم عممكـ السحر﴾(طو  :مف اآلية  ،)ُٕ :كىك يعرؼ أيستاذ
كؿ ساحر ،كمػع ذلؾ جاء قػكؿ ابف عبػاس  ( :كانػكا في أكؿ النيار سحرة كفي آخره
(َُٔ)

شيداء)

.

كقاؿ أبك حياف في البحر ( :كىذا التكعد الذم تكعده فرعكف السحرة ليس في
(ُُٔ)

.

نص صريح عمى أنو أنفذه كأكقعو بيـ)
القرآف ه

فإف قيؿ  :ألـ يذكر خبر ابف عباس كما ذكره غيره ،قمنا نعـ ذكره دكف سند
عمى سبيؿ النقؿ ليس إال

(ُِٔ)

.

كاف قيؿ  :كيؼ كاف كبلمو كىك ينظر لقكلو تعالى عنيـ ( :ربنا أفرغ عمينا

الطدد
ِٓ

صب ارن كتكفنا مسمميف) .

قاؿ  :ىـ كا﵀ أعمـ قصدىـ أف يمكتكا مف جية ا﵀ ال مف جية القطع كالقتؿ

عمى مراد فرعكف ،كلعمو تأثر بالفخر الرازم

(ُّٔ)

.

أما اإلماـ البقاعي فقد قاؿ ( :كالظاىر أف ا﵀ نجاىـ كأجابيـ فيما سألكه تمكيحان

بذكر الرب فمـ يقدره عمييـ لقكلو تعالى ﴿ :أنتما كمف اتبعكما الغالبكف﴾(القصص  :مف
اآلية  ،)ّٓ :ككذلؾ لـ ً
أنو قتميـ كسيأتي في آخر الحديد)(ُْٔ)،
يأت في خبر ييعتمد ي
كىك ما نصو ( :قاؿ اإلماـ أبك القاسـ عبد الرحمف بف عبد ا﵀ بف عبد الحكـ المصرم
في كتابو (فتكح مصر كالمغرب) فمما أف أغرؽ ا﵀ عز كجؿ فرعكف كجنكده كما حدثنا
ىانئ بف المتككؿ عف ابف لييعة عف يزيد بف أبي حبيب عف تبيع قاؿ  :استأذف الذيف

أمنكا مف السحرة لمكسى عميو السبلـ في الرجكع إلى أىمو كمالو بمصر فأذف ليـ كدعا
ليـ فترىبكا في رؤكس الجباؿ ،فكانكا أكؿ مف ترىب ،ككاف يقاؿ ليـ الشيعة كبقيت

طائفة منيـ مع مكسى عميو السبلـ حتى تكفاه ا﵀ عز كجؿ ثـ انقطعت الرىبانية بعدىـ
(ُٓٔ)

حتى ابتدعيا بعد ذلؾ أصحاب المسيح عميو السبلـ)
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.

12ربيع
الثاني
1439هـ
 31كانون
االول
 2112م

20

مصير سحرة فرعون في القرآن الكريم ـ دراسظ موضوعيظ

كقاؿ اإلماـ الشنقيطي ما نصو ( :كأعمـ أف العمماء اختمفكا ىؿ فعؿ بيـ 

قكـ  :قتميـ كصمبيـ ،كقكـ أنكركا
فرعكف ما تكعدىـ بو أك لـ يفعمو بيـ ؟ فقاؿ ه
ذلؾ)(ُٔٔ) .
كالراجح عندنا كأظير القكليف  :أنو لـ يقتميـ كأف ا﵀ عصميـ منو ألجؿ إيمانيـ الراسخ با﵀
تعالى ،فضبلن عف قكلو تعالى لمكسى كىاركف     ﴿ :
          

الطدد

(﴾القصص  :اآلية . )ُٕٔ()ّٓ :
كمف قبمو اإلماـ األلكسي قاؿ حاسمان النقاش  :لـ يثبت القتؿ كالصمب
(ُٖٔ)

باألخبار ،كأنت تعمـ أف الظاىر السبلمة

ِٓ

.

كمف قبمو اإلماـ القرطبي إذ قاؿ  :فشغميـ ا﵀ عف ذلؾ بما أنزؿ عمييـ

أنكاع العذاب كالضفادع كالقمؿ كالدـ كالطكفاف إلى أف أخرجكا مف مصر فأغرقيـ ا﵀
كىذا معػنى (﴾      ﴿ :غافر  :مف اآلية :
ِٓ) ،أم خسراف كىبلؾ

(ُٗٔ)

.

كقاؿ الطػاىر بف عاشكر ( :كصرؼ فرعكف عف اإلقداـ إلى السحرة مف أكبر
(َُٕ)

اآليات الخفية ،كتساكم اآليات المادية كاآليات التسع أك قريبان مف ىذا المعنى)

.

كحسـ النقاش أستاذ المفسريف في العصر الحديث إذ قاؿ ( :كلعمو لـ يحقؽ ما

تكعدىـ بو؛ ألف ا﵀ أكرميـ فنجاىـ مف خزم الدنيا كما نجاىـ مف عذاب اآلخرة ...

12ربيع
الثاني
1439هـ

(﴾ النازعات  :اآلية  ،)ِٔ :فاختبلؼ المفسريف في البحث عف تحقيؽ

 31كانون
االول
 2112م

كليس مف غرض القرآف معرفة الحكادث لقػكلو تعػالى     ﴿ :

(ُُٕ)

كعيد فرعكف زيادة في تفسير اآلية)

.
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:  الحكـ عمى الرأييف: المطمب الثالث
الذم يق أر ما كتبناه يجد أف الرأم الذم يقكؿ أف فرعكف لـ يمكنو ا﵀ جؿ كعبل

: مف قتؿ السحرة لما آمنكا أقرب إلى الصكاب؛ كذلؾ لؤلدلة اآلتية

 الذم لو لب كفيـ سديد لمعاني القرآف الكريـ كالرازم في مفاتيح الغيب الذم لـ ينشأ: أكالن

 كمف كاف عصارة فكره الركحي في نياية حياتو كالغزالي (ت َٓٓىػ) في إحياء،عف فراغ

 مف نكح عميو السبلـ، يجد أف القرآف مف ألفو إلى ياءه لـ يرد دعكة مظمكـ،عمكـ الديف

الطدد

:  كجاء النصر،)َُ :  مف اآلية: ﴾(القمر   ﴿ : القائؿ

ِٓ

          ﴿
﴿ :  إلى الخميؿ عميو السبلـ،)ُِ – ُُ :  اآليتاف: ﴾(القمر    
. )ٔٗ :  اآلية: ﴾(األنبياء       
  ،...      ﴿ : كقكؿ يكنس
– ٖٕ :  اآليتاف: ﴾(األنبياء       
. )ٖٖ
    .…..﴿ : كقكؿ أيكب عميو السبلـ

ربيع12
الثاني
هـ1439
 كانون31
االول
 م2112

:  ……﴾(األنبياء        
 ﴿ :  إلى مػؤمف آؿ فػرعكف الػذم قػاؿ،)ْٖ – ّٖ : اآليتاف
             
: ﴾(غافر          
. )ْٓ – ْْ : اآليتاف
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كالى مكسى الذم سقى لبنات شعيب كقاؿ      ﴿ :



          
           
(﴾        القصص  :اآليتاف – ِْ :
ِٓ) .
إلى قكؿ السحرة أنفسيـ      ﴿ :
(﴾األعراؼ  :مف اآلية  ،)ُِٔ :فالجكاب مكجكد ضمنان مف الدركس كالكـ اليائؿ

الطدد
ِٓ

في اآليات القرآنية ،التي تفيد كجكد المجيب كعمى الفكر كالتراخي لقكلو تعالى ﴿ :
          
(﴾       النمؿ  :اآلية  ،)ِٔ :فكؿ ذلؾ
يجعمنا أف نحكـ برجحاف رأم القائميف بالنجاة .
ثانيان  :األخبار التي جاء بيا المعارضكف لرأم النجاة ،ليس فييا نص مف القرآف كال

مف الرسكؿ العدناف كال مف طريؽ صحابي مشيكر الخبر أك متكاتر ،ككؿ ما في األمر
أف عبد ا﵀ بف عباس حبر األمة عف الميكسيف حماؿ لمثؿ ىذه األخبار حتى تقبؿ

عف طريقو ،لقكؿ سيدنا عمي (القرآف حماؿ) كذلؾ ما مف فرقة مف الفرؽ إال كتقرب

القرآف منيا سكاء كانت صادقة مخمصة ،أـ ضالة منحرفة ،حتى تركج دعايتيا ٌأيان
كانت عف طريؽ القرآف ،ككذلؾ ابف عباس ،فضبلن عف الركاية عف السدم الذم لـ
يسمع مف عبد ا﵀ بف عباس كا﵀ أعمـ .

12ربيع
الثاني
1439هـ
 31كانون
االول
 2112م

مجلظ كليظ الطلوم االسالميظ

22

مصير سحرة فرعون في القرآن الكريم ـ دراسظ موضوعيظ
الخاتمة



الحمد ﵀ ككفى كالصبلة كالسبلـ عمى حبيبنا المصطفى كعمى آلو كصحبو كمف اىتدل كاقتفى
ً
فيذه أىـ النتائج التي تكصمنا إلييا في بحثنا المكسكـ ( مصير سحرة فرعكف في القرآف الكريـ
كبعد :
– دراسة مكضكعية ) :

ُ .جميع ما جاء حكؿ السحرة تيديدان مف فرعكف لـ يخرج عف السكر الثبلث (األعراؼ ،كطو،
كالشعراء) .

ِ .باالتفاؽ أف ىذه السكر مكية نزلت في بدايات البعثة ،كما يككد مكيتيا طابعيا مف حيث
الضكابط كالمميزات ،كمنيا ما نزؿ قبؿ السنة الخامسة مف البعثة كسكرة طو .
ّ .نزلت ىذه القصة لكي يتأسى بيا رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ كأصحابو المضطيدكف
مف قريش كالسيما كالمسممكف األكائؿ مركا بأحنؾ الظركؼ ،األمر الذم جعؿ رسكؿ ا﵀

صمى ا﵀ عميو كسمـ يقكؿ في آؿ ياسر  :صب ارن آؿ ياسر فإف مكعدكـ الجنة .

الطدد
ِٓ

ْ .كاف فرعكف كاذبان خائفان كقحان كلكف يتظاىر بعكس ذلؾ مف الجبلدة كالتيديد ،فيذا حاؿ
المتكبريف المعرضيف عف الحؽ المبيف .

ٓ .مكسى كأخكه ىاركف كانا في مأمف مف فرعكف؛ لكجكد األماف الرباني ككجكد المعجزات
الماديات الداالت عمى صدؽ دعكاىما .

ٔ .كؿ األدلة التي أ شار إلييا القائمكف بأف فرعكف نفذ فييـ ال سند ليا مف القرآف ،ككؿ ما
جاء بو المستدلكف ال يثبت أماـ النقد مف حيث السند كالمتف .

ٕ .أقكل األسانيد إسناد عبد ا﵀ بف عباس كلك سممنا بو لكجدناه مضطرب؛ ألنو يأتي عف
طريؽ السدم الكذكب كىك لـ يسمع عف عبد ا﵀ بف عباس .
ٖ .إ ف قيؿ أف ىذا السند ذكره اإلماـ الطبرم ،فنقكؿ  :نعـ اإلماـ الطبرم مف عادتو كفي كؿ
تفسيره ال يحكـ عمى السند ،فيترؾ الحكـ لمقارئ ،كالذم جاء مف بعده اإلماـ ابف أبي حاتـ

كذلؾ ترؾ الحكـ لمقارئ .

ٗ .ككذلؾ ما جاء بو شيخ المفسريف ابف كثير ،فيك عمى جبللة قدره لـ يخرج تفسيره عف ذكر
اإلسرائيميات .

َُ .كؿ ظننا أف ا﵀ تعالى لـ يمكف فرعكف مف السحرة تمكيحان بذكر الرب كما قاؿ البقاعي كمف

قبمو الرازم ،كالمحقؽ المعتمد عند الطاىر بف عاشكر كا﵀ أعمـ ،فيذا جيدنا كمف ا﵀

نسأؿ السداد ،كحسبنا أف ا﵀ يقكؿ       ﴿ :
(﴾           النمؿ :
اآلية  ،) ِٔ :فمؤمف آؿ فرعكف كسحرة فرعكف صنفاف ال يختمفاف ،كالحمد ﵀ رب
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(ُ) التحرير كالتنكير ،لمطاىر بف عاشكر ( تُّٕٗـ ) . ٔ/ٖ :

(ِ) األعراؼ مف اآلية  ُّٔ :إلى نياية اآلية  ،ُِٕ :تفسير مقاتؿ بف سميماف ،لمقاتؿ األزدم البمخي (
ت َُٓىػ )  ،ِٖ/ِ :كىك قكؿ الطاىر بف عاشكر في التحرير كالتنكير . ٔ/ٖ :
(ّ) معارج التفكر كدقائؽ التدبر ،لعبد الرحمف حسف حبنكة الميداني ( تََِْـ ) . ٔ/ْ :
(ْ) أخرجو النسائي  .السنف الكبرل ،ألبي عبد الرحمف النسائي ( ت َّّىػ )  ،ُٔ/ِ :رقـ ( َُِٔ )
(ٓ) ينظر التحرير كالتنكير ،لمطاىر بف عاشكر ( تُّٕٗـ ) . ٕ -ٔ/ٖ :
(ٔ) مفاتيح الغيب ،لمرازم ( ت َٔٔىػ ) . ُٓٓ/ُْ :

(ٕ) الجامع ألحكاـ القرآف ،لمقرطبي ( ت ُٕٔىػ ) . ِِٗ/ٗ :
(ٖ) تفسير النسفي مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ ،لمنسفي ( ت َُٕىػ ) . ُٓٗ/ُ :

الطدد
ِٓ

(ٗ) تفسير ابف كثير ،البف كثير ( ت ْٕٕىػ ) . َِْ/ّ :
(َُ) ينظر المصدر نفسو . َِْ/ّ :

(ُُ) ينظر فتح القدير ،لمشككاني ( تَُِٓىػ ) . ِّٖ/ِ :
(ُِ) الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ،لمكاحدم ( ت ْٖٔىػ ) . َْٔ/ُ :
(ُّ) ركح المعاني ،لؤللكسي ( تَُِٕىػ ) . ِِٖ – ُِٖ/ٗ :

(ُْ) صحيح البخارم ،لمبخارم ( ت ِٔٓىػ )  ،ُٔٔ/ْ :رقـ ( ّّْٖ ) .
(ُٓ) ركح المعاني ،لؤللكسي ( ت َُِٕىػ ) . ِِٖ/ٗ :
(ُٔ) مفاتيح الغيب ،لمرازم ( ت َٔٔىػ ) . َُٔ/ُْ :

(ُٕ) ينظر الجامع ألحكاـ القرآف ،لمقرطبي ( ت ُٕٔىػ ) . ِّٗ/ٗ :

(ُٖ) تفسير النسفي مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ ،لمنسفي ( ت َُٕىػ ) . ّٓٗ/ُ :
(ُٗ) تفسير ابف كثير ،البف كثير ( ت ْٕٕىػ ) . ُِْ/ّ :
(َِ) فتح القدير ،لمشككاني ( ت َُِٓىػ ) . ِّٗ/ِ :
(ُِ) تفسير القرآف ،لمسمعاني ( ت ْٖٗىػ ) . َِّ/ُ :
(ِِ) الكشاؼ ،لمزمخشرم ( ت ّٖٓىػ ) . ُّْ/ِ :
(ِّ) المصدر نفسو . ُّْ/ِ :

(ِْ) المحرر الكجيز ،البف عطية ( ت ْٔٓىػ ) . ّْٖ/ِ :
(ِٓ) تفسير الخازف ،لمخازف ( ت ِٕٓىػ ) . ِّٓ/ِ :
(ِٔ) ينظر المصدر نفسو . ِّٓ/ِ :

(ِٕ) ينظر البحر المحيط ،لؤلندلسي ( ت ْٕٓىػ ) . ُّٔ/ْ :

12ربيع
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(ِٖ) ينظر تفسير أبي السعكد ،ألبي السعكد العمادم ( ت ُٓٗىػ ) . ِٕٗ/ّ :
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(ِٗ) ينظر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ،لمكاحدم ( ت ْٖٔىػ ) . َْٕ/ُ :
(َّ) مفاتيح الغيب ،لمرازم ( ت َٔٔىػ ) . ُٕٔ/ُْ :

(ُّ) ينظر مفاتيح الغيب ،لمرازم ( ت َٔٔىػ ) . ُٕٔ/ُْ :
(ِّ) الجامع ألحكاـ القرآف ،لمقرطبي ( ت ُٕٔىػ ) . ِٖٗ/ٗ :
(ّّ) تفسير ابف كثير ،البف كثير ( ت ْٕٕىػ ) . ِّْ/ّ :

(ّْ) ينظر تفسير النسفي مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ ،لمنسفي ( ت َُٕىػ ) . ٓٗٓ/ُ :

(ّٓ) ينظر إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ ،ألبي السعكد ( ت ُٓٗىػ ) . ِٕٗ/ّ :
(ّٔ) ينظر حاشية العبلمة الصاكم عمى تفسير الجبلليف ،لمصاكم ( ت ُُِْىػ ) . َِٖ/ِ :
(ّٕ) ينظر ركح المعاني ،لؤللكسي ( ت َُِٕىػ ) . ِّٗ/ٗ :

(ّٖ) التحرير كالتنكير ،لمطاىر بف عاشكر ( ت ُّٕٗـ ) . ِّٖ/ٖ :

(ّٗ) ينظر التفسير الكبير تفسير القرآف العظيـ ،لمطبراني ( ت َّٔىػ ) . َُٖ/ّ :

الطدد
ِٓ

(َْ) تفسير المنار ،لمسيد رشيد رضا ( ت ُّٓٗـ ) . ُٔ/ٗ :
(ُْ) الميزاف في تفسير القرآف ،لمطباطبائي ( ت َُِْىػ ) . َِٓ/ٖ :

(ِْ) ينظر معارج التفكر كدقائؽ التدبر ،لعبد الرحمف حبنكة الميداني ( ت ََِْـ ) . ْٖٓ/ْ :
(ّْ) ينظر مكاىب الرحمف في تفسير القرآف ،لعبد الكريـ محمد المدرس ( ت ََِْـ ) ُٓ – ُْ/ْ :
(ْْ) ينظر تفسير القرآف العظيـ ،لمسخاكم ( ت ّْٔىػ ) . ِْٗ/ُ :

(ْٓ) أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ المعركؼ بتفسير البيضاكم ،لمبيضاكم ( تُٗٔىػ ) . ّٓٓ/ُ :
(ْٔ) ينظر المقتطؼ مف عيكف التفاسير ،لممنصكرم ( ت َُّٗىػ ) . َِٔ/ِ :
(ْٕ) التحرير كالتنكير ،لمطاىر بف عاشكر ( ت ُّٕٗـ ) . ِِْ/ٖ :

(ْٖ) ينظر تفسير المراغي ،ألحمد مصطفى المراغي ( ت ُِٓٗـ ) . ّٗ/ُٔ :
(ْٗ) أخرجو الطبراني  ( .المعجـ الكبير ،لمطبراني ( ت َّٔىػ )  ،ُّّ/ُ :رقـ ( ٖٗٗ ) ) .
(َٓ) التحرير كالتنكير ،لمطاىر بف عاشكر ( ت ُّٕٗـ ) . ِٗ – ُٗ/ُٔ :
(ُٓ) ينظر المصدر نفسو . ِٗ/ُٔ :

(ِٓ) تفسير المراغي ،ألحمد مصطفى المراغي ( ت ُِٓٗـ ) . ّٗ/ُٔ :

(ّٓ) ينظر معارج التفكر كدقائؽ التدبر ،لعبد الرحمف حبنكة الميداني ( ت ََِْـ ) . ِٓ/ٖ :
(ْٓ) تفسير البغكم المسمى معالـ التنزيؿ ،لمبغكم ( ت ُٔٓىػ ) . ُْٖ/ّ :
(ٓٓ) تفسير القرآف العظيـ ،لمسخاكم ( ت ّْٔىػ ) . ّْٓ/ُ :
(ٔٓ) تفسير الخازف ،لمخازف ( ت ِٕٓىػ ) . َِٓ/ّ :
(ٕٓ) ينظر المصدر نفسو . َِٓ/ّ :

(ٖٓ) أحكاـ القرآف ،البف العربي ( ت ّْٓىػ ) . ِٓٗ/ّ :

12ربيع
الثاني
1439هـ
 31كانون
االول
 2112م

(ٗٓ) ينظر نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ،لمبقاعي ( ت ٖٖٓىػ ) . َِ/ٓ :
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(َٔ) ينظر جامع البياف في تفسير القرآف ،لئليجي ( ت َٓٗىػ ) . َٓٗ/ِ :
(ُٔ) ينظر تفسير الثعالبي الجكاىر الحساف في تفسير القرآف ،لمثعالبي ( ت ٕٖٓىػ ) . ٕٓ/ْ :
(ِٔ) التحرير كالتنكير ،لمطاىر بف عاشكر ( ت ُّٕٗـ ) . ُِٖ/ُٔ :
(ّٔ) تفسير البغكم معالـ التنزيؿ ،لمبغكم ( ت ُٔٓىػ ) . ُٖٓ/ّ :
(ْٔ) تفسير ابف كثير ،البف كثير ( تْٕٕىػ ) . ِٔٔ/ٓ :
(ٓٔ) ينظر المصدر نفسو . ِٔٔ/ٓ :

(ٔٔ) تفسير ابف كثير ،البف كثير ( تْٕٕىػ ) . ِٔٔ/ٓ :
(ٕٔ) ينظر تفسير القاسمي محاسف التأكيؿ ،لمقاسمي ( ت ُِِّىػ ) . َُْ/ُُ :
(ٖٔ) ينظر تفسير القاسمي محاسف التأكيؿ ،لمقاسمي ( ت ُِِّىػ ) . َُْ/ُُ :
(ٗٔ) ينظر إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ ،ألبي السعكد ( ت ُٓٗىػ ) . َّ – ِٗ/ٔ :
(َٕ) ينظر فتح القدير ،لمشككاني ( ت َُِٓىػ ) . َٓٗ/ّ :

الطدد
ِٓ

(ُٕ) فتح القدير ،لمشككاني ( ت َُِٓىػ ) . َٓٗ/ّ :
(ِٕ) ركح المعاني ،لؤللكسي ( ت َُِٕىػ ) . ُّٔ/ُٔ :

(ّٕ) ينظر األساس في التفسير ،لسعيد حكل ( ت َُْٗىػ ) . ِِ/ْ :
(ْٕ) ينظر النكت كالعيكف ،لمماكردم ( ت َْٓىػ ) . َْٗ/ّ :

(ٕٓ) ينظر النكت كالعيكف ،لمماكردم ( ت َْٓىػ ) . َْٗ/ّ :
(ٕٔ) تفسير مقاتؿ بف سميماف ،لمقاتؿ األزدم البمخي ( ت َُٓىػ ) . ُّ/ّ :
(ٕٕ) ينظر النكت كالعيكف ،لمماكردم ( ت َْٓىػ ) . َُْ/ّ :

(ٖٕ) ينظر التبياف في تفسير القرآف ،لمطكسي ( ت َْٔىػ ) . ُُٓ/ٕ :

(ٕٗ) ينظر مجمع البياف في تفسير القرآف ،لمطبرسي ( ت َٔٓىػ ) . ُّ/ٕ :
(َٖ) ينظر المصدر نفسو . ِّ/ٕ :
(ُٖ) ينظر المصدر نفسو . ِّ/ٕ :

(ِٖ) ينظر تأكيبلت أىؿ السنة ،لمماتريدم ( ت ّّّىػ ) . ِٖٗ/ّ :
(ّٖ) ينظر المصدر نفسو . ِٖٗ/ّ :

(ْٖ) ينظر التفسير الكبير تفسير القرآف العظيـ ،لمطبراني ( ت َّٔىػ ) . َِٓ/ْ :
(ٖٓ) ينظر تفسير القاسمي محاسف التأكيؿ ،لمقاسمي ( ت ُِِّىػ ) . َُٖ/ُُ :
(ٖٔ) ينظر تفسير القرآف ،لمسمعاني ( ت ْٖٗىػ ) . ُّْ/ِ :

(ٕٖ) ينظر تفسير القرآف كاعرابو كبيانو ،لمدرة ( ت ُِْٖىػ ) . َُٕ/ٓ :
(ٖٖ) تفسير القرآف ،لمسمعاني ( ت ْٖٗىػ ) . ِّْ/ِ :

(ٖٗ) ينظر التحرير كالتنكير ،لمطاىر بف عاشكر ( ت ُّٕٗـ ) . ُِٓ/ُٔ :

12ربيع
الثاني
1439هـ
 31كانون
االول
 2112م

(َٗ) ينظر التحرير كالتنكير ،لمطاىر بف عاشكر ( ت ُّٕٗـ ) . ُّٓ/ُٔ :
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(ُٗ) ينظر تفسير القرآف ،لمسمعاني ( ت ْٖٗىػ ) . ِّْ/ِ :
(ِٗ) ينظر تفسير القرآف ،لمسمعاني ( ت ْٖٗىػ ) . ِّْ/ِ :

(ّٗ) مقامات الحريرم ،لمحريرم البصرم ( ت ُٔٓىػ )  ( ،ِِّ :المقامات الشعرية ) ،كينظر تفسير
القرآف كاعرابو كبيانو ،لمدرة ( ت ُِْٖىػ ) . َْٕ/ٓ :

(ْٗ) ينظر تفسير المراغي ،لممراغي ( ت ُِٓٗـ ) . ُُّ/ُٔ :
(ٓٗ) ينظر تفسير القرآف ،لمسمعاني ( ت ْٖٗىػ ) . ّّْ/ِ :
(ٔٗ) المصدر نفسو . ّّْ/ِ :

(ٕٗ) ينظر الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر ،لمسيكطي ( تُُٗىػ ) . ُِٔ/ٔ :
(ٖٗ) التحرير كالتنكير ،لمطاىر بف عاشكر ( ت ُّٕٗـ ) . َُٔ/ُٗ :
(ٗٗ) ينظر المصدر نفسو . َُٕ – َُٔ/ُٗ :

(ََُ) ينظر زاد المسير في عمـ التفسير ،البف الجكزم ( ت ٕٗٓىػ ) . ّّٓ/ّ :

الطدد
ِٓ

(َُُ) مفاتيح الغيب ،لمرازم ( ت َٔٔىػ ) . َُٓ/ِْ :
(َُِ) ينظر المصدر نفسو . َُٔ/ِْ :

(َُّ) تفسير البيضاكم أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ ،لمبيضاكم ( ت ُٗٔىػ ) . ْٕٔ/ِ :
(َُْ) ينظر التسييؿ لعمكـ التنزيؿ ،لمكمبي ( ت ُْٕىػ ) . ُُٓ/ِ :

(َُٓ ) ينظر أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف ،لمحمد األميف الشنقيطي (ت ُّّٗىػ) –ِْٔ/ٔ :
ِْٕ .

(َُٔ) ينظر المصدر نفسو . ِْٖ/ٔ :
(َُٕ) في ظبلؿ القرآف ،لسيد قطب ( ت ُٔٔٗـ ) . ِِٓٗ/ٓ :

(َُٖ) ينظر المقتطؼ مف عيكف التفاسير ،لممنصكرم ( ت َُّٗىػ ) . ِٓ – ُٓ/ْ :
(َُٗ) ينظر المصدر نفسو . ّٓ – ِٓ/ْ :
(َُُ) ينظر تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ،لمسعدم ( ت ُّٕٔىػ ) . ِٓٗ :
(ُُُ) ينظر المصدر نفسو . ِٓٗ :

(ُُِ) ينظر المقتطؼ مف عيكف التفاسير ،لممنصكرم ( ت َُّٗىػ ) . ٓٓ – ْٓ/ْ :
(ُُّ) ينظر التسييؿ لعمكـ التنزيؿ ،لمكمبي ( ت ُْٕىػ ) . ُُٕ/ِ :
(ُُْ) ينظر مفاتيح الغيب ،لمرازم ( ت َٔٔىػ ) . ُُٕ/ِْ :
(ُُٓ) ينظر المصدر نفسو . ُُٕ/ِْ :

(ُُٔ) ينظر المقتطؼ مف عيكف التفاسير ،لممنصكرم ( ت َُّٗىػ ) . ٕٓ – ٓٔ/ْ :
(ُُٕ) مفاتيح الغيب ،لمرازم ( ت َٔٔىػ ) . ُُٖ/ِْ :
(ُُٖ) جامع البياف ،لمطبرم ( ت َُّىػ ) . ُّ/ٔ :

12ربيع
الثاني
1439هـ
 31كانون
االول
 2112م

(ُُٗ) المصدر نفسو . ) ُْٗٔٔ ( ،ُّ/ٔ :
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(َُِ) المصدر نفسو . ) ُْٕٗٔ ( ،ُّ/ٔ :
(ُُِ) المصدر نفسو . ) ُْٖٗٔ ( ،ِّ/ٔ :

(ُِِ) المصدر نفسو . ) ُْٗٔٗ ( ،ِّ/ٔ :
(ُِّ) المصدر نفسو . ) َُْٕٗ ( ،ِّ/ٔ :

(ُِْ) تفسير القرآف العظيـ ،البف أبي حاتـ ( ت ِّٕىػ ) . ) ُٖٖٓ ( ،ُّٕٓ/ٓ :
(ُِٓ) المصدر نفسو . ) ُٖٖٔ ( ،ُّٕٓ/ٓ :

(ُِٔ) المصدر نفسو . ) ُٖٖٖ ( ،ُّٖٓ/ٓ :
(ُِٕ) المصدر نفسو . ) ُّْٕٗ ( ،ِِْٖ/ٕ :

(ُِٖ) تفسير ابف كثير ،البف كثير ( ت ْٕٕىػ ) . ِْْ/ّ :

الطدد

(َُّ) تفسير ابف كثير ،البف كثير ( ت ْٕٕىػ ) . ُِٕ/ٓ :

ِٓ

(ُِٗ) المصدر نفسو . ِْْ/ّ :
(ُُّ) المصدر نفسو . َِٕ/ٓ :

(ُِّ) تفسير ابف كثير ،البف كثير ( ت ْٕٕىػ ) ،تحقيؽ شعيب األرنؤكط ،كمحمد أنس مصطفى الخف :

ٓ. ُِٕ/

(ُّّ) المصدر نفسو  ( ،ُِٕ/ٓ :اليامش ) .
(ُّْ) المصدر نفسو . ُّٓ/ٔ :

(ُّٓ) تفسير القرآف العظيـ ،البف كثير (ت ْٕٕىػ) ،تحقيؽ أ .د .حكمت بف بشير بف ياسيف . ِٕ/ْ :

(ُّٔ) تفسير القرآف العظيـ ،البف كثير (ت ْٕٕىػ) ،تحقيؽ أ .د .حكمت بف بشير بف ياسيف ،ِٕ/ْ :
(اليامش) .

(ُّٕ) التفسير الكبير ،لئلماـ الطبراني ( ت َّٔىػ ) . ُُٖ/ّ :
(ُّٖ) ينظر المصدر نفسو  ،ُُٖ/ّ :اليامش كعزاه إلى الطبرم برقـ (ُُُٓٔ) كلـ نجده .
(ُّٗ) المصدر نفسو . ِْٗ/ْ :

(َُْ) تفسير البغكم معالـ التنزيؿ ،لمبغكم ( ت ُٔٓىػ ) . ُٖٓ/ِ :
(ُُْ) تفسير القرآف ،لمسمعاني ( ت ْٖٗىػ ) . ّّْ/ِ :

(ُِْ) تفسير الكشاؼ ،لمزمخشرم ( ت ّٖٓىػ ) . ُّٔ/ِ :
(ُّْ) األعراؼ كطو كالشعراء التي حكت تكعد فرعكف لمسحرة لما آمنكا كقد مرت سابقان في المباحث
الثبلثة .

(ُْْ) المحرر الكجيز ،البف عطية ( ت ْٔٓىػ )  َْْ/ِ :ك . ّٓ/ْ :
(ُْٓ) الجامع ألحكاـ القرآف ،لمقرطبي ( ت ُٕٔىػ ) . ِٗٗ/ٗ :
(ُْٔ) المصدر نفسو . َُّ/ُْ :

12ربيع
الثاني
1439هـ
 31كانون
االول
 2112م

(ُْٕ) تفسير النسفي ،لمنسفي ( ت َُٕىػ ) . ٓٗٓ/ُ :
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(ُْٖ) ينظر البحر المحيط ،لؤلندلسي ( ت ْٕٓىػ ) . ّٔٓ/ْ :
(ُْٗ) تفسير الخازف ،لمخازف ( ت ِٕٓىػ ) . ِّٕ/ِ :
(َُٓ) ينظر المصدر نفسو . ِّٕ/ِ :

(ُُٓ) ينظر تفسير النسفي ،لمنسفي ( ت َُٕىػ ) . ٓٗٓ/ُ :
(ُِٓ) المصدر نفسو . ّٓٔ/ِ :

(ُّٓ) مفاتيح الغيب ،لمرازم ( ت َٔٔىػ ) . َُٕ/ُْ :
(ُْٓ) ينظر المصدر نفسو . َُٕ/ُْ :

(ُٓٓ) ينظر المصدر نفسو . َُٕ/ُْ :

(ُٔٓ) ينظر مفاتيح الغيب ،لم ارزم ( ت َٔٔىػ ) . َُٕ/ُْ :
(ُٕٓ ) ينظر جكاىر األفكار كمعادف األسرار ،لمعبلمة عبد القادر بف أحمد بدراف ( ت ُّْٔىػ ) ،َُٖ :

نقبلن مف ابف عساكر  ،ّٖٗ/ّ :مف مقدمة صحيح مسمـ  ،ُّ/ُ :في باب النيي عف الركاية عف

الطدد
ِٓ

الضعفاء .

(ُٖٓ) ينظر جكاىر األفكار كمعادف األسرار ،لمعبلمة عبد القادر بف أحمد بدراف ( ت ُّْٔىػ ) . ُٕٗ :
(ُٗٓ) ينظر مفاتيح الغيب ،لمرازم ( ت َٔٔىػ ) . َُٕ/ُْ :
(َُٔ) ينظر المصدر نفسو . ٕٔ/ِِ :

(ُُٔ) البحر المحيط ،لؤلندلسي ( ت ْٕٓىػ ) . ّٔٓ/ْ :
(ُِٔ) ينظر المصدر نفسو . ّٔٓ/ْ :
(ُّٔ( المصدر نفسو . ّٔٔ/ْ :

(ُْٔ) نظـ الدرر ،لمبقاعي ( تٖٖٓىػ ) . ٖٔ/ّ :

(ُٓٔ) البحر المحيط ،لؤلندلسي ( ت ْٕٓىػ ) . ِْٔ/ٕ :
(ُٔٔ) أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف ،لمشنقيطي ( ت ُّّٗىػ ) . ّٓٗ/ْ :
(ُٕٔ) ينظر المصدر نفسو . ّٓٗ/ْ :

(ُٖٔ) ركح المعاني ،لؤللكسي ( ت َُِٕىػ ) . ِّٗ/ُٔ :
(ُٗٔ) الجامع ألحكاـ القرآف ،لمقرطبي ( ت ُٕٔىػ ) . ّْٔ/ُٖ :

(َُٕ) التحرير كالتنكير ،لمطاىر بف عاشكر ( ت ُّٕٗـ ) . ْٓ/َِ :
(ُُٕ) التحرير كالتنكير ،لمطاىر بف عاشكر ( ت ُّٕٗـ ) . ِِْ/ٖ :
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المصادر كالمراجع
كىي بعد القرآف الكريـ .

ُ .أحكاـ القرآف ،ألبي بكر محمد بف عبد ا﵀ المعركؼ بابف العربي المعافرم اإلشبيمي المالكي
(ْٖٔىػ ّْٓ -ىػ) ،تحقيؽ محمد عبد القادر عطا ،الثالثة (ُِْْىػ ََِّ -ـ) ،دار
الكتب العممية ،بيركت ،لبناف .

ِ .األساس في التفسير ،لسعيد حكل (ت َُْٗىػ) ،السابعة (َُّْىػ – ََِٗـ) ،دار
السبلـ ،اإلسكندرية ،مصر .

ّ .أضػكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف ،لمحمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر
الجكػني الشػنقيطي (ت ُّّٗ ىػ) ،خرج آياتو كأحاديثو محمد عبد العزيز الخالدم ،الثالثة

الطدد

ْ .أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ المعركؼ بتفسير البيضاكم ،لناصر الديف أبي سعيد عبد ا﵀

ِٓ

(ُِْٕىػ ََِٔ -ـ) ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف .

بف عمر بف محمد الشيرازم البيضاكم (تُٗٔىػ) ،تحقيؽ محمكد عبد القادر االرناؤكط،
األكلى (ََُِـ) ،دار صادر ،بيركت ،لبناف .

ٓ .تأكيبلت أىؿ السنة ،ألبي منصكر محمد بف مح مد بف محمكد الماتريدم السمرقندم الحنفي
(تّّّىػ) ،تحقيؽ فاطمة يكسؼ الخيمي ،األكلى (ُِْٓىػ ََِْ-ـ) ،مؤسسة الرسالة
ناشركف ،بيركت ،لبناف .

ٔ .التبياف في تفسير القرآف ،ألبي جعفر محمد بف الحسف الطكسي (ّٖٓىػ َْٔ -ىػ)،
األكلى (ُُّْىػ ََُِ -ـ) ،دار األميرة ،بيركت ،لبناف .

ٕ .التحرير كالتنكير المعركؼ بتفسير ابف عاشكر ،لسماحة األستاذ اإلماـ الشيخ محمد الطاىر
بف عاشكر (ت ُّٕٗـ) ،األكلى (َُِْىػ َََِ -ـ) ،مؤسسة التاريخ العربي،
بيركت ،لبناف .
ٖ .التسييؿ لعمكـ التنزيؿ ،ألبي القاسـ محمد بف أحمد بف جزم الكمبي (ت ُْٕىػ) ،تحقيؽ
محمد سالـ ىاشـ ،الثانية (ُِْٖىػ ََِٕ -ـ) ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف .

ٗ .تفسير مقاتؿ بف سميماف ،ألبي الحسف مقاتؿ بف سميماف بف بشير األزدم البمخي (ت
َُٓىػ) ،تحقيؽ عبد ا﵀ محمكد شحاتو ،األكلى (ُِّْ ىػ) ،دار إحياء التراث ،بيركت .

َُ .التفسير الكبير تفسير القرآف العظ يـ ،لئلماـ أبي القاسـ سميماف بف أحمد بف أيكب الطبراني
(َِٔىػ  َّٔ -ىػ) ،تحقيؽ ىشاـ بف عبد الكريـ البدراني المكصمي ،األكلى (ََِٖـ)،
دار الكتاب الثقافي ،األردف ،إربد .

ُُ .تفسير القرآف العظيـ ،لعبد الرحمف بف محمد بف إدريس الرازم ابف أبي حاتـ (ت ِّٕىػ)،
تحقيؽ أسعد الطيب ،الثانية (ُِْٕىػ ََِٔ -ـ) ،مكتبة نزار مصطفى الباز .

مجلظ كليظ الطلوم االسالميظ
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ُِ .تفسير القرآف العظيـ ،لئلماـ أبي الحسف عمي بف محمد بف عبد الصمد عمـ الديف
السخاكم المصرم الشافعي (تّْٔ ىػ) ،تحقيؽ د .مكسى عمي مكسى مسعكد ،كد .أشرؼ

محمد عبد ا﵀ القصاصَُّْ( ،ىػ ََِٗ -ـ) ،دار النشر لمجامعات ،القاىرة ،دار ابف
حزـ .

ُّ .تفسير ابف كثير ،ألبي الفداء عماد الديف إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ
الدمشقي (تْٕٕ ىػ) ،تحقيؽ شعيب األرنؤكط كمحمد أنس مصطفى الخف ،األكلى

(ُُّْىػ ََُِ -ـ) ،دار الرسالة العالمية ،دمشؽ ،الحجاز .

ُْ .تفسير القرآف العظيـ ،لئلماـ ابف كثير (تْٕٕىػ) ،تحقيؽ أ .د .حكمت بف بشير بف
ياسيف ،األكلى (ُُّْىػ) ،دار ابف الجكزم ،المممكة العربية السعكدية .

ُٓ .تفسير أبي السعكد المسمى إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ ،ألبي السعكد محمد
بف محمد بف مصطفى العمادم (تُٓٗىػ) ،األكلى (ُُّْىػ ََُِ -ـ) ،دار إحياء

الطدد
ِٓ

التراث العربي ،بيركت ،مؤسسة التاريخ العربي ،بيركت .
ُٔ .تفسير البغكم المسمى معالـ التنزيؿ ،لئلماـ أبي محمد الحسيف بف مسعكد الفراء البغكم
الشافعي (تُٔٓىػ) ،الثانية (ََُِـ) ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف .

ُٕ .تفسير البحر المحيط ،لمحمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف أثير الديف الشيير
بأبي حياف األندلسي (تْٕٓ ىػ) ،تحقيؽ لجنة مف العمماء منيـ الدكتكر زكريا عبد المجيد
النكتي كالدكتكر أحمد النجكلي الجمؿ ،الثالثة (ََُِـ) ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف

ُٖ .تفسير الثعالبي المسمى بالجكاىر الحساف في تفسير القرآف ،لئلماـ عبد الرحمف بف محمد
بف مخمكؼ أبي زيد الثعالبي المالكي (ٖٕٔىػ ٖٕٓ -ىػ) ،تحقيؽ الشيخ عمي محمد
معكض كالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كاألستاذ الدكتكر عبد الفتاح أبك سنة ،األكلى

(ُُْٖىػ ُٕٗٗ -ـ) ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،لبناف .
ُٗ .تفسير القاسمي ال مسمى محاسف التأكيؿ ،لمحمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ

الحبلؽ القاسمي (تُِِّ ىػ) ،تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي ،األكلى (ُُّْىػ -

ََُِـ) ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت .

َِ .تفسير القرآف ،لئلماـ أبي المظفر منصكر بف محمد بف عبد الجبار بف أحمد المركزم

12ربيع
الثاني
1439هـ

ُِ .تفسير المراغي ،ألحمد مصطفى المراغي (تُُّٕىػُِٗٓ-ـ)( ،بدكف طبعة كسنة

 31كانون
االول
 2112م

السمعاني التميمي الحنفي ثـ الشافعي (ت ْٖٗىػ) ،تحقيؽ ياسر بف إبراىيـ  ،الثانية

(ُِِْىػ َُُِ -ـ) ،دار الكطف ،مطابع الفسطاط .
طبع) ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،لبناف .
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ِِ .تفسير النسفي ،مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ ،ألبي البركات عبد ا﵀ بف أحمد بف محمكد
حافظ الديف النسفي (تَُٕىػ) ،تحقيؽ يكسؼ عمي بديكم ،الثانية (َُِْىػ -

ُٗٗٗـ) ،دار ابف كثير ،بيركت .

ِّ .تفسير الخازف المسمى لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ ،لعبلء الديف عمي بف محمد بف
إبراىيـ البغدادم الشيير بالخازف (ت ِٕٓ ىػ) ،ضبط كتصحيح عبد السبلـ محمد شاىيف،

الثانية (ََُِـ) ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف .

ِْ .تفسير القرآف كاعرابو كبيانو ،لمشيخ محمد عمي طو الدرة (ت ُِْٖىػ) ،األكلى (َُّْىػ
ََِٗ -ـ) ،دار ابف كثير ،دمشؽ ،بيركت .

ِٓ .تفسير القرآف الحكيـ المشيكر بتفسير ا لمنار ،لئلماـ محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد

الطدد

ُّٓٗـ) ،تحقيؽ إبراىيـ شمس الديف ،الثالثة (َُُِـ) ،دار الكػػتب العممية ،بيركت،

ِٓ

شمس الديف بف محمد بياء الديف بف مبل عمي خميفة القممكني الحسيني (تُّْٓىػ)(،ت

لبناف .
ِٔ .تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ،لعبد الرحمف بف ناصر بف عبد ا﵀ السعدم
(ت ُّٕٔ ىػ) ،تحقيؽ عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ( ،بدكف سنة الطبع) ،دار ابف
الجكزم ،القاىرة .

ِٕ .الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ ا﵀  كسننو كأيامو (صحيح البخارم)،
لمحمد بف إسماعيؿ أبي عبد ا﵀ البخارم الجعفي (تِٔٓىػ) ،تحقيؽ محمد زىير بف

ناصر الناصر ،األكلى (ُِِْ ىػ) ،دار طكؽ النجاة (مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ
محمد فؤاد عبد الباقي) .

ِٖ .جامع البياف عف تػأكيؿ آم القرآف ،ألبي جعفر محمد بف جػػرير بف يزيد بف كػثير بف غالب
اآلممي الػطبرم (تَُّىػ) ،اعتنى بتصحيحو مػكتب التػحقيؽ كاإلعداد العػممي في دار
اإلعبلـ  ،األكلى (ُِّْىػ ََِِ -ـ) دار اإلعبلـ ،األردف ،عماف ،كدار ابف حزـ،
بيركت ،لبناف .

ِٗ .جامع البياف في تفسير القرآف ،لمحمد بف عبد الرحمف بف محمد بف عبد ا﵀ اإليجي
الشيرازم الشافعي (ت َٓٗىػ) ،كمعو حاشية محمد بف عبد ا﵀ الغزنكم (ت ُِٔٗىػ)،
تحقيؽ الدكتكر عبد الحميد ىنداكم ،األكلى (ُِْْىػ – ََِْـ) ،دار الكتب العممية،

بيركت ،لبناف .

َّ .الجامع ألحكاـ القرآف كالمبيف لما تضمنو مف السنة كآم القرآف ،ألبي عبد ا﵀ محمد بف
أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي (تُٕٔىػ) ،تحقيؽ

الدكتكر عبد ا﵀ بف عبد المحسف التركي ،األكلى (ُّّْىػ َُِِ -ـ) ،دار الرسالة
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ُّ .جكاىر األفكار كمعادف األسرار المستخرجة مف كبلـ العزيز الجبار ،لمعبلمة الشيخ عبد
القادر بف أحمد بدراف (ت ُّْٔىػ) ،تحقيؽ زىير الشاكيش ،األكلى (َُِْىػ -

ُٗٗٗـ) ،المكتب اإلسبلمي بيركت ،دمشؽ ،عماف .

ِّ .حاشية العبلمة الصاكم عمى تفسير الجبلليف ،لمعبلمة الفقيو أحمد بف محمد الخمكتي الصاكم
المصرم المالكي (تُُِْىػ) ،األكلى (ُّْْىػ َُِّ -ـ) ،دار إحياء التراث العربي،
بيركت ،لبناف .

ّّ .حاشية الغزنكم ،لمحمد بف عبد ا﵀ (تُِٔٗىػ) عمى جامع البياف في تفسير القرآف،
ألبي محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف عبد ا﵀ اإليجي الشيرازم الشافعي (تَٓٗىػ)،

تحقيؽ الدكتكر عبد الحميد ىنداكم ،األكلى (ُِْْىػ ََِْ -ـ) ،دار الكتب العممية

الطدد

ّْ .ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني ،لشياب الديف أبي الثناء محمكد بف

ِٓ

بيركت ،لبناف ،منشكرات محمد عمي بيضكف لنشر كتب السنة كالجماعة .

عبد ا﵀ الحسيني األلكسي البغدادم (ُُِٕىػ َُِٕ -ىػ) ،تحقيؽ طبلب الدراسات
العميا ،كمية اإلماـ األعظـ ،األكلى (ُُّْىػ ََُِ -ـ) ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،لبناف

.

ّٓ .زاد المسير في عمـ التفسير ،لجماؿ الديف أبي الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد ابف
الجكزم (ت ٕٗٓىػ) ،تحقيؽ عبد الرزاؽ الميدم ،بدكف طبعة (ُُّْىػ – ََُِـ) ،دار
الكتاب العربي ،بيركت ،لبناف .

ّٔ .السنف الكبرل ،ألبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني النسائي (ت َّّىػ)،
تحقيؽ حسف عبد المنعـ شمبي ،األكلى (ُُِْىػ ََُِ -ـ) ،مؤسسة الرسالة ،بيركت .

ّٕ .صحيح مسمـ بشرح اإلماـ النككم (ت ٕٔٔىػ) ،المسمى المنياج شرح صحيح مسمـ بف
الحجاج ،حققو كاعتنى بو مكفؽ مرعي ،األكلى (ُُّْىػ ََُِ -ـ) ،دار الفيحاء ،كدار
المنيؿ ناشركف ،دمشؽ .

ّٖ .فتح البارم شرح صحيح البخارم ،لئلماـ أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني (ّٕٕ -
ِٖٓىػ) ،تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي ،الثالثة (ُُِْىػ َََِ -ـ) ،دار الفيحاء،
دمشؽ ،كدار السبلـ ،الرياض.

ّٗ .فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير ،لمحمد بف عمي بف محمد

الشككاني (تَُِٓىػ) ،تحقيؽ الدكتكر عبد الرحمف عميرة ،الثالثة (ُِْٔىػ -
ََِٓـ) ،دار الكفاء ،المنصكرة ،كدار ابف حزـ ،بيركت .

َْ .في ظبلؿ القرآف ،لسيد قطب إبراىيـ حسيف الشاذلي (تُّٖٓىػ ُٗٔٔ -ـ) ،الرابعة
كالثبلثكف (ُِْٓق – ََِْـ) ،دار الشركؽ ،القاىرة ،بيركت .
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ُْ .الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ ،لئلماـ أبي القاسـ
جار ا﵀ محمكد بف عمرك بف محمد الزمخشرم (تّٖٓىػ) ،رتبو كضبطو كصححو محمد
عبد السبلـ شاىيف ،الخامسة (ََِٗـ) ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف .

ِْ .مجمع البياف في تفسير القرآف ،ألبي عمي الفضؿ بف الحسف الطبرسي (ت َٔٓىػ)،
تحقيؽ لجنة مف العمماء ،األكلى (ََِٓـ) ،دار كمكتبة اليبلؿ ،بيركت .

ّْ .المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ،لمقاضي أبي محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد
الرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي المحاربي (تْٔٓىػ) ،تحقيؽ عبد السبلـ عبد الشافي

محمد ،الثانية (ُِْٖىػ ََِٕ -ـ ) ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف .

ْْ .مختصر تفسير البغكم المسمى (معالـ التنزيؿ) ،لئلماـ أبي محمد الحسف بف مسعكد الفراء
البغكم الشافعي (تُٔٓ ىػ) ،اختصار كتعميؽ الدكتكر عبد ا﵀ بف أحمد بف عمي الزيد،

الثانية (َُّْىػ ََِٗ -ـ) ،جمعية إحياء التراث اإلسبلمي ،الككيت .

الطدد
ِٓ

ْٓ .المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ ا﵀ ( صحيح مسمـ) ،لمسمـ
بف الحجاج أبي الحسف القشيرم النيسابكرم (ت ُِٔىػ) ،تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي،

دار إحياء التراث العربي ،بيركت .

ْٔ .المعجـ الكبير ،ألبي القاسـ سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي الطبراني
(ت َّٔ ىػ) ،تحقيؽ حمدم بف عبد المجيد السمفي ،الثانية (بدكف تاريخ) ،مكتبة ابف
تيمية ،القاىرة .

ْٕ .معارج التفكر كدقائؽ التدبر ،لعبد الرحمف حبنكة الميداني (ت ُِْٓىػ ََِْ -ـ)،
األكلى (َُِْىػ – َََِـ) ،دار القمـ ،دمشؽ ،دار الشامية ،بيركت .

ْٖ .مفاتيح الغ يب أك التفسير الكبير ،ألبي عبد ا﵀ محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف
التيمي الرازم الشافعي الممقب بفخر الديف الرازم خطيب الرم (تَٔٔىػ) ،إعداد إبراىيـ
شمس الديف ،أحمد شمس الديف ،الثالثة (ََِٗـ) ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف .

ْٗ .المقتطؼ مف عيكف التفاسير ،لمعبلمة مصطفى الخيرم المنصكرم (ت َُّٗىػ) ،تحقيؽ
محمد عمي الصابكني ،األكلى (ُِّْىػ َُُِ -ـ) ،شركة أبناء شريؼ األنصارم،
بيركت ،لبناف .

َٓ .مقامات الحريرم ،ألبي محمد القاسـ بف عمي بف محمد بف عثماف الحريرم البصرم (ت
ُٔٓىػ)( ،بدكف رقـ الطبعة )(ُّٕٖـ) ،مطبعة المعارؼ ،بيركت .

ُٓ .مكاىب الرحمف في تفسير القرآف ،لمعبلمة عبد الكريـ محمد المدرس (ت ُِْٔىػ -
ََِْ ـ) ،عني بنشره محمد عمي القره داغي ،الثانية (َُُْىػ َُٗٗ -ـ) ،دار الحرية

لمطباعة ،بغداد .
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ِٓ .الميزاف في تفسير القرآف ،لئلماـ محمد حسيف الطباطبائي (ت َُِْىػ) ،األكلى
(ُُّْىػ ََُِ -ـ) ،دار األميرة ،بيركت ،لبناف .

ّٓ .نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ،لئلماـ برىاف الديف أبي الحسف إبراىيـ بف عمر
البقاعي (تٖٖٓ ىػ) ،خرج آياتو كأحاديثو ككضع حكاشيو عبد الرزاؽ غالب الميدم،

الثالثة (ُِْٕىػََِٔ -ـ) ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف .

ْٓ .النكت كالع يكف تفسير الماكردم ،ألبي الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم
البغدادم ،الشيير بالمػاكردم (ّْٔىػ  َْٓ -ىػ) ،تحػػػقيؽ عبػد المقػصكد بف عػبد الرحيـ،

الثػانيػػة (ُِْٖىػ ََِٕ -ـ) ،دار الكتب العممية ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بيركت ،لبناف

ٓٓ .الكجيز في تفسير الكتا ب العزيز ،ألبي الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم
النيسابكرم (ت ْٖٔىػ) ،تحقيؽ صفكاف عدناف داككدم ،األكلى (ُُْٓىػُٗٗٓ-ـ) ،دار
القمـ ،دمشؽ ،كالدار الشامية ،بيركت .

الطدد
ِٓ
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ABSTRACT

الطدد
ِٓ

From the search for the truth to know the reader of the Qur'an
to know about the fate of magicians whom were threatened by
Pharaoh when they declared their faith purely for the God's
grace; the lord of world and whole people; as they saw Moses
stick turned into snake so clearly. They believe in God; the Lord
of Moses and Aaron. Then the Pharaoh threat to shared them
and curing to the shafts of palm trees and their saying " please
God take our souls as Muslims". Did Pharaoh achieve his vows??
I have studied this aspect as what appears in the horizon of
Qur'an that no one had been asking protection from God at times
of disasters but God will help him sooner. After deep and
thorough investigation I think God Has helped the magicians
eventually from Pharaoh vows. They have turned from being
magicians into immortals. And at the end, thanks to God, the
Lord of the worlds .
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