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ََو أَس تَقْص يه اَ،ََالْم قَالَات َََأَذْكُر َََذَه ب ت َََلَو َو َ

ََلَخ فْت ََو أَع زِيه اَ،ََقَائ ل يه اََإِلََىََو أَنْس ب ه َا

ََأَح اذ ر ه اََخ ص لَة َََََ:إِح د اه م َا:ََخ ص لَتَي نَِ

ََالْأَبِيَّةَََُنَفْس يََو تَع افُّه َاََو أَتَّق يه ا،ََم ص نَّفَات َيََف َي

ََالْم تَقَدِّم ني ََكَلَامََِع ن َم ن قُول َ،ََفَص ل َََس ر د ََو ه ي ََو تَج تَوِيه ا،

ََو ال انْت ح الَِ،ََال اخ ت ز الَََِم ن زِلَةَََي تَن زَّلََُع ن د َيََو ه ذََاََ.م قُول َ

ََالْأَفَاض لِ،ََم ص نَّفَات َََع لَىَو الْإِغَار ة َََالْأَو ائ لِ،ََبِع لُومََِو التَّش يِيعِ

ََو ج م عًاَ،ََتَأْل يفًاَ،ََقَرحِي تُه ََتَتَقَاضَاه ََم ن ََكُل ََََىع لَََو ح ق َ

ََم ج م وع ،ََف يََي لْفََىََلََاَأَم رًَاََك تَابِه َََم ضْم ون َََي ج ع لَََأَن َََو تَر ص يفًا،

ََم ن ََب دًَّاََي جِد َََلَم ََإِن َََثُمَََّتَص ن يفٍَ،ََف يََي ص اد ف َََلََاَو غَر ضًَا

ََه و َََم اََإِلََىََو التَّطَلُّعَََِالتَّذَرُّعََِم ع رِضََِف َيََبِه ََأَتََىََذ كْرِه ا

َََََو الْم ع م ود ،َ..َ.ََالْم قْص ود َ

َاإلمامَاجلويينَرمحهَالَل

ََ(164)غياث َاألُممَ:
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 ارَبْنة اأَلَعاِمَجة لََّجَم

 يف سطور ةالميَّم اإلْسْوُلللُع
 

للعلوم اإلسالمية األنبار   ،  مجلة جامعة 
 
 علمي    مجلة

 
 فصلي    ة

 
 م    ة

 
 حك

 
تصدر  ،  مة

اإلسالمية العلوم  كلية  ب  /عن  األنبار،  الس  جامعة  في  أعداد   نِة،  أربعة 
 
عن

 
بت  ى 

 
 ن

 
  ر ش

غِة العربيِة في العلوم اإلسالمية البحوث 
ّ
 . بالل

 

سست ال 
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سهم في  العلوم اإلسالمية بما  إلى نشِر  الجلة  تهدف   قي باملستوى العلمي ي  الرُّ

في    البحوث العلمية األصيلة واملتميزةللتخصصات الشرعية، وذلك عن طريق نشر  

اإلسالمية   فروعهابالعلوم  وتضع  جميع  املشاكل،  تعالج  التي  البحوث  سيما  ال   ،

 إسالمية نقية. الحلول ملستجدات العصر، كل ذلك وفق رؤية  
 

تها التي ابإصدار  مستمرة الجلة الباحثين من العراق وخارجه، وهي  استقطبت

واملؤسسات  ترفد املكتبة    الباحثين  في  مهمة   
ً
ة

 
ِبن

 
ل عدُّ 

 
ت التي  والبحوث  بالدراسات 

على  اإلسالمية متوفرة  وهي  الجلة،  الجالتموقع  وموقع    العلمية   كاديمية األ  ، 

 . العراقية
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 ُشُرْوُط النَّْشر الِعْلِميَّة
 

د    في البحوث الب 
 
 تحقق الشروط العلمية اآلتية:  من مة للنشر قد  امل

  البحثأن يكون  .1
 
. بالل

ً
 غة العربية حصرا

ِشر   قد البحث يكون  ل  أن .2
ُ
ِبل   أو  ،ن

ُ
خرى  مجلة   في للنشرِ  ق

ُ
 .أ

 . اإلسالمية  العلومات خصصت حدأ  في كون ي أن البحث في شترطيُ  .3

ل تقبل بحوث تحقيق املخطوطات، إل إذا اعتمدت على نسختين اثنتين،  .4

 ضوابط معينة. بتحقق  ول ُيقبل التحقيق على نسخة واحدة إل 

 أو   هيئات  أو   ملنظمات  جيي تروال  أو   تعريفيال  الطابع  ذات  البحوث  تقبل  ل  .5

 . معينة جهات

لل .6 البحوث    نسبة   تزيد   ل   أن  على  (Turnitin)  برنامجب  فحصتخضع 

القتباس عن:  (%20  ):  عن   البحث  في  الستالل  وفق   ،(%30  ) ، ونسبة 

 . النافذة التعليمات

أولي   .7 فحص  إلى  البحوث  قِ   تخضع  أن ب  من  لها  ويحق   التحرير،  هيئة  ل 

من   البحث  قبول  األسبابتعتذر عن  بيان  مدة دون  تتجاوز  ل  أن  على   ،

أسبوع الهيئة   نظر 
ً
 ،  ا

ً
 قبول   بالضرورة  تعني  ل   الهيئة  موافقة  أن    علما

 . املحكمين على عرضه صالحية تعني ماإن   للنشر، البحث

 العلمي  التخصص  في   اثنين  خبيرين  لب  قِ   منللتقويم    البحثيخضع   .8

 إلىالبحث    رسليُ   التقييم  في  اختالفهما  حال  وفي،  البحث  ملوضوع  الدقيق

ِ ح  ُم 
 
ت  ثالث،  مك عن   

ً
   خبير    ل ب  قِ   من  البحث  ميقو فضال

ُ
 ل

 
ل ي  وِ غ مدة  في   ،

 . تتجاوز: شهرين 

رسل .9
ُ
مين مالحظات ت ِ

 
ك ح 

ُ
 بها.  بعد األخذ إل  البحث ُينشر  إلى الباحث، ول  امل

ال  جديدة  نسخة  إرسال   الباحِث   على .10 واألخذ   تقييمال  بعد  بحِث من 

 . الحظات املب



 

 

وكلمات كلمة  (200)عن    يزيد  ل   للبحث  بملخص  الباحث  طالبيُ  .11  ،

تزيد عن   و   (3)مفتاحية ل   كلمات، 
 
 أن   على  واإلنجليزية،  العربية  غتينبالل

مصادق اإلنكليزي  امللخص   يكون 
ً
من    ا بجامعة عليه  الستشاري  املكتب 

 . نسانية كلية التربية للعلوم اإل -األنبار

ن ي .12  اإل  امللخصتضم 
 
 . ةاإلنكليزيغة نكليزي عنوان البحث واسم الباحث بالل

 .عنه ُيطالب الباحث بإرفاق سيرة ذاتية ُموجزة .13

الباحث  يُ  .14  قدم 
ً
ا  خطي 

ً
 فيه  يتعهد    إقرارا

ُ
امل البحث   هو جهد  للنشر  م  قد  بأن  

و  له،  حالا يتحمل  خالص  في  كاملة  القانونية  على   ملسؤولية  العتداء 

 الحقوق الفكرية لآلخرين.

 ما تمثل رأي أصحابها فقط.البحوث املنشورة ل تمثل رأي املجلة، وإن   .15

بإعادة   .16 ملزمة  غير     سواء،  البحوث  مسوداتاملجلة 
ُ
 لم   أم  البحث  ر  ِش ن

 يُ 
 
 . شرن
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 الَفنِّيَّةُشُرْوُط النَّْشر 
 

ر  ر الشروط اي 
 

ش
 
قدمة للن

 
يةعى في البحوث امل ِ

ّ
ن
 
 اآلتية: الف

املجلة،    التخاطب  يكون  .1    إرسالو مع 
ً
إلكترونيا بريد البحوث  طريق  عن   ،

 issccoll@uoanbar.edu.iq:    اإللكتروني ملجلةا 

 .منفردة وبمسافات، الحاسوبعلى ( Word)برنامج الُورد ب البحث طبعيُ  .2

 ،  (سم2)  وأسفل  أعلى:  النحو اآلتي  على  الصفحة  إعداديكون   .3
ً
   يمينا

ً
 ويسارا

، و  (سم2)
ً
 .الصفحات ميترقمع مراعاة  ،(B5): الورقة حجمأيضا

الكتابة   .4 والهامش(Simplified Arabic)   :بخط تكون  للمتن  وباللون ،   ،

 . األسود

األولى:  :  اآلتي  النحو   على  لبحثا   كتابة صفحات    تسلسل  يكون  .5 الصفحة 

بعد ذلك   ، وإيميالتهم  وعنواناتهم  الباحثين  أسماء  الرئيس،  البحث  عنوان

املفتاحية  واإلنكليزية   العربية  باللغتين  البحث  ملخص الكلمات  م    ،مع 
ُ
ث

م     املقدمة،
ُ
م     املطالب،  أو   املباحثث

ُ
   الخاتمة،ث

ً
 املصادر   قائمة  واخيرا

 . واملراجع

 األنبار   جامعة  مجلة)  :عبارة  البحث  من  فقط  األولى  الصفحة  على  كتبيُ  .6

 (12)  بحجم:  خط  تحتها  ويكون   الصفحة،  يمين  أعلى  (اإلسالمية  للعلوم

 .هايسار  إلى الصفحة يمين من (Bold) غامق سودأ 

  الصفحة  وسط  غامق  سودأ  (18)  بالحجم  الرئيس  البحث  عنوان  يكون  .7

 . األولى

8.  
ُ
 ( Bold)  غامق  سودأ  (16)  بالحجم،  وعنواناتهم   الباحثين  أسماء  كتبت

 ، أسفل  عنوان البحث.األولى الصفحة وسط
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9.  
ُ
 ترك مسافة بين عنوان البحث واسم الباحث.ت

 مباشرة، مع مراعاة الدقة في ذلك.ُيكتب إيميل الباحث تحت اسمه  .10

11.  
ُ
)األولية  العنوانات  كتبت  الخاتمة،   املطالب،  أو   املباحث  املقدمة،: 

 . الصفحة  وسط (Bold)  غامق أسود (16) بالحجم( املصادر الهوامش،

12.  
ُ
 يمين  (Bold)  غامق  سودأ  (14)  بالحجم  الثانوية  العنوانات  كتبت

 . الصفحة

 ،  الصفحة  ضبط   مع،  (14)  بالحجم  البحث  متن  كتبيُ  .13
ُ
  مسافة   تركوت

 .املتن من فقرة لكل فقط األول  للسطر  (سم1) قدرها بادئة

14.  
ُ
)حواش ي نفسها    الصفحة  فيوتكون  ،  (12)  حجمالالبحث بهوامش    كتبت

  هكذا:   قوسين  بين  الهامش  رقم  يكون على أن  ،  البحث  متنأسفل    سفلية(

 .حدة على الترقيم لكل صفحة، مع خيار (1)

ببرنامج:   .15 العثماني،  بالرسم  القرآنية  النصوص  كتابة  )مصحف ُيشترط 

 .(النبوية للنشر الحاسوبياملدينة 

:    العربية  الحروف  بحسب  املصادر   ترتيب  يكون  .16
ً
)أ، ب، ت، ث، ج، هجائيا

)  .... خ،    ،  ح، 
ً
ترقيما  تلقائيمرقمة 

ً
 فيه   يكون   الذي   التنسيق   باستخدام  ا

 ..(1)، هكذا فقط نقطة مع الرقم

عن   .17 صفحاتها  عدد  يتجاوز  التي  البحوث  بقبول  ملزمة  غير   (30)املجلة 

 صفحة، سوى صفحات: العنوان وامللخص واملصادر.

 

 

 

 

 

 



 

 رــر  النَّْشْوــُجُأ

ر 
 

ش
 
 النحو اآلتي:على في الجلة   أجور الن

الباحثين   .1 من  توفى  العراق  ُيس   مبلغداخل 
ً
وعشرون قدرُه:    ا وخمسة  مائة 

الـ دينار  عراقي  (125000)ألف   من البحث، فإن صفحة األولى    (25) ، عن 

عراقي عن   دينار    (2500)ُيضاف مبلغ قدرُه: ألفان وخمسمائة    ذلكعلى  زاد  

ِ صفحة  
 .كل 

الباحثين   .2 من  توفى  العراق  ُيس   مبلغخارج 
ً
وعشرون   ا وخمسة  مائة  قدرُه: 

 ذلكلى  من البحث، فإن زاد عصفحة األولى    (25) ، عن الـ ($  125)  دولر،

.  ($ 3) ثالثة دولراتُيضاف مبلغ قدرُه:  ِ صفحة 
 عن كل 

النهائية   .3 بالكلفة  الباحث  غ 
 
أجور أل ُيبل ويتحمل  لتسديدها،  شر 

 
الن جور 

 تحويل كافة. ال

تم   هبحثالباحث  سحب  إذا   .4 الذي  املبلغ  ُيعاد  الخبراء،  إلى  إرساله  بعد 

 ت
 
 منُه أجور الخبراء فقط. سل

ً
 مُه من الباحِث مخصوما

بعد دفع   .5  
 

إل ُينشر بحثه  ر، ول 
 

ش
 
الن بكتاب قبول  الباحث  ُيزود  جور األ ل 

 . كاملة

 تتراوح   مدة  خالل  والفنية  العلمية  الشروط  استكمال  بعد  البحث  ينشر  .6

 النشر،   قبول   كتاب  صدور   تاريخ  من  أشهر (  9-3)تسعة    إلى  ثالثة  من

 .النشر ظروف وبحسب

الباحث  ُيز   .7 ) ود  بحثه  (مستلةبنسخة  من  طريق ،  إلكترونية  عن  ترسل 

  موقع املجلة، ويمكن تزيلها من يميلاإل 
ً
 . أيضا
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 الصفحة اجلزء حبث يف الباحث البحث ت

1 
التَّذييل بأمساء اهلل تعاىل وصفاته 

 مناسباته وداللته سورة األنفال أمنوذًجا
أ.د. إبراهيم بن عبد اهلل بن 

 42-1 األول تفسري إبراهيم الزهراني

2 

توجيه املتشابه اللفظي يف تفسري ابن 
جزي الكليب الغرناطي يف تفسريه 

التسهيل لعلوم التنزيل سورة إبراهيم 
 «دراسة مقارنة»أمنوذجًا 

 السيد ليث باسل صادق
 84-43 األول تفسري أ.د. فراس حييى عبداجلليل

مرويات الصحابة والتابعني رضي اهلل  3
 ودراسةعنهم يف سورة طه مجعا 

 السيدة مأرب مصدق رزيك
 132-85 األول تفسري أ. م. د. زبن عجيمي إبراهيم

يوسف وموسى  أوجه التشابه بني قصيت 4
 178-133 األول تفسري م.د. أمحد خملف عبد دراسة موضوعية مقارنة- عليهما السالم

5 
حكم زيادة الثقة عند الشيخ أمحد شاكر 

دراسة حديثة » يف كتاب الباعث احلثيث
 «مقارنة

السيد علي حممد سليمان 
 218-179 األول حديث إدريس عسكر حسن أ.د.

6 
مناذج من الرواة الذين قال فيهم حييى 
بن معني لفظة )شيخ( يف تارخيه برواية 

 «دراسة حديثية مقارنة»الدارمي 

 السيدة كوثر عبد الستار 
 250-219 األول حديث ثامر عبد اهلل داود أ.م.د.

7 
مرويات عمرة بنت عبد الرمحن 

األنصارية يف كتاب الشهادات يف الكتب 
 «دراسة حتليلية»التسعة  

السيدة سجى علي خلف 
 284-251 األول حديث أ.م.د. حازم عبد الوهاب عارف

8 
 ةاالستدالالت األصولية بآي

  ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّ
 دراسة تأصيلية ٌَّّ ٰرٰى

األستاذ املساعد الدكتور 
جعفر بن عبد الرمحن بن 

 مجيل قصاص

أصول 
 314-285 األول فقه

9 

كتاب أدب القاضي من كتاب الرعاية يف 
تأليف العالمة أبي  جتريد مسائل اهلداية

املليح مشس الدين حممد بن فخر الدين 
عثمان بن موسى بن علي بن األقرب 

)من هـ( حتقيق 774احلنفي احلليب )ت: 
أول كتاب أدب القاضي إىل آخر فصٌل يف 

 القضاء باإلرث(

 السيد أمحد مخيس محاد
 360-315 األول فقه أ.د. جميد صاحل ابراهيم

  شرط الفقر يف الوصية الواجبة 10
 «دراسة مقارنة»

 أ.م.د مقبل أمحد أمحد
 416-361 األول فقه أ.م د. عبد اهلل علي حمسن
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اختيارات زين الدين املنجا بن عثمان 
( يف كتابه املمتع يف ـه695التنوخي )ت:

شرح املقنع يف مسائل متعلقة باملفوضة 
 دراسة فقهية مقارنة

 السيد إبراهيم مرعي شهاب
 450-417 األول فقه أ.م.د. عبداهلل داود خلف

12 

كتاب هدية الناصح وحزب الفالح الناجح 
يف معرفة  الطريق الواضح لشهاب الدين 

أبي العباس أمحد بن حممد الزاهد 
هـ( من مجلة شروط وجوب الصالة 819)ت

 «دراسة وحتقيق»إىل نهاية مجلة األركان 

السيد  بشري فوزي محدان  
 484-451 األول فقه أ.م.د. نعمان سرحان عطية

13 
ترجيحات اإلمام البيهقي يف كتابه 

باب يف اجلناية متعلقة  «اخلالفيات»
دراسة » بالَقسامة وكفارة القتل والسحر

 «فقهية مقارنة

السيد قيس فيصل إبراهيم  
 518-485 األول فقه أ.م. د. عمر نوري نصار

14 
 ترجيحات البيهقي يف كتابه اخلالفيات

دراسة » )يف باب صالة الكسوف واخلسوف(
 «فقهية مقارنة

السيدة جنلة مجال عبد اجمليد 
 550-519 الثاني فقه أ.م.د. فائز حممد مجعة

15 

كتاب الطهارة من كتاب الرِّعايِة يف جتريِد 
أبي املليح  تأليف العالمة مسائِل اهلدايِة

مشس الدين حممد بن فخر الدين عثمان 
بن موسى بن علي بن االقرب احلنفي 

هـ(من أول كتاب الطهارة 774احلليب )ت
 دراسة وحتقيق اىل آخر فصل اآلبار

السيد نصيف جاسم حممد 
أ.م.د حممود مشس الدين 

 عبد األمري
 608-551 الثاني فقه

16 
اخلالفيات يف ترجيحات البيهقي يف كتابه 

باب ما يصح به النكاح دراسة فقهية 
 مقارنة

السيد عبداهلل حممد سعود  
 654-609 الثاني فقه أ.م.د. حممد فاضل إبراهيم

17 
ترجيحات البيهقي يف كتابه اخلالفيات يف 
معنى اإلقراء ومدته للمرأة اليت تباعد 

 حيضها دراسة فقهية مقارنة

السيدة عذراء محيد فريح 
 690-655 الثاني فقه أ.م.د أمين عبد القادر عبداحلليم

النبوات والسمعيات عند نعمان خري الدين   18
 اآللوسي )عرض ونقد( الروح أمنوذجًا

السيدة أمساء حممد حسن  
 730-691 الثاني عقيدة أ.م.د هادي عبيد حسن

 اإلسالميالبعد التعبدي يف التشريع  19
 772-731 الثاني فكر صايل أمحد أمارةأ.م.د.  وأداء الواجباتاحلقوق  يف ضمانوأثره 

20 
آراء معروف الرصايف الدينية حول 

يف كتابه »الشخصية  القرآن الكريم
 احملمدية«، دراسة فكرية نقدية

السيدة ندى عايد سعد 
 800-773 الثاني فكر نزار عامر حسني أ.م.د.
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 باللغة العربية ملخص
 السيدة مأرب مصدق رزيك

  زبن عجيمي إبراهيم أ.م.د.

البحث  هذا  ماإلى    يهدف  وبيان  حيث تضمَّنت غرضين مهمين  ،  جاء في سورة طه  إظهار 
للرسول    :هما المشركون،  تسلية  قال  القرآن  تعالىبأنَّه    عندما  محمد   أنزل  على  الكريم 
الدين  ،  يشقىل أصول  على  والنبوة  والتركيز  والنشورالتوحيد  يغلب .  والبعث  طه  على    فسورة 

موسى   قصة  عليه  طابعها  نزلت  التي  البينات  التسع  فرعون  ؛  واآليات  جبروت  لتحدي 
ووصف الحية وصفًا  ،  وبيان كيفية تعذيب فرعون للسحرة المؤمنين بنبوة موسى  ،  وسحرته

لموسى  ؛  دقيقاً  تدريب  كله  وتكاليفها  وهذا  النبوة  معنى  ،  لتلقي  تؤكد  الكريمة  السورة  فهذه 
نذارًا للمعاندين،  الكريم بشيرًا للمؤمنين  القرآننزول   العلماء لتفسير  أقوال    فجمع هذا البحث ،  وا 

السو  عنهمهذه  الواردة  الروايات  خالل  من  سندها،  رة  على  الحكم  وسبب   وبيَّن،  مع  مناسبة 
  . مناسبة معينةأو  إن كان لها سبب نزول معين، لنزولها

 جمعا ودراسة،  سورة طه  ، مرويات الصحابة والتابعينالكلمات المفتاحية: 
NARRATIVES OF THE COMPANIONS AND FOLLOWERS IN 

SURAT TAHA (COLLECTION AND STUDY) 
Mrs. Marib Mossadeq Rzek 

Ass. Prof. Dr. Zabin Ajimi Ibrahim 

Summary: 
This research aims to reveal and explain Surat 'Taha' which contains two 
important purposes: amuse the messenger of Allah (Allah's peace be upon 
him)when the unbelievers said that Almighty had revealed the holy Quran to 
grieve Muhammad and to focus on the basics of the religion; Prophethood, 
Theism, Rebirth and Resurrection. Musa's story (peace be upon him) 
dominates the nature of Surat' Taha' and his clear Nine Miracles that had 
descended to him to challenge Pharaoh and his magicians, explain the 
torture of the magicians who believed in Musa's prophethood (peace be upon 
him) and describe the snake accurately. All of that was a training to Musa 
(peace be upon him) to give him the prophethood and its tasks. This Holy 
Surah confirms that the Holy Quran is the good news for the believers and a 
warning for those who are stubborns. This research gathered the sayings of 
the Scholars and their explanations to this Surah throughout the narrations 
which presented by them. The research also gave a judgment on their 
narrations and the supporting evidence of these narrations which showed the 
occasion and the reason for the descending of the verses if there was a 
special reason for descending or a special occasion.  
Keywords: Narratives of the Companions and the Followers, Surat Taha, collection and 

study 
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 مقدمة
، التائب على العباد فليس بينُه وبين العباد حائل ،  المجيب لكل سائلالحمد هلل  

ال   نعيم  وكل  لها  زينة  األرض  على  ما  زائلجعل  الشيطان  ،  محالة  من  الناس  حذَّر 
تسلم لهواه فذاك ومن اس،  فمن أسلم وجهه فذاك الكيُِّس العاقل،  وللشيطان منافذ وحبائل

اهلل وحده ال شريك له تنزه عن الشريك وعن التشبيه  إالَّ    لهإشهد أنَّ ال  وأ،  الضال الغافل
 ينفع فيه ماٌل وال بنون  والصالة والسالم على شفيع الشفعاء في يوم ال،  وعن المشاكل

آ،  محمد  سيدنا   الطاهرينوعلى  الطيبين  المصطفين أصحابوعلى  ،  له    ... األخيار  ه 
  :وبعد

شرف الكائنات التي نزلت على أ،  من السور المكيةنَّ سورة طه  أفمن المعروف  
محمد   المقط    ابتدأتوأنَّها  ،  سيدنا  السور  باألحرف  بعض  في  كما  لمَّا  و ،  يةالقرآن عة 

مميزات   من  السورة  موسى  ؛  بها   امتازتلهذه  تحدي  استعرضت  ؛  لفرعون  لكونها 
اليد بيضاء  ،  احتوت من معجزاتلمَّا  و ،  نبي مرسلوأنَّه    إلثبات صدق دعوته كإخراج 

الصحابة ات  مروي)  :فمن خالل موضوع البحث،  للناظرين وغيرها من المعجزات العظيمة
طه لسورة  السورة  استعرضت(  والتابعين  نزولها،  تسمية  ومنسوخها،  وأسباب  ، وناسخها 

المرجوةإلى    للوصول؛  وموضوعاتها جمعتُ ،  النتائج  الصحابة  أقوال    فقد  من  العلماء 
من  بالمأثورأقوال    والتابعين وغيرها  التفسير  يخُص ،  علماء  النظر  ،  األقوال  بما  بغض 

األ هذه  مدى صحة  عديدة.  قوالعلى  مسميات  لها  طه  نَّ  ،  فسورة  عن  وا  عبارة  )طه( 
من نعم اهلل  فإنَّه  .  وذلك تسلية له  ؛  حرفين نادى بها اهلل تعالى رسوله الكريم محمد  

المميزة الشائق  سبحانه  الموضوع  هذا  عن  أتحدث  أن  عليَّ  منَّ  من   ، أن  فهو 
فكان منهجي في هذه .  الكريم  القرآن سورة من سور  بكونه يختص  ؛  الموضوعات المميزة

أ التي    جمع  أن  السورة  المأثورة  الكريمة   اعتنتالتفاسير  السورة  هذه  وجمع  ،  بتفسير 
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ي لكل  القرآنفي تفسيرها مع بيان الوجه  األقوال    الروايات الخاصة بها مع الترجيح بين
فالمبحث األول ، تقسيمه على مقدمة وأربعة مباحث اقتضتا طبيعة البحث فقد مَّ أ. سورة

المجاهرة  ا المبحث الثاني فقد تناولت فيه مَّ أ. تناولُت فيه الروايات التفسيرية في سورة طه
خفاءه وا  فيه  .بالقول  تناولُت  فقد  الثالث  المبحث  موسى  إثبات    أما  وصدق    نبوة 

وعقوبة فرعون    حرة بنبوة موسى  السإيمان    فيه   ا المبحث الرابع تناولتُ وأمَّ .  رسالته
 .  وخاتمة، لهم

نكون قد وفقنا اهلل في تقديم وكتابة هذا الجهد   أن وختامًا نتمنى من اهلل تعالى  
   .كل ما يحبه ويرضيهإلى  يكتب لنا النجاح والتوفيق أن  أيًضا ونسأله تعالى ، المتواضع
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 :املبحث األول
 الروايات التفسريية يف سورة طه

 :املدخل
المكية):  سورة طه السور  بعد سورة ،  فمدنيتان  131-130آيتي  إالَّ    من  نزلت 

  .(2) (13-12آية إالَّ  نزلت بمكة) :وقيل. (1)(مريم
آية كوفي)  :عدد آياتها   -1 آياتها خمس وثالثون ومائة  أهل   وفي عدد،  عدد 

أهل   وفي عدد،  وأربعينالشام مائة  أهل    وفي عدد،  وثالثين   ة ومكة مائة وأربًعاالمدين
  .(3)(ثنتين وثالثينالبصرة مائة وا

التسمية  -2 وسبب  التوفيق)   :التسمية  اسمها  وهو  طه  سورة    البتداء؛  يتسمى 
سماء النبي  أ وهو اسم من    . (4)زب رب يئ ىئ نئ ، زئ  :السورة بالنداء بها

،  له التكريم  ذلك  ي  ، وفي  عم ا  هذا  وتسلية  وورود  قومه  إعراض  من  مرة   االسملقاه 
ا  .(5) (في سورة طهالكريم    القرآنواحدة في   الكليم:  االجتهاديةسماءها  ومن  ولم   ،سورة 

اهلل   بذلك  يرد عن رسول  تسميتها  يثبت  االسم  ،ما  بهذا  فيها   ؛وسميت  ألن ها وردت 
  الشتمالها  ؛ا بسورة موسىوتسمى أيضً   ،اهلل تعالى كلمَّه  وألنَّ   ،قصة موسى وهو الكليم

هو  إنَّما    صحابتهأو    لم يثبت عن رسول اهلل    أيًضا  االسموهذا    ،لةعلى قصته مفص  
العلماء  اجتهادمن   السورة وهما  ،بعض  لهم من قصة  بمعنى  اال  :أي  ،واستنباط  سمان 

 

 . 5/ 2: ه(741، والتسهيل لعلوم التنزيل: ابن الجزي )ت3/49: ه(538الكشاف: الزمخشري )ت (1)
 . 9/4697:  ه(1394زهرة التفاسير: أبو زهرة )ت (2)
)ت (3) عاشور  ابن  والتنوير:  الوسيط  16/18:  ه(1393التحرير  والتفسير  الكريم،  سيد :  للقرآن  محمد 

 . 83/ 9: ه(1431طنطاوي )ت
 .  2-1: سورة طه (4)
والمنهج (5) والشريعة  العقيدة  في  المنير  )ت:  التفسير  الزحيلي  و 14/174:  ه(1436وهبة  سور أ،  سماء 

 . 244-243: منيرة محمد ناصر الدوسري: القرآن وفضائلها
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والكليم هو موسى   ،فموسى ُيطلق على الكليم ،واحد
(1).  

فقال    واختلف ) اسم    بعضهم:فيها  السورةأو    الكريم  القرآن هو  اهلل   ،اسم  واسم 
  سماء رسول اهلل  أهو اسم من    :وقال بعضهم   . مفتاح االسم الطاهر والهاديأو    تعالى 
  .(2)(ويس وغير ذلكأحمد  :مثل

 حن جن  : قوله تعالىقبلها  لمَّا    اسبتها من   ووجه)  : مناسبتها أو    مقصدها   -3

تعالى   (3)خن قوله  يقولكأن    ، (4)زب رب يئ ىئ نئ  :مع  فإنما    : ه 
فقال لتتعب  به ال  لترتاح  لم ا ختم سورة مريم   .  (5))(6)زئ  :سهلناه عليك  تعالى  وأنَّه 

اللد القوم  إنذار  بعد  األمم  بادة  وا  القرون  الماضية  ،  بإهالك  السور  من  يختم سورة  ولم 
ذلك مدتهمكان  ،  بمثل  انقضت  قد  أنَّه  أفهم  بوارهم،  ربَّما  دمارهم،  وحلَّ    وأنَّه ال ،  وأتى 

فسكن ،  منهم إال  نفر يسير جًدا  ولم يسلم،  إال  من آمن،  ن اللدهم فيه ميؤمن منهم؛ لم ا  
بعدها  بقوله  الروع  نَّه)  .(7)اآليات  ...رب يئ ىئ نئ:  سبحانه  في لمَّا    وا  ذكر 

من   عدد  قصص  مريم  والمرسلينسورة  السالم  عليهم  البسط    ،األنبياء  بطريق  بعضها 
البسط  ،طناب كقصص زكريا ويحيى وعيسى عليهم السالمواإل بين  واإليجاز    وبعضها 

إبراهيم   موسى    ،كقصة  كقصة  مجمل  موجز  أشار   ،وبعضها  بقية  إلى    ثم 
واستوعبها غاية    ، التي ُأجملت فيما سلف  ذكر هنا قصة موسى    ،النبيين باإلجمال

وذكر   .اسمه فحسبإالَّ    يذكر في سورة مريمولم    ، آدم    ل قصةثم فص    ،االستيعاب
 

 . 246-245: سماء سور القرآن وفضائلهاأ: ينظر (1)
 . 361/ 5: ه(1127أبو الفداء )ت:  روح البيان (2)
 . 97: من اآلية: سورة مريم (3)
 . 2: سورة طه (4)
 . 1: سورة طه (5)
 . 3/371:  ه(1244أبو العباس الصوفي )ت: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (6)
 . 12/266ه(:885)تالبقاعي : نظم الدرر في تناسب اآليات والسور: ينظر (7)
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يتيسر   مريم  سورة  آخر  المبين  القرآنفي  العربي  نذاًرا    ؛بلسانه  وا  للمتقين  تبشيًرا  ليكون 
نَّ  ، وفي هذه السورة تؤكد هذا المعنى ، للمعاندين   .(1)(سورة طه ُأنزلت بعد سورة مريموا 

تيسير هو  السورة  هذه  الرسول  األمر    واشتملت    ، االستواءوذكر    ،على 
موسى   المقدس  وحضور  عجائب    ،بالواد  ظهار  البيضاء  العصاوا  لقاء  و   ،واليد  ا 

وا   البحر  في  القلوب التابوت  في    بالرسالة  واختصاص موسى    ،ثبات محبة موسى 
يمان  و   ،جرى بينهما من المكالمةوما    ،فرعونإلى   وتعجيل   ،السحرة وتعذيب فرعون لهما 

القوم  ،الطورإلى    والمجيء   موسى   خالل  وا  العجل  صنعه  في  السامري   ، ومكر 
ضاللتهم بسبب  هارون  موسى  الجبال  ، وتعبير  قراءة    ،ونسف    ،الكريم  القرآنوآداب 

النسيان  ، آدم  وتعبير نسيان    ،بسبب  عقوبة  على    ،الكريم  القرآنوبيان  الحجة  لزام  وا 
بالبرهان الرسل  بإرسال  أ  ،المنكرين  انتظار  الكفار على  تعالى في قولهوتنبيه   : مر اهلل 

من خن حن... (2)خر السورةآإلى  اآلية.  
ب  : غراضها أ  -4 مفتتحها الكريم    القرآنالتحدي  في  المقطعة  الحروف   ،بذكر 
والتنويه    ،تنزيل من اهلل تعالى لهدي القابلين للهداية فأكثرها في هذا الشأن بأنَّه    والتنويه

تعالى اهلل  أ  ثبات رسالة سيدنا محمد  وا    ، بعظمة  قبله شاع  تماثل رسالة  عظم رسول 
  ،على فرعون بالحجة والمعجزات  وتأييد ونصر اهلل تعالى لموسى    ،ذكره في الناس

الناس بعداوة   القيامة وغير ذلكوا    ،الشيطانوتذكير  البعث وتهويل يوم  وحث   .(3) ثبات 
الصبر   النبي   إممَّا    على  من  قومه  يلقاه  دعوتهعراض  افتتحت  ؛من  لم  بأنَّه    ولهذا 

بهإذا    ليشقى الكريم    القرآن ينزل عليه   يؤمنوا  عليه   ؛ لم  ليس  به من    أن إالَّ    ألن ه  يذكر 
 

المراغي (1) )ت:  تفسير  المراغي  والتشريع  93/ 16:  ه(1371ابن مصطفى  العقيدة  في  المنير  والتفسير   ،
 . 174/ 16:  ه(1436وهبة بن مصطفى الزحيلي )ت: والمنهج

منيرة محمد ناصر :  ، واسماء سور القرآن وفضائلها3/19:  ه(150تفسير مقاتل بن سليمان )ت:  ينظر (2)
 . 243: الدوسري

 . 182-181/ 16:  ه(1393ابن عاشور )ت: التحرير والتنوير: ينظر (3)
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ليتأسى بما كان   ؛وقصَّ عليه قصة موسى  ،إيمانهم وال شيء عليه في عدم ،يخشى
آدم   وقصَّ عليه بعدها قصة  ، فرعون ومن صبره على عناد بني إسرائيل  أماممن ثباته  

(1)وقع فيه بسبب التعجلممَّا  ليحذره ؛.   
قرأ طه   اهلل    إنَّ   :قال رسول اهلل    :قال  هريرة  أبي    عن)  :فضلها   -5

قبل   المالئكة  لمَّا  ف  ، بألفي عامآدم    يخلق   أن وياسين  طوبى ألمة    : قالوا  ، القرآنسمعت 
  .(3)((2)وطوبى ألجواف تحمل هذا ،طوبى لأللسن تتكلم بهذا ،تقول عليها هذا

وفرعون منهاج للجماعة المؤمنة في مجاهدة   قصة موسى  )  :موضوعها   -6
  .(4) (سبيل السعادة البشرية في الدارينالكريم  القرآنوهذا  ، الطغاة والمجرمين

أصول الدين  إثبات  كموضوعات سائر السور المكية وهو أيًضا ومن موضوعها)
التوحيد والنبوة والبعث  إ  ،من  السورة ذات  بداية  خالل من    ،يحاء وتأثير عجيبوكانت 

درك هذا عمر بن  أوقد    ،الحديث عن سلطان اهلل تعالى وعظمته وقدرته وشمول علمه
  .(5)(إسالمه كما هو معروف في قصة ،حين تالوتها في بداية إسالمه الخطاب 
 :  أقوال في سبب نزولها ثالثة : سبب نزولها  -7
نزلت هذه يقوم على رجل حتى    ،كان يراوح بين قدميه  رسول اهلل    إنَّ )  -1

  .)(6)أنس   والربيع بن    بن أبي طالب علي  ه قال ،اآلية

 

 . 231/ 5: جعفر شرف الدين: الموسوعة القرآنية، خصائص السور: ينظر (1)
)ت (2) الدارمي  ويس:  ه(255مسند  طه  سورة  فضل  في  إسناده    (،3457)رقم  ب  4/2147:  باب  وهذا 

 . (1548)رقم ب 121/ 2باب: : ه(516البغوي )ت: ضعيف جدًا، ومصابيح السنة
القرآن (3) تفسير  عن  والبيان  )ت:  الكشف  المجيد:  235/ 6:  ه(427الثعلبي  القرآن  تفسير  في  والوسيط   ،

 . 3/199:  ه(468الواحدي )ت
 . 5/5: مأمون حموش: التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون (4)
 . 175-174:  ه(1436وهبة بن مصطفى الزحيلي )ت: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (5)
وممَّا روي يزيد :  باب:  ه(292أبو بكر المعروف بالبزار )ت:  مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار (6)

 . (926)رقم ب 136/ 3: بن بالل عن علي
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ه فأطال أصحابصلى هو و الكريم    القرآن نزل عليه  لمَّا    رسول اهلل    إنَّ )  -2
  : قاله   ،ليشقى فنزلت هذه اآليةإالَّ    على محمد  القرآن هذا  أنزل    ما   :فقالت قريش   ، القيام

   .)(1)الضحاك 
قالوا يا رسول اهلل   ، والمطعم بن عدي  ،والنضر بن الحارث  ،أبا جهل  إنَّ )   -3

:   (2) (مقاتل رحمه اهلل  :قاله ،فنزلت هذه اآلية ،لتشقى بترك ديننا  إنَّك.  
بن    إليه علي  بما ذهوالذي يظهر لدي أنَّ الراجح من بين هذه الروايات هو  

لى قول الجمهور الراجح كونه أقرب إهلل عنهما هو  والربيع بن أنس رضي ا  أبي طالب 
   أعلم. تعالى واهلل

: ولهنأ  :آيات  ثالث  السورةجملة الناسخ في هذه  )  :الناسخ والمنسوخ فيها   -8
تعالى ال    . (3)من خن حن جن يم ىم مم خم حم :  قوله  معناها  نسخ 

بقوله  لف تعالى  الثانية:واآلية    . (4)مث هت مت   تعالى:ظها   مث زث رث  :قوله 

السيفنسخ    . (5)نث بآية  منها  تعالى:  الثالثةواآلية    .الصبر   خن حن  :قوله 

  .(7) (تعالى أعلممنسوخ بآية السيف واهلل اآليات  جميع هذه ، (6)من

 

 . 113/ 1:  باب: االقتصاد في الطاعة: ه( 1376ابن عبدالعزيز النجدي )ت: لحينتطريز رياض الصا (1)
)ت (2) سليمان  بن  مقاتل  الجوزي  20/ 3:  ه(150تفسير  محمد  ابن  التفسير:  علم  في  المسير  وزاد   ،

 . 3/150:  ه(597)ت
 . 114:  من اآلية: سورة طه (3)
 . 6:  سورة األعلى (4)
 . 130:  من اآلية: سورة طه (5)
 . 135:  من اآلية: سورة طه (6)
)ت (7) المقري  القاسم  أبو  والمنسوخ:  الناسخ  123-1/120:  ه(410الناسخ  بيان  في  المرجان  وقالئد   ،

القرآن في  الحنبلي )ت:  والمنسوخ  يوسف  في  1/140:  ه(1023ابن  الروح والريحان  وتفسير حدائق   ،
 . 284/ 17:  محمد األمين الشافعي: روابي علوم القرآن
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 :املبحث الثاني
 خفاءهاجملاهرة بالقول وإ

  .(1)ري ٰى ين ىن نن من زن :قال تعالى
اإلجمالي:  أوًل  محمد  ):  المعنى  للنبي  خطاب  الكريمة  اآلية  هذه  ن  ا  و   في 

  أخفى يعلم السر وما هو  فإنَّه   ،تخفه في نفسك فسواء عند ربكأو    تجهر يا محمد بالقول
ربه    بأنَّ   والغرض من هذه اآلية طمأنينة قلبه    ،منه كالوسوسة والهاجس والخاطر

يعلم  فإنَّه    كان يدعوه جهًرا فإذا    يواجه الكافرين بال سند  ولن يتركه وحيًدا  ،معه يسمعه
  .(2) (أخفىالسر وما هو 

 :  القرآن ب القرآنتفسير : ثانًيا 
 ،حدثني معاوية   :قال  ،حدثنا عبداهلل  :قال  ،حدثني علي):  قال الطبري رحمه اهلل 

آدم   ما أسرَّ ابن  :السر:  قال  ،ري ٰى ين  :قوله  ،عن ابن عباس    ،عن علي
فاهلل تعالى يعلم    ،يعلمه  أنهو فاعله قبل  ممَّا    آدم  ابن  أخفىما    :قال  :أخفىو   ،في نفسه

ذلك  ،ذلك فيما مضى من  بقي علم واحد  ،فعلمه  ذلك    ،وما  الخالئق عنده في  وجميع 
هيمئ مي خي حي جي ٰه :وهو قوله  ،كنفس واحدة

 (3)) (4).   
 : تراجم الرجال: ثالثًا 
القنطري  :علي  -1 التميمي  يزيد  بن  داود  بن  علي  بن  ،هو  الحسن  أبي    أبو 

  ، كان ثقة  :وقال أبو بكر الخطيب  ، ثقة  :قال عنه ابن حجر  . سليمان البغدادي األدمي

 

 . 7: سورة طه (1)
 . 2/211: صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني (2)
 . 28: من اآلية: سورة لقمان (3)
،  5/243:  ه(774ابن كثير )ت:  ، وتفسير القرآن العظيم18/272:  ه(310الطبري )ت:  جامع البيان (4)

 . 553/ 5: ه(911والدر المنثور في التفسير بالمأثور: السيوطي )ت
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الثقات ابن حبان في  الحديث  ،وذكره  ماجة  ،صالح  ابن  بن مخلد  ،روى عنه    ،ومحمد 
مشيخة    ، والصفار في  األخضر  بن  محمد  أبو  ثقة  : البخاريوقال  سنة    . كان  توفي 

  .(1) ه(272)
أبو صالح الجهني موالهم المصري كاتب   ،هو عبداهلل بن صالح  :عبدالل   -2

ومن تكلم فيه في بعض حديثه عن الليث    ،حسن الحديث لم يكذب  ،ثقة مأمون  ،الليث
  .(2) ه(22)  تكلم بغير حجة توفي سنة 

أبو عبدالرحمن  : معاوية  -3 بن    ،هو  ابن    ،بن حدير  ،صالح معاوية  بن سعيد 
  ، وأبو زرعة ،والعجلي  ، وثقه النسائي ،األندلس  سعد بن فهر الحضرمي الحمصي قاضي

  ، له أوهام  ، مامإصدوق    :وعند الذهبي وابن حجر  ، صالح الحديث  : حاتمأبي    وهو عند 
  .(3) ه(158توفي سنة ) ،خطأأنَّ من تكلم فيه أ :شاكر وذكرأحمد   ووثقه الشيخ

مولى آل   ، علي بن سالم بن المخارق الهاشمي  ،أبو الحسن  : علي بن طلحة   -4
ابن عباس    ،العباس يره  ُأرسل عن  ابن حجر  ،ولم  يخطئ  :وهو عند  قد    ، صدوق 

ليس    :وقال النسائي  ،له أشياء منكرات  : عنهأحمد    مامقال اإل  ،شاكرأحمد    ووثقه الشيخ 

 

البغدادي   (1) الخطيب  بغداد:  تاريخ  في  ،  373/ 13:  ه(463)تينظر:  الكمال  الرجال:  أوتهذيب  سماء 
االعتدال424-423/ 2:  ه(742)تالمزي   وميزان  أعالم  126/ 3:  ه(748)تالذهبي  :  ،  وسير   ،
،  579/ 6:  الذهبي:  ، وتاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم13/143:  ه(748)تالذهبي  :  النبالء
كمال   . 9/316:  ه(762)تأبو عبد اهلل عالء الدين : تهذيب الكمالوا 

، والجرح والتعديل:  1/176:  ه(310)تينظر: هامش جامع البيان: الطبري )تعليق الشيخ أحمد شاكر(   (2)
 . 1/562: ه(748)ت، والكاشف: الذهبي 5/86: ه(327)تابن أبي حاتم 

أحمد   (3) الشيخ  )تعليق  البيان  هامش جامع  في  1/176:  شاكر(ينظر:  الكمال  وتهذيب  الرجال:  أ،  سماء 
والكاشف191-186/ 28:  ه(742  )تالمزي   التهذيب276/ 2:  ،  وتقريب  العسقالني :  ،  حجر  ابن 

 . 538ه(:  852)ت
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  .(1) به بأس
عباس  -5 بن    : ابن  عبداهلل  الهاشميهو  القرشي  عبدالمطلب  بن  أبو    ،عباس 

لكثرة علمه دعا له    ؛«مةالبحر وحبر األُ »لقب بـ  ،ابن عم رسول اهلل    ،العباس المدني
   .(2)ه(68توفي سنة ) ، المكثرين من الصحابة أحد  وهو  ،بالحكمة مرتين  النبي 

 :  الحكم على السند: رابعاً 
وهو لم يسمع   ، طلحةأبي    علي بن إسنادها    في ألنَّ    ؛ هذه الرواية منقطعإسناد  
   .تعالى أعلمواهلل  االنقطاعضعيًفا بسبب هذا اإلسناد  فيكون ، ولم يره من ابن عباس  
 :  اآليات والرتباط بين القرآنب القرآن وجه تفسير : ا خامسً 
أ الدقيق ولكن وجدتُ قرآني    وجه إلى    توصللم  لهذه قرآني    وجه أقرب  بالمعنى 

نَّ يتان تتحدث عن النفس  فاآل،  ية القرآناآلية هو جمع تفاصيل القصة   اهلل تعالى هو    وا 
نَّ   ،وهو يعلم ما تسر النفس وما تعلن  ، خالف هذه النفس إلى    اهلل تعالى غير محتاج  وا 

واهلل    القرآنب   القرآنوهذا الوجه من األوجه الداخلة في المصطلح الموسع لتفسير    ،الجهر
   .تعالى أعلم

 :الدراسة التفسيرية :سادساً 
 .  ري ٰى ين  : اآلية المفسَّرة قوله تعالى

 . مئ هي مي خي حي جي ٰه  : رة قوله تعالىاآلية المفسِّ 
 :  العلماء في تفسير هذه اآليةأقوال : ا سابعً 
اليوم  : السر  -1 نفسك  في  يكون  غد  : أخفىو   ،ما  وبعد  غد  في  يكون  ال   ، ما 

 

أحمد شاكر( (1) الشيخ  )تعليق  البيان  هامش جامع  في  2/527:  ينظر:  الكمال  وتهذيب  الرجال:  أ،  سماء 
 . 402وتقريب التهذيب: ، 41/ 2، والكاشف: 20/490

في   (2) الكمال  تهذيب  الرجالأينظر:  حجر  15/154:  سماء  ابن  الصحابة:  تمييز  في  واإلصابة   ،
 . 4/121ه(:  852)ت
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ابن عباس    : قاله  ، اهلل تعالىإالَّ    يعلمه
  ،في نفسهآدم    ما أسرَّ ابن   :السر)  :وقال  .(1) 

 . (2) (يعلمه  أنهو فاعله قبل ممَّا   ما خفي عليه  :أخفىو 
  .(3) (مجاهد  :قاله ،الذي تسرُه من الناس  :والسر ،الوسوسة :أخفى ) -2
ما أسررت  :فالسر ،من السر ما لم تحدث به نفسك أخفىو  :خروفي قول آ) -3
وبنحوه قال    ،سعيد بن جبير  :قاله  ،ما لم تحدث به نفسك  ،من ذلك  أخفىو   ،في نفسك
  .) (4)الضحاك 
قتادة    -4 نفسك  : قال  به  حدثت   ما  السر  أن   نحدث  نَّ    ،كن ا  من    أخفىوا 

  .(5)لم تحدث به نفسكممَّا  ما هو كائن  :السر
عكرمة :  قاله   ،كما تكلمت به نفس  أخفىو   ،هلهث الرجل به أما حدَّ   :السر)  -5

)(6).  
أ  :السر)  -6 نفسكما  به  يطلع عليه  أخفىو   ،سررت   لم  السر ما    أنَّه أحد    من 

   .)(7)بعض الصحابة : قاله ،كائن
 

الطبري   (1) البيان:  جامع  النهاية18/273:  ه(310)تينظر:  بلوغ  إلى  والهداية  القرطبي  :  ،  محمد  أبو 
 . 7/4614:  ه(437)ت

، والسراج المنير في اإلعانة على  13/177:  ه(880  )تاللباب في علوم الكتاب: أبو حفص النعماني   (2)
 . 449/ 2: ه(977 )تمعرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبير: شمس الدين الشافعي 

ومعالم التنزيل:   3/394:  ه(450  )ت، والنكت والعيون: الماوردي  1/460:  ه(104  )ت تفسير مجاهد   (3)
 . 5/564: ه(516 )تبغوي ال

، وبحر العلوم:  18/273: ، وجامع البيان1/192: ه(161 )ت، وتفسير الثوري 1/460: تفسير مجاهد (4)
 . 290/ 2: ه(373 )تالسمرقندي 

، وتفسير القرآن العزيز:  273/ 18:  ، وجامع البيان1/253:  ه(200  )تينظر: تفسير يحيى بن سالم   (5)
 . 110/ 3: ه(399 )تابن أبي زمنين 

العلوم (6) البسيط2/390:  بحر  التفسير 14/358:  ه(468  )تالواحدي  :  ، والتفسير  المنثور في  ، والدر 
 . 5/553: ه(911 )تبالمأثور: السيوطي 

 . 2/390:  بحر العلوم (7)
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نفسك  :السر)  -7 لم يكن وهو كائن  أخفىو   ،ما تسرُّ في  السر ما   :قاله   ، من 
يعلم    واهلل    ،اليوم وال تعلم ما تسرُّ غداً نت تعلم ما تسرُّ  وأ:  وقال  . سعيد بن جبير  

  .(1)(سررت  اليوم وما تسرُّ غداً ما أ
  قاله:  ،في نفسه  سر هُ من ذلك ما أ  أخفىو   ، غيرهإلى    سرَّ الرجلما أ  :السر)   -8

 . (2) الحسن البصري 
أسر ُه من علمِه وعملهِ )  -9 السر ما  يعلمه من عمله   أخفىو   ،السالف   إنَّ  وما 
  .)(3)الكلبي   :قاله ، المستأنف

اإل  :السر)  -10 نفسه  نسانما أضمره  يكن وال اضمره  أخفى و   ،في  لم   منه ما 
  .)(4)قتادة وغيره   :قاله ،أحد

ما يلقيه اهلل تعالى في قلبك   :من السر  أخفىو   ،ما تسرُّ في نفسك  :السر)  -11
 ،اوال تعلم ما تسرُّ غد  ما تسرُّ اليوم    ألنَّك تعلم  ، وال تعلم أن ك ستحدث به نفسك  ، من بعد

يعلم تعالى  غدً   وهللا  تسرُّ  وما  اليوم  أسررت  جبير    :قاله،  اما  بن  وسعيد  عباس  ابن 
)(5). 

  

 

، والهداية إلى بلوغ النهاية، أبو محمد 6/238:  ه(427  )تالكشف والبيان عن تفسير القرآن: الثعلبي   (1)
 . 5/264: ، ومعالم التنزيل7/4615:  ه(437 )تالقرطبي

القرآن (2) تفسير  بالمأثور6/238:  ه(427)تالثعلبي  :  الكشف والبيان عن  التفسير  في  المنثور  : ، والدر 
، والسراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم 553/ 5:  ه(911)تالسيوطي  

 . 2/449:  ه(977)ت الخبير: شمس الدين الشافعي 
 . 3/394:  ه(450)ت النكت والعيون: الماوردي  (3)
 . 11/170: ه(671 )تالقرطبي :  الجامع ألحكام القرآن (4)
:  محمد ثناء اهلل:  ، وتفسير المظهري3/177:  ه(880  )تأبو حفص النعماني  :  اللباب في علوم الكتاب (5)

6/127 . 
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 :  في تفسير هذه اآلية ىقوال اأُلخر ألا
ما يكون من  :  (أخفىو)  ،فالسر ما أكننته في نفسك):  قال الزجاج رحمه اهلل  -1

   .(1)(اهلل تعالى إالَّ  الغيب الذي ال يعلمه
  أخفى الناس في ترتيب السر وما هو    واختلف: ) قال ابن عطية رحمه اهلل  -2

هو    واألخفى  ،السر هو الكالم الخفي الخافت فقراءة السر في الصالة  :فقالت فرقة  ،منه
النفس في  فرقة  :ما  متحصاًل   :وقالت  النفس  في  ما  في   خفىواأل  ،هو  سيكون  ما 

يكون فيها في    أن السر هو ما في يوسوس البشر وكل ما يمكن    :وقالت فرقة  . المستأنف
هو من معلومات اهلل تعالى    خفىواأل  ،الممكنات من معلومات البشر  المستأنف بحسب

  .)(2)فهذا كله معلوم هلل  ، يعلمه البشر البتة أن ال يمكن 
 : لقول الراجحا

يعلم   :معناه  :قول من قال  ،والصواب من القول في ذلك):  قال الطبري رحمه اهلل
ولو كان معنى ذلك ما تأوله    ،ذلك هو الظاهر من الكالمألنَّ    ؛من السر  أخفىالسر و 
كان بمعنى فعل على ما  إذ    ،د  فعل واقع متع  : أخفىألنَّ    ؛اهلل سره  أخفى و   : لكان ،ابن زيد

والذي يعمل فيه لو كان بمعنى فعل الدليل   ،من مفعوله  أخفىوفي انفراد    ،تأوله ابن زيد
نَّ   .بمعنى أفعل  أنَّه الواضح على  كان  فإذا    ، منهن  أخفى السر و يعلم  فإنَّه  :  تأويل الكالم  وا 

تأويله القول في معنى    ،ذلك  السر    أخفىفالصواب من  اهلل   :يقال  أنمن  ما علم  هو 
ما ظهر وكان فغير ألنَّ  ؛هو كائن ولم يكنممَّا  ولم يعلموه ،عن العباد  أخفىممَّا  تعالى
نَّ    ،سر نَّ    ،ما لم يكن وهو غيره كائن فال شيءوا  من    أخفىما لم يكن وهو كائن فهو  وا 
  .(3)(علمه ذلك من عبادهثم من أ   ،اهلل تعالىإالَّ  ذلك ال يعلمه ألنَّ  ؛السر

 

عرابه (1)  . 3/350:  ه(311 )تالزجاج  : معاني القرآن وا 
 . 4/37ه(: 546  )تالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية  (2)
 . 274/ 18: ه(310 )تالطبري : جامع البيان (3)
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إالَّ   االنتظام كان الملك ال ينتظم غاية  لمَّا  مناسبة اآلية لما قبلها أن ه  :  المناسبة
أحوال أقصى ملكه كما يعلم أحوال   وكان الملك من اآلدميين قد ال يعلم  ،حاطة العلمبإ
فقال  ،  ذلكبخالف      أنَّهعلم  ا  ،مرهلذلك يختل بعض أ  ؛كان واسعاً إذا    دناه ال سيماأ

… نن من زن :على مراقبته واإلخالص له حثًا
  .(2)اآلية (1)

أنه   قبلها  لما  اآلية  تعالى لمَّا  ومناسبة  إنشاء    ذكر  واألرض  أواًل    أنَّ و السموات 
نَّ صفة العلم  في هذه اآلية    ذكر تعالى،  جميع ذلك وما فيها ملكه علمه ال يغيب عنه    وا 

أمتهأو    ظاهر  للرسول    نن من زن  : بقولهشيء والخطاب   كان  لمَّا  و   ، المراد 
وعلق على الجهر    ،بالجهر بالكالم جاء الشرط بالجهرإالَّ    ذكر خطاب الناس ال يتأتى

  .(3)ريتضمن علمه بالجهعلمه بالسر  النَّ  ؛علمه بالسر
  

 

 . 7:  اآليةمن : سورة طه (1)
 . 269/ 12: ه(885 )تينظر: نظم الدرر في تناسب اآليات والسور: البقاعي  (2)
 . 7/313: ه(745 )تأبو حيان : ينظر: البحر المحيط (3)
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 :املبحث الثالث
 وصدق رسالته ثبات نبوة موسى إ

  . (1)يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف: قال تعالى
 :  المعنى اإلجمالي :أولً 

تعالى   اهلل  النبوة  يدرب موسى    أنأراد  تلقي  يلقي    أنفأمره    ،وتكاليفها  في 
العصا    ،وأعراضهافقلب اهلل تعالى أوصافها    ،عصاه فألقاها   ذات شعبتين  وكانت 

رآها موسى  لمَّا  ف  ، وصارت حية تسعى وتمشي وتلتقم الحجارة  ،افصار الشعبتان لها فمً 
  هارًبا يعقب  فولى  له  ،ولم  تعالى   من زن رنمم ام يل ىل  :فقال 

موسى    . (2 ()3)نن األرض  فطرحها  سريعاً فإذا    على  تمشي  حية  ما  نَّ وا    ، هي 
وجاز    ،نثى والصغير والكبيرالحية اسم جنس يقع على الذكر واأل  ألنَّ   ؛ وصف بالحية

دقيقة    أن صفراء  حية  ثعبانً تنقلب  تصير  حتى  حجمها  يتزايد  موسى    ا ثم  منها  فخاف 
اإل ممَّا    ولذلك  ؛ فطرة  اآلية   ،نسانعليه  فهذه  تعالى  اهلل  من  استحياء  رجع  ولكنه 

  .(4)ولكبار السحرةتحدي من اهلل تعالى لفرعون 
 :  القرآن ب القرآنتفسير : ا ثانيً 

اهلل رحمه  الطبري  هارون)   :قال  بن  موسى  عمرو  :قال  ،حدثني   :قال  ،حدثنا 

 

 .  20-19 سورة طه: (1)
 . 21: سورة طه (2)
، والجامع ألحكام 42-4/41:  ه(546  )تينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية   (3)

:  ه(875  )ت:  الثعالبي:  ، والجواهر الحسان في تفسير القرآن11/190:  ه(671  )تالقرآن: القرطبي  
4/52 . 

التأويل (4) وحقائق  التنزيل  مدارك  حيان 361/ 2:  ه(710  )تالنسفي  :  ينظر:  أبو  المحيط:  والبحر   ،
 . 7/323:  ه(745)ت
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إسباط السدي   ،حدثنا  له  :قال  ،عن  ربه  ،قال  لموسى    : يعني  ،ىق يف  :يعني 
يك ىك مك لك اك،   يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث (1)، 

  . (2)) (3)مس خس  حس جس مخ جخ مح جح :فنودي
 :تراجم الرجال :ثالثاً 
من    ،الكوفي  ، موسى بن هارون بن إسحاق الهمداني  هو  : موسى بن هارون  -1

عشرة أ  ،الحادية  ترجمةلم  له  شيء  ،جد  في  ذكرًا  في  إالَّ    ،وال  الطبري  عنه  يرويه  ما 
موضعً أكثر    وهو  ، تاريخه خمسين  حاجة  ،امن  بنا  الجرح  إلى    وما  جهة  من  ترجمته 

حمادفإنَّ    ،والتعديل بن  عمرو  عن  يرويه  الذي  التفسير  عند  ،هذا  العلم  أهل    معروف 

   .(4)رقطني  اوثقه الد ،بالحديث
القناد:  عمرو  -2 طلحة  بن  حماد  بن  في    ،صدوق  ،عمرو  حبان  ابن  وذكره 

الشيخ   ،الثقات العاشرة  ،شاكرأحمد    ووثقه  الذهبي  ،من  وبنحو    : وعند  يترفض  صدوق 
  .(5) ه(222توفي سنة ) ،وثقه ابن سعد ،هذا القول قال يحيى بن معين وأبو حاتم

 

 . 10:  من اآلية: سورة طه (1)
 . 10: من اآلية: السورة نفسها (2)
 . 295/ 18: ه(310 )تالطبري : جامع البيان (3)
المطبوعة (4) المسندة  كتبه  في  عنهم  روى  الذي  الطبري  شيوخ  معجم  الفالوجي:  :  ينظر:  محمد  بن  أكرم 

البيان عن تأويل القرآن ألحمد شاكر، ، ورجال  1/633 تفسير الطبري جرًحا وتعدياًل من تحقيق جامع 
، وموسوعة أقوال أبي الحسن  550ومحمود شاكر: جمع وترتيب محمد صبر يحيى بن حسن بن حالق: 

 . 673/ 2: مجموعة مؤلفتين: الدار قطني في رجال الحديث وعلله
سعد    (5) ابن  الكبرى:  حاتم  373/ 6:  ه(230)تالطبقات  أبي  ابن  والتعديل:  والجرح  :  ه(327)ت، 

حبان  6/228 ابن  والثقات:  الرجال483/ 8:  ه(354  )ت،  اسماء  في  الكمال  وتهذيب  المزي :  ، 
االعتدال594،  21/591ه(:  742)ت وميزان  والكاشف: 255-3/254:  ه(784  )تالذهبي  :  ،   ،

 . 23  8/22: ه(852 )تابن حجر : ، وتهذيب التهذيب75/ 2ه(: 748)تالذهبي 
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أبو   :ويقال  ، أبو يوسف  ،إسباط بن نصر الهمداني  ،هو أبو نصر :  إسباط  -3
  ، مختلف فيه  ،يغربوهو عند ابن حجر صدوق كثير الخطأ    ، من الثامنة  ،نصر الكوفي

وقد رجح   ،أحمد  توقف فيه  :وقال الذهبي  ، ووثقه ابن معين  ،ذكره ابن حبان في الثقات 
لم يكن به    : وقال أبو نعيم  ،ليس بقوي  :وقال النسائي  ،على توثيقهشاكر  أحمد    الشيخ

  .(1) ه(170توفي سنة ) ،هوجأنَّه أبأس غير  
قال عنه   ، من التابعين  ،كريمةأبي    هو إسماعيل بن عبدالرحمن بن :  السدي  -4

سعيد بن  به    . يحيى  بأس  تركه   ،بالخيرإالَّ    يذكره أحد    سمعتُ ما  ال  ووثقه    ،أحد  وما 
الذهبي  ،أحمد  ماماإل الحديث  :وعند  حجر  ،حسن  ابن  ويرمى    ،صدوق  :وعند  يهم 

العقيلي  ،بالتشيع يتابع  :وقال  ال  يصح  ،مجهول  وجه  من  حديثه  يعرف  ووثقه    ،وال 
أبو حاتم  ،العجلي به  :وقال  يحتج  الحديث  :وأبو زرعة  ، ال  ابن حبان في    ، لي ن  وذكره 
  .(2)ه(127)توفي سنة   ،الثقات

 :  الحكم على السند: رابًعا 
الثالث    سبقممَّا    يتبين ومنهم من    ،كلهم صدوقاإلسناد    رجال  أنَّ في المبحث 

والسدي فمن العلماء من وثقه ومنهم  موسى بن هارون فلم يثبت حاله  إالَّ    ق بعضهموثَّ 
   .تعالى أعلمفعليه تكون الرواية ضعيفة واهلل   ؛من ال يحتج به

  
 

البخاري   (1) الكبير:  التاريخ  حاتم53/ 2:  ه(256  )تينظر:  أبي  ابن  والتعديل:  والجرح  :  ه(327)ت ، 
والثقات2/332 حبان:  ،  االعتدال:  85/ 6:  ابن  وميزان  حجر 1/75،  ابن  التهذيب:  وتهذيب   ،

 . 7/173: ه(852)تابن حجر: ، ولسان الميزان212-1/211:  ه(852)ت
العجلي   (2) الثقات:  تاريخ  ابن :  ، والثقات185-2/184:  ، والجرح والتعديل227/ 1ه(:  261  )تينظر: 

: ، والكاشف134-3/132:  ه(742)تالمزي  :  ، وتهذيب الكمال في اسماء الرجال21-4/20:  حبان
الميزان274/ 1:  ه(748)تالذهبي   ولسان  التهذيب3/447:  ،  وتقريب  حجر)ت:  ،  :  ه(852ابن 

 . 1/317:  ه(1396)تالزركلي : ، واألعالم314-1/313وتهذيب التهذيب: ، 1/108
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 :  اآليات والرتباط بين القرآنب القرآن وجه تفسير : خامًسا 
فهذه اآليتان    ،وهو التفسير بالسياق   ،القرآن ب  القرآن تحتمل هذه اآلية وجه تفسير  

أ بينها في  فيما  تعالى موسى  متصلة    العصا واستجابة موسى  إللقاء    مر اهلل 
 جس  مخ جخ مح جح  : بدليل قوله تعالى في سورة النمل  ، كان خائف  أنَّه مع    ،األمر  لهذا

 ،طوياًل يتحرك حركة سريعة  هذه الحية حية عظيمة ثعباًنافصارت    ،مس خس حس
تهتز كأن  فإذا   الحيات حركةها جان وهو أهي  راد اهلل  فأ  ، وتضطربفهي تمشي    ،سرع 

 ،  (1)(2)نن من زن رنمم ام يل  :بقوله  يطمئن موسى    أن تعالى  
تعالى  واهلل    القرآنب  القرآنوهذا الوجه من األوجه الداخلة في المصطلح الموسع لتفسير  

   .أعلم
 :  العلماء في تفسير هذه اآليةأقوال : ا سادسً 

ذكًرانقلبت  ا)  -1 والشجر  ثعباًنا  الصخر  يبتلع كل شيء خافه لمَّا  ف  ،يبتلع  رآه 
العجيب الهائل  األمر   هذا  رأى موسى  لمَّا ف  ،تتقدان والمحجن عنقًا وعيناه   ، ونفر منه

يلحق   ما  األلحقه  رؤية  عند  هذاالبشر  سيما  وال  والمخاوف  يذهل األمر    هوال  الذي 
  .)(3)ابن عباس   :قاله ،العقول

 

 . 21: سورة طه(1) 
، وتفسير الجاللين: جالل الدين المحلي  5/246:  ه(774  )تابن كثير  :  ينظر: تفسير القرآن العظيم (2)

 . 407/ 1: ه(911 )ته( وجالل الدين السيوطي 864 )ت
البسيط (3) القرآن14/382:  ه(468  )تالواحدي  :  التفسير  ألحكام  والجامع  :  ه(671  )ت القرطبي  :  ، 

، وتفسير حدائق الروح والريحان في روابي  7/323:  ه(745  )ت، والبحر المحيط: أبو حيان  11/190
 . 273/ 17: علوم القرآن: محمد األمين الشافعي
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 ىك مك لك لقاهاأ  (1)ىق يف :قيل لموسى لمَّا ) :خر لهوفي قول آ 
  ، بتلعتهااومرت بصخرة ف   ،ت بشجرة فأكلتهافمر    : قال  ،يةحم تكن قبل ذلك  ول   (2)يك

يا موسى    أنفنودي    ،افولى مدبرً   :قال  ،يسمع وقع الصخرة في جوفها  فجعل موسى  
فقيل له في    ،يأخذهافلم    ،(3)مم ام يل  أن   :ثم نودي الثانية  ،يأخذها  فلم  ،خذها
  .(5) (فأخذها (4)ام  يل ىل الثالثة

الفرس)  :وقال   كعرف  لها عرف  حية صفراء  حتى    ،صارت  تتورم  وجعلت 
ثعباناً  الحياتأكبر    وهو  ، صارت  من  يكون  وهو  فلذلك    ،ما  جان  كأنَّها  موضع  في 

الحياتأ أ  ، صغر  وهو  ثعبان  موضع  ابتداء    ،عظمها وفي  عن  عبارة    ، حالهافالجان 
ها  ا الحية فإنفأمَّ   ، فهي في عظم الثعبان وسرعة الجان  ،والثعبان إخبار عن انتهاء حالها
  .(6) (وكان بين لحييها أربعون ذراعاً  ، نثىتجمع الصغر والكبر والذكر واأل

  

 

 . 19: سورة طه (1)
 . 20: السورة نفسها (2)

 .  21:  من اآلية: سورة طه )3(
 .31: من اآلية: سورة القصص (4)
العظيم (5) القرآن  حاتم  :  تفسير  أبي  النهاية7/2420:  ه(327  )تابن  بلوغ  إلى  والهداية  محمد :  ،  أبو 

كثير  7/4627:  ه(437  )تالقرطبي   ابن  العظيم:  القرآن  وتفسير  وفتح 5/274:  ه(774  )ت ،   ،
 . 3/430: ه(1250 )تالقدير: الشوكاني 

:  ه(538  )ت الزمخشري  :  ، والكشاف6/242:  ه(427  )تالثعلبي  :  والبيان عن تفسير القرآنالكشف   (6)
، ونظم الدرر في تناسب اآليات والسور: البقاعي 22/27:  ه(606  )تالرازي  :  ، ومفاتيح الغيب3/58

 . 281/ 12:  ه(885 )ت
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الضحاك   :قاله  ، تضيء له بالليل بمنزلة السراج  كانت عصا موسى  )  -2
)(1).  

  .(2) (سعيد بن جبير  :قاله ،العصا ما شاءكان اسم ) -3
 لك اك  :يعني   (3)ىق يف:  ربه    يعني لموسى    ،قال له  -4

 : فنودي   (5)يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث  (4)  ،يك ىك مك
مس خس  حس جس مخ جخ مح جح (6) ،السدي  :قاله

(7).   
5-  ىق يف ىف،  لها أنياب وهيئة كما    ،هي حية تسعى تهتزفإذا    فألقاها

أ تعالى  اهلل  فضيعً شاء  أمرًا  فرأى  تكون  ربه  ، يق ىق يف ىف  ، ان    : فناداه 
 يك  ىك مك  لك (8)،  نن من زن،  وهب بن منبه    :قاله

 (9) . 
فألقاها على وجه    ،ارفضها  :يقول  أنَّهموسى    فظنَّ   (ىق يف   :قال له الرب: )وقال

يمر بالصخرة مثل    ، الناظرونإليه    نظر بأعظم ثعبان  فإذا    ،ةثم حانت منه لفت   ،الرفض

 

السمعاني   (1) المظفر  أبو  القرآن:  ومعالم  326/ 3:  ه(489  )تتفسير  :  ه( 516  )تالبغوي  :  التنزيل، 
3/259 . 

 . 3/326: تفسير القرآن (2)
 . 19: سورة طه (3)
 .  20: السورة نفسها (4)
 . 10:  من اآلية: سورة النمل (5)
 . 10: من اآلية: السورة نفسها (6)
الطبري   (7) البيان:  النهاية295/ 18:  ه(310  )تينظر: جامع  إلى بلوغ  : القرطبيأبو محمد  :  ، والهداية 

 . 7/4627:  ه(437 )ت
 .31: من اآلية: سورة القصص (8)
البيان:   (9) جامع  المسنون 18/296ينظر:  والصحيح  التنزيل  منهج  على  المأمون  والتفسير  مأمون :  ، 

 . 5/16حموش: 
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عيناه توقدان   ،الشجر العظيمة فيجتثهاأصل    بنابه في  فيلقمها ويطعن  ،بلالخلفة من اإل
 ىق  يف ىف  :عاين ذلكلمَّا  ف  ، فيه شعر مثل النيازك  وقد حان المحجُب عنًقا   ، ناراً 

فرجع وهو    ، ثم نودي ارجع حيث كنت  ،فوقف استحياء منه    ثم ذكر ربه ،  يق
 .(1)(شديد الخوف

ذا هي حية أشعر فإ)  :وقال قتادة  .  (2) (قال الكلبي    ،ألقها من يدك)  -6
   .(3) (ذكر

أفإذا    نظر  موسى    إنَّ )   -7 من  حية  صارت  من  العصا  يكون  ما  عظم 
وعيناها تتقدان    ،والمحجن صار عرفًا يهتز كالنيازك  ،وصارت شعبتاها شدقين  ،الحيات
فتبتلعهوهي    ،كالنار البارك  كالحمل  بالحجر  الشجر  ، تمر  تقصف  أنياب  فرأى    ،ولها 

فهرب  موسى   عظيمًا  أ  ،أمرًا  تذكر  ربهثم  مستحياً   ،مر  بن   :قاله  ،فوقف  محمد 
  .) (4)إسحاق 

 :قوال األخرى في تفسير اآليةاأل
  ولذلك خاف موسى  ؛الجاللثر  ظهور أإلى    فيه إشارة)   :لوسي رحمه اهللقال اآل

  فقال سبحانه :  مم ام يل (5)  ،لم يأمن    ألنَّه  ؛فهذا الخوف من كمال المعرفة
  .(6) (مكر اهلل تعالى ولو سبق منه سبحانه اإليناس

 

، وتفسير القرآن العظيم: ابن كثير:  3/204: (468)تالتفسير الوسيط في تفسير القرآن المجيد: الواحدي   (1
5/247  . 

 . 382/ 14:  ه(468  )تالواحدي : التفسير البسيط (2)
 . 257/ 1: ه(200 )تتفسير يحيى بن سالم  (3)
:  ه(741  )ت، ولباب التأويل في معاني التنزيل: الخازن 3/326: ه(489 )تالسمعاني  :  تفسير القرآن (4)

3/203 . 
 . 21:  من اآلية: سورة طه(5) 

 . 523-8/522:  ه(1270 )تروح المعاني: اآللوسي  (6)
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إلى    السؤال كان ذريعة   أنَّ ألقها يتضح به    :وقوله)  :قال ابن عاشور رحمه اهلل 
مستعمل     (1)زب رب يئ  :االستفهام في قوله  أنَّ وهو القرينة على    ،غرض سيأتي 

 مي زي ري ٰى : أهمية المسؤول عنه كالذي يجيء في قوله تعالىإلى  في التنبيه

المعضوضإذا    والحية اسم لصنف من الحنش مسموم  . (2)ني  ،عضَّ بنابيه قتل 
الحياة فيها كانت كاملة بالمشي    أنَّ إلظهار    ؛ووصف الحية بتسعى  .ويطلق على الذكر

  .(3)(المرأةبمشي الرجل دون   ولذلك خص غالًبا ،المشي الذي فيه شدة :والسعي ،الشديد
بصر وحذق في ذلك أهل    قوم فرعون كانوا   إنَّ لمَّا  )  : وقال الماتريدي رحمه اهلل

السحر من  بصر    أن  فأحبَّ   ،النوع  فيه  لهم  كان  الذي  النوع  من  والعالمة  اآلية  يريهم 
وطوقهم  لليع  ؛وحذاقة وسعهم  عن  بخروجها  آموا  ال  أنَّها  وربوبية  سماوية  وعالمة  ية 
جعلها ما كانت  إنَّما    لرسله على رسالتهم  عالًماوا  آيات    عالم التي جعلهااألإذ    ،بشرية

وال    ال بشرية سحًرا  ،سماوية ربوبية  أنَّها بذلك  ليعلموا    ؛خارجة عن وسع البشر وطوقهم
 .(4) (تعالى أعلمواهلل  ،كهانة

الراجح لدي  :  القول  يظهر  في  األقوال    جميع  أنَّ والذي  قد   أنَّ متقاربة  العصا 
لفرعون وسحرته    ؛حية إلى    تحولت   أن مره  وأ    موسىاهلل تعالى خاطب    وأنَّ تحديًا 
موسى   ، يلقها مع  ألمر      فاستجاب  بسبب سرعتها  أنَّه ربه  منها  خائفًا  ولكن    ،كان 

  أنَّ ين لفرعون ي وتب ، موسىنبوة كان فقط في هيئة الحية وكل هذا إلثبات   االختالف
   . تعالى أعلمواهلل  ال قدرة تفوق قدرة اهلل 

  

 

 . 17:  من اآلية: سورة طه (1)
 . 83: سورة طه (2)
 . 16/207: ه(1393 )تالتحرير والتنوير: ابن عاشور   (3)
 . 275/ 7: ه(333 )تتأويالت أهل السنة: الماتريدي  (4)
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 :املبحث الرابع
 وعقوبة فرعون هلم  موسىالسحرة بنبوة إميان 

 زي ريٰى ين ىن نن من زنرن مم ام يل ىل مل يك  :قال تعالى 

  .(1)مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
اإلجمالي:  أولً  إ:  المعنى  الكريمة  اآلية  هذه  بعدفي  السحرة  على  فرعون   نكار 

نبي من    أنَّهأصدقتموه في    :فقال لهم  ،وهارون عليهما السالم  برب موسى  إيمانهم  
يفعلوا    أنهم ال يحق لهم  أنَّ ه يزعم  آذن لكم؟! ألنَّ   أن ؟! وآمنتم باهلل تعالى قبل    اهلل  
الذي علمهم السحر    موسى   إنَّ   :وقال لهم  ،لهم  إذنه بعد  إالَّ    شيًئا  ثم    ،كبيرهم هو 

مقسًما وأ على    هددهم  أيديهم  يقطع  من خالفأنَّه  اليمنى  ،رجلهم  اليد  والرجل    ،فيقطع 
ن كان قطعهما من ه إألنَّ   ؛من قطعهما من جهة واحدة  نسانشد على اإل ه أألنَّ   ؛اليسرى

يسر  واأل   ،فالجنب األيمن يضعف بقطع اليد  ، شق كامل صحيح  هجهة واحدة يبقى عند
الرجل بقطع  أوأنَّه    ،يضعف  في  الشجريصلبهم  جذوع  من  وهو جذع ال  أ  خشن جذع 

 ىل مل  :كقوله  ،شد من التصليب على غيره من الجذوعوهذا التصليب هو أ  ،النخلة
 خئ حئ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن نن منزن رن مم ام يل

م رب أ  ، ناولتعلمن أُينا أشد عذابًا وأبقى أ   ،اآليات  وغير ذلك من  ، (2)هئ مئ
   .(3)؟ موسى

  

 

 . 71: سورة طه (1)
 . 49سورة الشعراء:  (2)
القرآن  ، وأضواء البيان في إيضاح  3/120:  ه(399  )ت  ينظر: تفسير القرآن العزيز: ابن أبي زمنين (3)

، وأيسر التفاسير لكالم العلي الكبير: أبو بكر الجزائري: 64-4/63:  ه(1393  )تبالقرآن: الشنقيطي  
3/362 . 
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 : القرآن ب القرآنتفسير  :ثانياً 
حدثنا   :قال ،حدثنا عمرو :قال ،حدثنا موسى بن هارون) :قال الطبري رحمه اهلل

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  :فرعونقال    ،عن السدي  ،سباطإ

 يف ىف يث ىث  :حين قالوا  كما قال عبداهلل بن عباس    ،عهمفقتلهم وقط    ،مئ
  .(2) (خر النهار شهداءوفي آ  ،النهار سحرةأول  كانوا في: وقال . (1)يق ىق

 : تراجم الرجال :ثالثاً 
   .يغني عن اإلعادة هناممَّا سابقا تم ترجمة رجال السند 

  .يغني عن اإلعادة هنا ممَّا  سابقا تم الحكم على السند   :الحكم على السند :رابعاً 
 : اآليات والرتباط بين القرآنب القرآن وجه تفسير  :خامساً 

حمل المجمل   :األول  :القرآنب  القرآنتحتمل هذه اآلية وجهين من وجوه تفسير  
المبين الدعاء من اهلل    ،)المفصل( أو    على  بالصبر والثبات  فحين طلب السحرة  تعالى 

اإل بقولهميمان  على  لهم  فرعون  عقاب    (3)يق ىق يف ىف يث ىث  : على 
تعالى بقوله  اآلية  في  العقاب  هذا  فرعون   يي ىي ني مي زي  : فصلَّ 

لهم جزاء   ،(4)مئ خئ حئ جئ فرعون  تعالى طريقة عذاب  اهلل  إيمانهم    ذكر 
وكذلك أضمر اسمه   ،بهمبرب موسى وهارون )عليهما السالم( ورد ه وتهديده لهم نكااًل  

األعراف سورة  على خالف  عنهم  ألنَّ   ؛ هنا  والحلم  بالمدعويين  الرفق  السورة    ،مقصود 
يهاًما   ، وهو غير متأهل لذكر اسمه في هذا المقام ليقف الناس عن    ؛سيأذن فيهبأنَّه    وا 

 

 . 126:  من اآلية: سورة األعراف (1)
البيان (2) العزيز 18/340:  ه(310  )تالطبري  :  جامع  عبد  ابن  القرآن:  دروس  في  الرحمن  وتوفيق   ،

 .  85-84/ 3: ه(1376 )تالنجدي 
 .  126:  من اآلية: سورة األعراف (3)

 . 71:  من اآلية: سورة طه(4) 
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بين اإلإلى    المبادرة اإل  تباع  ورجاء  العقوبة  معلاًل   ،ذنخوف  قوله  استأنف  مخياًل    ثم 
يمان  وسبب هذا اإل  ، كبيركم الذي علمكم السحر  إنَّه   ،بهم  االقتداء لهم عن    إلتباعه صًدا

 . (1) اطولهم زمانً أشد أنواع العذاب وأوزع فرعون العذاب على كل من اليد والرجل وهو  
  . تعالى أعلمواهلل   القرآن ب القرآنوهذا الوجه من أوجه المصطلح المطابق لتفسير 

الثانيا  مَّ أ وفيه  القراءات حمل    :الوجه  بعض  على  اللفظ  اختال  :بعضها  ف 
جواز   مع  جميعًا  أ  اجتماعوالمعنى  من  واحد  شيء  في  تضاد  القراءتين  عدم  جل 

وقرأ    ،)آمنتم له( بهمزة واحدة بعدها ألف على الخبر  :فقرأ قنبل وحفص  ،فيه  اجتماعهما
بهمزتين على االستفهام القرآ  .(2)الباقون  يتبين  ففي كال  بالخطاب هو    أنَّ ءتين  قام  من 

الوجه  ،السحرةإلى    فرعون لتفسير    أيًضا  وهذا  المطابق  المصطلح  أوجه    القرآنمن 
   .تعالى أعلمواهلل  القرآنب

 : التفسيريةالدراسة : سادًسا 
 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  : آلية المفسَّرة قوله تعالىا

  .يق ىق يف ىف يث ىث :اآلية المفسِّرة قوله تعالى  .مئ
  

 

 . 312-12/311: ه( 885 )تينظر: نظم الدرر في تناسب اآليات والسور: البقاعي  (1)
، والتيسير في  421/ 1:  ه(  324  )تأبو بكر بن مجاهد البغدادي  :  القراءاتينظر: كتاب السبعة في   (2)

، والوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة 1/432:  ه(444  )تأبو عمر األندلسي  :  القراءات السبع
األهوازي   علي  أبو  الخمسة:  الكتاب  1/250:  ه(446  )تاألمصار  تفسير  في  الوجيز  والمحرر   ،

 . 53-4/52: ه(  546  )ت العزيز: ابن عطية
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 :  العلماء في تفسير هذه اآليةأقوال : سابًعا 
ابن عباس    :قاله  ،يريد معلمكم)  : (1) ري ٰى ين ىنقوله تعالى    -1

)(2). (3) (من فعل ذلكأول   فكان) : ايضً وقال أ.   
2-  ري ٰى ين  :  (ولم يكن أكبرهم في    ،يعني لعالمكم في علم السحر

 جئو  ،اليد اليمنى والرجل اليسرى:   (4)يي ىي ني مي زي  ،السن

فقتلهم  )  : ايضً أوقال    .) (5)قاله السدي    ،على جذوع النخل  :يعني   ، االية … خئ حئ
عباس    ،وقطعهم بن  عبداهلل  قال  قالوا  كما   ىق يف ىف يث ىث  :حين 

  .(7) (خر النهار شهداءوفي آ ،النهار سحرةأول  كانوا في :وقال ، (6)يق
 ،ها تسعى من سحرهم أنَّ إليه  لقوا ما في أيديهم منا لسحر خيِّلأو  اجتمعوالمَّا  -3

ٰى ٰر ٰذ ٌّ ٍّ،  ُّ ِّ ّٰ يبىب نب مب زب رب يئ ىئ مئ زئ رئ 
ثعبان  فإذا    ،فألقى عصاه  ،اآلية   (8)نث مث زث رث يت ىتنت مت زت رت هي 

 

 .  71:  من اآلية: سورة طه (1)
الواحدي   (2) القرآن المجيد:  المسير في  214/ 3:  ه(468  )تالوسيط في تفسير  ابن  ، وزاد  التفسير:  علم 

 . 167/ 3:  ه( 597 )تمحمد الجوزي 
، والتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: 5/267:  ه(774  )تتفسير القرآن العظيم: ابن كثير   (3)

 . 16/245: ه( 1436 )توهبة بن مصطفى الزحيلي 
 . 71:  من اآلية: سورة طه (4)
 . 267/ 1: ه(200 )تتفسير يحيى بن سالم  (5)

 . 126:  من اآلية: سورة األعراف (6)
، وتوفيق الرحمن في دروس القرآن: ابن عبدالعزيز النجدي  22/77:  ه(606  )تمفاتيح الغيب: الرازي   (7)

: ، والتفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون: مأمون حموش85-3/84:  ه(1376  )ت
5/34 . 

 . 69-68: سورة طه (8)
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الدحل  فًمافتحت    :قال  ،مبين مثل  مشفرها  ،  (1)لها  وضعت  األرضثم  ورفعت    ، على 
ألقوه من السحر  ،خراآل إ  ، ثم استوعبت كل شيء  هي  فإذا    ، ليها فقبض عليهاثم جاء 

 من زنرن مم ام يل ىل مل يك مك لك اك يق ىق  ،ا فخرَّ السحرة سجدً   ،عصا
من قطع أول    فكان  :قال  ، (2)يي ىي ني مي زي ريٰى ين ىن نن

  : قاله  ،من صلب في جذوع النخل فرعونأول    وكان  ،فرعونرجل من خالف  أليدي واأل ا
سعيد بن جبير 

 (3).  
منوا عند وآ  ، من اهلل تعالى فخروا سجداً   أنَّه رأى السحرة ما جاء به عرفوا  لمَّا   -4

تعالى  ،ذلك اهلل  عدو   خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  :قال 

  .(4) قتادة :قاله ،يةاآل … مئ
السحرةلمَّا    -5 لهم فرعون  مك لك اك يق:  قالت  وأسف ورأى    :قال 

لعظيم    :أي،  ٰى ين ىن نن من زنرن مم ام يل ىل مل :  الغلبة والبينة
وهب بن منبه    :قاله  ،السحار الذي علمكم

 يديكم مخالفاً  أفألقطعنَّ   :يقول)  :وقال  .(5)
يسرى اليدين ويمنى  أو    ،يقطع يمنى اليدين ويسرى الرجلين  أن وذلك    ،بين القطع ذلك

 

الدحل: ودخل تحت جرف أو في عرض جنب البئر في أسفلها، وهو ُهو ة تكون في األرض وفي أسافل   (1)
، وتهذيب  183/ 3ه(:    170  )ت ودية، وفيها ضيق ثم يتسع أسفلها، ينظر: كتاب العين: الفراهيدي  األ

الفارابي 2/242ه(:    370  )تاللغة: أبو منصور   ، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر 
 . 1695/ 4ه(:  393 )ت

 . 71-70:  من اآلية: سورة طه (2)
الطبري   (3) البيان:  جامع  الدراسات  ،  338/ 18ه(:    310  )تينظر:  مركز  المأثور:  التفسير  وموسوعة 

 . 14/351مساعد بن سليمان الطيار: : والمعلومات القرآنية بمعهد اإلمام الشاطبي
وموسوعة الصحيح المسبور من التفسير المأثور: حكمت بن بشير بن ،  18/340ينظر: جامع البيان:   (4)

 . 3/362ياسين: 
 . 84/ 3: ه(1376)ت وتوفيق الرحمن في دروس القرآن: النجدي ، 339/ 18ينظر: المصدر نفسه:   (5)
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   .(1)(الرجلين فيكون ذلك قطعًا من خالف
 ،لم يقدر عليهم  أنَّه   :وذكر غيره  ،فرعون قطع أيديهم وارجلهم وصلبهم  أنَّ )  -6

تعالى بقوله   : قاله  ، (2)حم جم هل مل خلحل جل  مك لك:  واستدل 
  .) (3)الكلبي  

بالحجاز)  -7 معلمهإذا    ، الصبي  عند  من  كبيري:  قال،  جاء  عند  من  ، جئُت 
  .) (4) الكسائي : قاله

السحار  إنَّه )   -8 الرئيس  ، لعظيم  اللغة  في  الكبير   ، والكبير  للمعلم  يقال   ،ولهذا 
  .)(5)محمد بن إسحاق : قاله

 : في تفسير اآلية ىقوال اأُلخر األ
قبل   :يعني  ،ذن لكمآآمنتم له قبل    :قال لهم فرعون)  : قال السمرقندي رحمه اهلل

وا      موسى  : يعني  ،لكبيركم  أنَّه مركم  أ  أن السحر  علمكم  الذي  به  نَّ لعالمكم  أراد  ما 
ما علموا السحر قبل نَّ وا    ،  موسىهم لم يتعلموا من  ألنَُّه علم أنَّ   ؛التلبيس على قومه

والدته    موسىقدوم   اليسرى  ،وقبل  والرجل  اليمنى  اليد  بقطع  ويصلبنهم   ،وهددهم 
النيل النخل على شاطئ  أ   ، على أصول  أينا  ولتعلمنَّ  انا  م رب  أشد عذابًا وأبقى وأدوم 

 

 . 5/34التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون: مأمون حموش:  (1)
 .35: من اآلية: سورة القصص (2)
 . 342/ 3: ه( 489 )تتفسير القرآن: أبو المظفر السمعاني  (3)
، وزاد المسير في علم التفسير: ابن  214/ 3ه(:  468  )تالوسيط في تفسير الكتاب المجيد: الواحدي   (4)

الجوزي   القرآن: محمد 3/167:  ه(597  )تمحمد  علوم  في روابي  والريحان  الروح  وتفسير حدائق   ،
 . 357/ 1األمين الشافعي: 

، وتفسير  3/444:  ه(  1250  )تدير: الشوكاني  ، وفتح الق3/241الوسيط في تفسير الكتاب المجيد:    (5)
 . 17/357: حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن
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  .(1) (؟ موسى
اهلل رحمه  الرازي  شبهتين )  :وقال  على  مشتمل  الكالم  :  قوله  :حداهماإ  ،وهذا 

رن مم ام يل ىل مل  ،  بل البد    ،االعتماد على الخاطر األول غير جائز   أنَّ وتقريره
واالستعانة والمناظرة  البحث  من  في لمَّا  ف  ،بالخواطر  فيه  بل  ذلك  من  شيئًا  تفعلوا  لم 

على    ،ىل مل  :الحال إ دلَّ  آ  ليسيمانكم  أنَّ  سبب  عن  بل  البصيرة    .خرعلى 
إنَّ ،  ٰى ين ىن نن من  : قوله:  وثانيهما السحر يعني  في  تالمذته  كم 

راد  يثم بعد إ  ،لشأنه   وتفخيًماألمره    ترويًجا  تظهروا العجز من أنفسكم  أنفاصطلحتم على  
نفيًراالشبهة   بالتهديد  اإل  اشتغل  عن  عن  يمان  لهم  لغيرهم  ذلك   االقتداءونفيًرا  في  بهم 

   . (2)يي ىي ني مي زي :فقال
هل فعل بهم  :اختلفواالعلماء   أنَّ علم او ) :قال الشنقيطي رحمه اهلل: القول الراجح
به  توعدهم  ما  يفعلأو    ،فرعون  قوم  ،بهم  ه لم  ذلك  .قتلهم وصلبهم  :فقال  أنكروا    ، وقوم 

يقتلهمأنَّ   ،لديوأظهرهما   لم  نَّ   ،ه  تعالى عصمهم منه ألجل  وا  باهلل  إيمانهم    اهلل  الراسخ 
السالمألنَّ    ؛تعالى يقول لموسى وهارون عليهما  تعالى   خلحل  جل مك لك:  اهلل 

  .(4) (والعلم عند اهلل تعالى ،(3)حم  جم هل مل
كم آمنتم له إنَّ   :األول  .كم قد فعلتم جريرتين وارتكبتم جرمينأي أنَّ   :خالصة اآلية
والتفكير البحث  به  ،قبل  يعتد  فال  وأناة  بصيرة  عن  يكن  لم  كم إنَّ   :والثاني  .فإيمانكم 

 

العلوم (1) الفداء  405/ 2:  ه(  373  )ت السمرقندي  :  بحر  أبو  البيان:  -5/405:  ه(1127  )ت، وروح 
406 . 

  880  )ت، واللباب في علوم الكتاب: أبو حفص النعماني  76/ 22ه(:    606  )تمفاتيح الغيب: الرازي   (2)
 . 13/319ه(: 

 .35: من اآلية: سورة القصص (3)
 . 65/ 4: ه(1393 )تالشنقيطي :  أضواء البيان (4)
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السحر في  على    ،تالميذه  أنفسكم  أنفتواطأتم  من  العجز    ، لدعوته  ترويًجا  ،تظهروا 
مختلفانأوأنَّه    ،ألمره  وتفخيًما  ألقطعنها  باهلل  وتفويتًا   نَّ أل  ؛ قسم  إهالًكا  للمنفعة    فيه 

مثله منافع  وألزيلنَّ   ،وألجعلنكم  من  لكم  شد  أموسى  أو    نا أ   ولتعلمنَّ   ، بكم  وألشهرنَّ   ،ما 
على    ،بقى أ و   عذاًبا إيماء  ذلك  موسى    ،وقهره  اقتدارهوفي  لسان  تحقير  فيه    كما 

  .(1) واستضعاف له مع السخرية منه
موسىلمَّا  :  المناسبة باإل    كان  المقصود  ستأنف  ا  ،فرعونإلى    رسالهو 

فقال ذلك  فاجئه  عندما  فرعون  اإلخبار عن  منكًرا  )قال(  : تعالى  السحرة  فرعون    ،على 
وهو غير متأهل    ،مقصود السورة الرفق بالمدعوين والحلم عنهم  ألنَّ   ؛ وأضمر اسمه هنا

  ،ومؤمنين باهلل تعالى   أي مصدقين بموسى    ،)آمنُتم ل ُه(  : لذكر اسمه في هذا المقام
(  : شرع يزيدهم حيرة بتهديد السحرة فقال  ،خيلهملمَّا  و  لمَّا  و )  .(2)خر اآلية آإلى    )ألُق ِطع نَّ

السح من  فرعون  واإلقرارر شاهد  السجود  سبًبا خاف    ، ة  ذلك  يصير  سائر  ال  أن  قتداء 
  باهلل تعالى وبرسوله ففي الحال أنفى شبهة أخرى في النبي  يمان  الناس بهم في اإل

  .(4) ( يةاآل  (3)…رن مم ام يل ىل مل :فقال
  

 

المراغي   (1) ابن مصطفى  المراغي:  تفسير  الروح 131-16/130:  ه( 1371)تينظر:  ، وتفسير حدائق 
 . 359-357/ 17علوم القرآن: محمد األمين الشافعي: والريحان في روابي 

 . 312-12/311: ه(885)تينظر: نظم الدرر في تناسب اآليات والسور: البقاعي  (2)
 . 71:  من اآلية: سورة طه (3)
الرازي    (4) الغيب:  والمنهج76/ 22:  ه(606)تمفاتيح  والشريعة  العقيدة  في  المنير  والتفسير  بن  :  ،  وهبة 

 . 244/ 16: ه(1436)تمصطفى الزحيلي 
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 اخلامتة
وهـــــا هــــي المراحـــــل  ،منــــه واالنتهـــــاءالــــذي وفقنـــــا لتقــــديم هـــــذا البحــــث  هلل الحمــــدُ 

فـــــأرجو  ،ســـــتطاعةوقـــــد بـــــذلنا الجهـــــد علـــــى قـــــدر اال ،األخيـــــرة فـــــي مشـــــوار هـــــذا البحـــــث
ا أن نســـــلط الضـــــوء علـــــى  ،يتقبـــــل منـــــا هـــــذا الجهـــــد القليـــــلأن  وفـــــي الختـــــام فإننـــــا تمكنـــــَّ

لــــــيكم النتــــــائج التــــــي توصــــــلت إليهــــــا فــــــي  كــــــل الجوانــــــب المتعلقــــــة بموضــــــوع البحــــــث وا 
  :نهاية هذا البحث فهي كاآلتي

ــلتُ  -1 ــى  توصــــ ــه إلــــ ــورة طــــ ــةأأن  لســــ ــماء اجتهاديــــ ــن  ،ســــ ــم تثبــــــت عــــ ــا لــــ لكنهــــ
نَّهــــــــا ، رســــــــول اهلل فمــــــــن أســــــــمائها ســــــــورة  ،باجتهــــــــاد بعــــــــض العلمــــــــاء وا 

ــيم ــالى كلـــــــَّ ألنـــــــَّ  ؛الكلـــــ ــى ه تعـــــ ــىأو  ،م موســـــ الشـــــــتمالها  ؛بســـــــورة موســـــ
  .كاملة على قصة موسى 

ــًا  توصــــــلتُ  -2 وذلــــــك مــــــن  ،هنــــــاك فــــــرق بــــــين الســــــر واإلخفــــــاء أنَّ إلــــــى أيضــــ
ا  ،فـــــي نفســـــه نســـــانبـــــأن  الســـــر مـــــا يحـــــدث اإل ،العلمـــــاءأقـــــوال  خـــــالل أمــــــَّ

ــي قلــــب اإل ــالى فــ ــذف اهلل تعــ ــا قــ ــاء مــ ــاناإلخفــ ا  نســ ــَّ ــواء ممــ ــه ســ ــد  ال يعلمــ  غــ
واإلخفـــــاء ال يعلمهـــــا يعلمـــــه إال اهلل تعـــــالى  والســـــر ال فـــــالجهر ،أم بعـــــد غـــــد

  .سوى اهلل تعالى
ففــــــــي  ،ليأخــــــــذ الحيــــــــة ؛مــــــــرات ثــــــــالث اهلل تعــــــــالى نــــــــادى موســــــــى  إنَّ  -3

 ،نســـــانمعـــــروف بفطــــرة اإلوهــــذا  ،المــــرتين األولـــــى لــــم يأخـــــذها خوفــــًا منهـــــا
ا فــــــي الثالثــــــة أخــــــذها عنــــــدما قــــــال لــــــه تعــــــالى ــ   (1)ام يل ىل :أمــــ

ــى  ــا موســـ ــة وعصـــ ــن آس الجنـــ ــت مـــ ــك  ،كانـــ ــل ذلـــ ــديوكـــ مـــــن اهلل  لتحـــ
  .تعالى لفرعون وسحرته

بقطــــــع اليــــــد اليمنــــــى  الســــــحرة الــــــذين آمنــــــوا بموســــــى  فرعــــــون هــــــددَّ  إنَّ  -4
 

 .31: من اآلية: سورة القصص (1)
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 ،األيمـــــــــن يضـــــــــعف بقطـــــــــع اليـــــــــدالجنـــــــــب ألنَّ  وذلـــــــــك ؛اليســـــــــرى لوالرجـــــــــ 
ــذاب  ر يضــــــــعف بقطــــــــع الرجــــــــلســــــــ واألي ــواع العــــــ ــدُّ أنــــــ ــذاب أشــــــ ــذا العــــــ فهــــــ

مــــــن قطــــــع األيــــــدي واألرجــــــل مــــــن خــــــالف هــــــو أول  وأطــــــولهم زمنــــــًا فكــــــان
  .من صلب في جذوع النخلأول  وأيضًا هو ،فرعون

وفـــــي الختـــــام أرجـــــو مـــــن اهلل تعـــــالى أن يكـــــون هـــــذا البحـــــث خطـــــوة فـــــي مجـــــال 
اللهــــم وســــلم علــــى مبعــــوث البشــــرية  وصــــلِّ  ،يســــتفيد منــــه األجيــــال القادمــــةوأن  ،العلــــم
  .وعلى آله وصحبه الطيبين األطهار ()محمد  
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 املصادر واملراجع
 بعد القرآن الكريم 

دار ابن الجوزي   ،محمد ناصر الدوسري ةمنير  :وفضائلها القرآنسماء سور أ -1
   .ه1429  ،2ط  ،السعوديةالمملكة العربية  ،للنشر والتوزيع

أحمد   بن علي بن محمد بنأحمد    أبو الفضل  :اإلصابة في تمييز الصحابة  -2
حجر )ت   بن  وعلي    عبدأحمد    عادل  :تح  ،ه(852العسقالني  الموجود 

   . ه1415 ،1ط ،بيروت،  دار الكتب العلمية ،محمد معوض
البيان في    -3 بن    :القرآن ب   القرآن يضاح  إأضواء  المختار محمد األمين  محمد 

عبد  الجكني    بن  )تالقادر  للطباعة    ، (ه1393الشنقيطي  الفكر  دار 
  . م1995-ه 1415 ،نانبل  ،بيروت  ،والنشر والتوزيع

بن    : عالماأل  -4 محمود  بن  الدين  بن  خير  فارسمحمد  بن  الزركلي    ، علي 
   .م2002  ،15ط  ،دار العلم للماليين ،ه(1396الدمشقي )ت

اإ  -5 في  الكمال  تهذيب  الرجالكمال  قليجم   :سماء  بن  عبداهلل   غلطاي  بن 
الحنفي الحكري  المصري  عبداهلل  ، البكجري  )ت  ، أبو  الدين    762:عالء 

بن محمد  :تح  ،ه( إبراهيم  ،أبو عبدالرحمن عادل  بن  أسامة    ، أبو محمد 
   .2001-ه1422 ، 1ط ،الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

جابر بن موسى بن عبدالقادر بن جابر   : التفاسير لكالم العلي الكبيريسر  أ   -6
الجزائري بكر  العلوم والحكم  ،أبو  المنورة  ،مكتبة  العربية    ،المدينة  المملكة 

   . م2003-ه 1424  ،5ط ،السعودية
العلوم  -7 بن   :بحر  محمد  بن  نصر  الليث  السمرقندي  أحمد    أبو  إبراهيم  بن 

   .ه(  373)ت
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أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف    :المحيط في التفسيرالبحر    -8
دار    ،صدقي محمد جميل  :تح   ،ه( 745ي )تاألندلس  ثير الدينأ بن حيان  

   .ه 1420 ،بيروت ،الفكر
تفسير    -9 في  المديد  العباس  ،المجيد  القرآنالبحر  محأحمد    أبو  بن  بن  مد 

  : تح   ،ه( 1224نجري الفاسي الصوفي )تالمهدي بن عجيبة الحسني األ 
رسالنأحمد   القرشي  زكي  ،عبداهلل  عباس  حسن    ، القاهرة ،  الدكتور 
   . ه1419

شمس الدين أبو عبداهلل محمد   :أريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالمت  -10
الدكتور بشار    : تح  ،ه(  748:بن عثمان بن قايماز الذهبي )تأحمد    بن

  . م2003  ،1ط ،دار الغرب اإلسالمي ،عواد معروف
بغدادتأ  -11 بكر  :ريخ  بن أحمد    أبو  ثابت  بن  علي  مهدي  أحمد    بن  بن 

)ت البغدادي  معروف  : تح  ، ه(463الخطيب  عواد  بشار  دار    ،الدكتور 
  . م2002-ه1422  ،1ط ، بيروت، الغرب اإلسالمي

الثقاتتأ  -12 الحسن  : ريخ  الكوفي  بن  أحمد    أبو  العجلي  صالح  بن  عبداهلل 
   . م1984-ه1405 ،1ط  ،دار الباز ، ه(261)ت

الكبيرأالت  -13 البخاري  :ريخ  المغيرة  بن  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  أبو   ،محمد 
طبع تحت    ،الدكن،  حيدرآباد  ،دار المعارف العثمانية   ،ه( 256عبداهلل )ت

   .محمد عبدالمعين خان :مراقبة
أبو منصور الماتريدي   ،محمد بن محمد بن محمود  : السنةأهل    تأويالت  -14

باسلوم  .د  :تح  ،ه(333)ت العلمية  ،مجدي  الكتب    ، لبنان  ،بيروت،  دار 
   .م2005-ه 1426 ،1ط
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والتنوير    -15 تفسير ) التحرير  الجديد من  العقل  وتنوير  السديد  المعنى  تحرير 
المجيد عاشور    :(الكتاب  بن  الطاهر  محمد  بن  محمد  بن  الطاهر  محمد 

   . م1984 ، تونس ،الدار التونسية للنشر ،ه(1393)تالتونسي  
 ،بن محمد بن عبداهلل أحمد    محمد بن  ،أبو القاسم  :التسهيل لعلوم التنزيل  -16

الغرناطي   الكلبي  جزي  الخالدي  : تح  ، ه(741)تابن  عبداهلل    ، الدكتور 
   .ه1416 ، 1ط ،بيروت  ،رقماألأبي  رقم بناألدار 

الصالحين  -17 رياض  حمد   : تطريز  ابن  فيصل  بن  عبدالعزيز  بن  فيصل 
عبدالعزيز بن عبداهلل بن    . د  : تح  ،ه( 1376)تالمبارك الحريملي النجدي  

حمد آل  الزير  والتوزيعدار    ،إبراهيم  للنشر    ، 1ط  ،الرياض  ،العاصمة 
   .م2002-هـ1423

  ، بن محمد بن علي الواحديأحمد    أبو الحسن علي بن   : التفسير البسيط  -18
)تحقيقه  أصل    :تح  ،ه(468)ت الشافعي    ،النيسابوري رسالة  15في   )

ثم قامت لجنة علمية من الجامعة    ،مام محمد بن سعوددكتوراه بجامعة اإل
وتنسيقه العلمي  ، بسبكه  البحث  اإل ،  عمادة  سعود  جامعة  بن  محمد  مام 

  .ه 1430 ، 1ط ،اإلسالمية
 ،ه( 161)تأبو عبداهلل سفيان بن مسروق الثوري الكوفي    :تفسير الثوري  -19

   .م1983-ه1403 ، 1ط ، لبنان ،بيروت، دار الكتب العلمية
وجالل   ،ه(864)تالمحلي  أحمد   جالل الدين محمد بن  :تفسير الجاللين -20

بن عبدالرحمن  السيوطي  أبي    الدين  الحديث  ،ه(911)تبكر    ، دار 
   .1ط  ،القاهرة
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علوم    -21 روابي  في  والريحان  الروح  حدائق  ال  :القرآنتفسير  عالمة الشيخ 
األ عبداهلل  بن  األمين  الشافعيمحمد  الهروي  العلوي  طوق   ،رمي  دار 

   .م2001-ه1421 ،1ط ، لبنان ،بيروت ،النجاة
المظفر  :القرآنتفسير    -22 ابن  ،أبو  عبدالجبار  بن  بن محمد  أحمد   منصور 

ياسر بن   :تح   ، ه(489)تالمروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي  
  ، 1ط  ،السعودية،  الرياض  ،دار الوطن  ،إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم

   .م1997-ه 1418
 ، أبو عبداهلل بن عبداهلل بن عيسى بن محمد المري  :العزيز  القرآنتفسير    -23

المالكي    اإللبيري زمنين  بابن  عبداهلل    : تح  ،ه(399)تالمعروف  أبو 
عكاشة بن  الكنز  ، حسين  بن مصطفى  الحديثة  ،محمد    ، مصر  ، الفاروق 

   .م2002-ه 1423 ،1ط  ،القاهرة
أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن    :حاتمأبي    بنالعظيم ال  القرآنتفسير    -24

التميمي إ المنذر    ، ه( 327)تحاتم  أبي    الرازي ابن   ، الحنظلي  ،دريس بن 
الطيبأ  :تح محمد  الباز  ،سعد  مصطفى  نزار  العربية    ،مكتبة  المملكة 

  . ه1419  ،3ط ،السعودية
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير   : العظيم )ابن كثير(  القرآنتفسير    -25

  ، محمد حسين شمس الدين  :تح   ،ه(774)تالقرشي البصري ثم الدمشقي  
العلمية الكتب  بيضون  ،دار  علي  محمد    ، 1ط  ،بيروت،  منشورات 

   . ه1419
األستاذ الدكتور   : التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون  -26

   .م2007-ه1428 ، 1ط ،األستاذ الدكتور مأمون حموش ،مأمون حموش
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مجاهد  -27 القرشي   :تفسير  المكي  التابعي  جبر  بن  مجاهد  الحجاج  أبو 
النيل  :تح  ،ه(104)تالمخزومي   أبو  عبدالسالم  محمد  دار    ،الدكتور 

   .م1989-ه1410  ،1ط ،مصر  ،الفكر اإلسالمي الحديثة 
شركة مكتبة   ،ه( 1371)تبن مصطفى المراغي  أحمد    :تفسير المراغي  -28

   .م1946-ه1365 ، 1ط ،ومطبعة مصطفى بالبابي الحبي وأوالده بمصر
المظهري  -29 اهلل   ،المظهري  :التفسير  ثناء  التونسي   :تح  ،محمد  نبي   ،غالم 

   .ه1412 ، الباكستان ، مكتبة الرشدية
أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير األزدي    :تفسير مقاتل بن سليمان  -30

)ت شحاته  : تح  ،ه(150البلخي  محمود  إ  ، عبداهلل  التراثدار    ، حياء 
   .ه1423 ، 1ط ،بيروت

والمنهج  -31 والشريعة  العقيدة  في  المنير  مصطفى    .د  :التفسير  بن  وهبة 
   .ه1418 ، 2ط ،دمشق ،دار الفكر المعاصر ،الزحيلي 

الوسيط    -32 الكريمالتفسير  طنطاوي  :للقرآن  سيد  مصر   ، محمد  نهضة  دار 
   .م1998 ،1ط ،القاهرة ،للطباعة والنشر والتوزيع

من   ،التيمي بالوالء  ،ثعلبةأبي    يحيى بن سالم بن   :تفسير يحيى بن سالم  -33
القيرواني  ،تيم ربيعة الدكتورة هند    :تح  ،ه(200)ت  البصري ثم األفريقي 

   .م2004-ه 1425، 1ط  ،لبنان ،بيروت، العلمية الكتب دار  ،شلبي
بن حجر أحمد    بن علي بن محمد بنأحمد    أبو الفضل  :تقريب التهذيب  -34

عوامة  :تح  ، ه(852)تالعسقالني   الرشيد  ، محمد    ، 1ط  ،سوريا،  دار 
   .1986-ه 1406
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بن حجر أحمد    بن علي بن محمد بنأحمد    أبو الفضل   : تهذيب التهذيب  -35
النظامية  ، ه(852)ت  ،العسقالني المعارف  دائرة    ، 1ط  ، الهند  ،مطبعة 

   . ه1326
أبو   ،يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف  :سماء الرجالأ تهذيب الكمال في    -36

الزكي  ،الحجاج ابن  الدين  المزي  أبي    جمال  الكلبي  القضاعي  محمد 
  ، 1ط  ،بيروت  ،مؤسسة الرسالة  ،بشار عواد معروف  .د  :تح   ، ه(742)ت

   .م1980-ه 1400
اللغة  -37 بيروت  :تهذيب  الهرويأحمد    ،محمد    :تح  ، ه(370)ت  األزهري 

   . م2001  ،1ط ،بيروت  ،دار إحياء التراث العربي ،محمد عوض مرعب
الرحمن في دروس    -38 ابن    :القرآنتوفيق  بن فيصل  العزيز  بن عبد  فيصل 

عبد العزيز بن عبداهلل    : تح  ،ه(1376)تالنجدي    حمد المبارك الحريملي
محمد آل  الزير  إبراهيم  العاصمةد  ،بن  السعودية  ، ار  العربية  -المملكة 

والتوزيع  ،الرياض للنشر  العليان  -ه1416  ، 1ط  ،بريدة،  القصيم  ،دار 
   .م1996

في    -39 أبو   :السبع  القراءاتالتيسير  عمر  بن  عثمان  بن  سعيد  بن  عثمان 
الداني   العربي  ،وتوتريزلأ  :تح  ،ه( 444)تعمرو  الكتاب    ، بيروت،  دار 

   .م1984-ه 1404 ،2ط
  ، التميمي  ،بن حبان بن معاذ بن معبدأحمد    محمد بن حبان بن  :الثقات  -40

الدارمي حاتم  بإعانة  ، ه(354)تالسبتي    ،أبو  المعارف    : طبع  وزارة 
الدكتور محمد عبدالمعيد خان مدير    : تحت مراقبة  ، للحكومة العالية الهندية
  ، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند  ، دائرة المعارف العثمانية

   .م1873-ه 1393 ،1ط
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يد بن كثير بن غالب محمد بن جرير بن يز   :القرآن جامع البيان في تأويل    -41
مؤسسة    ،محمد شاكرأحمد    : تح  ،ه(310)تأبو جعفر الطبري    ،اآلملي
   .م2000-ه1420 ،1ط ،الرسالة

بكر بن فرج أبي    بنأحمد    أبو عبداهلل محمد بن  :القرآنالجامع ألحكام    -42
القرطبي  األ الدين  شمس  الخزرجي  أحمد   : تح  ، ه(671)تنصاري 

براهيم أطفيش  -ه 1384  ،2ط  ،القاهرة  ،المصرية دار الكتب    ، البردوني وا 
   .م1964

والتعديل  -43 إ  :الجرح  بن  بن محمد  عبدالرحمن  محمد  المنذر أبو  بن  دريس 
ائرة  طبعة مجلس د  ،ه(327حاتم )تأبي    بن الرازي    ، الحنظلي  ، التميمي

الدكن آباد  بحيدر  العثمانية  إ  ،الهند  ،المعارف  العربيدار  التراث  ،  حياء 
   .م1952-ه1271 ، 1ط ،بيروت

تفسير    -44 في  الحسان  بن    :القرآنالجواهر  محمد  بن  عبدالرحمن  زيد  أبو 
)ت الثعالبي  والشيخ    : تح  :ه(875مخلوف  معوض  علي  محمد  الشيخ 

إ  ،الموجود  عبدأحمد    عادل العربيدار  التراث    ، 1ط  ،بيروت،  حياء 
   . ه1418

جالل الدين    ، بكرأبي    عبدالرحمن بن  : الدر المنثور في التفسير بالمأثور  -45
  .بيروت، دار الفكر ،ه( 911)تالسيوطي 

رجال تفسير الطبري جرحًا وتعدياًل من تحقيق جامع البيان عن تأويل آي    -46
شاكرأحمد    :القرآن ومحمود  وترتيب  ،شاكر  بن  :  جمع  صبحي  محمد 

  .دار ابن حزم ،حسن حالق
البيان  -47 اإل   : روح  مصطفى  بن  حقي  الخلوتي إسماعيل  الحنفي   ،ستانبولي 

  .بيروت، دار الفكر ،ه(1127)تالمولى أبو الفداء 
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شهاب الدين محمد   :العظيم والسبع المثاني   القرآن روح المعاني في تفسير    -48
  ، علي عبدالباري عطية  :تح  ،ه(1270)تبن عبداهلل الحسيني اآللوسي  

   .ه1415  ،1ط ،بيروت، دار الكتب العلمية
جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي    : زاد المسير في علم التفسير  -49

الجوزي   محمد  المهدي  : تح  ، ه(597)تبن  الكتاب    ،عبدالرزاق  دار 
   .ه1422 ،1ط ،بيروت،  العربي

المعروف بأبي زهرة أحمد    بن مصطفى بنأحمد    محمد بن   : زهرة التفاسير  -50
   .دار الفكر العربي ،ه( 1394)ت

اإل  -51 في  المنير  الحكيم السراج  ربنا  كالم  معاني  بعض  معرفة  على  عانة 
الدين  : الخبير بن  ،شمس  الشافعي  أحمد    محمد  الشربيني  الخطيب 

   .ه1258 ،القاهرة، مطبعة بوالق األميرية ، ه(977)ت
النبالء سير    -52 بن  : أعالم  أبو عبداهلل محمد  الدين  بن عثمان  أحمد    شمس 

الذهبي   المحقق  : تح  ،ه(748)تقايماز  من  الشيخ  مجموعة  بإشراف  ين 
   .م1985-ه1405 ، 3ط ،مؤسسة الرسالة ،رنؤوطشعيب األ

العربية  -53 وصحاح  اللغة  تاج  حماد   ،الصحاح  بن  إسماعيل  نصر  أبو 
الفارابي   عطارأحمد    :تح  ،ه(393)تالجوهري  العلم    ،عبدالغفور  دار 

   . م1987-ه1407 ،4ط ،بيروت، للماليين
التفاسير  -54 الصابوني  : صفوة  علي  والنشر   ،محمد  للطباعة  الصابوني  دار 

   . م1997-ه1417  ،1ط  ،القاهرة، والتوزيع
الكبرى  -55 بالوالءأبو    :الطبقات  الهاشمي  منيع  بن  سعد  بن  محمد    ، عبداهلل 

محمد عبدالقادر    : تح  ،ه(   230)تبن سعد  البصري البغدادي المعروف با
   .م1990-ه1410 ، 1ط ،بيروت،  ةدار الكتب العلمي  ،عطا
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القدير  -56 اليمني    :فتح  الشوكاني  عبداهلل  بن  محمد  بن  علي  بن  محمد 
كثير  ،ه( 1250)ت ابن  الطيبدار    ،دار    ، 1ط   ،بيروت  ،دمشق،  الكلم 

   . ه1414
  مرعي بن يوسف بن  :القرآنقالئد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في    -57

بن أبي   الحنبلي    الكرميأحمد    بكر  سامي    : تح  ،ه( 1303)تالمقدسي 
   .الكويت، الكريم القرآندار  ،عطا حسن

شمس الدين أبو عبداهلل   :الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة  -58
بن الذهبي  أحمد    محمد  قايماز  بن  عثمان  محمد    :تح  ، ه(748)ت بن 

الخطيبأحمد    عوامة نمر  اإلسالمية  ،محمد  للثقافة  القبلة  مؤسسة ،  دار 
   . م1992-ه1413 ، 1ط ،جدة ، القرآنعلوم 

أبو بكر   ، بن موسى بن العباس التميميأحمد    :القراءاتكتاب السبعة في    -59
البغدادي   مجاهد  ضيف  :تح  ،ه(324)تبن  المعارف   ،شوقي    ، دار 

   .ه1400  ،2ط ،مصر
العين  -60 بن   :كتاب  الخليل  عبدالرحمن  تميم أحمد    أبو  بن  عمرو  بن 

المخزومي  . د  :تح  ، ه(170)ت  الفراهيدي  السامرائي  .د  ،مهدي    ، إبراهيم 
   .دار ومكتبة الهالل

غوامض    -61 حقائق  عن  بن   :التنزيلالكشاف  عمرو  بن  محمود  القاسم   أبو 
  ، 3ط ،بيروت،  دار الكتاب العربي ،ه( 538)تالزمخشري جار اهلل  ،أحمد

   . ه1407
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أبو   ، بن محمد بن إبراهيم الثعلبيأحمد    :القرآن الكشف والبيان عن تفسير    -62
  : مراجعة وتدقيق  ،محمد بن عاشورأبي    مام اإل  : تح  ، ه(427)تإسحاق  

الساعدي  نظير  إ  ،األستاذ  العربي دار  التراث    ، 1ط  ، لبنان،  بيروت  ، حياء 
   .م2002-ه 1422

عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن    : لباب التأويل في معاني التنزيل  -63
أحمد    :تصحيح  ،ه(741)تالمعروف بالخازن    ، عمر الشيحي أبو الحسن

   .ه1415  ،1ط ،بيروت، الكتب العلميةدار  ،علي شاهين
الكتاب-64 علوم  في  عادل   :اللباب  الشيخ  بن  عمر  الدين  سراح  حفص  أبو 

معوض محمد  علي  والشيخ  الموجود  عبد  العلمية   ،أحمد  الكتب    ، دار 
 . م1998-ه1429 ، 1ط ، لبنان ،بيروت

الميزان   -65 الفضل  :لسان  بنأحمد    أبو  بن محمد  علي  بن حجر أحمد    بن 
النظامية  :تح  ،ه( 852)ت العسقالني   المعارف  األعلمي    ،دائرة  مؤسسة 
  .م 1971-ه1390  ،2ط ،لبنان ، بيروت ،للمطبوعات

العزيز  -66 الكتاب  تفسير  في  الوجيز  بن    : المحرر  عبدالحق  عبد  محمد  أبو 
  ، ه(542)تي المحاربي  األندلس  غالب بن عبدالرحمن بن ثمام بن عطية 

محمد  :تح الشافي  عبد  العلميةدار    ،عبدالسالم    ، 1ط  ،بيروت،  الكتب 
   . ه1422

بن محمود أحمد    أبو البركات عبداهلل بن  :مدارك التنزيل وحقائق التأويل  -67
النسفي   الدين  أ   ،ه(710)ت حافظ  وخرج  علي    :حاديثهحققه  يوسف 

له  ، بديوي وقدم  مستو  : راجعه  ديب  الدين  الطيب  ،محيي  الكلم    ، دار 
   .م1998-ه1419 ، 1ط ،بيروت
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الزخار  -68 البحر  باسم  المنشور  البزار  بن  أحمد    بكر  أبو  :مسند  عمرو  بن 
بالبزار   المعروف  العتكي  عبيداهلل  بن  خالد  بن    ، ه(292)ت عبدالخالق 

اهلل  :تح زين  الرحمن  عبدالخالق    ،محفوظ  وصبري  سعد  بن  وعادل 
   .م2009-م1988 ،1ط ، المنورةالمدينة ، مكتبة العلوم والحكم ،الشافعي

المعروف    -69 الدرامي  الدارمي »مسند  بن    :«سنن  عبداهلل  محمد  أبو 
  : تح  ،ه(255)ت  ،عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبدالصمد الدارمي

الداراني  أسد  سليم  والتوزيع  ،حسين  للنشر  المغني  العربية  ،  دار  المملكة 
   .م2000 -ه 1412  ،1ط ،السعودية

حمد بن  أبو محمد الحسين بن مسعود بن م  ، محيي السنة  :مصابيح السنة  -70
الشافعي   البغوي  الرحمن    :تح  ،ه(516)تالفراء  عبد  يوسف  الدكتور 

دار المعرفة   ،جمال حمدي الذهبي  ،محمد سليم إبراهيم سمارة  ،المرعشلي
   .م1987-ه1407 ،1ط  ،لبنان، بيروت  ،للطباعة والنشر والتوزيع

أبو محمد   ،محيي السنة  :(تفسير البغوي )  القرآنمعالم التنزيل في تفسير    -71
بن مسعود   أحاديثه محمد   :تح  ،ه(516)تالبغوي  الحسين  حققه وخرج 

النمر جمعة ضميرية  ، عبداهلل  الحرش  ،عثمان  مسلم  طيبة    ، سليمان  دار 
   .م1997-ه1417 ،4ط ،للنشر والتوزيع

عرابه  القرآنمعاني    -72 بن سهل  :وا  السري  بن  الزجاج   ،إبراهيم  إسحاق  أبو 
شلبي  :تح  ، ه(311ت) عبدة  الجليل  الكتب  ، عبد    ، 1ط  ،بيروت،  عالم 

   .م1988-ه 1408
أكرم   :معجم شيوخ الطبري الذين روى عنهم من كتبه المسندة المطبوعة  -73

األثري الفالوجي  زيادة  األثرية  ، بن محمد  عفان  ،األردن  ، الدار  ابن    ، دار 
   .م2005-ه 1426 ،1ط  ،القاهرة
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أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن    : «التفسير الكبير»مفاتيح الغيب    -74
)ت الرازي  الدين  بفخر  الملقب  الرازي  التيمي  الحسين  دار    ،ه( 606بن 

   .ه1420  ،3ط ،بيروت  ،إحياء التراث العربي
الدكتور   :الحسن الدار قطني في رجال الحديث وعللهأبي  أقوال    موسوعة  -75

عصام عبد الهادي    ،حمنأشرف منصور عبد الر   ،محمد مهدي المسلمي
 ،محمود محمد خليل  ، أيمن إبراهيم الزاملي  ،عبد الرزاق عيد  أحمد  ،محمود

   .م2001 ،1ط  ،لبنان ،بيروت ،عالم الكتب للنشر والتوزيع 
المأثور  -76 التفسير  والمعلومات    :موسوعة  الدراسات  بمعهد القرآنمركز  ية 

   .الدكتور مساعد بن سليمان الطيار :اإلمام الشاطبي
حكمت بن بشير   .د  .أ  :موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور  -77

ياسين والطباعة  ،بن  والتوزيع  للنشر  المآثر  المنورة  ،دار    ، 1ط  ،المدينة 
   .م1990-ه 1420

عبد العزيز   :تح  ،جعفر شرف الدين   :خصائص السور  ،يةالقرآن   ةالموسوع-78
  ، 1ط  ،بيروت  ،دار التقريب بين المذاهب اإلسالمية  ، بن عثمان التويجزي

   . ه1420
أحمد   شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن   :عتدال في نقد الرجالميزان اال   -79

دار    ،علي محمد البجاوي  :تح   ، ه(748بن عثمان بن قايماز الذهبي )ت
   .م1963-ه1382 ،1ط  ،لبنان، بيروت ،المعرفة للطباعة والنشر

والمنسوخ  -80 علي    :الناسخ  بن  نصر  بن  سالمة  بن  اهلل  هبة  القاسم  أبو 
المكتب    ،محمد كنعان  ، زهير الشاويش  :تح  ،ه(410البغدادي المقري )ت

   . ه1404  ،1ط ،بيروت ،اإلسالمي
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إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط    :والسوراآليات    نظم الدرر في تناسب  -81
بن علي  )تأبي    بن  البقاعي  اإلسالمي  ،ه(885بكر  الكتاب  ،  دار 

   .القاهرة
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري    : النكت والعيون  -82

)ت  ،البغدادي بالماوردي  المقصود    : تح  ، ه(450الشهير  عبد  ابن  السيد 
   .لبنان  ،بيروت  ،دار الكتب العلمية ،بن عبد الرحيم

وتفسيره وأحكامه وجمل من    القرآن بلوغ النهاية في علم معاني  إلى    الهداية  -83
طالب حموش بن محمد بن مختار  أبي    أبو محمد مكي بن  : فنون علومه

مجموعة    :تح   ، ه(437القرطبي المالكي )ت  ياألندلس  القيسي القيرواني ثم
العلمي والبحث  العليا  الدراسات  بكلية  جامعية  الشارقة،  رسائل   ،جامعة 

أ البو   . د  .بإشراف  والسنة  ،ي نتيجالشاهد  الكتاب  بحوث  كلية    ، مجموعة 
   .م2008-ه 1429  ،1ط  ،جامعة الشارقة ،الشريعة والدراسات اإلسالمية

بن محمد بن  أحمد    أبو الحسن علي بن  : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  -84
النيسابوري  الواحدي  عدنان    : تح  ، ه(468)ت  الشافعي  ،علي  صفوان 

   . ه1415 ،1ط  ،بيروت ،دمشق ،دار الشامية ،دار القلم ،داوودي
أبو علي    :الثمانية أئمة األمصار الخمسة  ةالقرأ  قراءاتالوجيز في شرح    -85

)ت األهوازي  يزداد  بن  إبراهيم  بن  علي  بن  دريد    :تح  ،ه(446الحسن 
   .م2002 ، 1ط ،بيروت، دار الغرب اإلسالمي ،أحمد حسن
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بن محمد بن  أحمد    أبو الحسن علي بن  : المجيد  القرآنالوسيط في تفسير    -86
أحمد   الشيخ عادل  :تح  ، ه(468)ت  الشافعي  ،النيسابوري   ،علي الواحدي
الموجود معوض  ،عبد  محمد  علي  حسيرةأحمد    الدكتور  ،الشيخ   ،محمد 

الجملأحمد    الدكتور الغني  عويس  ،عبد  الرحمن  عبد  قدمه    ،الدكتور 
  ، بيروت  ،دار الكتب العلمية  ،األستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي  :وقرظه
   .م1994-ه 1415 ،1ط  ،لبنان
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