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٢

)33(يًرانَُسبَِّحَك َكثِ    كىَ 

)34(َو نَْذُكَرَك َكثِيًرا

)35(ِصيًراإِنََّك ُكنَت بِنَا بَ 
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٣

)36( قَاَل قَْد أُوتِيَت ُسْؤلََك يَاُموسىَ 

ةً أُْخَرى )37(َو لَقَْد َمنَنَّا َعلَْيَك َمرَّ

َك َما يُوَحى )38(إِْذ أَْوَحْينَا إِلَى أُّمِ

   لسَّاِحِل يَأُْخْذهُ َعُدوٌّ لىّ فَْليُْلِقِه اْليَمُّ بِا   اْليَمّ  أَِن اْقِذفِيِه فِى التَّابُوِت فَاْقِذفِيِه فىِ 
نىّ َو َعُدوٌّ لَّهُ  َو أَْلقَْيُت َعلَْيَك مَحَ◌بَّةً  )39(ْينىِ عَ   َو ِلتُْصنََع َعلىَ     ّمِ
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٤

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

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

)40( قََدٍر يَاُموسىَ   ِجئَْت َعلىَ     َمْديََن ثمُ 

سورة طه



٥

)41(َو اْصَطنَْعتَُك ِلنَْفسىِ 

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

)43( ىفِْرَعْوَن إِنَّهُ َطغَ   اْذَهبَا إِلىَ 

)44( ىَ لَّهُ يَتَذَكَُّر أَْو يَخشفَقُوَال لَهُ قَْوًال لَّيِّنًا لَّعَ 
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٦

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

)46( أََرى قَاَل َال تَخافَا  إِنَّنِى َمعَُكَما أَْسَمُع وَ 

بُهْم  أَْرِسْل َمعَنَا بَنِى إِْسَر ءِ فَأْتِيَاهُ فَقُوَال إِنَّا َرُسوَال َربَِّك فَ  يَل َو َال تُعَذِّ
بَِّك  َو السَّ  ن رَّ )47(َمِن اتَّبََع الُهَدى  َالُم َعلىَ قَْد ِجئْنَاَك بِايٍَة ّمِ
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٧

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

 َو أَْنَت  الَّتِي فَعَْلتَ َو فَعَْلَت فَْعلَتَكَ 
﴾19ِمَن اْلَكافِِريَن ﴿
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٨

﴾20الِّيَن ﴿قَاَل فَعَْلتَُها إِذاً َو أَنَا ِمَن الضَّ 

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

﴾22َرائِيَل ﴿ أَْن َعبَّْدَت بَنِي إِسْ َو تِْلَك نِْعَمةٌ تَُمنَُّها َعلَيَّ 
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٩

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

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

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

.الوطن سنين

٢٦٢: ، ص١٥ الميزان في تفسير القرآن، ج

أَنَا مِنَ الضَّالِّينَ 



١٠

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

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

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

٢٦٥: ، ص١٥ الميزان في تفسير القرآن، ج



١١

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

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

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

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

٢٦٥: ، ص١٥ الميزان في تفسير القرآن، ج



١٢

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

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

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

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

٢٦٥: ، ص١٥ الميزان في تفسير القرآن، ج



١٣

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

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

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

٦٢٦: ، ص١٥ الميزان في تفسير القرآن، ج



١٤

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

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

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

.من الصنيعة عند موسى في تربيته وليدا

٦٢٦: ، ص١٥ الميزان في تفسير القرآن، ج



١٥

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

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

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

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

٦٢٦: ، ص١٥ الميزان في تفسير القرآن، ج



١٦

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

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

٦٢٦: ، ص١٥ الميزان في تفسير القرآن، ج



١٧

﴾23ِميَن ﴿قَاَل فِْرَعْوُن َو َما َربُّ اْلعَالَ 

ُكْنتُْم   َو َما بَْينَُهَما إِنْ قَاَل َربُّ السََّماَواِت َو اْألَْرِض 
﴾24ُموقِنِيَن ﴿
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١٨

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

بُُّكَما يَاُموسىَ  )49( قَاَل فََمن رَّ

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

)51( قَاَل فََما بَاُل اْلقُُروِن اْألُولىَ 

)52(نسىَ َو َال يَ     يَِضلُّ َربىّ فِى ِكتَاٍب  الَّ    قَاَل ِعْلُمَها ِعنَد َربىّ 
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١٩
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﴾25قَاَل ِلَمْن َحْولَهُ أَ الَ تَْستَِمعُوَن ﴿

﴾26ِليَن ﴿قَاَل َربُُّكْم َو َربُّ آبَائُِكُم اْألَوَّ 

﴾27ْيُكْم لََمْجنُوٌن ﴿قَاَل إِنَّ َرُسولَُكُم الَِّذي أُْرِسَل إِلَ 

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



٢٠

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

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

اِدقِيَن ﴿قَاَل فَأِْت بِِه إِْن ُكْنَت ِمَن ال ﴾31صَّ
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٢١

ُمبِيٌن  ذَا ِهَي ثُْعبَانٌ فَأَْلقَى َعَصاهُ فَإِ 
﴿32﴾

ِهَي بَْيَضاُء  َو نََزَع يََدهُ فَإِذَا
﴾33ِللنَّاِظِريَن ﴿
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٢٢

ان المبـين و و ال تنافي بين وصفه هاهنا بالثعبـالثعبان الحية العظيمة و •
وَلَّـى  جَانٌّفَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها «: بين ما في موضع آخر من قوله تعالى

الخـتالف الجان هي الحية الصغيرة ، و ٣١: القصص: »مُدْبِراً وَ لَمْ يُعَقِّبْ
ر و قد قال القصتين كما قيل فإن ذكر الجان إنما جاء في قصة ليلة الطو

، و ٢٠: طـه: » فَأَلْقاها فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى«: تعالى فيها في موضع آخر
ن سـأله أما ذكر الثعبان فقد جاء في قصة إتيانه لفرعون باآليـات حـي

.ذلك

٢١٣: ، ص٨ الميزان في تفسير القرآن، ج

مُبِينٌثُعْبَانٌ 



٢٣

مـن  أي نـزع يـده» وَ نَزَعَ يَدَهُ فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنَّـاظِرِينَ«: تعالىقوله •
خْرُجْ جَناحِكَ تَ  وَ اضْمُمْ يَدَكَ إِلى«: جيبه على ما يدل عليه قوله تعالى

 اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ«: ، و قوله٢٢: طه: »بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ
.٣٢: القصص: »بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ

عـة ء كالشـمس الطال و األخبار و إن وردت فيها أن يده ع كانت تضي•
رج عند إرادة اإلعجاز بها لكن اآليات ال تقص أزيد من أنها كانت تخ

بـيض بيضاء للناظرين إال أن كونها آية معجزة تدل على أنها كانـت ت
.ابيضاضا ال يشك الناظرون في أنها حالة خارقة للعادة

٢١٣: ، ص٨ الميزان في تفسير القرآن، ج

لِلنَّاظِرِينَبَيْضَاءُ 



٢٤

ٌر إِنَّ ٰهذَا لََساحِ  قَاَل ِلْلَمَإلِ َحْولَهُ 
﴾34َعِليٌم ﴿

ْم ْم ِمْن أَْرِضكُ يُِريُد أَْن يُْخِرَجكُ 
 ْ ﴾35ُمُروَن ﴿بِِسْحِرِه فََما ذَا تَأ
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٢٥
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 َو اْبعَْث فِي قَالُوا أَْرِجْه َو أََخاهُ 
﴾36اْلَمَدائِِن َحاِشِريَن ﴿

﴾37اٍر َعِليٍم ﴿يَأْتُوَك بُِكّلِ َسحَّ 



٢٦
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﴾38 يَْوٍم َمْعلُوٍم ﴿فَُجِمَع السََّحَرةُ ِلِميقَاتِ 

﴾39 ُمْجتَِمعُوَن ﴿َو قِيَل ِللنَّاِس َهْل أَْنتُمْ 

َّبُِع السََّحرَ  ﴾40بِيَن ﴿ةَ إِْن َكانُوا ُهُم اْلغَالِ لَعَلَّنَا نَت



٢٧

ا َجاَء السََّحَرةُ قَالُوا ِلفِ  ْجراً إِْن ْرَعْوَن أَ إِنَّ لَنَا َألَ فَلَمَّ
﴾41ُكنَّا نَْحُن اْلغَاِلبِيَن ﴿

بِيَن ﴿قَاَل نَعَْم َو إِنَُّكْم إِذاً لَِمَن ا ﴾42ْلُمقَرَّ

﴾43ْم ُمْلقُوَن ﴿قَاَل لَُهْم ُموَسى أَْلقُوا َما أَْنتُ 
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٢٨

ةِ ِعِصيَُّهْم َو قَا فَأَْلقَْوا ِحبَالَُهْم وَ  لُوا بِِعزَّ
﴾44 اْلغَاِلبُوَن ﴿فِْرَعْوَن إِنَّا لَنَْحنُ 

قَُف َما فَإِذَا ِهَي تَلْ  فَأَْلقَى ُموَسى َعَصاهُ 
﴾45يَأْفُِكوَن ﴿

سورة الشعراء



٢٩

﴾46َساِجِديَن ﴿ فَأُْلِقَي السََّحَرةُ 

﴾47عَالَِميَن ﴿قَالُوا آَمنَّا بَِرّبِ الْ 

﴾48﴿ َرّبِ ُموَسى َو َهاُرونَ 

سورة الشعراء



٣٠

إِنَّهُ   أَْن آَذَن لَُكمْ قَاَل آَمْنتُْم لَهُ قَْبلَ 
حْ لََكبِيُرُكُم الَِّذي عَ  َر فَلََسْوَف لََّمُكُم الّسِ

عَنَّ  أَْرُجلَُكْم   أَْيِديَُكْم وَ تَْعلَُموَن َألُقَّطِ
َمِعيَن بَنَُّكْم أَجْ ِمْن ِخالٍَف َو َألَُصلِّ 

﴿49﴾

سورة الشعراء



٣١

ْنقَِلبُوَن ا إِلَى َربِّنَا مُ قَالُوا الَ َضْيَر إِنَّ 
﴿50﴾

نَا َخَطايَانَا ِفَر لَنَا َربُّ إِنَّا نَْطَمُع أَْن يَغْ 
َل اْلُمؤْ  ﴾51ِمنِيَن ﴿أَْن ُكنَّا أَوَّ

سورة الشعراء



٣٢

وسىَ  ْوَن َو َمَالْيِه فِْرعَ   إِلىَ  بِايَتِنَا  ثُمَّ بَعَثْنَا ِمن بَْعِدِهم مُّ
َ   ِهافََظلَُمواْ ب )103(ينَ َن َعاقِبَةُ اْلُمْفِسدِ فَانُظْر َكْيَف كا

بّ    يَافِْرَعْوُن إِنىّ   َو قَاَل ُموسىَ  ن رَّ    َرُسوٌل ّمِ
)104(اْلعَلَِمينَ 

 َِّ ْد ِجئْتُُكم  إِالَّ اْلَحقَّ  قَ َحِقيٌق َعلَى أَن الَّ أَقُوَل َعلَى 
بُِّكْم فَأَرْ  ن رَّ )105(لَ ِسْل َمِعَى بَنِى إِْسَر ِءيبِبَيِّنٍَة ّمِ

األعرافسورة 



٣٣

اِدقِينَ قَاَل إِن ُكنَت ِجئَْت بِايٍَة فَأِْت بِها إِ  )106(ن ُكنَت ِمَن الصَّ

)107(بِينٌ َعَصاهُ فَإِذَا ِهَى ثُْعبَاٌن مُّ   فَأَْلقَى

)108(نَّاِظِرينَ َو نََزَع يََدهُ فَإِذَا ِهَى بَْيَضاُء ِلل

)109(اذَا لََساِحٌر َعِليمٌ قَاَل اْلَمَألُ ِمن قَْوِم فِْرَعْوَن إِنَّ هَ 

األعرافسورة 



٣٤

ْن أَْرِضُكْم  فََما ذَ  )110(ا تَأُْمُرونَ يُِريُد أَن يُخِرَجكُم ّمِ

)111(ائِن َحاِشِرينَ قَالُواْ أَْرِجْه َو أََخاهُ َو أَْرِسْل فِى اْلَمدَ 

)112(َساِحٍر َعِليمٍ     يَأْتُوَك بِكلُ 

)113(ِلبِينَ نَا َألَْجًرا إِن ُكنَّا نَحُن اْلغَ َو َجاَء السََّحَرةُ فِْرَعْوَن قَالُواْ إِنَّ لَ 

األعرافسورة 



٣٥

األعرافسورة 

بِينَ  )114(قَاَل نَعَْم َو إِنَُّكْم لَِمَن اْلُمقَرَّ

ا أَن نَُّكوَن ن ا أَن تُْلِقَى َو إِمَّ )115(َحُن اْلُمْلِقينَ قَالُواْ يَُموسَى إِمَّ

ا أَْلقَْواْ َسَحُرواْ أَْعينُ  )116( َعِظيمٍ اِس َو اْستَرَهبُوُهْم َو َجاُءو بِِسْحرٍ النَّ    قَاَل أَْلقُواْ  فَلَمَّ

)117(َى تَْلقَُف َما يَأْفُِكونَ ُموسَى أَْن أَْلِق َعَصاَك  فَِإَذا هِ   إِلىَ  أَْوَحْينَاَو * 

)118(فََوقََع الْحقُّ َو بََطَل َما كاَنُواْ يَْعَملُونَ 



٣٦

)119(نَ لَبُواْ َصاِغِريفَغُِلبُواْ ُهنَاِلَك َو انقَ 

)120(ِجِدينَ َو أُْلِقَى السََّحَرةُ َسا

)121(عَلَِمينَ الْ    قَالُواْ َءاَمنَّا بَِربّ 

)122(َو َهُرونَ   ُموسىَ    َربّ 

األعرافسورة 



٣٧

نَّ َهاَذا إِ     َل أَْن َءاَذَن لَكمُ قَاَل فِْرَعْوُن َءاَمنتُم بِِه قَبْ 
َكْرتُُموهُ فِى اْلَمدِ  َ◌ا أَْهلََها  ينَِة ِلتُْخِرُجواْ ِمنهْ لََمْكٌر مَّ

)123(فََسْوَف تَْعلَُمونَ 

عَنَّ أَْيِديَُكْم َو أَرْ  ْن ِخَالٍف ثُ َألُقَّطِ بَنَّكُ ُجلَُكم ّمِ ْم مَّ َألَُصلِّ
)124(أَْجَمِعينَ 

األعرافسورة 



٣٨

)125(بُونَ َربِّنَا ُمنقَلِ   قَالُواْ إِنَّا إِلىَ 

ا َجاَءتْنَا  ا ِبَ◌ايَاِت َربِّنَا لَمَّ َو َما تَنِقُم ِمنَّا إِالَّ أَْن َءاَمنَّ 
)126(ا َو تََوفَّنَا ُمْسِلِمينَ َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصبْر◌ً 

األعرافسورة 



٣٩

 فإن موسى بن عمـرانكن لمن ال ترجو أرجى منك لما ترجو   رويو •
بإ ع خرج يقتبس نارا ألهله كلمه اهللا و رجع نبيا و خرجـت ملكـة سـ

ون يطلبـون العـز لفرعـ  فأسلمت مع سليمان و خرجت سحرة فرعـون
»٣«  فرجعوا مؤمنين

•
.»...كن لمن : و روي«من  ٧/ ١٥٠: أمالي الصدوق -)٣(•

باب التوكل على اهللا و الرجاء من اهللا و التفويض إلى اهللا و أن كل ما صـنعه اهللا  ٩٦     ٣٥٩      فقه الرضا عليه السالم 
الدنياللمؤمن فهو خير له و أنه من أعطي الدين فقد أعطي 

 سَحَرَةُ فِرْعَوْنَ



٤٠

نِ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْ. ٣/ ٨٤١٣ •
للَّـهِ، أَبِي عَبْـدِ اعَنْ :الْقَاسِمِمُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ 

:المقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه الس«: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عليهم السالم، قَالَ
ى بْـنَ عِمْـرَانَ  لَا تَرْجُو أَرْجى» ٥«كُنْ لِمَا  •   مِنْكَ لِمَا تَرْجُو؛ فَإِنَّ مُوسـَ

اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ ،فَكَلَّمَهُ »٧«  عليه السالم خَرَجَ يَقْتَبِسُ نَاراً لِأَهْلِهِ» ٦«
الم؛ ؛ وَ خَرَجَتْ مَلِكَةُ سَبَإٍ، فَأَسْلَمَتْ مَعَ سُلَيْمَانَ عليه الس»٨«رَجَعَ نَبِيّاً 
. »نَيَطْلُبُونَ الْعِزَّ لِفِرْعَوْنَ، فَرَجَعُـوا مُـؤْمِنِي  سَحَرَةُ فِرْعَوْنَ» ٩«  وَ خَرَجَتْ

»١٠«

٥٥٥: ص ..... باب الرزق من حيث اليحتسب  - ٨     ٥٥٦    ٩ ج   ) دارالحديث -ط (كافي 

 سَحَرَةُ فِرْعَوْنَ



٤١

.»لمن«: في فقه الرضا). ٥(•
.»بن عمران« -:»بخ، بف«في ). ٦(•
: ي المطبوعو ف. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوافي وفقه الرضا). ٧(•

.»ألهله ناراً«
و  و الوافي و الوسـائل» ط، ى، بح، بخ، بس، بف، جد، جن«هكذا في ). ٨(•

:+ وعو في المطب. و األمالي للصدوق و فقه الرضا و التحف ٤و  ٣الفقيه، ج 
.»مرسلًا«

.»و خرج«: و الوافي» ط، ى، بخ، بس، بف، جد«في ). ٩(•
.٣): ٦٥(الطالق ). ١٠(•

٥٥٥: ص ..... باب الرزق من حيث اليحتسب  - ٨     ٥٥٦    ٩ ج   ) دارالحديث -ط (كافي 

 سَحَرَةُ فِرْعَوْنَ



٤٢

 قَـالَ  دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ رَأَى مَا فِيهَا وَ سَمِعَ صَوْتاً آمَنَّـا بِـرَبِّ الْعـالَمِينَثُمَّ •
 هَؤُلَاءِ سَحَرَةُ فِرْعَوْن

•

ـــــالم• ـــــيهم الس ـــــب عل ـــــي طال ـــــب آل أب ـــــن (مناق الب
١٧٦: ص ..... فصل في معراجه ع      ١٧٨    ١ ج   ) شهرآشوب

• 

 سَحَرَةُ فِرْعَوْنَ


