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٢

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 



٣

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 



٤

ْ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 



٥٥

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 



٦

)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 



٧

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 



٨

)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 



٩

 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



١٠

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



١١

.»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



١٢

 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



١٣

  ُموسىَ  أَ تَذَرُ ْرَعْوَن َو قَاَل الَمَألُ ِمن قَْوِم فِ 
َك َو  اْألَْرِض َو يَذَرَ َو قَْوَمهُ ِليُْفِسُدواْ فىِ 

ِّ قَاَل   َءاِلَهتَكَ  ْستَْحِى ُل أَْبنَاَءُهْم َو نَ َسنُقَت
)127(◌َ ْم قَِهُروننَِساَءُهْم َو إِنَّا فَْوقَهُ 

األعرافسورة 



١٤

ِ َو اْستَِعينُواْ بِ  ِلقَْوِمهِ   قَاَل ُموسىَ  َّ ا
ِ يُواْصبِرواْ  إِنَّ اْألَرْ  َّ ِ ِرثَُها َض 

ةُ ِه  َو اْلعَِقبَ َمن يََشاُء ِمْن ِعبَادِ 
)128(ِلْلُمتَِّقينَ 

األعرافسورة 



١٥

ا َو ِمن ِل أَن تَأْتِيَنَ قَالُواْ أُوِذينَا ِمن قَبْ 
 أَن َربُُّكمْ    َعسىَ بَْعِد َما ِجئْتَنَا  قَالَ 

ُكْم َو يَ   فِى ْستَْخِلفَُكمْ يُْهِلَك َعُدوَّ
)129(َف تَْعَملُونَ اْألَْرِض فَيَنُظَر َكيْ 

األعرافسورة 



١٦

نِيَن َو نَْقٍص  َو لَقَْد أََخْذنَا َءاَل فِْرَعْونَ  َن بِالّسِ  ّمِ
)130(ونَ الثََّمَراِت لَعَلَُّهْم يَذَّكَّرُ 

بُهْم واْ لَنَا َهاِذِه  َو إِن تُِص فَإِذَا َجاَءتُْهُم الَحَسنَةُ قَالُ 
واْ بُِموسىَ  عَهُ  أََال إِنَّمَ   َسيِّئَةٌ يَطَّيرُّ ا َطئُرُهْم َو َمن مَّ

ِ َو َالِكنَّ أَْكثَرُهمْ  َّ )131( َال يَْعلَُمونَ ِعنَد 

األعرافسورة 



١٧

» اتِوَ لَقَدْ أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَ نَقْـصٍ مِـنَ الثَّمَـر«: تعالىقوله •
م السنون جمع سنة و هي القحط و الجدب، و كان أصله سنة القحط ثـ

نة لمعنـى السنة إشارة إليها ثم كثر االستعمال حتـى تعينـت السـ: قيل
.القحط و الجدب

قومه  أنه أخذ آل فرعون و هم -و يقسم -و اهللا سبحانه يذكر في اآلية•
مرات لعلهم المختصون به من القبطيين بالقحوط المتعددة و نقص من الث

.يذكرون

 ٢٢٦: ، ص٨ الميزان في تفسير القرآن، ج

أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ



١٨

تَْسَحَرنَ َو قَالُواْ َمْهَما تَأْتِنَا بِِه ِمنْ  ا بِها فََما  َءايٍَة لِّ
)132(نَحُن لََك بُِمْؤِمنِينَ 

لَ فَأَْرَسْلنَا َعلَيْهُم الطُّوفَانَ   َو  َو الْجَراَد َو اْلقُمَّ
َم َءايَاٍت مُّ  فَاِدَع َو الدَّ َالٍت فَاْستَكْ الضَّ بَرواْ َو فَصَّ

ِرِمينَ  )133(كاَنُواْ قَْوًما مجُّ

األعرافسورة 



١٩١٩

دَّمَالالطُّوفانَ وَ الْجَرادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفادِعَ وَ  

]١٣٣آية ): ٧(سورة األعراف : [قوله تعالى•
فادِعَ وَ الـدَّمَ آيـاتٍ•  فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الطُّوفانَ وَ الْجَرادَ وَ الْقُمَّـلَ وَ الضـَّ

.آية)١٣٣(مُفَصَّالتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَ كانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ 

٠٥٢: ، ص٤ التبيان في تفسير القرآن، ج 



٢٠٢٠

دَّمَالالطُّوفانَ وَ الْجَرادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفادِعَ وَ  
مـن أنهـم ال  -اللَّه تعالى أنه لما قال فرعون و قومـه مـا قـالواأخبر •

أنـه  -تهيؤمنون، و ان أتى بجميع اآليات، فإنهم ال يصدقونه على نبو
هـو  أرسل عليهم الطوفان، و هو السيل الذي يعـم بتفريقـه األرض، و

و . هو مصـدر كالرجحـان و النقصـان: مأخوذ من الطوف فيها، و قيل
واحده طوفانة، : قال األخفش

٠٥٢: ، ص٤ التبيان في تفسير القرآن، ج 



٢١٢١

دَّمَالالطُّوفانَ وَ الْجَرادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفادِعَ وَ  
 أما المفسرون فإنهم اختلفوا فـي معنـاه، فقـال ابـن عبـاس فـي بعـضو •

و في رواية أخرى عن . الموتهو : و قال مجاهد. الغرقإنه : الروايات عنه
صـة ، و قال تعـالى فـي قأمراً من اللَّه تعالى طاف بهمابن عباس أنه كان 

:و قال الحسن بن عرفطة» ١» «فَأَخَذَهُمُ الطُّوفانُ وَ هُمْ ظالِمُونَ«نوح 
»٢«غيَّر الجدة من آياتها             خرق الريح بطوفان المطر          •
:و قال الراعي •
»٣«زُّؤد يعتادها الطوفان و الخرقاء إذا العيس أدركنا نكائثها       تضحى •
الزؤد الفزع،  •

٠٥٢: ، ص٤ التبيان في تفسير القرآن، ج 



٢٢٢٢

دَّمَالالطُّوفانَ وَ الْجَرادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفادِعَ وَ  

•__________________________________________________
.١٤العنكبوت آية  ٢٩سورة ) ١( •
و  ٥٣/ ١٣و تفسير الطبري ) طوف(و اللسان  ٧٧: نوادر أبي زيد) ٢( •

[.....]خرق الريح و طوفان المطرف : غيرها، و يروى

٠٥٢: ، ص٤ التبيان في تفسير القرآن، ج 



٢٣٢٣

دَّمَالالطُّوفانَ وَ الْجَرادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفادِعَ وَ  
:و قال أبو النجم•
ا قد مدَّ طوفان فبث مددا             شهراً شآبيب و شـهراً بـرد         •

»٤«
.عالطوفان من السيل البعاق، و من الموت الذري: و قال أبو عبيدة •

٥٢١: ، ص٤ التبيان في تفسير القرآن، ج 



٢٤٢٤

دَّمَالالطُّوفانَ وَ الْجَرادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفادِعَ وَ  
فاختلفوا في معناه، » القملو «قوله تعالى و •
، رادبنات الجإنه : و قتادة و مجاهد -في رواية عنه -ابن عباسفقال •

. و هو الدبا صغار الجراد الذي ال أجنحة له
ي الذي يقع فـ السوسأنه : في رواية أخرى عن ابن عباس و سعيدو •

. الحنطة
. البراغيثقال ابن زيد هو و •
ار كبحمنانة و هو : و قيل. واحده حمنة الحمنانهو : قال أبو عبيدةو •

حدته وادواب صغار سود هو : و قال الحسن و سعيد بن جبير. القردان
قملة، 

٥٢١: ، ص٤ التبيان في تفسير القرآن، ج 



٢٥٢٥

دَّمَالالطُّوفانَ وَ الْجَرادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفادِعَ وَ  
:األعشىقال •
»٥«قوم تعالج قملًا أبناؤهم             و سالسلًا أجداً و باباً مؤصدا   •

٥٢١: ، ص٤ التبيان في تفسير القرآن، ج 



٢٦٢٦

دَّمَالالطُّوفانَ وَ الْجَرادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفادِعَ وَ  
كـون فهو جمع ضفدع، فهو ضرب من الحيوان ي» الضفادعو «و قوله  •

في  إنه كان يوجد: و قيل. في الماء له نقيق و اصطخاب، و هو معروف
.فرشهم و أبنيتهم و يدخل في ثيابهم، فيشتد أذاهم به

بأنه جسم مـائع أحمـر مسـترق : معروف و قد حده الرماني) الدم(و •
إن ميـاههم : و قيـل. عرض له الجمود كهذا الذي يجري في العـروق

صار مـاء،  كانت عذبة طيبة فانقلبت دماً، فكان االسرائيلي إذا أغترف
مـرأة و إذا اغترف القبطي كان دماً، حتـى ان المـرأة القبطيـة تقـول لل

اً، و قال في فمي فإذا فعلت ذلك تحول دم  فيكاالسرائيلية مجِّي من 
.الذي سلط اللَّه عليهم، كان الرعاف: زيد بن أسلم

٥٢١: ، ص٤ التبيان في تفسير القرآن، ج 



٢٧٢٧

دَّمَالالطُّوفانَ وَ الْجَرادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفادِعَ وَ  

•__________________________________________________
آخـر ) النكائث. (٥٣/ ١٣و تفسير الطبري ) زأد) (نكث(اللسان ) ٣( •

ة و خرقـاء صـف. الفـزع) الـزؤد(ما عند العيس من قوة على السير، و 
.للناقة التي ال تتعهد مواضع قوائمها لحدة فيها

.٥٤/ ١٣تفسير الطبري ) ٤( •
و هو من  ٥٦/ ١٣و تفسير الطبري ) قمل(و اللسان  ١٥٤: ديوانه) ٥( •

.قصيدته التي قالها لكسري

٥٢١: ، ص٤ التبيان في تفسير القرآن، ج 



٢٨٢٨

دَّمَالالطُّوفانَ وَ الْجَرادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفادِعَ وَ  
نصب على الحال، » آياتٍ مُفَصَّالتٍ«قوله و •
. معجزات مبينات ظاهرات و أدلة واضحات: مجاهدقال •
ء،  ء شيئاً بعد شي ألنها كانت تجي: قال غيرهو •
فـي  -هراًإنها كانت تمكث من السبت الى السبت، ثم ترفع شـ: قيلو •

.-قول ابن جريج

٥٢٢: ، ص٤ التبيان في تفسير القرآن، ج



٢٩٢٩

دَّمَالطُّوفانَ وَ الْجَرادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفادِعَ وَ ال 

 لَـكَ فَما نَحْـنُ -وَ قالُوا مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنا بِها  أَمَّا قَوْلُهُوَ  •
  وَ الدَّمَ  وَ الضَّفادِعَ  وَ الْقُمَّلَ -وَ الْجَرادَ  بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الطُّوفانَ

جَدَ فَإِنَّـهُ لَمَّـا سـَ   فَاسْتَكْبَرُوا وَ كانُوا قَوْمـاً مُجْـرِمِينَ -آياتٍ مُفَصَّالتٍ
قَالَ هَامَانُ لِفِرْعَـوْنَ إِنَّ النَّـاسَ قَـدْ  -السَّحَرَةُ وَ مَنْ آمَنَ بِهِ مِنَ النَّاسِ

نْ آمَـنَ فَحَبَسَ كُلَّ مَ -آمَنُوا بِمُوسَى فَانْظُرْ مَنْ دَخَلَ فِي دِينِهِ فَاحْبِسْهُ
بِهِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، 

    ٢٣٧    ١ ج   تفسير القمي 



٣٠٣٠

دَّمَالطُّوفانَ وَ الْجَرادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفادِعَ وَ ال 
نْزَلَ اللَّـهُ إِلَيْهِ مُوسَى فَقَالَ لَهُ خَلِّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمْ يَفْعَلْ فَـأَفَجَاءَ •

اكِنَهُمْ  حَتَّـى -عَلَيْهِمْ فِي تِلْكَ السَّنَةِ الطُّوفَانَ، فَخَـرَّبَ دُورَهُـمْ وَ مَسـَ
ى ادْعُ رَبَّـ  -كَخَرَجُوا إِلَى الْبَرِّيَّةِ وَ ضَرَبُوا الْخِيَامَ، فَقَالَ فِرْعَوْنُ لِمُوسـَ
حَا رَائِيلَ وَ أَصـْ بِكَ، حَتَّى يَكُفَّ عَنَّا الطُّوفَانَ حَتَّى أُخَلِّيَ عَنْ بَنِـي إِسـْ
نِـي فَدَعَا مُوسَى رَبَّهُ فَكَفَّ عَنْهُمُ الطُّوفَانَ وَ هَمَّ فِرْعَوْنُ أَنْ يُخَلِّيَ عَنْ بَ
ى وَ إِسْرَائِيلَ، فَقَالَ لَهُ هَامَانُ إِنْ خَلَّيْتَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ غَلَبَكَ مُوسـَ 

أَزَالَ مُلْكَكَ، فَقَبِلَ مِنْهُ وَ لَمْ يُخَلِّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، 

    ٢٣٧    ١ ج   تفسير القمي 



٣١٣١

دَّمَالطُّوفانَ وَ الْجَرادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفادِعَ وَ ال 
 كَانَ لَهُـمْ ءٍ فَجَرَّدَتْ كُلَّ شَيْ -اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ الْجَرَادَفَأَنْزَلَ •

نْ ذَلِكَ كَانَتْ تُجَرِّدُ شَعْرَهُمْ وَ لِحْيَتَهُمْ، فَجَزِعَ مِالشَّجَرِحَتَّى مِنَ النَّبْتِ وَ 
 حَتَّـى -جَزَعاً شَدِيداً، وَ قَالَ يَا مُوسَى ادْعُ رَبَّكَ أَنْ يَكُفَّ عَنَّا الْجَـرَادَ

هُمُ أُخَلِّيَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ أَصْحَابِكَ، فَدَعَا مُوسَى رَبَّـهُ، فَكَـفَّ عَـنْ
،فَلَمْ يَدَعْهُ هَامَانُ أَنْ يُخَلِّيَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ -الْجَرَادَ

٢٣٨: ، ص١ تفسير القمي، ج



٣٢٣٢

دَّمَالطُّوفانَ وَ الْجَرادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفادِعَ وَ ال 
ابَتْهُمُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ الْقُمَّلَ، فَذَهَبَتْ زُرُوعُهُمْ وَ أَ • صـَ

نِـي كَفَفْـتُ عَـنْ بَ -الْمَجَاعَةُ، فَقَالَ فِرْعَوْنُ لِمُوسَى إِنْ دَفَعْتَ عَنَّا الْقُمَّلَ
لَّـهُ إِسْرَائِيلَ، فَدَعَا مُوسَى رَبَّهُ حَتَّى ذَهَبَ الْقُمَّلُ، وَ قَالَ أَوَّلُ مَا خَلَقَ ال

الْقُمَّلُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، فَلَمْ يُخَلِّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، 

٢٣٨: ، ص١ تفسير القمي، ج



٣٣٣٣

دَّمَالطُّوفانَ وَ الْجَرادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفادِعَ وَ ال 
مِهِمْ وَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ الضَّفَادِعَ، فَكَانَتْ تَكُـونُ فِـي طَعَـافَأَرْسَلَ •

. وَ آذَانِهِـمْ وَ آنَـافِهِمْ -وَ يُقَالُ إِنَّهَا كَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ أَدْبَـارِهِمْ -شَرَابِهِمْ
نْ فَجَاءُوا إِلَى مُوسَى فَقَالُوا ادْعُ اللَّهَ أَ -فَجَزِعُوا مِنْ ذَلِكَ جَزَعاً شَدِيداً

لَ، فَدَعَا فَإِنَّا نُؤْمِنُ بِكَ وَ نُرْسِلُ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِي -يَذْهَبَ عَنَّا الضَّفَادِعَ
-ذَلِكَمُوسَى رَبَّهُ فَرَفَعَ اللَّهُ عَنْهُمْ 

٢٣٨: ، ص١ تفسير القمي، ج



٣٤٣٤

دَّمَالطُّوفانَ وَ الْجَرادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفادِعَ وَ ال 
كَـانَ فَ -فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يُخَلُّوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَوَّلَ اللَّهُ مَاءَ النِّيلِ دَماً •

رَائِي -الْقِبْطِيُّ يَرَاهُ دَماً وَ الْإِسْرَائِيلِيُّ يَرَاهُ مَاءً رِبَهُ الْإِسـْ لِيُّ كَـانَ فَـإِذَا شـَ
رَ -وَ إِذَا شَرِبَهُ الْقِبْطِيُّ كَانَ دَماً -مَاءً  -ائِيلِيِّفَكَانَ الْقِبْطِـيُّ يَقُـولُ لِلْإِسـْ

يِّ تَحَـوَّلَ فَإِذَا صَبَّهُ فِي فَمِ الْقِبْطِـ -خُذِ الْمَاءَ فِي فَمِكَ وَ صُبَّهُ فِي فَمِي
 -دَماً فَجَزِعُوا جَزَعاً شَدِيداً، فَقَالُوا لِمُوسَى لَـئِنْ رَفَـعَ اللَّـهُ عَنَّـا الـدَّمَ

،لَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ

٢٣٨: ، ص١ تفسير القمي، ج



٣٥٣٥

دَّمَالطُّوفانَ وَ الْجَرادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفادِعَ وَ ال 
أَرْسَلَ وَ لَمْ يُخَلُّوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَ -فَلَمَّا رَفَعَ اللَّهُ عَنْهُمُ الدَّمَ غَدَرُوا •

هِ وَ فَمَـاتُوا فِيـ -وَ لَمْ يَرَوْهُ قَبْـلَ ذَلِـكَ -اللَّهُ عَلَيْهِمُ الرِّجْزَ وَ هُوَ الثَّلْجُ
فَقَالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ -قَبْلَهُجَزِعُوا جَزَعاً شَدِيداً وَ أَصَابَهُمْ مَا لَمْ يَعْهَدُوا 

 مَعَكَ وَ لَنُرْسِلَنَّ -لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ -بِما عَهِدَ عِنْدَكَ
سْرَائِيلَإِفَدَعَا رَبَّهُ فَكَشَفَ عَنْهُمُ الثَّلْجَ فَخَلَّى عَنْ بَنِي   بَنِي إِسْرائِيلَ

٢٣٨: ، ص١ تفسير القمي، ج



٣٦٣٦

دَّمَالطُّوفانَ وَ الْجَرادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفادِعَ وَ ال 
رَ وَ  • ى مِـنْ مِصـْ فَلَمَّا خَلَّى عَنْهُمْ اجْتَمَعُوا إِلَى مُوسَى ع وَ خَرَجَ مُوسـَ

 فَقَـالَ لَـهُ -اجْتَمَعَ إِلَيْهِ مَنْ كَانَ هَرَبَ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ بَلَغَ فِرْعَوْنَ ذَلِـكَ
فَجَزِعَ  -هَامَانُ قَدْ نَهَيْتُكَ أَنْ تُخَلِّيَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَدِ اجْتَمَعُوا إِلَيْهِ

. وَ خَرَجَ فِي طَلَبِ مُوسَى* فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ  فِرْعَوْنُ وَ بَعَثَ

٢٣٨: ، ص١ تفسير القمي، ج



٣٧

ْجُز قَالُواْ يَاُمو ا َوقََع َعلَْيِهُم الّرِ ِعنَدَك  لَئن  سَى اْدُع لَنَا َربََّك بَِما َعِهدَ َو لَمَّ
ْجَز لَنُْؤِمننَ  )134(يلَ نُرِسلَنَّ َمعََك بَنِى إِْسَر ءِ لََك َو لَ     َكَشْفَت َعنَّا الّرِ

ْجَز إِلَى أََجٍل هُ  ا َكَشْفنَا َعنُهُم الّرِ )135(م بَاِلغُوهُ إِذَا ُهْم يَنُكثُونَ فَلَمَّ

ْم َكذَّبُواْ بَايَاتِنَا وَ    فَانتَقَْمنَا ِمنُهْم فَأَْغَرْقنَاُهْم فِى اْليَمّ  َكانُواْ َعنَها  بِأَنهُّ
)136(َغافِِلينَ 

األعرافسورة 



٣٨

ى أَْن أَْسِر َو أَْوَحْينَا إِلَى ُموسَ 
﴾52بَعُوَن ﴿بِِعبَاِدي إِنَُّكْم ُمتَّ 

فِي اْلَمَدائِِن  فَأَْرَسَل فِْرَعْونُ 
﴾53َحاِشِريَن ﴿

سورة الشعراء



٣٩

﴾54قَِليلُوَن ﴿ إِنَّ ٰهُؤالَِء لَِشْرِذَمةٌ 

﴾55وَن ﴿َو إِنَُّهْم لَنَا لَغَائِظُ 

﴾56َن ﴿َو إِنَّا لََجِميٌع َحاِذُرو

سورة الشعراء



٤٠

﴾57اٍت َو ُعيُوٍن ﴿فَأَْخَرْجنَاُهْم ِمْن َجنَّ 

﴾58ٍم ﴿َو ُكنُوٍز َو َمقَاٍم َكِري

﴾59 ﴿نِي إِْسَرائِيلَ َكٰذِلَك َو أَْوَرثْنَاَها بَ 

سورة الشعراء



٤١

﴾60فَأَتْبَعُوُهْم ُمْشِرقِيَن ﴿

ا تََراَءى اْلَجْمعَاِن قَاَل أَ  ْصَحاُب ُموَسى إِنَّا فَلَمَّ
﴾61لَُمْدَرُكوَن ﴿

﴾62ْهِديِن ﴿قَاَل َكالَّ إِنَّ َمِعَي َربِّي َسيَ 

سورة الشعراء



٤٢

َر فَاْنفَلََق ْب بِعََصاَك اْلبَحْ فَأَْوَحْينَا إِلَى ُموَسى أَِن اْضرِ 
﴾63عَِظيِم ﴿فََكاَن ُكلُّ فِْرٍق َكالطَّْوِد الْ 

﴾64َو أَْزلَْفنَا ثَمَّ اْآلَخِريَن ﴿

سورة الشعراء



٤٣

﴾66﴿ ثُمَّ أَْغَرْقنَا اْآلَخِرينَ 

﴾65عَهُ أَْجَمِعيَن ﴿َو أَْنَجْينَا ُموَسى َو َمْن مَ 

سورة الشعراء


