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  ت

 ممخص الدراسة 
 

 ىدؼ الدراسة:
 ىدفت إلى دراسة قرآنية تحميمية لبعض آيات القراف الكريـ.

 
 عينة الدراسة:

ر مف القراف الكريـ )سكرة األعراؼ مف اآلية شعاسة مقاصد كأىداؼ الحزب السابع عينة الدر 
88- 170.) 
 

 منيج الدراسة:
 اتبعت المنيج التحميمي كالمكضكعي في بياف مقاصد كأىداؼ اآليات.

 
 وكانت مف أىـ نتائج الدراسة:

كاؿ األمـ السابقة كاستخبلص المكاعظ كالعبر منيا، كتجنب حالتعرؼ عمى قصص كأ -
 األخطاء التي كقعكا بيا.

يميؿ كال ييمؿ، كيمنح الظالميف رغـ بطشيـ كقتان لمتكبة كاإلنابة، لكنو إذا  ف ا إ -
 أخذىـ، فإف أخذه أليـ شديد.

 
 وأما أىـ التوصيات:

االىتماـ بدراسة مقاصد كأىداؼ القراف الكريـ دراسة تحميمية مكضكعية بما يخدـ كاقعنا  -
 المعاصر.

ليصؿ إلى أكسع انتشار، كذلؾ مف خبلؿ  ثمارستىذا العمـ المبارؾ أعظـ ا ثمارأتمنى است -
 ترجمتو إلى لغات مختمفة، كباألخص المغة اإلنجميزية.
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Abstract 

Purpose of the study: 

The study aimed to carry out an analytical investigation of some verses of the Noble 

Quran. 

Study sample: 

Aims and objectives of Hizb no. 17 of the Noble Quran (Surat Al-A'raf: 88-170). 

Study Approach: 

The study implemented the analytical and objective approach in the statement of the 

purposes and objectives of the investigated verses. 

The most important results of the study: 

Exploring the stories and conditions of the previous nations, extracting lessons from 

them, and avoiding the mistakes they have made. 

Allah may grant some time for the oppressors, but He does not neglect them. He 

grants them time to repent despite their oppression. However, if He took them, His 

punishment would be very painful. 

The most important recommendations of the study: 

To pay attention to studying the purposes and objectives of the Noble Quran in an 

objective and analytical manner in order to serve our reality and contemporary needs. 

It is hoped that this blessed science would be appropriately exploited so that it 

reaches as much people as possible through translating it into different languages, 

especially English. 

And may Allah’s peace and blessings be on our Messenger Mohammad, his family, 

and companions. 
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 : قاؿ تعالى

 ا اًشػن ّي خى ٍيخى
ى
أ ىرى تىوو ل َٰ جى ى ٍرآفى لَعى ا اىٍلي َٰذى ْى ٍْلىا  ٍُزى

ى
ٍٔ أ ى ل

خى  ٍشيىًث اَللىه ٌي ٍَ خى ًٌ ًعن  ًدٌ رىاؿي  طى ٌٍ ى
حًيٍمى اٍْل  كى

خى  ًٍ يى ٓي يىٌ ا لًيِىٌاًس ىىػى ٓى بي كفى ُىٍْضً ري هىٌ  فى

 [ 78الحشر: ]
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 داءػػػىاإل
 

 بؿ إماـ الدنيا كميا ، ماـ المدينة كالحـر عميو الصبلة  نبينا محمد إلى قائد العرب كالعجـ، كا 
 كالسبلـ.

 .إلى الصحابة الكراـ رضكاف ا عمييـ الذيف أقامكا ديف ا كنصركه 

 بيؿ تعميمي كترقيتي نحك المعالي.إلى كالدم الكريميف الذيف بذال كؿ غاؿ كثميف في س 
 زكجتي الغالية. ، كأـ أبنائي،إلى رفيقة دربي 

 .إلى ميجة القمب كثمرة الفؤاد أبنائي األعزاء 

 .إلى اخكتي كأخكاتي الكراـ حفظيـ ا 

  إلى أركاح الشيداء األكـر منا جميعا، كأخص منيـ بالذكر الشييد المجاىد القائد/ معاذ
ا  امرحمي "أبك عمي" كالشييد القائد المجاىد/ مكسى حسف أبك نار ة" عزاـ زايد "أبك حذيف

 الفردكس األعمى.يما كرزق

  لى كؿ طالب عمـ يبتغي  .مرضاة ا بو إلى عمماء األمة كا 

 .إلى المجاىديف العظماء عمى أرض فمسطيف كفي جميع أنحاء المعمكرة 

  إلى  مسرل رسكلنا الكريـ المسجد األقصى المبارؾ. 

 
لى المسمميف عامة،   أىدييـ ىذا البحث المتواضع،  إلى كؿ ىؤالء وا 

 أف يتقبؿ مني ىذا الجيد المبارؾ،  سائال المولى 
 وأف يثقؿ بو موازيني يـو القيامة، 

 .و ولي ذلؾ وموالهإن  
 



 

 

  خ

 يرٌ دِ قْ تَ وَ  رٌ كْ شُ 
 

ري ًْلىفٍ  يقكؿ المكلى تبارؾ كتعالى: ﴿ ىٍشهي ا ي ٍى رى فىإًنىٌ هى َ شى ٌى ًّ كى  [40النمؿ]﴾  ًص

كانطبلقا مف ىذا اليدم النبكم  ،(1)" مف ال يشكر الناس ال يشكر ا" كيقكؿ الحبيب 
كتكر: عبد المبارؾ فإني أتقدـ بجزيؿ الشكر، كبالغ العرفاف إلى: شيخي كأستاذم فضيمة الد

اكمة، فمـ منحو لي الكثير مف كقتو كجيده كخبرتو المتر ل -حفظو ا-الكريـ حمدم الدىشاف 
رشاده، فمو الفضؿ بعد ا تعالى في رسـ ىذه الرسالة المتكاضعة بصكرة  يبخؿ عمي بتكجيياتو كا 

أف يكفقو لكؿ خير، كييديو لكؿ سبيؿ قكيـ، كأف يمف عميو بمزيد عمـ،  جميمة، سائبل المكلى 
 اقشة:ككافر صحة، كما أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى األستاذيف الكريميف، كعضكم لجنة المن

 مناقشا داخمياجماؿ محمكد اليكبي          الدكتكر/ األستاذ 

 مناقشا خارجيا   / رمضاف يكسؼ الصيفي الدكتكر

أكال، ثـ بيما بأف أجعؿ  لتفضميما بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة، ككمي ثقة با 
حسف صكرة، مبلحظاتيما النافعة حكؿ ىذا البحث، ليا األثر البالغ في إثرائو كاخراجو في أ

 فجزاىما ا عنا كؿ خير.

كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى كميتي الرائعة، كمية أصكؿ الديف بالجامعة اإلسبلمية، 
 منارة العمـ كبكابة العمماء، أشكر أساتذتيا كعممائيا األجبلء.

كما كأشكر اإلخكة الكراـ في الدراسات العميا بالجامعة اإلسبلمية، كأخص قسـ التفسير 
 مـك القرآف: فجزاىـ ا كؿ خير.كع

 كما كأشكر كؿ مف كقؼ معي مف أجؿ أف يخرج ىذا البحث بأجمؿ حمة، كأرقى صكرة.

 
 

                                 
[ 1954حديث : رقـ ال4/239]الترمذم: سنف الترمذم، البر كالصمة/ ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ، ( 1)

 قاؿ الترمذم: حديث صحيح.
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 المقدمة
، كالصبلة كالسبلـ ئو كنعمائو التي ال تيحصىحمدنا عمى آال،  رٌب العالميفالحمد 

، كتحمؿ في سبيؿ دعكتو البأس اكالرسكؿ المجتبى، الذم قارع العدعمى النبي المصطفى، 
 .كعمى آلو كصحبو أجمعيفكالردل، 

 أٌما بعد:

، بيذا الكتاب العظيـ خاٌصة حبيب محمد الخمؽ جميعان كأمة ال  مقد أكـر اف
ًّ لى ﴿يـ إلى سكاء السبيؿ، مرشد الحيارل، كىادي يًٍف ٍَ خى ًٌ ل  ًّ كى ٍَ ً َىدى ٍْ َى  ٍَ ًٌ ىاًظوي  ٍْ ًّ ا ًِي

ٍ  ﴾ َْى
فأعمنكا ،  كمقارعة نصكصوعجز الخمؽ جميعنا إنسيـ كجٌنيـ عف محاكاة آياتو، [، 42]فصمت:

 لو حبلكة كعميو طبلكةىـ كعجزىـ، كاعترفكا بقصكر أفكارىـ كأقبلميـ، فكاف ىك المييمف، خكر 
ما استرشد بو حيراف إال األدباء، ال ركل منو الحكماء ك كال يي ، الدعاة كال ، ال يشبع منو العمماء(1)

رشد، فيو مف كؿ األخبار، مف جعمو منيج حياتو كاف الحكيـ في قكمو، كما نزلت آية مف آياتو 
ا أغكار إال كمف كرائيا مقصد حكيـ، كغاية نبيمة، كحكمة بميغة، أرؽ العمماء معرفتيا، فسبرك 

ٌني عمى دربيـ سائر، فاخترت أف أدكف في آياتو، كاستنطقكا معانيو، حتى أفادىـ باألسرار،  كا 
ىذه السمسة المباركة رجاء النفع لعاٌمة المسمميف، كقد كقع االختيار عمى مجمكعة مف اآليات 

لنا مف الحكـ ، كأسألو سبحانو أف يفتح نا ا منازلنا في جٌنات النعيـعرف-مف سكرة األعراؼ، 
ا مف الفكائد كالمقاصد في ىذا الباب، ك  أف يعممنا بمثؿ ما فتح لؤلكائؿ، كيعيننا عمى تدكيف بعضن

 .ما ينفعنا كأف ينفع بعممنا، إنو كلي ذلؾ كمكاله

 أواًل: أسباب اختيار موضوع البحث:
 .كخدمة كتابو العزيز-تعالى  -ابتغاء مرضاة ا -1

 .جديدة كالمفيدة كاليادفة التي لـ يتناكليا الكثير بالدراسةتعتبر مف المكضكعات ال -2

يجاد الحمكؿ المناسبة -3  .ربط مقاصد اآليات كأىدافيا بكاقع المسمميف المعاصر قدر اإلمكاف كا 

 .مشاركة زمبلئي في قسـ التفسير كعمـك القرآف في إتماـ ىذه السمسة المباركة -4

 .اؿ مف التفسير )أىداؼ كمقاصد سكر القرآف الكريـ(إثراء المكتبة المركزية بيذا المج -5
                                 

 بمعنى: حسف، ركنؽ، نضارة.( 1)
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إبرازان  لما تناكلو الحزب السابع عشر مف سكرة األعراؼ مف مقاصد كأىداؼ، كزيادة التربية  -6
 .اإليمانية كالتكجييات التشريعية في حياة المسمميف

 ثانيا: أىمية موضوع البحث:
 .يا الكامؿ بالقرآف الكريـعمـ التفسير مف أطير العمكـ كأشرفيا، لتعمق -1
الدراسة التحميمية لآليات القرآنية  تصقؿ شخصية اإلنساف المسمـ، كتبني قدراتو في فيـ  -2

 .اآليات فيما دقيقا، كتزيد رسكخ اإليماف في النفس
إبراز أىداؼ كمقاصد القرآف الكريـ مف خبلؿ الحزب السابع عشر، ككف القراف الكريـ كتاب  -3

رشاد  .لمبشرية جمعاء ىداية كا 
البحث في المقاصد كاألىداؼ يبرز جماؿ القرآف الكريـ كركعتو كببلغتو ككماؿ نظمو،  إف   -4

 .كما أنو يبيف الكحدة المكضكعية لمسكرة القرآنية

 ثالثًا: منيجية الباحث:
عتمد الباحث المنيج التحميمي كالمكضكعي في التفسير، كذلؾ بكضع مقدمة لسكرة األعراؼ ا -1

عمؿ عمى تقسيـ ف نزكليا، كمحكرىا الرئيسي، كما بيف مف خبلليا فضميا، كمكاف كزماي
 قاـاحث مختمفة في أربعة فصكؿ، ك آيات الحزب السابع عشر مف سكرة األعراؼ إلى مب

بتحديد كاكتشاؼ ما تحتكيو آيات كؿ مبحث مف مقاصد كأىداؼ، كاستشياد ليذه األىداؼ 
ا فيو مف أدكات تخدـ ىذا المنيج، كربط األىداؼ كالمقاصد كالمقاصد بالمنيج التحميمي بم

 .بكاقع األمة بما يساىـ في حؿ مشاكميا التي تعاني منيا

تخريج األحاديث النبكية في البحث كعزكىا إلى مصادرىا األصمية حسب ضكابط كأصكؿ  -2
 .يحيفالتخريج، كنقؿ أقكاؿ العمماء في الحكـ عمى الحديث إف كجد، عدا أحاديث الصح

 .بياف معاني المفردات الغريبة الكاردة في البحث، كىذا سيككف في حكاشي الصفحات -3

 .عزك اآليات القرآنية إلى سكرىا، بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية، كذلؾ كمو في متف الدراسة -4

د عزك األقكاؿ المقتبسة ألصحابيا بما يحقؽ األمانة العممية، مع التكثيؽ حسب األصكؿ، كعن -5
 .استخبلص المعنى العاـ فإنني أكتفي بالقكؿ: )ينظر( ثـ أذكر المراجع التي استفدت منيا

 .الترجمة لمشخصيات كاألعبلـ المغمكرة الكاردة في البحث -6
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أكتفي بالتكثيؽ بذكر اسـ الكتاب، كمؤلفو، كرقـ الجزء كالصفحة، كأترؾ مكاصفات المصدر  -7
 .كالمرجع لقائمة المصادر كالمراجع

عند إحالة القارئ إلى فكرة أك جزئية أك حديث قد سبؽ ذكره في البحث أقكؿ: سبؽ اإلشارة  -8
 .إليو، كأذكر رقـ الصفحة

 .عمؿ الفيارس البلزمة لمكصكؿ إلى المعمكمة بأقرب طريؽ كأسيمو -9

 رابعا: الدراسات السابقة:

كالبحث في شبكة اإلنترنت بعد االطبلع كالبحث في المكتبة المركزية بالجامعة اإلسبلمية، 
كبعد سؤاؿ اإلخكة المختصيف، لـ أعثر عمى رسالة عممية سكاء كانت ماجستير أك دكتكراة، قد 

لي أف أكتب ىذا البحث في السمسمة التي   تناكلت ىذا المكضكع  بيذه الصكرة، كقد كتب ا
زب السابع عشر مف القرآف أقرىا قسـ التفسير كعمـك القرآف في الجامعة اإلسبلمية بغزة في الح

 .الكريـ، كرسالتي حمقة مف ىذه السمسمة المباركة التي تـ انجاز معظميا

 خامسا: خطة البحث:
تتككف مف مقدمة كتمييد كأربعة فصكؿ كخاتمة كمجمكعة فيارس تخدـ البحث، كبياف ذلؾ 

 فيما يأتي:

 المقدمة:

 وتشتمؿ عمى العناصر اآلتية:

 .ضكعأكال: أسباب اختيار المك 

 .ثانيا: أىمية المكضكع

 .ثالثا: منيجية الباحث

 .رابعا: الدراسات السابقة

 .خامسا: خطة البحث
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 :يالتمييدالفصؿ 
 .تعريؼ المقاصد واألىداؼ والدراسة التحميمية وتعريؼ عاـ بسورة األعراؼ

 كيشتمؿ عمى مبحثيف: 
 ا:المبحث األوؿ: تعريؼ المقاصد واألىداؼ والفرؽ بينيما وأىميتي

 كفيو أربعة مطالب:

 .المطمب األكؿ: تعريؼ األىداؼ لغة كاصطبلحان 

 .المطمب الثاني: تعريؼ المقاصد لغة كاصطبلحان 

 .المطمب الثالث: الفرؽ بيف األىداؼ كالمقاصد

 .المطمب الرابع: أىمية المقاصد كاالىداؼ مف السكر القرآنية
 .ومقاصد السور القرآنية المبحث الثاني: المقصود بالدراسة التحميمية ألىداؼ

 كفيو مطمباف:

 .المطمب األكؿ: الدراسة التحميمية لغة كاصطبلحا

 .المطمب الثاني: متطمبات الدراسة التحميمية
 .المبحث الثالث: تعريؼ عاـ بسورة األعراؼ

 كفيو خمس مطالب:

 .المطمب االكؿ: تسمية السكرة كترتيبيا كعدد آياتيا

 .نزكؿ السكرةالمطمب الثاني: مكاف كزماف 

 .المطمب الثالث: فضائؿ السكرة كجك نزكليا

 .المطمب الرابع: محكر السكرة كخطكطيا الرئيسة
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 :األوؿالفصؿ 
 الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداؼ الربع األوؿ مف الحزب السابع عشر

 (93-88المبحث األوؿ: المقاصد واألىداؼ لسورة األعراؼ اآليات )

 كفيو مطمباف:

 .ب األكؿ: محاكرة شعيب ألشراؼ قكمو، كتككمو عمى االمطم

 .المطمب الثاني: التيديد كالكعيد منيج الكفار في مكاجية الحؽ

 (95-94المبحث الثاني: المقاصد واألىداؼ لسورة األعراؼ اآليات )

 :كفيو مطمباف

 .في التضييؽ كالتكسعة قبؿ اىبلؾ األمـ  المطمب األكؿ: سنة ا

 .اء كاستدراجن المكذبيف بالنعـ إمبلن   اني: إمداد االمطمب الث

 (102-96المبحث الثالث: المقاصد واألىداؼ لسورة األعراؼ اآليات )

 كفيو أربعة مطالب:

 .المطمب األكؿ: ارتباط البركة في الرزؽ كالحياة الطيبة باإليماف كالتقكل

 .األمف مف مكر ا  المطمب الثاني: خطكرة

 .لث: ضركرة أخذ العبر كالعظات مف السابقيفالمطمب الثا
 .المطمب الرابع: نقض العيكد دأب أكثر أىؿ القرل

 (116-103المبحث الرابع: المقاصد واألىداؼ لسورة األعراؼ اآليات )

 كفيو أربعة مطالب:

طبلؽ بني إسرائيؿ المطمب األكؿ: رسالة مكسى   .لفرعكف تضمنت اإليماف كا 

 .البطانة الفاسدة المطمب الثاني: خطكرة

 .المطمب الثالث: المسارعة في اتياـ األنبياء كالدعاة منيج الطغاة

 .المطمب الرابع: انتشار السحر دليؿ جيؿ كتخمؼ
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 الفصؿ الثاني
 الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداؼ الربع الثاني مف الحزب السابع عشر

 

 (129-117) المبحث األوؿ: المقاصد واألىداؼ لسورة األعراؼ اآليات

 كفيو ثبلثة مطالب:

يماف السحرة  .المطمب األكؿ: ظيكر الحؽ عمى الباطؿ كا 

 .في مكاجية الشدائد اني: ضركرة االستعانة با المطمب الث

 .المطمب الثالث: االبتبلء بالنعـ أشد مف االبتبلء بالمحف كالشدائد

 (133-130المبحث الثاني: المقاصد واألىداؼ لسورة األعراؼ اآليات )

 كفيو ثبلثة مطالب:

 .المطمب األكؿ: ابتبلء المكذبيف بالنقـ مف أجؿ التذكير

 .بيده النفع كالضر  يماف بأف االمطمب الثاني: كجكب اإل

 .المطمب الثالث: عاقبة الجحكد كاالستكبار
 (137-134المبحث الثالث: المقاصد واألىداؼ لسورة األعراؼ اآليات )

 كفيو مطمباف:

 .اا كال يرعكف ميثاقن مب األكؿ: الكفار ال يحفظكف عيدن المط

 .كالصبر ىي النصر كالتمكيف  المطمب الثاني: ثمرة اإليماف كالتككؿ عمى ا

 (141-138المبحث الرابع: المقاصد واألىداؼ لسورة األعراؼ اآليات )

 كفيو مطمباف:

 .المطمب األكؿ: ضركرة تكضيح فساد المعتقد لمناس

 .بالشكر كالتحفز لمطاعات  ثاني: مقابمة نعـ االمطمب ال
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 الفصؿ الثالث
 الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداؼ الربع الثالث مف الحزب السابع عشر

 

 (145-142المبحث األوؿ: المقاصد واألىداؼ لسورة األعراؼ اآليات )

 كفيو أربعة مطالب:

 .المطمب األكؿ: أىمية االستحبلؼ

 .كقدرتو  نييار الجبؿ دليؿ عمى عظمة االمطمب الثاني: ا

 .لرسمو  المطمب الثالث: اصطفاء ا

 .المطمب الرابع: المسمـ يستمع ليأخذ أحسف القكؿ

 (147-146المبحث الثاني: المقاصد واألىداؼ لسورة األعراؼ اآليات )

 كفيو مطمباف:

 .ييةالمطمب األكؿ: عقكبة التكبر بالصرؼ عف فيـ أدلة العظمة اإلل

 .المطمب الثاني: مآؿ أعماؿ الكفار الخيرية اإلحباط كاإلبطاؿ

 (151-148المبحث الثالث: المقاصد واألىداؼ لسورة األعراؼ اآليات )

 كفيو مطمباف:

 .المطمب األكؿ: تأثر بني إسرائيؿ بأىؿ مصر في عبادة العجؿ

 . المطمب الثاني: ال تغضب إال 
 (155-152ىداؼ لسورة األعراؼ اآليات )المبحث الرابع: المقاصد واأل

 كفيو ثبلثة مطالب:

 .لمتائبيف النادميف  سعة رحمة ابياف لميف ك االمطمب األكؿ: جزاء الظ

 .المطمب الثاني: الحمـ سيد األخبلؽ

 . المطمب الثالث: كجكب التزاـ األدب مع ا
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 الفصؿ الرابع
 ابع مف الحزب السابع عشرالدراسة التحميمية لمقاصد وأىداؼ الربع الر 

 (158-156المبحث األوؿ: المقاصد واألىداؼ لسورة األعراؼ اآليات )

 كفيو مطمباف:

 . المطمب األكؿ: طمب تحقيؽ النفع يككف مف ا

 .المطمب الثاني: عمـك الرسالة اإلسبلمية
 (162-159المبحث الثاني: المقاصد واألىداؼ لسورة األعراؼ اآليات )

 :افمبكفيو مط
 .المعجزة الخارقة لبني إسرائيؿ  : إثبات نعـ اكؿالمطمب األ
 .: إثبات صفة الظمـ لبني إسرائيؿنيالمطمب الثا

 (170-163المبحث الثالث: المقاصد واألىداؼ لسورة األعراؼ اآليات )
 كفيو أربعة مطالب:

 .كخطكرة االعتداء عمى حدكده  المطمب األكؿ: كجكب التسميـ الكمي 
 .المطمب الثاني: التحذير مف االنحراؼ كالعصياف

 .المطمب الثالث: خطكرة التمادم في الحراـ اعتمادا عمى الكعد بالمغفرة
قامة الصبلة  المطمب الرابع: التمسؾ بكتاب ا  .كا 

 .كفييا أىـ ما تكصؿ إليو الباحث مف نتائج كتكصياتالخاتمة: 
 تالية:الفيارس العامة وتشتمؿ عمى الفيارس ال

 .أكالن: فيرس اآليات القرآنية
 .ثانيان: فيرس األحاديث النبكية

 .ثالثان: فيرس األعبلـ المترجـ ليـ
 رابعان: فيرس المصادر كالمراجع

 .فيرس المكضكعات خامسان:



 
 

 

 

 

 

 :يالتمييدالفصؿ 
تعريؼ المقاصد واألىداؼ والدراسة 
 التحميمية وتعريؼ عاـ بسورة األعراؼ.
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 بحث األوؿالم
 التعريؼ باألىداؼ والمقاصد وأىميتيا والفرؽ بينيما

  .المطمب األوؿ: تعريؼ األىداؼ لغة واصطالحاً 
 أواًل: التعريؼ المغوي لألىداؼ:

كاليدؼ:  ،انتصاب كارتفاع أصؿ يدؿ عمىالياء كالداؿ كالفاء: ك  ،ىدؼ جمع األىداؼ
كىذا  ،(1) ، كيطمؽ عمى الغرضجبؿ، مف بناء أك كثيب أك كؿ شيء عظيـ مرتفعيطمؽ عمى 

 .(2)"ال تتخذوا شيئًا فيو الروح غرضاً " في أكثر مف مناسبة، فقاؿ المعنى استعممو النبي 

، أم: ىؿ ىىؿ ىدؼ ًإلىٍيكيـ ىادؼ :اٍلغىًريب ييقىاؿ : اليادؼك ، أم دخؿ فيو: ويقاؿ ىدؼ إليو
 .(3)رض ىادؼ ككؿ ما ييرجى منو غرض نبيؿ، فيك غ دخؿ في دياركـ غريب،

 ثانيًا: التعريؼ االصطالحي لألىداؼ القرآنية:
، المتاحة األىداؼ ىي الغايات التي نعمؿ كنسعى لتحقيقيا بكافة السبؿ كالكسائؿ -1

 .(4)المعركفة كالمجيكلة، العاجمة كاآلجمة

ك تصكر كتخطيط كتركيب النظاـ لتحقيؽ أالنتيجة التي يرغبيا الشخص  ياألىداؼ: ى -2
 .أك تنظيمية، كىي نقطة النياية المفترضةرغبة شخصية 

"ىك ما انعقد العـز عمى انعقادىا في المتعمـ، مف تحكؿ في مستكل الميارات، بشرط أف  -3
 .(5)يقع التثبيت مف حصكؿ ذلؾ التحكيؿ إثر فترة مف التككيف تحدد مسبقان 

  

                                 
الفيركز آبادم، ؛ (9/345ف منظكر: لساف العرب )ج، كاب(2/39ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )جينظر:  (1)

 (.1/861القامكس المحيط )ج
رقـ  :3/1549 لبيائـ ، الصيد كالذبائح كما يؤكؿ مف الحيكاف/ النيي عف صبر اصحيح مسمـ :مسمـ] (2)

 [.(1957)الحديث 
 (.2/977مجمع المغة العربية بالقاىرة المعجـ الكسيط )جعمر ، (.2/488ينظر: الزبيدم: تاج العركس )ج (3)
 (.47نظر: عمي مذككر، مناىج التربية أسسيا كتطبيقاتيا )صي (4)
 (.79حامد، المقاصد العامة لمشريعة )ص (5)
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 .المطمب الثاني: تعريؼ المقاصد لغًة واصطالحاً 
 ممقاصد:أواًل: التعريؼ المغوي ل

قصدت الشيء يقاؿ:  كىك أصؿ يدؿ عمى إتياف الشيء، كطمبو، ،المقاصد جمع مقصد
 مف غير إسراؼ ، يقاؿ: قصد في أمر معيشتو، أم: متكسطالتكسطكالقصد ، (1) أم طمبتو بعينو

ا ﴿جاء في التنزيؿ العزيز ، كطريؽ قاصد سيؿ قريب كال إقتار، رن فى ا كىًريتنا كىشى رىضن فى غى ٍٔ َكى ى ل
ٔؾى كى  َِّتىػي ا لى  .(2)القصد قصدؾ أم اتجاىؾكيقاؿ:  ،أم غير شاؽ[،4التكبة:] ﴾اًضدن

ًبيوً ﴿: قكلو منو ك  تبييف الطريؽكمف معانييا   ً كىٍطدي الصَّ ى اَللَّ  [ 9]النحؿ: ﴾كىلَعى
 .(3)أم: تبييف الطريؽ المستقيـ، كالدعاء إليو بالحجج كالبراىيف الكاضحة

مقاصد ، ك ، أم: غايتيمقصدم مف فعؿ كذايقاؿ: ية، غاالبمعنى كيأتي المقصد 
 .(4)ليا، كمقاصد الكبلـ: ما كراء السطكر أك ما بينيا تالشريعة: األىداؼ التي كضع

تيانو لتحقيؽ الغرض في المغة ىي:  عميو فالمقاصدك   .المراد منوطمب الشيء كا 

 ثانيًا: التعريؼ االصطالحي لممقاصد القرآنية:
صد الشريعة كمعرفة عمميا كأحكاميا، كالتي ىي جزء مف المقاصد إف الكقكؼ عمى مقا

ا عف أم ظف، ألف مصدرىا مف القرآنية يجعؿ النفس تطمئف بمباشرة اليقيف كاالستبصار بعيدن 
ََّ ﴿ا العميـ الخبير، حيث بيف المقصد مف خمؽ اإلنساف، قاؿ ا تعالى:  يىٍلجي اٍْلً ا خى ٌى كى

كفً كىاْلًنٍسى إًلَّ ًِلىػٍ  ت العمماء أف المقاصد ليا ، كقد اتضح مف خبلؿ تعريفا[56الذاريات:] ﴾تيدي
ا لممقصد رغـ استعماليا في كتبيـ كمؤلفاتيـ بكثرة، ا مانعن ا جامعن عدة معاني، كلـ يحدد تعريفن 

كبألفاظ مختمفة فمقاصد الشريعة كالشارع، كالمقاصد الشريعة كميا عبارات تستعمؿ بمعنى 
 .(5)كاحد

                                 
 .(2/504الفيكمي: المصباح المنير)ج(، ك 5/95يس المغة )ينظر: ابف فارس، مقاي (1)
الجكىرم، (، 1/453الفيركز أبادم: القامكس المحيط )ج؛ (453/ 3ابف منظكر: لساف العرب )جينظر:  (2)

 (.2/524الصحاح تاج المغة كصحاح العربية )ج
المغة العربية مجمع مجمكعة مف المؤلفيف، (، 310ينظر الفيركز آبادم: القامكس المحيط )ص (3)

 (.2/738)ج
 (.2495عمر: معجـ المغة العربية المعاصر )ص، ك (8/274، تيذيب المغة )جزىرمينظر: األ (4)
 (.5ينظر: الريسكني، نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي )ص (5)
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 كر بعض التعريفات لمصطمح المقاصد عند بعض العمماء القدامى كالمعاصريف:ذسأك 
: "ىي كؿ المعاني المصمحية المقصكدة مف شرع األحكاـ، كالمعاني (1)اإلماـ الشاطبي -1

الداللية المقصكدة مف الخطاب التي تترتب عمى تحقيؽ امتثاؿ المكمؼ ألكامر كنكاىي 
 .(2) الشريعة"

 (4) "ي الغايات التي كضعتيا الشريعة ألجؿ تحقيقيا لمصمحة العبادى": (3)أحمد الريسكني -2
ىي المعاني كالحكـ الممحكظة لمشارع في جميع أحكاؿ التشريع " :(5)محمد الطاىر بف عاشكر -3

 .(6) "أك معظميا بحيث ال تختص مبلحظتيا بالككف في نكع خاص مف أحكاـ الشريعة
ؿ التعريفات السابقة: ىي اليدايات كالدالالت كالتعريؼ الذم أخمص إليو كأستنبطو مف خبل

التي يستخرجيا الباحث كالمتأمؿ في آيات القرآف الكريـ كالتعمؽ في أسراره، لمكصكؿ لممعاني 
 .المرجكة كاألىداؼ المقصكدة كتحقيؽ االستقامة

 .المطمب الثالث: الفرؽ بيف األىداؼ والمقاصد
د، كمميزات تختمؼ فييا المقاصد عف ىناؾ مميزات تختمؼ فييا األىداؼ عف المقاص

األىداؼ، إذ أف المقاصد القرآنية ليس باستطاعتنا الكصكؿ إلييا كمعرفتيا إال بالتعمؽ كالتدبر 
 .في اآليات القرآنية

، كتتمثؿ في ىدؼ الشريعة المقاصد العامةكقد قسـ العمماء المقاصد إلى ثبلثة أقساـ:  
كىي: ىدؼ الشريعة  والمقاصد الخاصة ،التشريعية العاـ كالذم يؤخذ كيستنبط مف النصكص

                                 
كية، إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرطاني الشيير بالشاطبي، أصكلي حافظ، كاف مف أئمة المال (1)

 (.75/ 1األعبلـ )ج ،لزركمي: اق، ينظر790كمف مؤلفاتو: المكافقات في أصكؿ الفقو، تكفي سنة 
 (.323)ص مقدمة في التعريؼ بعمـ مقاصد التشريعالمجاطي، ( 2)
أحمد بف محمد بف عبد ا الريسكني، مف الثكار األحرار، مف الذيف حاربكا االستعمار الفرنسي في  (3)

ية )زينات(، دعا إلى ثكرة عامة عمى حككمة المخازف، حمؿ مع أىمو إلى بمدة )تماسنت( المغرب، مف قر 
 (.251-1/250ق. ينظر: الزركمي، األعبلـ )ج1343كتكفي فييا عاـ 

 (.242)ص التشريع اإلسبلمي، أصكلو كمقاصدهالجيدم:  (4)
الزيتكنة كفركعو بتكنس، كلد  محمد الطاىر بف عاشكر، رئيس المفتيف المالكييف بتكنس، كشيخ جامعة (5)

ـ شيخان لئلسبلـ، مالكي المذىب، مصنفاتو مطبكعة منيا: "مقاصد 1932كتكفي كدرس بيا، عيف عاـ 
 (.6/174)ج الشريعة اإلسبلمية"، "التحرير كالتنكير في تفسير القراف"، ينظر: الزركمي، األعبلـ

 (.454القرضاكم، مقاصد الشريعة اإلسبلمية )ص ( 6)
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كىي ما يقصده كؿ حكـ شرعي تكميفي  :والمقاصد الجزئيةلمتحقيؽ في باب أك أبكاب معينة، 
 .(1)كأسراره التي كضعيا الشارع عند كؿ حكـ مف أحكاميا

 األىداؼ تميزت عف المقاصد ببعض الميزات ونذكر منيا:

 .ألف تحقيقيا غير مضمكف ،م عمؿاألىداؼ تعتبر نقطة البداية أل -1

 .ال بد ليا مف استراتيجية كأىداؼ كاضحة لتحقؽ النجاح ،األعماؿ الناجحة كي ترل النكر -2

 .يختمؼ معنى اليدؼ باختبلؼ نكعيتو -3

 .ال بد مف ربط األىداؼ بالكاقع الحياتي التطبيقي الذم نعيشو ما أمكف ذلؾ -4

لعقائد كالقيـ كاالتجاىات كالتراث كاآلماؿ كتنشر ا ،األىداؼ الكبرل تنظـ سمكؾ اإلنساف -5
 .(2)كاالحتياجات كالمشكبلت المعاصرة التي تيـ المجتمع

 أما المقاصد فقد تميزت عف األىداؼ ببعض الميزات ونذكر منيا:

تعتبر الحكمة المقصكدة كالمبادئ كالنتائج العميا لسكر القراف الكريـ تمثؿ القيـ التي  -1
 .(3)كىي التكحيد كالتزكية كالعمراف ،عمى األرض استخمؼ اإلنساف مف أجميا

 .تحقيؽ مصالح العباد في الدنيا كاآلخرة كدرء المفاسد كدفع المضار -2

 .المقاصد ىي الحكمة التي تسعى األىداؼ لتحقيقيا -3

 المعانيىذه سكاء كانت  ،ألحكاـ القرآنية كالشرعيةعف ا المنبثقة المقاصد ىي المعاني  -4
ا   اإلقرار  بالكحدانية، كمراعاة مصمحة العباد.: كنتاجيا كاحد، يةأك كما جزئين أحكامن

اإلنساف عمى األرض،  "المقاصد العميا تمثؿ القيـ التي مف أجميا استخمؼ ا  -5
 .(4)التكحيد، كالتزكية، كالعمراف(كىي)

كال بد مف ربط ىذه المقاصد كاألىداؼ القرآنية لمسكر كاآليات بالكاقع المعاصر الذم 
 .يشو، لترسـ  لنا ركعة كجماؿ كدقة القرآف الكريـ كصبلحو لكؿ زماف كمكافنع

                                 
 (.177نظر: ابف عاشكر، مقاصد الشريعة )ص ي (1)
 .(18-14ص صينظر: سالـ، األىداؼ السمككية ) (2)
 18 -14ص ص  المرجع السابؽ،( 3)
 (.82مجمكعة مف المؤلفيف، حكار مع الدكتكر طو جابر العمكاني، مقاصد الشريعة )ص  (4)
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 .المطمب الرابع: أىمية المقاصد واألىداؼ مف السور القرآنية
مف خبلؿ ىذا الكتاب الذم ال يأتيو  رشاد، كأراد ا ا  القرآف الكريـ ىك كتاب ىداية ك  إف  

العباد، كمف  رب س مف عبادة العباد إلى عبادةاالباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو، إخراج النٌ 
جكر األدياف إلى عدؿ اإلسبلـ، كمف ضيؽ الدنيا إلى سعة الدنيا كاآلخرة، كال تتحقؽ اليداية إال 

ىمية ىذا العمـ أكالصدؽ، كمف ىنا تأتي بالتأمؿ كالتفحص كالتعمؽ في آياتو المرشدة إلى الحؽ 
 كالتي نمخصيا فيما يمي:

 التمعفك  ىك تدبر آياتوك  السكر راجع إلى تحقيؽ المقصد مف إنزاؿ القرآف الكريـ"عمـ مقاصد -1
ةَُّروا آيَاحِِّ ﴿التفكر فييا ثـ العمؿ بمقتضاىا، قاؿ تعالى: ك  َتاَرٌك َِلََدّ ٌُ َُْزْْلَاهُ إََِلَْم 

َ
نِخَاٌب أ

ْْلَابِ 
َ
ولُٔ اْْل

ُ
َر أ طاب ليس ىك فإف كؿ عاقؿ يعمـ أف مقصكد الخ [29]ص: ﴾َوَِلََخَذَنّ

 .(1)"المراد بوك  فقو في المعبر عنوما الت  فقو في العبارة إن  الت  

 السكرة في كحدة بنائيا بيانو، فإف  ك  ببلغتوك  عمـ المقاصد يبرز مدل إعجاز القرآف إف   -2
العرب بأف يأتكا  الببلغة، لذلؾ تحدل ا ك  البيافك  قمة اإلعجاز ىيترابطيا ك  تناسقياك 

مثمو، فالقرآف مف أكلو إلى آخره محكـ السرد، دقيؽ السبؾ، متيف األسمكب، قكم بسكرة مف 
 .(2)االتصاؿ مف ألفو إلى يائو كأنو عقد فرم يأخذ األبصار ك  المعاني

استخراج المقاصد مف ك  البحثك  عمماء ىذه األمة، بالتنقيبك  "تعكيد حممة ىذه الشريعة،-3
لفيـ تشريع  ،اء األمة صالحة في كؿ زمافاألدلة؛ حتى تككف طبقات عمم (3) عكيصات
 .(4)قادريف عمى استنباط األحكاـ التشريعية" امقصده مف التشريع، فيككنك ك  الشارع

تظير المناسبات بيف آياتيا فتككف ليحمة كاحدة يجمعيا ك  تنتظـ آياتو ببياف مقصد السكرة -4
قؽ المقصكد منيا مف حك  مف عرؼ المراد مف اسـ السكر عرؼ مقصكدىا،ك  معنى كاحد،

 .(5)جميع أجزائيا ك  قصصيا،ك  عرؼ تناسب آياتيا،

                                 
 (.4/262)ج الشاطبي، المكافقات في أصكؿ الفقو (1)
 (.25/ 1األساس في التفسير )ج( ينظر: حكل، 2)
 كبلـ شائؾ كصعب يصعب فيمو.( 3)
 (.3/158ج( ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )4)
 (.1/149( ينظر: البقاعي، مصاعد النظر لئلشراؼ عمى مقاصد السكر)ج5)
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بما فييا مف  ،كمكنكناتو ،دررهك  و ال يمكف استخراج آللئ ىذا الكتاب الكريـ،كالذم أراه أن  
إلى الصراط المستقيـ مف كبلـ رب  ىدايةك  تثبيت لمفؤاد عمى ىذا الديفك  ،ترسيخ لمعقائد

الغرض مف ىذا العمـ الكقكؼ  أىداؼ السكر القرآنية، إذ أف  ك  قاصدإال بالرجكع إلى م ،العالميف
 .اآليات ك  كرالمكضكعات الرئيسية التي تدكر عمييا الس  ك  المعانيك  عؿ األغراض
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 :المبحث الثاني
 المقصود بالدراسة التحميمية ألىداؼ ومقاصد السور القرآنية

كؿ عصر، كمصر، كتنكعت أساليبيـ في كذلؾ في  ،هلالج لجافرت الجيكد لمعناية بكبلـ ا تظ
ذلؾ، فمنيـ مف ركز في تفسيره عمى بياف الجانب الببلغي، كمنيـ الجانب المغكم، منيـ مف 

المعاني اإلجمالية، كبياف المقاصد، كما ترشد إليو الفقيي، كمنيـ  مف ركز عمى  اىتـ بالجانب
 أسراره. ي عجائبو، كال تنفذالحكـ، ال تنقضمستكدع  اآليات كالسكر، كيبقى كتاب ا 

 

 .المطمب األوؿ: الدراسة التحميمية لغة واصطالحا
 الدراسة لغًة:

(،الدراسة  درس الشيء  يقاؿ:  كىك أصؿ يدؿ عمى خفاء، كعفاء، مصدر الفعؿ )دىرسى
 الكريـ لدراسة القرآف ثـ استعير كدرس الطريؽ: مشى فيو كتتبعو، ،: إذا اختفىيدرس دركسان 

درس العمـ عف  ، كيقاؿ:كاف قرأ، كالسالؾ لمطريؽ يتتبعو الدارس يتتبع ما لؾ أفٌ كذكالكتب، 
، تعالى المكضع الذم يدرس فيو كتاب ا :كالمدارس، فبلف، أم: تمقاه عنو كتتممذ عمى يديو

 .( 1)كييتعمـ فيو 
 التحميمية لغة:

، كحمؿ فانحمتإذا فتحتيا  تقكؿ )حممت( العقدة أحميا حبلن  ،"مصدر مف الفعؿ )حمؿ(
رجعو إلى عناصره، يقاؿ: حمؿ الدـ، كيقاؿ: كحمؿ نفسية فبلف درسيا لكشؼ الشيء: أ
 .(3) التحميؿ أساسا ليا اٌتخذت أم -اسـ مؤنث- تحميمية، كمنيا دراسة (2)خباياىا

 تعريؼ الدراسة التحميمية اصطالحًا:

فمـ أجد، لمدراسة التحميمية ف أجد تعريفنا كافيان عند العمماء السابقي لـ بعد البحث مطكالن 
  :كىك مدراسة التحميمية القرآنيةلالتعريفات التي قرأتيا تعريفان  مف مجمكع حٌتى خمصتاجتيدت ك 

                                 
مغة األزدم، جميرة ال ،  ك(227/ 7الفراىيدم، العيف)ج، ك (12/250ينظر: ابف الزىرم، تيذيب المغة )ج (1)

 (.2/627)ج
 (.1/194، المعجـ الكسيط )جكآخركف مصطفى، ك (3/27الفراىيدم، العيف )ج (2)
 (.1/550مختار، مجمع المغة العربية المعاصرة )ج (3)
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بذؿ الباحث كؿ جيد، مف خبلؿ تعمقو كتفكره في اآليات القرآنية، الستخراج الآللئ 
كتقسيـ اآليات  كامبلن  ميبلن كاستنباط األىداؼ كالكصكؿ لممقاصد، كذلؾ بتحميؿ النص القرآني تح

إلى أجزاء، كالتعرؼ عمى األلفاظ الصعبة كالكقكؼ عمى المغة كالعمكـ كالحديث كأصكؿ الفقو 
 .كغيرىا

 

 .المطمب الثاني: متطمبات الدراسة التحميمية
الدراسة التحميمية لمسكر كاآليات ترتكز عمى مجمكعة مف األسس كالمبادئ كالتي نجمميا 

 :ليعمى النحك التا

"أف يتحمى بالتأني كالركية، فعميو أال يتسرع  حتى يحسف في دراستو كيقكييا، كيمـ بكؿ نافع  -1
ال يفيمو القارئ، فعميو أف يفصؿ كيبيف كيكضح كبلمو لكي  مفيد، كليحذر مف سرد سريعو 

 .(1)يفيـ"

قكاؿ الصحابة، أالقرآف ببالسنة النبكية، ك كالقرآف التفسير بالمأثكر كىك تفسير القرآف بالقرآف،  -2
التابعيف، كلمتفسير بالرأم المحمكد: كىذا التفسير الذم يعتمد عمى االجتياد أقكاؿ القرآف بك 

كاستنباط األحكاـ كالحكـ دكف أف يتعارض مع التفسير  الكريـ، كالعقؿ في فيـ آيات القرآف
 .(2)المأثكر

 .تحرم الصدؽ كالضبط في النقؿ: فبل يكتب كال يتكمـ إال عف تثبت -3

حسف الخمؽ كالتكاضع كالمعاممة الحسنة كالرفؽ بالناس، فيذا لو بالغ األىمية لبلنتفاع بيف   -4
 .العالـ كالمتعمـ

مؤثرة حتى تصؿ الغايات  ككتابةو  بصياغةو  ،ربط المقاصد كاألىداؼ بالكاقع قدر اإلمكاف -5
 .المرجكة كاألىداؼ المنشكدة مف اآليات

سباب النزكؿ، كالناسخ كالمنسكخ، كجمع القرآف أة عمكـ القرآف فيك يحتاج لمعرفة معرف -6
ؾ مما لد، كالمحكـ كالمتشابو، إلى غير ذطمؽ كالمقيمكترتيبو، كمعرفة المكي كالمدني، كال

لو صمة بالقرآف، كىي مف أىـ العمكـ التي ينبغي أف يعرفيا المفسر، بؿ إف عمكـ القرآف 

                                 
 (.340القطاف، مباحث في عمـك القرآف )ص (1)
 (.1/202ينظر: الذىبي، التفسير كالمفسركف )ج (2)
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 .(1)عنيا بحاؿ مف األحكاؿ بالنسبة لممفسر مفتاح لو، ال يمكف لممفسر االستغناء

كبيانيا في محاليا، كآراء المجتيديف  ،عمـ الفقو لمعرفة األحكاـ الشرعية العممية فيودراسة  -7
 .كاألحكط عنده فيو، كاألخذ بما ىك أقكل دليبلن 

: قاؿ رسكؿ ا حيث رة لآليات القرآنية كمكضحة ليا، العمـ باألحاديث النبكية المفس -8
 .(2) "قرآف ومثمو معوأال إني أوتيت ال"

ألف القرآف الكريـ نزؿ بمساف عربي مبيف، كشرح مفرداتو  ،العمـ بالمغة العربية كفنكنيا -9
 .لفاظو، كمعرفة عمـك الببلغةأب اعر ا  كمعانيو ك  ،كألفاظو كمدلكالتو

 .كبير في نفس صاحبيا ان ثر أألف ليا  ،صبلح العقيدة كسبلمتيا -10

 .كالبعد عف الذنكب كالمعاصي كالمنكرات كاآلثاـمع إخبلص النية ليا،  تقكل ا  -11

 

 
 

 

 

 

  

                                 
 (.1/13جقرآف )( ينظر: الزركشي، البرىاف في عمـك ال1)
: رقـ 28/410]ابف حنبؿ: مسند اإلماـ أحمد، مسند الشامييف/باب حديث المقداد بف معد يكرب الكندم، ( 2)

 [، الحديث صحيح، صححو محقؽ الكتاب شعيب األرنؤكط، نفس المرجع.17174الحديث 
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 المبحث الثالث
 تعريؼ عاـ بسورة األعراؼ

 

 .المطمب األوؿ: تسمية سورة األعراؼ وعدد آياتيا
فالتسمية كانت مكية ، كاف مع بداية النزكؿك سكرة األعراؼ مف السكر التي سميت قديمان، 

مف الكاضح أف حاديث كثيرة فييا أسماء لمسكر، ك أالصحابة المكييف قد رككا  المنشأ؛ ألفٌ 
تسميات السكر لو عبلقة بشيء مذككر في السكرة، كمنيا ما يككف مكضكعو مذككر في 

فاألعراؼ ىك االسـ الذم اشتيرت بو ىذه السكرة منذ عيد ، مف ذلؾ سكرة األعراؼك  ،(1)السكرة
: مىا  مىٍركىافى ركاه  كيؤيد ىذا ما فاسميا تكقيفي،  الرسكؿ  ٍيدي ٍبفي ثىاًبتو : قىاؿى ًلي زى ، قىاؿى كىـً ٍبًف اٍلحى

قىٍد رىأىٍيتي رىسيكؿى الم ًو  ًؿ كى اًر اٍلميفىص  ٍغًرًب ًبًقصى َيْقرَُأ ِفي اْلَمْغِرِب ِبُطوَلى » لىؾى تىٍقرىأي ًفي اٍلمى
 .(2)اُؼ َواأْلُْخَرى اأْلَْنَعاـُ َقاَؿ: ُقْمُت: َما ُطوَلى الطُّوَلَيْيِف؟ َقاَؿ: اأْلَْعرَ ، «الطُّوَلَيْيفِ 

أما االسـ التكفيقي لمسكرة فذكر مف عدة أحاديث كمف ىذه األسماء: الميثاؽ، الميقات، 
 المص كغيرىا.

 سبب التسمية:

ا  : ﴿ذلؾ في قكلو ك  ،باألعراؼ لذكر لفظ األعراؼ فييا سكرة األعراؼ  سميت ٍى ٓي بىيٍِى كى
ابه  اًؼ رًجى  ،ًخجى ٍغرى

ى
ى اٍْل كاألعراؼ: سكر مضركب بيف الجٌنة كالٌنار  ،[46األعراؼ:]﴾  اؿه كىلَعى
 لـ يذكرك  ،بذكر شأف أىؿ األعراؼ في اآلخرة كرة أيضان قد تفردت السٌ ك  يحكؿ بيف أىميما،

 في سكرة الحديد بمفظ )سكر( في قكلو  ، كقد جاء ذكر ليـبيذا المفظفي غيرىا مف السكر  
﴿ : ي ٔرو لىٌ ً بًصي ٓي ًبى ةىيٍِى ابي فىْضي ًّ اىٍػىذى َ كًتىًي ًٌ قي  ري ًْ ا ًّ الرىٌٍَمىثي كىاى ّي ًيي  ﴾   ةىابه ةىاًظِي
 .(3)[13الحديد: ]

                                 
 (170( ينظر: الطيار، المحرر في عمـك القرآف )ص1)
[، كالحديث 812: رقـ الحديث 1/215، قدر القراءة في المغرب/ الصبلة، : سنف أبي داكدأبك داكد] (2)

(، كالحديث عند البخارم دكف التصريح باسـ السكرة 3/395صححو األلباني كتابو صحيح أبي داكد )ج
 (.1/153( )ج764)ح

 (.8/220جابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ينظر: ( 3)
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 عدد آياتيا:و  ترتيب السورة

كعدد  ،السكرة السابعة  في ترتيب المصحؼ بعد األنعاـ كقبؿ األنفاؿ سكرة األعراؼ
ف، بعة عشرة ألؼ ككاحد كسبعك كفيا أر كمماتيا ثبلثة آالؼ  كثبلثمائة كأربعة كأربعكف كعدد حر 

 .(1)أما عدد آياتيا مئتاف كستة ك 
 

 .المطمب الثاني: مكاف وزماف نزوؿ السورة
ا يحدد الزماف ضبطن  آيةن  بضبط منازؿ القرآف آيةن   ╚ عمماء الصحابة كالتابعيف اعتنى لقد

رفة أسمكب ىذا الضبط عماد قكم في تاريخ التشريع يستند إليو الباحث في معكيعٌد كالمكاف، 
حيث كاف لمسمؼ الصالح عناية خاصة  ،الدعكة، كألكاف الخطاب، كالتدرج في األحكاـ كالتكاليؼ

كيعتبر ما نيقؿ عف الصحابة األصؿ بمكاف نزكؿ القرآف كزمانو، كمنو نشأ عمـ المكي كالمدني، 
 .(2)في معرفة المكي مف المدني مف السكر

، كقيؿ: (3) ت بمكة إال آيات، قيؿ: ثماف آياتكسكرة األعراؼ مف حيث الجممة مكية، نزل
قالو ابف عباس كالحسف كمجاىد سائر آياتيا مكية،  كأطمؽ البعض القكؿ بأف ،(4) خمس آيات

"كأخرج غير كاحد عف ابف عباس كابف الزبير أف  قاؿ األلكسي: ،(5) كعكرمة كعطاء كغيرىـ
 .(6) سكرة األعراؼ مكية كلـ يستثنيا شيئان"

آيات بضع  كعمى قكؿ آخر ،عمى قكؿ مكية كمياسكرة األعراؼ  أف    :لقوؿوخالصة ا
 منيا.

 

 

 

                                 
 (.2/213الشككاني، فتح القدير )ج( ينظر: 1)
 (.112الطيار، المحرر في عمـك القرآف )ص ينظر:  (2)
 (.7/160القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )جينظر:   (3)
 (.2/213ينظر: البغكم، معالـ التنزيؿ )ج (4)
 (.3/125السيكطي، الدر المنثكر في التفسير المأثكر )ج؛ ك (4/266ينظر: أبك حياف، البحر المحيط )ج  (5)
 (.8/74ح المعاني )جاأللكسي، رك  (6)
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 .المطمب الثالث: محور السورة وخطوطيا الرئيسة
كىي أكؿ سكرة عرضت قصص الرسؿ كاألنبياء  ،سكرة األعراؼ مف أطكؿ السكر المكية

، مف تكحيد ا بالتفصيؿ، كميمتيا ميمة السكر المكية تقرير أصكؿ الدعكة اإلسبلمية 
آدـ كزكجو حكاء ، كتقرير الكحي كالرسالة، كحاصمو أف مكضكع السكرة يدكر حكؿ تاريخ الناس

كذرارييما تجاه ما يجب عمييـ مف اتباع ما أنزؿ إلييـ مف ربيـ، كما يحـر عمييـ مف اتباع 
ذكركف عبر التاريخ ما يت ، كبياف ما أثبتو الكاقع مف أف الناس قميبلن تعالى ا دكف أكلياء مف
 .(1)البشرم

فيي تعرضيا في آياتيا األكلى ثـ  ،كسكرة األعراؼ تعالج  تمؾ القضية بأسمكب رائد
تمضي بقيتيا تقدـ مؤثرات مكقظة لمقمب، منيرة لمركح، مثيرة لمتأمؿ كالتدبر كما تقدـ أدلة 

 ،نساف كأطكارهمعركضة في صفحة الككف كمشاىده، كفي نشأة اإل ،كبراىيف عمى تمؾ القضية
 ،كفي مشاىد مف اليكـ اآلخر حافمة بالحياة كالحركة في مصارع الغابريف كآثارىـ الناطقة بالعبرة

إلى  لمنفكس المؤمنة في خشكعيا كتطمعان  لمف يسمع ليا كيتدبر منطقيا! كذلؾ تبيف السكرة صكران 
ككأنيا كاقع  ،ىؤالء كىؤالءلمجزاء الذم يتمقاه  كتعرض صكران  ،كلمنفكس في عنادىا كلجاجيا، ربيا

قد قص في ىذه السكرة قصص   اإف ف يشيده كؿ قارئ ليذا القرآف، مشيكد حاضر لمعيا
ة، مركرنا  بنكح كما أنيا تتحدث عف العقيدة اإلسبلمي، الكفار الذيف كذبكا الرسؿ كآذكىـ كعذبكىـ

و، كىي أنمكذج آخر مف لقي مف قكم بمكسى كما  كانتياءن  عليهما السالم كىكد كلكط كشعيب
 ثبتليكقظيا، كي الكريـ نماذج الخطاب القرآني لمقمب البشرم بالعقيدة الضخمة التي جاء القرآف

كاالعتقاد بالبعث كالقيامة كالحساب  في القمكب عقيدة اإلقرار با كالتصديؽ برسالة محمد 
  .(2)كالجزاء 

 

 

                                 
 (.4/39ينظر: الميداني، معارج التفكر كدقائؽ التدبر )ج (1)
 (.5/2802ينظر: قطب، في ظبلؿ القرآف )ج (2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصؿ األوؿ
صد وأىداؼ الربع الدراسة التحميمية لمقا

 األوؿ مف الحزب السابع عشر
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 المبحث األوؿ:
  (93-88المقاصد واألىداؼ لسورة األعراؼ اآليات )

 وموقفيـ مف دعوتو( )قوـ شعيب 
 

 .ألشراؼ قومو، وتوكمو عمى ا المطمب األوؿ: محاورة شعيب 

ٍٔ ﴿ قاؿ تعالى: ٍَ كى ًٌ كا  ي َى اٍشخىٍهَبى َ ً  اَّلَّ
ي ٍىَلى ٍ ٔا كىاؿى ال ِي ٌى ى َى آ َ ً يٍبي كىاَّلَّ ػى َِّمى َىا شي يٍخرًجى ًّ ْلى ًٌ

ٔديفَّ ًِف ًميَّخًِىا كى  ىػي ٍك َلى
ى
ٍَ كىٍريىتًِىا أ ًٌ ػىمى  ْى ٌى ًْ ًر َِّا َكى ٍٔ ني ى ل كى

ى
ًذةنا إًٍف  ،اؿى أ ً نى ى اَللَّ يٍِىا لَعى ى كىًد اٍيَتى

ٌى  ا كى ٓى ٍِ ًٌ ي  َّاُىا اَللَّ َىٍػدى إًٍذ َنى  ًٍ ٍدُىا ًِف ًميَّخًلي ي غي اءى اَللَّ ىشى ٍف ي
ى
ا إًلَّ أ ٓى ٔدى ًيي ٍف نىػي

ى
ىا أ ٔفي ْلى ا َىلي

ِىا ةًاٍلى  ًٌ ٍٔ ى كى ٍْ بى ىا كى بَِّىا اٍيخىٍح ةىيٍِِى ٍِىا رى َّكَّ ٔى ً حى ى اَللَّ ا لَعى ٍن ءو ًغيٍ ٍ َّ َشى بُِّىا ُكي بُِّىا كىًشعى رى ي رى ٍْ ٍُجى خى
ى
قه كىأ

ْى  اًِتً  .[89-88]األعراؼ  ﴾اىٍفى

كأشراؼ قكمو،   ب سنتحدث عف طبيعة الحكار  الذم دار بيف شعيبفي ىذا المطم
كالتخمص مف الفساد كاإلفساد، كقابمكا ىذه الدعكة ، كحده تعالى حيث دعاىـ إلى عبادة ا

 .بالعناد كاالستكبار

 أواًل: المفردات المغوية: 

اؼ مف الناس؛ ألٌنيـ المؿء: اسـ لممقدار الذم يمؤل؛ كمنو اشتؽ المؤل: كىـ األشر  ﴿المأل﴾  -
ممئكا كرمنا 
(1).  

األشراؼ الذيف يممؤكف مجمسيـ إذا جمسكا، كالعيف إذا نيًظر المأل: أّف  (2) وأفاد الجزائري
 .(3) إلييـ

                                 
 (.5/290األزىرم، تيذيب المغة )جك (؛ 346/ 5جابف فارس، مقاييس المغة )ينظر: ( 1)
في قرية ليرة جنكب ببلد الجزائر عاـ  ىك: جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر أبك بكر الجزائرم، كلد (2)

ـ، كفي بمدتو نشأ كتمقى عمكمو األكلية، كبدأ بحفظ القرآف الكريـ كبعض المتكف في المغة كالفقو 1921
المالكي، كما عمؿ مدرسان في بعض مدارس كزارة المعارؼ ، كفي دار الحديث في المدينة المنكرة ، 

ينظر:  ىػ كاف مف أكائؿ أساتذتيا كالمدرسيف فييا.1380عاـ  كعندما فتحت الجامعة اإلسبلمية أبكابيا
 (.353القرعاني، سمـ الكصكؿ إلى تراجـ عمماء مدينة الرسكؿ )ص 

 (.2/203ينظر: الجزائرم، أيسر التفاسير )ج( 3)
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ًّ اٍلىقي ﴾: المٌمة مف: أمممت الكتاب، قاؿ تعالى: ﴿في ممتنا﴿ - يىيٍ ًم غى ًيًو اَّلَّ ٍٍ ٍِلي ﴾ كى
عمى لساف األنبياء ليتكٌصمكا بو إلى  ، تعالى لعباده[، كىك اسـ لما شرع ا282]البقرة:

الذم تسند  أٌف المٌمة ال تضاؼ إاٌل إلى الٌنبٌي  :، كالفرؽ بينيا كبيف الٌديفتعالى جكار ا
ًى إليو، نحك: ﴿ ي ًْ ٔا ًميَّثى إًةٍرا  .(1) [95﴾ ]آؿ عمراف:فىاحًَّتػي

القكؿ أم: اختمقو، كاد عاه، ككذ ب فيو، ككذا ﴾: الفرية: االختبلؽ، ييقاؿ: افترل قد افترينا﴿ -
 .(2)غير الحؽب القكؿ عمى ا

﴾: القرية مكاف اجتماع الناس، كىي مأخكذة مف قرل الماء، يقاؿ: قريت الماءى ِمْف َقْرَيِتَنا﴿ -
في الحكًض ًإذا جمعتو فيو، كالتقرم: االجتماع، كسمِّيٍت القرية قريةن الجتماع الناس فييا، 

ةي أـ القرل، ألف أىؿ القرىل يؤمكنيا كيقصدكنيا كمكى 
(3). 

 :ثانيًا: التفسير اإلجمالي

 تيـكمو، ىذه المحاكرة كانت بعد دعك ألشراؼ ق تضمنت اآليات السابقة محاكرة شعيب 
كحده، كالكفاء بالكيؿ كالميزاف، كترؾ الفساد في األرض، فإف زعماء القـك  لعبادة الٌمو 

ماف با كرسمو ىٌددكا شعيبنا كجماعة المؤمنيف معو بالٌطرد مف الببلد، أك المتكٌبريف عف اإلي
أتجبركننا عمى ذلؾ،  بالعكدة مكرىيف إلى مٌمة الكثنية التي عمييا القكـ، قاؿ ليـ شعيب 

: إن ا إذا رفضو التٌاـ العكدة إلى مٌمة الكفر قائبلن  فقالكا بكؿ تبجح كعناد نعـ، ثـ أعمف شعيب 
في  إلى مٌمتكـ كاتٌبعنا دينكـ القائـ عمى الٌشرؾ، فقد كقعنا في الفرية العظيمة عمى الٌمورجعنا 

مف تمؾ المٌمة الباطمة، كىدانا إلى مٌمة التكحيد   ، بعد أف نجانا الٌمو جعؿ الشركاء معو أندادان 
قكمو لما عمى  إليماننا الكامؿ أننا عمى الحؽ كالصكاب، ثـ دعا شعيب   ؛كطريؽ االستقامة

يئس منيـ فقاؿ: رٌبنا احكـ بيننا كبيف قكمنا بالحؽ، كأنت العادؿ الذم ال يظمـ عندؾ أحد، تحكـ 
حاطة كعممان  بالحؽ في كؿ نزاع كبيف كؿ محؽ كمبطؿ، كأنت خير الحاكميف عدالن   .(4)كنزاىة كا 

َرب َنا اْفَتْح َبْيَننا ﴿﴾ في أف يثبتنا عمى دينو كيخمصنا مف الظالميف، َعَمى الم ِو َتَوك ْمنا﴿ 

                                 
 (.373 ص( ينظر: األصفياني، غريب القرآف )1)
 (.5/322األزىرم، تيذيب المغة )جينظر: ( 2)
عرابو )جالزجينظر: ( 3)  (.9/5الزحيمي، التفسير المنير)جك (؛ 2/359اج، معاني القرآف كا 
 (9/5( ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج4)
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ىي ، كالفتاحة بيف عباده القاضيىك الحاكـ اح احكـ بيننا كبينيـ، كالفتك ﴾ َوَبْيَف َقْوِمنا ِباْلَحؽ  
كيتميز المحؽ ، أظير أمرنا حتى ينكشؼ ما بيننا كبينيـم ، أكالتي تفصؿ بيف الناس الحككمة

ٍيري اٍلفاًتًحيفى عمى الم  .(1)عنييف مف المبطؿ، كىأىٍنتى خى
كقد جرت عادة القرآف الكريـ استخداـ األساليب التي مف شأنيا ترسيخ اإليماف، كىداية 

كيعتبر أسمكب الحكار مف جممة األساليب التي استخدميا القرآف الكريـ في دعكة األقكاـ  العقؿ،
الكفر مف  إلى ا، حتى يرسخ اإليماف في قمب المتمقي بالحجة كالبرىاف، كيذىب الشؾ، كرسائب

قكمو مثاؿن عمى ذلؾ، كفي ىذا  عمى بصيرة، كما تقدـ مف محاكرة شعيبان  هلالج لج قمبو، فيعبد ا
 .األسمكب احتراـ لكرامة اإلنساف الذم يجب أف يككف عمى بينة كنكر كحجة كاضحة ال لبس فييا

 ت:ثالثًا: القراءا
﴾، كقرأ الباقكف وَقاَؿ اْلَمأَلُ ك قبؿ قاؿ ﴿﴾ قرأ ابف عامر كحده بزيادة كاَقاَؿ اْلَمأَلُ قكلو تعالى: ﴿

 .(2)﴾ بغير كاك َقاَؿ اْلَمأَلُ ﴿
: عمى العطؼ كذلؾ لمعطؼ عمى ما قبمو، كىذه القراءة مكافقة ووجو قراءتيا بزيادة الواو

 .لرسـ المصحؼ الشامي
لرسـ بقٌية كىذه القراءة مكافقة  .: عمى االبتداء، اكتفاء بالربط المعنكمووجو قراءتيا بغير واو

 .(3)المصاحؼ 
 رابعًا: المناسبة:

صبلح ما أفسدكه، كاف جكابيـ  ،كحده هلالج لجقكمو لمحؽ كعبادة ا   بعد أف دعا شعيب كا 
جكاب المفحـ عف الحجة، الصائر إلى الشدة، المزدىي بالقكة، المتكقع أف   عف حجة شعيب

خشية ظيكر دعكتو بيف ؛ ىـيكثر معاندكه، فمذلؾ عدلكا إلى إقصاء شعيب كأتباعو عف ببلد
ٔا  قكميـ، كبث أتباعو دعكتو بيف الناس، فمذلؾ قالكا: ﴿ ِي ٌى ى َى آ َ ً يٍبي كىاَّلَّ ػى َِّمى َىا شي يٍخرًجى ْلى

ٔديفَّ ًِف ًميَّخًِىا  ىػي ٍك َلى
ى
ٍَ كىٍريىتًِىا أ ًٌ ػىمى   .(4)﴾ٌى

 

                                 
 (.2/23البيضاكم، أنكار التنزيؿ )ج؛ ك (1/531( ينظر: السمرقندم، بحر العمـك )ج1)
 (.210( ينظر: ابف ميراف، المبسكط في القراءات العشر )ص 2)
المحيسف، اليادم شرح طيبة النشر في ك  ؛(158الحجة في القراءات السبع )صف خالكيو، اب( ينظر: 3)

 (.241/ 2القراءات العشر )ج
 (.9/5( ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج4)
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 خامسًا: البالغة:

ٔا ٌػم: ﴿قولو تعالى - ِ جار عمى طريقة خطاب ﴾: أسمكب نداء َا شػيب كاَّلََ ٌآ

ًِت  ﴿ قكؿ آزر خطابنا إلبراىيـ  هلالج لج الغضب، كما حكى ا ٓى ً ٍَ آل ُجى عى
ى
رىاًغبه أ

ى
كىاؿى أ

ًي  ي ًْ ا  .(1)[46﴾ ]مريـ: َىا إًةٍرى

، كأٌنو قيؿ: فماذا كاف رد قكـ بيانيان  ﴾: جممة مستأنفة استئنافان قاؿ المأل: ﴿وقولو تعالى  -
 .(2)إلخ ...ب: قاؿ المؤل شعيب عمى نصائحو ليـ؟ فكاف الجكا

ستفياـ، كالكاك كاك الحاؿ، تقديره: أتعيدكننا في ﴾ "اليمزة لبلأولو كنا كارىيف: ﴿وقولو تعالى -
 .(4)فاليمزة إلنكار الكقكع كنفيو، ألف العقائد اختيارية كليست اجبارية ،(3)ممتكـ في حاؿ كراىتنا"

حدىما: أف تككف بمعنى صار، ﴾ عاد ليا استعماالف، أوقولو: ﴿أو لتعودف في ممتنا -
 .(5)كالثاني: بمعنى رجع إلى ما كاف عميو

 ﴾ كتظير الببلغة فييا مف كجييف:َعَمى ا َتَوك ْمَناقكلو: ﴿ -

َعَميو ﴾ كلـ يقؿ )َعَمى ا﴾ مبالغة في التضرع، فقاؿ ﴿ا: أظير االسـ الجميؿ ﴿األوؿ
 .(َتَوك ْمَنا

 .(6)فادة الحصر: قٌدـ الجار كالمجركر إلً والثاني

﴾ "استئناؼ بياني كأنو قيؿ، فماذا قالكا بعد سماعيـ ىذه المكاعظ مف مف قومو: ﴿قولو -
 ."(7) شعيب

نكـ إذاً )البلـ( مكطئة لمقسـ، قولو: ﴿لئف اتبعتـ﴾  -  .(8)جكاب القسـ لخاسروف﴾ ﴿وا 

                                 
 بتصرؼ يسير. (9/5)جابف عاشكر، التحرير كالتنكير  (1)
 (. 5/324( ينظر: طنطاكم، التفسير الكسيط )ج2)
 (.2/129جاؼ )( الزمخشرم، الكش3)
 (.5/323( ينظر: طنطاكم، التفسير الكسيط )ج4)
 (.5/112ج( ينظر: أبك حياف، البحر المحيط )5)
 (.425/ 1صفكة التفاسير )ج ،الصابكنيينظر: ( 6)
 (.4/409جنكجي، فتح البياف في مقاصد القرآف )ق( ال7)
 (. 9/13( ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج8)
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 :سادسًا: األىداؼ والمقاصد

الخصاؿ البشرية كمف الرذائؿ التي ال  االستكبار سبب االنتكاسات، كىك مف أقبح  كأدنى -1
ينبغي لممسمـ أف يتصؼ بيا، كىي صفة مبلزمة لمكفار كالمنافقيف كالمنكريف لدعكة الرسؿ 

 .في كؿ زماف كمكاف

أىؿ الكفر يساكمكف المستضعفيف مف المؤمنيف، فإٌما اإلخراج مف الكطف، كالٌنفي مف  -2
ييدرؾ أف ىذا منيج أىؿ الباطؿ في صراعيـ مع الببلد، أك اتباع ممتيـ الزائفة، كالمتأمؿ 

: قىاؿى رىسيكؿي الم ًو  أىؿ الحؽ، كقد تعٌرض لمثمو خير البشرية ، قىاؿى  ، فعىٍف اٍبًف عىب اسو
، َوَلْواَل َأف  َقْوِمي َأْخَرُجوِني ِمْنِؾ َما َسَكْنُت »ًلمىك ةى:  ما َأْطَيَبِؾ ِمْف َبَمٍد، َوَأَحب ِؾ ِإَلي 

 .(1)«َرؾِ َغيْ 

متخمص مف أىؿ اإليماف، كمف يدعك إلى الحؽ، كزماننا شاىد لأسمكب قديـ حديث  فيك
عمى ذلؾ كقد أخرج المسممكف مف بكرما، ككذا الكاليات المتحدة األمريكية كغيرىا مف بمداف 

 .الكفر، كال جـر  إال أف ىكيتيـ اإلسبلـ

لى الحكمة كالكياسة في اتصاليـ إف ميمة الرسؿ أشٌؽ كأكثر حاجة إلى الرفؽ كالم -3 بلطفة، كا 
، إف كاف فييـ بقٌية مف بأقكاميـ، كفى تأٌلفيـ كاستئناسيـ، حتى يسمعكا ليـ، كيقبمكا منيـ

بهمى : ﴿ثارة مف عقؿ كفى ىذا يقكؿ ا تعالى لنبٌيو الكريـأخير، أك  ًبيًو رى اٍدعي إىًل شى
ِىًث كى  ًث اٍلىصى ًٍٔغظى ٍى ٍ ال ًث كى ٍى َي ةًاٍلًٍه ٍخصى

ى
ًٍ ةًاىًَِّت ًِهى أ ٓي ٍ  .(2)[ 125النحؿ:﴾ ]جاًدل

ليو نستند في أف يثبتنا عمى  حسف التككؿ عمى ا دائمان  -5 كفي كؿ أمكرنا، كأف نعتمد عميو، كا 
 .(3)كيتـ عمينا نعمتو كيعصمنا مف نقمتو ، اإليماف كيحكؿ بيننا كبيف الكفر كأىمو

ًسعى كيؿ  شىٍيءو -6 ًعٍممان فيك سبحانو يعمـ كؿ حكمة كمصمحة كمشيئتو عمى  أٌف ا تعالى كى
إشارة إلى عدـ األمف مف مكر ا سبحانو  هكمة فكؿ ما يقع مشتمؿ عمييا، كىذمكجب الح

فإنو ال يأمف مكر ا إال القكـ الكافركف، كفيو مف االنقطاع إلى ا تعالى ما ال يخفى، 

                                 
]حكـ األلباني[ : صحيح، المشكاة  [46/3926، باب في فضؿ مكة/ المناقب: الترمذم نفس]الترمذم، ( 1)

 (.2724ص)
 (.5/430ج( الخطيب، التفسير القرآني لمقرآف )2)
 (.2/409جنكجي، فتح البياف في مقاصد القرآف )ق( ينظر: ال3)
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إظيار العجز ىك فإف التككؿ عميو سبحانو  ﴾َتَوك ْمناَعَمى الم ِو ﴿كيؤكد ذلؾ قكلو تعالى: 
 .(1)كاالعتماد عميو جؿ شأنو

كىك الذم يثبت عباده ، ا تعالى كحده ىك الذم ينجي مف فتف الزيغ كالضبلؿ كاالنحراؼ  -7
 .المؤمنيف

الدعاء منيج المؤمنيف كالمصمحيف، كىك السند الذم يرتكز عميو أىؿ الحؽ في أعماليـ، -8
 .ألنبياء كالدعاة في دعكتيـكا

 

 .التيديد والوعيد منيج الكفار في مواجية الحؽ المطمب الثاني:

ًٍ ﴿ :ا قاؿ  َِّتىٍػخي ًِئً ا
ًّ ىى ًٌ ٍٔ َ كى ًٌ كا  ري فى َى كى َ ً  اَّلَّ

ي ٍىَلى ٍ كىاؿى ال  كى
ٔا ًِف  ٍضتىدي

ى ثي فْى ًي الرٍَّجفى ٓي ٍِ ذى خى
ى * فْى كفى ىاًِسي ًٍ إًذنا َّلَّ يٍتنا إًَُّلي ػى َى شي َ ً ْى * اَّلَّ ًٍ اذً ًٍ جى ًْ  دىاًر

ٓي  ٍِ َٰ عى َّلَّ ٔى خى َى * يى ي ىاًِسً ًي اٍَّل ْي ٔا  ُي يٍتنا َكى ػى ٔا شي ةي ذَّ َى نى َ ً ا اَّلَّ ٓى ٍٔا ًيي ٍغِى ًٍ يى ف ىَّ
ى
ْ يٍتنا نى ػى ٔا شي ةي ذَّ ًٍ نى

 َٰ ى َٰ لَعى يٍفى آَسى ًٍ فىهى ٍدجي ىىلي ُىطى ًت رىِّبه كى الى ًٍ رًشى ةٍيىٍغخيلي
ى
ٍد أ ـً ىىلى ٍٔ كىاؿى َىا كى فًًريَكى ـو َكى ٍٔ ﴾  كى

 .[93-90]األعراؼ 

دعكة شعيب، كاتياـ مف بمى محاربة المؤل مف الذيف كفركا نتعرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب ع
 كاف ليـ بالمرصاد. يتبع الدعكة بالخسراف، لكف ا 

 

 أواًل: المفردات المغوية:

ـْ َيْغَنْوا ِفيَيا﴿ - ، يقاؿ: ال يغني فبلف غناء فبلف، أم ال ﴾ الغنى أصؿه يدؿ عمى الكفايةَكَأْف َل
 .(2)يكفي كفايتو، كغني القـك في دارىـ: إذا طاؿ مقاميـ فييا، كاستغنكا بيا 

كالمراد أنيـ كأف لـ ييقيمكا فييا قط، حتى قيؿ: مف كاف يرل قيراىـ بعد إىبلكـ ظف أنو لـ 
 .(3)يكف ىناؾ أحد لشدة خكائيا 

 

                                 
 (.5/4جاأللكسي، ركح المعاني )ينظر: ( 1)
 (.8/175جاألزىرم، تيذيب المغة )ك (؛ 8/175جمغة )( ينظر: ابف فارس، مقاييس ال2)
 (.1/531ج( ينظر، السمرقندم، بحر العمـك )3)
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يا اإًلنساف، كأصؿ الٌرجؼ االضطراب الشديد، يقاؿ: رجؼ ﴾ الطامة التي يرجؼ لالرجفة﴿ -
 .(1)شىًديدنا، كىك أشٌد مف الزلزلة ًإذا اٍضطربى اضطرابان  كرجفانان  الش ٍيء يرجؼ رجكفان 

ك"الر جفةي: كؿُّ عذابو أينزؿ فأخذ قكمان فيك رىجفةه كصيحةه كصاعقةه"
(2). 

 .(3)كما يحترؽ الجراد" كقاؿ ابف عباس كغيره: "رجفت بيـ األرض فاحترقكا 

 .(4)﴾ األسى: الحزف الشديد، يقاؿ: آسىى ييؤاسي، كيكاسي، ًإيساءن آسىاه: أىحزنوفكيؼ آسى﴿ -

درهجاثميف﴿ - ﴾ الجثـ: لزكـ المكاف دكف أدنى حراؾ، كقيؿ: ىيكى أىف ييمقى المرء عمى صى
(5). 

، كىذا كناية عف (6)ليـ  كالمعنى: أنيـ كانكا أجسادنا ىامدة ميٍمقاة  عمى األرض ال حراؾ
 .مكتيـ

 ثانيًا: التفسير اإلجمالي:

عٌما قالتو الجماعة الكافرة الجاحدة، كما ىـ فيو مف الضبلؿ كما جبمت عميو  أخبر اي 
﴾ كالخسراف ف اتبعتـ شعيبا إنكـ إذا لخاسركفلئؽ كليذا أقسمكا كقالكا ﴿قمكبيـ مف المخالفة لمح

ف مغبكنكف، كقيؿ ىالككف  فميذا عقبو بقكلو ﴿فأخذتيـ الرجفة ذىاب رأس الماؿ، كقيؿ خاسرك 
 فأصبحكا في دارىـ جاثميف﴾ كأخبر تعالى ىنا أنيـ أخذتيـ الرجفة، كذلؾ كما أرجفكا شعيبان 
كأصحابو كتكعدكىـ بالجبلء، ثـ جاءتيـ صيحة مف السماء كرجفة مف األرض شديدة مف أسفؿ 

أم ميتيف  ،مدت األجساـ فأصبحكا في دارىـ جاثميفمنيـ، فزىقت األركاح كفاضت النفكس كخ
ثـ قاؿ تعالى:﴿ كأف لـ يغنكا فييا﴾ أم كأنيـ لما أصابتيـ النقمة لـ يقيمكا ، ممقيف عمى كجكىيـ

كأتباعو منيا، ثـ قاؿ تعالى مقاببل لقيميـ ﴿الذيف كذبكا    بديارىـ التي أرادكا إجبلء شعيب
بعد ما أصابيـ مف العذاب كالنقمة  ى عنيـ شعيب شعيبا كانكا ىـ الخاسريف﴾ أم فتكل

                                 
= (؛ 1/249جالعسكرم، أبك ىبلؿ، معجـ الفركؽ المغكية )ك (؛ 1/462ج( ينظر: ابف دريد، جميرة المغة )1)

 (.422صفكة التفاسير )ص  ،الصابكنيك 
 (109/ 6ج( الفراىيدم، العيف )2)
 (.3/258جالبغكم، معالـ التنزيؿ ) ( ينظر:3)
الكشاؼ، الزمخشرم ك (؛ 2/429ج( ينظر: ابف عطية، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز )4)

 (.2/131)ج
 (.7/374جابف سيده، المحكـ المحيط )ينظر: ( 5)
 (.2/131الكشاؼ، الزمخشرم )جينظر: ( 6)
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كالنكاؿ، كقاؿ مقرعنا كمكبخان ليـ، يا قكـ لقد أديت إليكـ ما أرسمت بو فبل آسؼ عميكـ كقد كفرتـ 
 .(1)بما جئتكـ بو فميذا قاؿ ﴿فكيؼ آسى عمى قـك كافريف﴾ 

ؽ، كلؤلنبياء عمى كجو كىذه اآليات الكريمة تكقفنا عمى حقيقة الكفار في معاداتيـ ألىؿ الح
الخصكص، كالتحذير مف اتباعيـ كالتشكيؾ في ما جاءكا بو مف عند ا تعالى مف البينات 

إال أنمكذج في ىذه اآليات البينات، فالقرآف الكريـ تحدث عف  كاليدل، كما قصة شعيب 
لكاف العذاب مف األنبياء كالمرسميف، كما القكه مف التكذيب كالطرد كاالستيزاء كالتنكيؿ كأ بعض

أىؿ الزيغ كالضبلؿ، بيدؼ تشكيو الرسالة، كمنع إقامة الديف، لكف في المقابؿ نرل أف ا تعالى 
نحرىـ، فنصر دينو كدعكتو كأنبيائو، كثبت الصالحيف كأىؿ  ىكرد كيدىـ إل، أفشؿ مخططاتيـ

عد القمة كثرة، الحؽ بعد صبرىـ عمى الببلء، كأبدليـ بعد الخكؼ أمنا، كبعد الضيؽ سعة، كب
 .كقصـ ظير المتكبريف كالمنافقيف كشتت شمميـ، ككسر شككتيـ

 : المناسبة:ثالثاً 

خراج  قكمو مف قريتيـ ظممان ، دعكتو كاالستكبار عميو برفض  لـ يكتًؼ قكـ شعيب  كا 
كا عمى كفرىـ كتيديدىـ ألىؿ الحؽ بالخسراف كتخذيميـ عف طريؽ االستقامة،  كعدكانان، بؿ أصر 

اسبة اآليات بما قبميا نتيجة حتمية ألىؿ الحؽ، كعكسية ألىؿ الباطؿ، حيث أف قكـ شعيب فمن
 .كتكعدكىـ بالجبلء أخذتيـ الرجفة )أم الزلزلة( كما أرجفكا أصحاب شعيب 

 : البالغة:رابعاً 

عطفت جممة: كقاؿ المؤل كلـ تفصؿ كما فصمت التي قبميا ﴿وقاؿ المأل الذيف كفروا﴾  -
كرة المقتضية، كذكر المؤل ىنا إظياران  لبعد المعاد، ككصؼ المؤل بالمكصكؿ النتياء المحا

دكف أف يكتفي بحرؼ التعريؼ المقتضي أف المؤل الثاني ىك المؤل المذككر قبمو، لقصد 
 .(2)زيادة ذـ المؤل بكصؼ الكفر، كما ذـ فيما سبؽ بكصؼ االستكبار

 .(3)فة إياىـ عقب قكليـ لقكميـ ما قالكا﴾ الفاء ىنا لمتعقيب، أم: كاف أخذ الرجفأخذتيـ﴿ -

                                 
، الزمخشرم(، 3/24البيضاكم، أنكار التنزيؿ )جك  ؛(3/402جظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ني (1)

 (.2/131)ج الكشاؼ
 (.9/12ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج (2)
 .9/13ج المرجع السابؽينظر:  (3)
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﴾ ىذه الجممة مستأنفة متضمنة لبياف خسراف القـك الذيف كذبوا شعيبًا كانوا ىـ الخاسريف﴿ -
عادة المكصكؿ كالصمة كما ىي لزيادة التقرير كاإليذاف بأف ما ذكر في حيز  المكذبيف، كا 

 .(1)الصمة ىك الذم استكجب العقكبتيف

ـُ اْلَخاِسِريفَ ال ِذيَف َكذ بُ  ﴿ - ـْ َيْغَنْوا ِفيَيا ال ِذيَف َكذ ُبوا ُشَعْيًبا َكاُنوا ُى ﴾ "التكرير وا ُشَعْيًبا َكَأف ل 
يقاظ السامعيف، كىـ مشركك العرب، ليتقكا عاقبة أمثاليـ في الشرؾ  ىنا يفيد التعديد كا 

 .(2)كالتكذيب عمى طريقة التعريض" 

 : األىداؼ والمقاصد:خامساً 

 .ؿ الناس، كتثبيط أىؿ الحؽ عف اتباع األنبياء، ىك منيج الطغاةتخذي-1

 .(3)"ثمرة الصبر كالثبات النصر العاجؿ أك اآلجؿ"-2

ككما فعؿ صالح  ،بأىؿ القميب "مشركعية تكبيخ الظالميف بعد ىبلكيـ كما فعؿ رسكؿ ا -3
 .(4)كشعيب عمييما السبلـ" 

 .مية قرآنيةنياية الظمـ كالطغياف كعد رباني، كحت-4

ىذه اآليات سمكل لمضعفاء كالمظمكميف مف المؤمنيف المشرديف في األرض، كرسالة طمأنينة -5
العاقبة  ألف   ؛كبمسـ شافي لممعذبيف مف أىؿ الحؽ في زماننا، مزيدان مف الثبات كالصبر

 .ستككف لكـ

 .(5)منتصراالصطفاؼ مع مككب اإليماف في رحمتو الطكيمة ميما كاف الثمف ألف الحؽ -6

لو، ألف ذلؾ مصيبة أعظـ مف مصيبتو،  عمى كؿ ظالـ أال يغتر بنفسو، كال بإمبلء ا -7
ألف الظالـ الذم يعاقب عاجبلن، ربما يعتبر كيتعظ فيترؾ الظمـ، لكف الظالـ الذم أممى 

ا كالعياذ با، فيؤخذه  -كاكتسب آثامان كظممان متكاصبلن، ازدادت عقكبتو كغضب ا عميو
  .أخذه لـ يفمتو إذا عمى حيف غرة، حتى

 
                                 

 (. 4/413جنكجي، فتح البياف في مقاصد القرآف )قً ينظر: ال (1)
 (.9/12ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج (2)
 (.2/205يسر التفاسير )جالجزائرم، أ (3)
 .2/205ج، المرجع السابؽ (4)
 (.1305-3/1300( ينظر: قطب، في ظبلؿ القرآف )ج5)
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لظالميف فيك عظيـ شديد إف حؿ بالطغاة كا ألف غضبو كانتقامو  ؛إف ا يميؿ كال ييمؿ-8
ثه ﴿: قاؿ قاىر  ٍى ً ال ًِهى اى رىل كى ذى اىٍلي خى

ى
بهمى إًذىا أ ٍخذي رى

ى
لًمى أ ذى كى ًدَده  كى ًه شى ًِل

ى
قي أ ٍخذى

ى
﴾ إًفَّ أ

 [102]ىكد: 

في خمقو ال تتغير كال تتبدؿ لقكلو تعالى  سير كفؽ ميزاف رباني دقيؽ، كسنف ا الككف ي-9
ًٔيالن  ﴿ ٍ ِىًٌث اَللىه ِتى دى لًصي ً

ٍَ َتى ىى ِىتًٍدَالن كى ِىًٌث اَللىه  دى لًصي ً
ٍَ َتى ، فإف الباطؿ [43فاطر: ]﴾  فىيى

ف الحؽ ميما انكمش فيك منتصر، ألف دكلة الباطؿ ساعة  ميما انتفش فيك زاىؽ كزائؿ، كا 
 .كدكلة الحؽ إلى قياـ الساعة

  



 

 

33 

 : المبحث الثاني
 .(95-94المقاصد واألىداؼ لسورة األعراؼ اآليات )

 .)سنة ا في التضييؽ والتوسعة قبؿ اىالؾ األمـ(
 

 .المطمب األوؿ: البأساء والضراء طريؽ إلرشاد ا تعالى لمناس

يٍِىا ًِف كىٍريى ﴿ قاؿ تعالى:  رٍشى
ى
ا أ ٌى ًٍ كى ٓي يَّ اًء ىىػى َّ اًء كىالْضَّ شى

ٍ
ىْ ٍْ ا ةًا ٓى يى ٍْ ى

ٍذُىا أ خى
ى
ٍَ ُىًِبٍّ إًل أ ًٌ ثو 

ٔفى  َّغي   .[94﴾ ]األعراؼ:َىْضَّ

نتعرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب عمى سنة ا في الظالميف كالمنكريف لدعكتو، كالتي اقتضت 
ؾ كالضبلؿ، كيعكدكا أف يذيقيـ بؤس العيش، كضيؽ الحاؿ، لينزجركا عما كانكا عميو مف الشر 

 .إلى رشدىـ بالتكبة كاإلقبلع عف كفرىـ
 

 أواًل: المفردات المغوية:

المبتمى، كتطمؽ البأساء عمى كؿ ما ، والبائس: شدة الفقر، كىي ضد الٌنعماء﴿البأساء﴾  -
 .(1)ناؿ القـك مف شدة في أمكاليـ أك أنفسيـ

 .(2) الضرُّ كالمرض، كالقحط كسكء الحاؿ كأشباه ذلؾ ﴿الضراء﴾ -
التضرع: التذلؿ كاالبتياؿ، كالمراد إظيار الحاجة  إلى ا ﴿يضر عوف﴾  -

(3).  

 ثانيًا: المعنى اإلجمالي: 

أنو ما بعث نبينا في قرية إال أخذ أىميا المكذبيف لو، ًباٍلبىٍأساًء كىي  لقد أخبر ا 
ر اًء كىي المص ائب في البدف كاألمراض المصائب في األمكاؿ كاليمكـ كعكارض الزمف، كىالض 

كنحكه، فعندما كقع ىذا األمر، قاؿ الييكد كالمنافقكف: ما رأينا أعظـ شؤمنا مف ىذا الرجؿ أم 
، نقصت ثمارنا كغمت أسعارنا منذ أف قدـ، كالغاية الكبرل التي أرادىا ا تعالى مف شعيب 

 تعالى في كشؼ ما ىذه العذاب ىي ﴿لعميـ يضرعكف﴾ أم يدعكف كيخشعكف كيبتيمكف إلى ا

                                 
عرابو )ج، ك (6/21ينظر: ابف منظكر، لساف العرب )ج (1)  (.2/359الزجاج، معاني القرآف كا 
 (.427تفاسير)صالصابكني، صفكة الك (؛ 1/102ابف اليائـ، التبياف في تفسير غريب القرآف )جينظر: ( 2)
 (.21/411( ينظر: تاج العركس، الزبيدم )ج3)
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نزؿ بيـ، كأف يتكبكا إلى ا تعالى، كيرجعكا عف كفرىـ كعنادىـ،  لكنيـ ما فعمكا شيئا مف الذم 
أراده ا تعالى منيـ، ىذه اآليات كاألخبار  التي قصيا ا تعالى مف قصص األمـ السابقة 

كفيو مف في ذلؾ الكقت، جراء ما يتعرض لو مف اإليذاء  كانت بمثابة تسمية لمنبي محمد 
 .(1)التحذير لقريش كالتخكيؼ ليـ ما ال يخفى

 ثالثا: القراءات:

فيمد الياء عمى المتصؿ، كقرأ الباقكف بالياء  ﴾نبيء﴿قرأ نافع باليمز  ﴾نبي﴿قكلو تعالى: 
 .(2)﴾نبيٌ ﴿المشددة 

 .، كىك فعيؿ بمعنى مفعؿأم أخبر عف ا « أنبأ»مف ووجو قراءتيا باليمز: 

أك ىك  .مف نبا ينبك إذا ارتفع؛ كذلؾ الرتفاع منزلة النبي وجو قراءتيا مف غير ىمز: و 
 .(3)كأدغمت في الياء التي قبميا لمتخفيؼ ز، كأبدلت اليمزة ياءمف الميمك 

 رابعًا: المناسبة:

كىبلؾ قكمو عندما رفضكا دعكتو كتكبركا عميو،  قصة شعيب   بعد أف ذكر ا 
ا تعالى بذكره لحاؿ األقكاـ السابقة، الذيف أنكركا دعكة األنبياء فأذاقيـ ا جاء التأكيد مف 

أحكاؿ بعض األنبياء مع أمميـ، ذكر حاؿ سائر  تعالى نفس العذاب، أم أنو لما ذكر ا 
 .(4)األمـ المرسؿ إلييا 

 :خامسًا: البالغة

لى عطفت الكاك جممة ما أرسمنا عمى جممة ﴿وما أرسمنا﴾  - ، كىك مديف أخاىـ شعيبًا﴾﴿وا 
عطؼ األعـ عمى األخص؛ ألف ما ذكر مف القصص ابتداء لمعبرة  باألمـ الخالية، كىي 
 مكعظة لكفار العرب،  فمما تبل عمييـ قصص خمس أمـ، جاء اآلف بحكـ كمي يعـ سائر 

                                 
الرازم، مفاتيح الغيب ك  ؛(2/431ينظر: ابف عطية، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز )ج (1)

ابف كثير، القرآف العظيـ ك  ؛(8/76البقاعي، نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر )جك  ؛(10/145)ج
 (.9/11ضاح )جالمراغي، اإليك  ؛(3/403)ج

 (204الكافي في شرح الشاطبية )ص ، عبد الفتاح القاضي ينظر: (2)
 (.235/ 1ج( ينظر: محيسف، اليادم شرح طيبة النشر في القراءات العشر )3)
 (4/415( ينظر: القنكجي، فتح البياف في مقاصد القرآف )ج4)
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 .(1)األمـ المكذبة عمى طريقة قياس التمثيؿ
 .(2)ي"﴾ "مزيدة لتككيد النفوما أرسمنا مف قرية﴿ -
﴾ فييا استثناء مفرغ، أم: لـ نرسؿ في أم حاؿ مف األحكاؿ إال في حاؿ إال أخذنا أىميا﴿ -

 .(3)أخذنا أىميا

 سادسًا: المقاصد واألىداؼ:

ال يعذب ا القرل إال بعد أف يرسؿ األنبياء، مبشريف كمنذريف، فإف كفركا بدعكة الرسؿ فقد -1
 .استحقكا العذاب

 .(4)ألخبلؽ أف الشدائد كالمحف  تربي الناس كتصمح فساد حاليـ أثبتت تجارب عمماء ا-2

في تعامؿ قدره مع الناس حيف تجيئيـ الرسالة فيكذبكف، إذ يأخذىـ أكال  بياف سنة ا  -3
بالضراء كالبأساء، لعمو ييز قمكبيـ الضالة فتعكد إلى رشدىا كتستجيب، فإذا لـ تيزىـ يد 

حتى تمتبس عمييـ سنة ا، كال ينتبيكا  -د فتنة مف البأسالبأس ككميـ إلى الرخاء كىك أش
، كعمى الرغـ مف قسكتيا إال أنيا تككف (5)ليا، ثـ يأخذىـ بعد ذلؾ بغتة كىـ ال يشعركف 

 .في بعض األحياف الكسيمة األمثؿ لرٌد الظالـ

ف في طريؽ دعكتو، كىي كذلؾ تسمية لكؿ المؤمنيف م اآلية كانت تسمية لقمب النبي -4
 .المظمكميف كالمضطيديف في زماننا

 .العكدة إلى طريؽ الحؽ كالرشاد ثمنيا عظيـ-5

 

 

                                 
 (.9/16جينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير ) (1)
 (.4/415فتح البياف في مقاصد القرآف )جالقنكجي،  (2)
 (. 2/258ينظر: الشككاني، فتح القدير )جك ، 4/415ج المرجع السابؽ،( ينظر: 3)
 (.9/11( ينظر: المراغي، اإليضاح )ج4)
 (.3/1250ج( ينظر: قطب، في ظبلؿ القرآف )5)
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 .المطمب الثاني: إمداد ا المكذبيف بالنعـ إمالء واستدراًجا

ىٌ قاؿ تعالى: ﴿  ُىا الْضىٌ ا كىٍد مىسىٌ آةىاءى ٔي كىال ٍٔا كى فى َتىٌ عى ِىثى خى يًٌئىًث اٍلىصى فى الصىٌ َكى ٌى ٍْلىا  ًىٌ ةىدىٌ اءي ثي
كفى  ري ىٍشػي ًٍ ل ي ْي َىٍغخىثن كى  ًٍ ْي ٍذُىا خى

ى
اءي فىْ ىٌ  .[ 95األعراؼ: ] ﴾  كىالسىٌ

نتعرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب عمى إمياؿ ا لمكافريف بالتكبة كالرجكع عف الكفر، فمقد 
ـ، أبدليـ ا بعد البأساء كالضراء بالسعة كالنعـ الكثيرة، لكنيـ لـ يتعظكا فأخذىـ ا في غفمتي

 .أخذ عزيز مقتدر
 :أواًل: المفردات المغوية

﴾ التبديؿ: اإلزالة كالٌنقؿ، كالتغيير، أم جعمنا بدؿ ما كانكا فيو مف الببلء كالمحنة، بدلنا﴿ -
 .(1)الرخاء كالسعة 

﴾ كثركا كنمكا في أنفسيـ كأمكاليـ، ييقاؿ: عفا لحيتو، كذلؾ إذا تركيا حتى تكثر عفوا﴿ -
إليو فركع كثيرة منيا ما ذيكر، ككميا ترجع ألصميف إما طمب  كتطكؿ، كالعفك أصؿه يرجع

 .(2)الشيء أك تركو، كالتي بيف أيدينا مف األصؿ الثاني 
 .، كالمعنى أٌنو أصابيـ ذلؾ(3)﴾ المٌس أصؿ يدؿ عمى جس الشيء باليدمّس ﴿ -
﴾  فجأة، يقاؿ: باغتو باألمر إذا فاجأه بو، كالمباغتة: الميفاجأة بغتة﴿ -

(4). 

 : المعنى اإلجمالي:ثانياً 
يتحدث المكلى سبحانو في ىذه اآلية عف سٌنة ككنية في تغيير أحكاؿ العباد ما بٌيف 
الٌرخاء كالشدة، كقد بٌدؿ ا حاؿ ىؤالء القكـ مف الٌشدة إلى الرخاء كالٌنعيـ ابتبلء ليـ باألمريف، 

عمة، قالكا عنادنا قد أصابىت النعمة ﴾  ككثركا عىدىدان كعيدىدان، كظير عمييـ أثر النٌ َحت ى َعَفْوا﴿
كالنقمة آباءنا مف ذم قبؿ، كتمؾ عادة الٌدىر، يتعاقب في الناس ما بيف الضراء كالسراء، 

 .(5)فجازاىـ ا بعنادىـ فأخذىـ فجأة كىـ في غٌييـ غارقكف، كلـ يشعركا بقرب نزكؿ العذاب بيـ

                                 
 (.9/1( المراغي، االيضاح )ج1)
كشاؼ ، الكالزمخشرم(؛ 1/148األزىرم، غريب المغة )ك  (؛4/56( ينظر: ابف فارس، مقاييس المغة )ج2)

 (.2/132)ج
 (. 5/271( ينظر: ابف فارس، مقاييس المغة )ج3)
 (.2/11ابف منظكر، لساف العرب )جك (؛ 8/98( ينظر: األزىرم، تيذيب المغة )ج4)
 (.742الحجازم، التفسير الكاضح )صك (؛ 3/24( ينظر: البيضاكم، أنكار التنزيؿ )ج5)
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تيقابؿ الٌنعـ بالشكر، كالشدائد بالصبر كىذه سٌنة ا في جميع مف لـ يزدجركا، كاألصؿ أف 
 .كاالحتساب، فحرٌم بأصحاب القمكب كالعقكؿ أف يعتبركا بأحكاؿ غيرىـ، فسنف ا ال تتبدؿ

 : المناسبة:ثالثاً 
لمكفار كالمنكريف، فبعد أف أنزؿ عمييـ البأساء كالضراء ليتكبكا كيعكدكا عف  استدراج ا 

 .لسعة كالنعيـ فأخذىـ عمى حيف غفمة، ألنو تعالى يميؿ كال ييمؿكفرىـ فمـ يستجيبكا، أبدليـ با
 ًا: البالغة:رابع
ـ  ﴿ - ﴾ "جاءت لبياف التراخي كاالفتراؽ بيف ما كانكا عميو مف بأساء أصابت أحكاليـ، ُث

 .(1)كضراء أصابت أجساميـ كما اختبرىـ مف نعماء عمتيـ" 
الضرآء حسنة كالسيئة طباؽه ككذلؾ بيف لفظ ﴿﴾ "بيف لفظ الَبد ْلَنا َمَكاَف السيئة الحسنة﴿ -

 .(2)﴾" والسرآء
﴾ ظرؼ مجازم أم: بدلناىـ حسنة في مكاف السيئة، كالحسنة اسـ اعتبر مؤنثا مكاف﴿ -

 .(3)لتأكيمو بالحالة كالحادثة 

 :ًا: األىداؼ والمقاصدخامس

ف المؤمف ىك مف إف اعتقاد مناكبة الضراء كالسراء عادة الدىر، ىك مف اعتقاد الكافريف، أل-1
لو مف الضراء كالسراء، فيشكره عمى السراء، كيصبر عمى ما أصابو   يتفطف البتبلء ا

 .(4)مف ضراء

 .وـ يفمتيممي لمكافر حتى إذا أخذه ل  إف ا-2

 .اإلنساف الكافر إذا تنعـ غر تو الحياة الدنيا، كنسي مرٌده إلى ا-3
 .ؿ أحكاؿ الناسالمطمقة عمى تبدي  قدرة ا-4
 .في خمقو  تعالى لمكافريف، سنة مف سنف ا استدراج ا -5

 .تعالى الكاسعة بالناس كحتى بالكافريف رحمة ا -6

                                 
 (.6/2904بك زىرة، زىرة التفاسير )ج( أ1)
 (.431/ 1ج( الصابكني، صفكة التفاسير )2)
 (. 9/16( ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج3)
 (.5/156( ينظر: القكاسمي، محاسف التأكيؿ )ج4)



 

 

38 

 المبحث الثالث:
 (102-96المقاصد واألىداؼ لسورة األعراؼ اآليات )

 
 المطمب األوؿ: ارتباط البركة بالرزؽ والحياة الطيبة باإليماف والتقوى

اًء  قاؿ تعالى : ﴿ ٍى َى الصَّ ًٌ تو  َكى ًٍ ةىرى ًٓ يٍ
يى خىٍدِىا غى ٍٔا ىىفى َِّلى ِئا كىا ٌى رىل آ وى اىٍلي ٍْ ى

فَّ أ
ى
ٍٔ أ ى ل كى

فى  ٔا َىٍلًصتٔي ُي ا َكى ٍى ًٍ ةً ْي ٍذُىا خى
ى ا فْى ةٔي ذَّ ٍَ نى ىىًل رًٍض كى

ى
 .[96األعراؼ:] ﴾ كىاٍْل

ألىؿ القرل،  كعدىا ا نتعرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب عمى ثمرة اإليماف كالتقكل التي 
خراج النبات مف  إذا حققكا التقكل في حياتيـ كمعاشيـ، كذلؾ بتنزيؿ األمطار مف السماء، كا 

 .بفعؿ ذنكبيـ األرض، لكنيـ كذبكا فأخذىـ ا 
 .أواًل: المفردات المغوية

تىقى  ﴾:القرية﴿ - مت ًبًو أبنية كىاتخذ قرارا كى اًمع ككؿ مىكىاف ات صى ع عمى المدف اٍلمصر اٍلجى
االسـ كسميت القرية بيذا ، قرية ككؿ مكاف فيو اجتماع لمناس ىي جمعك ، (1)غيرىاك 

 .(2)الجتماع الناس فييا 
 .(3)﴾: كىك الماء الكثير كالمقصكد ىنا ماء المطر بركات مف السماء﴿ -
 .(4)أم عاقبناىـ  ﴾:فأخذناىـ﴿ -
 .(5)الشرؾ ك  يقترفكف مف المعاصي :﴿يكسبوف﴾ -

 .معنى اإلجماليثانيًا: ال
ف أىؿ ىذه القرل أك المدف، كقيؿ أف المقصكد أىؿ مكة كمف حكليا، التي أرسؿ ا لك أ

 ليا أنبياء ءامنكا با  لكاف جزاءن ليـ أف فتح ا ، كاتقكه،  بدالن مف كفرىـ كعصيانيـ
مييـ سع ععمييـ بركات السماء كىي المطر الكثير كبركات األرض أم نباتاتيا كثمارىا كلك 

بما اقترفكا مف   يـ كذبكا فاستحقكا العذاب كأخذىـ اكلكن   ؛الخير كيسره ليـ مف كؿ جانب

                                 
 (.3/732كآخركف، المعجـ الكسيط )ج ى( ينظر: إبراىيـ مصطف1)
 (.5/78( ينظر: ابف فارس، مقاييس المغة )ج2)
 (.1/932( ينظر: ابف منظكر، لساف العرب )ج3)
 (.207/ 1( السيكطي، تفسير الجبلليف )ج4)
 .1/185ج المرجع السابؽ،( ينظر: 5)
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 .(1)المعاصي كالشرؾ 
كيحيييـ ، لمتقيف بإغداقيـ بالرزؽ كالبركةيكافئ عباده المؤمنيف ا كمف ىنا نرل أف ا 

 .حياة طيبة

 .: المناسبةثالثاً 

ب أىؿ القرل الذيف كذبكا الرسؿ، أكضحت اآلية الكريمة، أنيـ ا تعالى عقا بعد أف بيفى 
عمييـ بركات كرزؽ مف السماء، كأخرجيا  لحدث النقيض، بأف أنزؿ ا   با  لك آمنكا

 .عمييـ مف األرض كلكنيـ نالكا العذاب  بما كسبكا مف السيئات
 :ًا: البالغةرابع

أم ، (2)أنيا شرط فيما حصؿ في الماضي  ذلؾك  ﴾ : لك ىنا امتناعية،لو أف أىؿ القرى﴿ -
 .أف )لك( ىنا شرطية

ضده الكذب،  ككذلؾ األمر في ك  ﴾ فييا طباؽ فاإليماف بمعنى الصدؽكذبوا...ءامنوا﴿ -
 .﴾األرضو  السماءقكلو تعالى ﴿

نزكؿ المطر ك  ﴾ فييا استعارة مكنية حيث شبو السماءلفتحنا عمييـ بركات مف السماء﴿ -
 .(3)يفتح ليخرج منو الناس أفكاجان ك  الذم لو باب مدراران منيا بالبيت

 .(4)﴾:البلـ دالة عمى جكاب لك الشرطية التي سبؽ تكضيحيا لفتحنا﴿ -

 المقاصد:و  ًا: األىداؼخامس

 .(5)التقكل أسبابان لمرزؽ ك  اإليمافك  التقرب إلى الم و كعبادتو الخالصة  -1

 .(6)تكذيبيـك  المفترض أف يؤمنكا بدؿ كفرىـتذكيرىـ بنعـ الم و تعالى عمييـ حيث كاف مف  -2

 . اإليماف كالتقكل قريناف ال يفترقاف أبدان، فبل معنى لئليماف بدكف تقكل كمراقبة  -3

                                 
 (.3/25( ينظر: البيضاكم، أنكار التنزيؿ )ج1)
 (.9/20( ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج2)
 (.6/2906( ينظر: أبك زىرة، زىرة التفاسير )ج3)
 .6/2906، ج( ينظر: المرجع السابؽ4)
 .7/3713جالمرجع نفسو، ( ينظر: 5)
 .7/3713جالمرجع نفسو، (  ينظر: 6)



 

 

40 

التقكل باب مف أبكاب الفرج كخاصة لممكركبيف كالمظمكميف مف الناس، كفي ىذه اآلية  -4
نحك اإليماف كالتقكل كالمراقبة لييرفع تجديد الرسالة ألىؿ غزة المضطيديف بمزيد مف التكجو 

 .الظمـ، كتزكؿ الظممة

 .مف ثمرات التقكل زكاؿ القحط، كحمكؿ الزرع كالمطر، كانتشار الخير كالبركة -5

 

 .المطمب الثاني: خطورة األمف مف مكر ا تعالى

َىيىاحنا قاؿ تعالى :﴿  ِىا  شي
ٍ ًٍ ةْى ٓي ًِيى

ٍ ٍف َْى
ى
رىل أ وي اىٍلي ٍْ ى

َى أ ًٌ
ى
فىْ

ى
ٔفى )أ ٍي ًٍ ُىائً ْي وي 79كى ٍْ ى

َى أ ًٌ
ى
كىأ

ى
( أ

فى ) تٔي ًٍ َىيٍػى ْي ًحن كى ِىا ضي شي
ٍ ًٍ ةْى ٓي ًِيى

ٍ ٍف َْى
ى
رىل أ ً إًلَّ 79اىٍلي ٍهرى اَللَّ ٌى َي  ٌى ٍ ً فىالى َْى ٍهرى اَللَّ ٌى ٔا  ِي ًٌ

ى فْى
ى
( أ

كفى  ىاًِسي ـي اٍَّل ٍٔ  .[99-97األعراؼ: ]﴾  اىٍلى

القرل الذيف غرتيـ الحياة الدنيا، كنسكا نتعرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب عمى أحكاؿ أىؿ 
 ليـ، فساركا في طريؽ الضبللة كالغي كلـ يمتفتكا إلى طريؽ الحؽ كالرشاد مراقبة ا 

 فاستحقكا اإلنتقاـ اإلليي.

 أواًل: المفردات المغوية:

: شيجاعه، كبى بأسنا﴿ - ، فيك بىًئيسه ٍرًب، بىؤيسى ، كالشِّد ةي في الحى : العذابي ، كسىًمعى، بيٍؤسان ﴾ البىٍأسي ًئسى
تيوي   .(1)كبيؤيكسان كبىأسان، كبيٍؤسىى كبىًئيسىى: اٍشتىد ت حاجى

دى ًفي الم ٍيًؿ بياتاً ﴿ - : ىيكى أىف ييٍقصى ﴾ ببييِّتى الشيءي أىم قيدِّر، كقيؿ في جكًؼ الم ٍيًؿ، كتىٍبًييتي العىديكِّ
ذى بىٍغتىةن، كىىيكى البى  ٍيًر أىف يىٍعمـ، فىييٍؤخى ، كمعناىا في اآلية الكريمة أنيا تأتييـ فجأة (2)ياتي ًمف غى

 .عمى حيف غرة في الميؿ
، ﴾ الضاد كالحاء كالحرؼ المعتؿ أصؿ صحيح كاحد يدؿ عمى بركز الشيءضحى﴿ -

بارتفاع  يبتدئكذلؾ ىك الكقت البارز المنكشؼ، ككقت الضحى ، فالضحاء : امتداد النيار
 .(3) الشمس قيد رمح إلى قرب الزكاؿ

                                 
 (.133/ 1( ينظر: الفيركز آبادم، القامكس المحيط )ج1)
 (.16/ 2( ينظر: ابف منظكر، لساف العرب )ج2)
 22، 4المرجع السابؽ ج( 3)
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 انيًا: المعنى اإلجمالي:ث

،  عمييـ عذابان ييمكيـ كريح عاصؼو  البأساء أك أف يرسؿ ا  أىؿ القرلأم ىؿ أمف 
أك تيدـ عمييـ ديارىـ كىـ نائمكف غافمكف عنو أـ أنيـ آمنكا أف يأتييـ العذاب نياران جياران في 

ليس ليـ حيمة في أف  عذابحيف غرة كىـ منشغمكف بمشاغؿ دنياىـ ككأنيـ يمعبكف فإف جاء ال
سكاء كانكا في  أف يقفكا في كجو عذاب ا  ففي كمتا الحالتيف ال يستطيعك  ـكى، يحتاطكا

يمككا كىـ غافمكف فإنو باستدراجو ليـ بالنعـ حتى يي   منكا مكر اأيقظة أـ ىـ نائمكف أـ أنيـ 
 (1) .إال الذيف خسركا عقكليـ  ال يأمف مكر ا

 سبة:: المناثالثاً 

، فتجرأكا عميو، مكر ا  اإال ألنيـ أمنك  ؿ القرل باإليماف ما كاف ليككف،تكذيب أى
 .بما كانكا يكسبكف فأخذىـ ا 

 : البالغة:رابعاً 

 .(2)﴾ استفياـ إنكارم، كالفاء عاطفة ترتب ما بعدىا عمى ما قبميا أفأمف﴿ -
 .يـ نائميف﴾ فييا ترادؼ، فالبيات يككف حاؿ ككنبياتًا وىـ نائموف﴿ -

 : األىداؼ والمقاصد:خامساً 
 .(3)كعقابو  مف تأخذىـ الدنيا  كتغرىـ، ىـ الذيف نسكا بأس ا  -1
 ـ أك النيار كقت انشغاليـ بمبلىي الدنيا،كتيىـ نياـ في بيك  يأتي في غفمة إما بأس ا  -2

 .نيار أم أنو يأتييـ في أم جزء مف اليكـك  اليـك مقسـك إلى :ليؿك 
 .(4)بأسو  فيذيقيـ في المكذبيف أف يبتمييـ ا سنة ا  -4
 .ف الذيف خسركا عقكليـك إال الخاسر  ال يأمف مكر ا  -5

الخكؼ بخبلؼ الكافر فيك آمف مطمئف إلى أف ك  المؤمف في عبادتو يككف بيف الرجاء -6
 . يباغتو مكر ا

                                 
 (.3/1340قطب، في ظبلؿ القرآف)ج؛ ك (1/428( ينظر: الصابكني، صفكة التفاسير)ج1)
 (.6/2908( ينظر: أبك زىرة، زىرة التفاسير )ج2)
 .6/2908، ج( ينظر: المرجع السابؽ3)
 (.3/1340)ج ( ينظر: قطب، في ظبلؿ القرآف4)
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 .يفالمطمب الثالث: ضرورة أخذ العبر والعظات مف السابق

ًٍ قاؿ تعالى: ﴿  ْي تٍِىا ضى
ى
اءي أ ىشى ٍٔ ن ى ٍف ل

ى
ا أ ٓى ًي ٍْ ى

َىٍػًد أ  ٍَ ًٌ رٍضى 
ى
فى اٍْل َى َىًرذٔي َ ً ًد لًَّلَّ ٍٓ ًٍ يى ى ل كى

ى
أ

ػئفى ) ٍى ىٍص ًٍ لى ي ٓي ًٍ يى ًٓ بً
ى كيئي نىٍعتىعي لَعى ًٍ كى ًٓ بً ُٔي ٍَ 011ةًذي ًٌ يىيٍمى  رىل نىليصُّ غى ( حًيٍمى اىٍلي

 ٍِ اءى ٍد جى ىىلى ا كى ٓى ٍنتىائً
ى
ٍعتىعي أ لًمى يى ذى تٍوي نى ٍَ قى ًٌ ٔا  ةي ذَّ ا نى ٍى ٔا ةً ِي ًٌ ٔا ًِليٍؤ ُي ا َكى ٍى ىاًت يى ىيِه ٍْ ًٍ ةًا ٓي يي ًٍ ريشي ٓي

َى  فًًري ًب اىٍَكى ى كيئي ي لَعى  .[101-100األعراؼ ]﴾  اَللَّ

في كتابو العزيز، بعضان مف قصص األمـ  نتعرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب عمى سرد ا 
 فان كزجران.السالفة كذلؾ تخكي

 أواًل: المفردات المغوية:
، كاليدل: البياف الذم بيعث ىادينا (1)﴾ أصؿ اليدل اإلرشاد ثـ يصبح اإلرشاد لمبياف ييد﴿ -

 .(2)ليـ، مبيِّننا ليـ لكي يعرفكا، فمكال البياف لـ يستطيعكا أف يعرفيكا 
، كتأتي ىنا بمعنى (3)راث ﴾ كاإًلٍرثي ًمفى الش ٍيًء: بمعنى البقية مف أصمو، كجمعيا إً يرثوف﴿ -

 .يخمفكنيا يسكنكف األرض أك
 .( 4)﴾ معناىا: أخذناىـ كعاقبناىـ أصبناىـ﴿ -
الطبع ىك ما ينتيي إليو الشيء إلى أف يختـ عنده، ك  ﴾ أصميا طبع أصؿ صحيح،نطبع ﴿ -

 (5) .كالمقصكد بيا في اآلية الكريمة، ختـ ا عمى قمكبيـ
 ثانيًا: المعنى اإلجمالي:

مف بعد ىبلؾ أىميا الذيف  ،يتجمى ألكلئؾ الذيف يخمفكف األرض في عمارتياك  يتبيفأكلـ 
كذلؾ ك   المشيئة ىنا مشيئة اك ، ألىمكيـ بذنكبيـ أف لك يشاء ا ، قبميـعمركىا مف 

أف  العبد فمو مشيئة في اختيار فعؿ الذنب أك تركو فإف اختاركا الذنكب كاف مشيئة ا 
ال يقبمكف مكعظة كال ك  يختـ عمى قمكبيـ فبل يستمعكفك    ـ بذنكبيـ فيطبع ايعاقبيك  يأخذىـ

                                 
 (.535/ 1( ينظر: السمرقندم، بحر العمـك )ج1)
 (.580/ 12( ينظر: الطبرم، جامع البياف )ج2)
 (.315/ 1نظكر، لساف العرب )ج( ينظر: ابف م3)
 (.2/217( ينظر: البغكم، إحياء التراث )ج4)
 (3/438( ينظر: ابف فارس، مقاييس المغة )ج5)



 

 

43 

 .(1)تذكيران 
 : المناسبة:ثالثاً 

قدرتو عمى إىبلؾ األمـ، كأخذىـ عمى حيف غفمة، نٌبو عمى  بعد أف ذكر المكلى 
مييـ ضركرة أخذ العبرة مف الغير، كأٌف الذم أخذ الذيف مف قبميـ بقادر عمى أخذىـ فكجب ع

 االعتبار.
  ًا: البالغة:رابع

حيث أنيـ لـ يتعظكا بمف قبميـ مف الذيف عمركا  ،﴾ استفياـ إنكارم لمنفيأو لـ ييد﴿ -
 .( 2)األرض فأصابيـ ا بعذاب مف عنده 

 لكف الحؽ ك  حيث يطمؽ اإلرث عمى انتقاؿ الماؿ مف الميت لمحي ،فييا مجاز ﴾يرثوف﴿ -
 .( 3)استخدـ المفظ في خبلفة األرض 

حيث شبو القمب بالكرؽ الذم يطبع عميو كحذؼ ، استعارة مكنية فييا ﴾نطبع عمى قموبيـ﴿ -
 ، كأبقى عمى صفة مف صفاتو كىك الطبع عميو.المشبو بو

 ًا: المقاصد واألىداؼ:خامس

االعتبار بقصص السالفيف كاألمـ الميمىكة،  يحمينا مف الكقكع فيما كقعكا بو مف شر  -1
 .أعماليـ

 .تـ عمى القمب عقكبة حاجزة عف سماع العظات كالتذكرةالخ -2

 .اقتراؼ الذنكب سببه كاؼو إلنزاؿ العقكبة  -3

كما ىك بمشيئة العبد، الذم اختار الكقكع في الذنب ،  إنزاؿ العقكبة كاف بمشيئة ا -4
 .فاستحؽ العقكبة

قامة ال يعذب ا  -5  .الحجة األقكاـ إال بعد البياف الكامؿ لممنيج، كا 

 

                                 
 (.1/428)ج ( ينظر: الصابكني، صفكة التفاسير1)
 (.6/2911)ج ( ينظر: أبك زىرة: زىرة التفاسير2)
 (.9/26)ج ( ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير3)
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 .المطمب الرابع: نقض العيود دأب أكثر أىؿ القرى

ْى قاؿ تعالى: ﴿ اًشًل ًٍ ىىفى ْي ى ٍكَثى
ى
ٍدُىا أ إًف كىجى دو كى ٍٓ ٍَ عى ٌه  ًًْ ً

ٍكَثى
ى
ٍدُىا ًْل ا كىجى ٌى األعراؼ ]﴾ كى

102] 

نتعرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب عمى الصفة الذميمة كالقبيحة، أال كىي نقض العيكد 
 .الظالمة ىي مف صفات المنافقيف، كالتي دأب عمى فعميا أكثر أىؿ القرلكالمكاثيؽ، كالتي 

 أواًل: المفردات المغوية:

  .(  1) مف كجد الشيء أم أدركو﴿وجدنا﴾ : -
، منيا: ﴿عيد﴾:  -  اليميف كرعاية الحرمة، كاألماف، كالذمة، كااللتقاءالعيد يأتي بعدة معافو

بُّمى ﴿ :خذ عمى بني آدـ كىك قكلو ، كالمراد ىنا: الميثاؽ الذم أ(2)اإللماـ ك  ذى رى خى
ى
إًٍذ أ كى

ٍ ةىَلى  ٔا ي ًٍ كىال بهلي ىٍصجى ةًرى ل
ى
ًٍ أ ًٓ ًص ُفي

ى
ى أ ًٍ لَعى ْي دى ٓى ٍش

ى
ًٍ كىأ ٓي يَّخى ًٍ ذيره ًْ ًٔر ٓي َ اي ًٌ ـى  َ ةىًِن آدى ًٌ

ْى  فًًي ا َغى ذى ْى  ٍَ َِّا عى ًث إًَُّا ني ٌى ـى اىًٍليىا ٍٔ ٔاٍ َى ي ٔل ِىلي ف 
ى
ٍدُىا أ ًٓ  .( 3) ﴾شى

الحؽ كمنو فسقت الرطبة أم خرجت  كعف كؿٌ ، عف الطاعة الخركج: الفسكؽ اسقيف﴾:﴿ف -
  .( 4)عف قشرتيا 

 ثانيًا: المعنى اإلجمالي:
َوَما ﴿ في قكلو كالضمير  ىذه اآليات تصرح بحاؿ أكثر الٌناس كىك نقض العيكد، 

كقيؿ  ،كفار عامة مف غير قيدكقيؿ :ال ،يعكد عمى الذيف فسقكا عف أمر ربيـ ﴾َوَجْدَنا أِلَْكَثرِِىـ
ربيـ، كىك الذم أخذ عمى  ، كقد بٌينا المراد بالعيد، كىك اإليماف با عائد عمى أىؿ القرل

خالفكا ك  لكف أكثرىـ فسقكاك  الناس عمييا كىذا مف عيد الفطرة التي فطر ا  سائر الخمؽ،
 .(5)ف ال برىاك  ال حجةك  إليان غيره مف غير دليؿ فعبدكا مع ا 

                                 
 (.1/324الفيركز آبادم، القامكس المحيط)ج ينظر:( 1)
ابف منظكر: ؛ ك (4/167ابف فارس، مقاييس المغة )ج؛ ك (2/435(  ينظر: الفيكمي، المصباح المنير )ج2)

 (.3/311لساف العرب)ج
 .(259/ 2أيسر التفاسير ) ،لجزائرمينظر: ا( 3)
براىيـ مصطفي كآخرك ؛ ك (26/302( ينظر: الزبيدم، تاج العركس )ج4)  (.2/688ف، المعجـ الكسيط)جا 
 (.1/428(ك)ج6/2915صفكة التفاسير)ج الصابكني،؛ ك (2/261)ج فتح القدير ( ينظر: الشككاني،5)
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 : المناسبة:ثالثاً 

عمى قمكبيـ فقد  جاءت ىذه اآلية بعد سابقتيا لتبيف أنيـ بعد أف كذبكا رسميـ، طبع ا 
 .عميو، ألف أكثرىـ كانكا فاسقيف حادكا  عف العيد الذم فطرىـ ا 

 : البالغة:رابعاً 
ماف إلى جميع أىؿ حيث أسند نفي اإلي، فييا استعماؿ الكثير باعتبار الغالب ﴾ألكثرىـ﴿ -

 . (1)بيذا يخرج المؤمنكف ك  القرل

  .﴾ الستغراؽ النفيعيد مف﴿ -

 : األىداؼ والمقاصد:خامساً 

 .مف صفات أىؿ القرل أنيـ ينقضكف العيد، كال يمتزمكف بالكعد -1

 .الغدر مظير مف مظاىر النفاؽ التي يتصؼ بيا الفساؽ -2
آَيُة اْلُمَناِفِؽ ) قيف لقكؿ النبي عدـ اإليفاء بالعيكد كالكعكد، صفة مف صفات المناف -3

َذا َوَعَد َأْخَمؼَ ، َثالٌث ِإَذا َحد َث َكَذبَ  َذا اْؤُتِمَف َخافَ ، َواِ   .(2)( َواِ 

التي فطر  الصدؽ كاإليفاء بالعيكد كالكعكد كاإليماف، ال تتعارض مع فطرة ا  -4
 .الناس عمييا

 .كال ضمير ليـالتنكيو كالحذر مف أىؿ الفسؽ، ألنيـ ال ذمة  كجكب -5

 

 

 

                                 
 (.9/31( ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير)ج1)
 [.33رقـ الحديث  1/16]البخارم: صحيح البخارم، اإليماف/ عبلمة المنافؽ،  (2)
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 المبحث الرابع:

 (116-103األىداؼ لسورة األعراؼ اآليات )و  المقاصد
 

طالؽ بني إسرائيؿ  المطمب األوؿ: رسالة موسى   .لفرعوف تضمنت اإليماف وا 

ٔا ةً ﴿قاؿ تعالى:  ٍي يى ًّ يىظى يىئً مى فى كى ٍٔ ىاحًِىا إًىلى فًرٍغى َى ًٍ مئَسى ةًآ ًْ َىٍػًد  ٍَ ًٌ رٍِىا  َىػى  ًَّ ٍر ثي ا فىاٍنظي ٓى

ًليقه  ْى *خى ًٍ ى ال ٍَ رىبه اىٍػى ًٌ ٔؿه  ٍٔفي إًِّنه رىشي كىاؿى مئَسى َىا فًرٍغى * كى َى ٍفًصًدَ ٍي ٍ كًتىثي ال فى ًعى يٍفى َكى نى
ًِعى ةىًِن  ٌى رًٍشٍو 

ى ًٍ فْى بهلي ٍَ رى ًٌ ىثو  ًٍ ةًبىيِه ً إًلَّ اٍلىقَّ كىٍد ًجئٍخيلي ى اَللَّ ؿى لَعى كٔي
ى
لَعى ىأٍف لى أ

 .[105-103] .﴾اًييوى إًٍِسى 

 كحده.  ا إلى كدعكتو لفرعكف، نتعرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب عمى مبعث مكسى 
 أواًل: المفردات المغوية:

 .(  1)الجمع أمبلء ك  ،﴾: الجماعة كأشراؼ القكـ كسراتيـالمأل﴿ -

ى لى كى منيا قكلو تعالى: ﴿ك  الجمع عكاقب كعيقبك ، جزاء األمر ﴾:عاقبة﴿ - َى ْى تى لٍ عي  اؼي   ﴾ اا
                          .(2) [15الشمس:]

 . (3)كىك مأخكذ مف الحؽ الثابت  جدير بو ﴾: مف حؽ  كمحقكؽ فيك حقيؽ كالمعنىحقيؽ﴿ -

  .( 4)﴾: مف باف يبيف فيك بيِّف ،كالمعنى ىك الحجة الكاضحة كالفاصمة البينة﴿ -

 ثانيًا: المعنى اإلجمالي:

إلى  عمييـ السبلـ__شعيب نبيو مكسى ك  صالحك  بعد نكح كىكدأرسؿ مف  ا  إف   
ألف باقي القكـ تبع  ؛البراىيف ككجو الخطاب لؤلشراؼك  أشرافيـ بالحججك  خاصة قكموك  (5)فرعكف

                                 
 (.2/882المعجـ الكسيط )ج( إبراىيـ مصطفي كآخركف، 1)
 (.1/611)ج ( ابف منظكر، لساف العرب2)
 (.1/143( ينظر: الفيكمي، المصباح المنير )ج3)
 (.13/51)ج ينظر :ابف منظكر: لساف العرب (4)
( ىك منفطاح الثاني أحد فراعنة العائمة التاسعة عشرة مف األسر التي ممكت ببلد القبط، كقيؿ الكليد بف 5)
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بأف  ككجو ا خطابيـ لنبيو محمد  ،لفسادىـ  لكنيـ كذبكا بدؿ أف يؤمنكا فعاقبيـ اك  ليـ
 مرأل مف مكسىادىـ بأف أغرقناىـ عف آخرىـ عمى بة فسينظر بعيف قمبو كيؼ كانت عاق

عمى فرعكف قاؿ لو: إني رسكؿ رب العالميف أرسمني إليكـ فيك   كلما دخؿ مكسى قكمو،
فقد جئتكـ ، إال الحؽ جدير عمي  أف ال أقكؿ عمى ا ك  حرم بيك  ربكـ كرب كؿ شيء

كعبادتيـ لؾ إلى عبادة  ف ظممؾ ليـ ،الدالئؿ الكاضحات فأطمؽ معي بني إسرائيؿ مك  بالبينات
، كمف المطائؼ التي تذكر أف سبب اإلكثار (1)ذاىبيف سكيان إلى األرض المقدسة  ،الكاحد  ا

 في القرآف الكريـ التشابو بيف حالو مع قكمو كحاؿ نبينا محمد  مف ذكر قصة مكسى 
  .(2)مدنيةك  أمة عظيمة ذات ممؾ بيما  حيث أف كبلىما أكتي شريعة دينية دنيكية كككف ا 

 ثالثًا: القراءات:

كئؿى ﴿: قكلو تعالى
ى
ٍف لى أ

ى
ى أ ًليقه لَعى   ﴾خى

َحِقيٌؽ ﴿ مرسمة كقرأ الباقكف الياء، ﴾عمى  ﴿قرأ نافع كحده بياء مشددة مفتكحة بعد البلـ 
 .(3)﴾َعَمى

قمبت األلؼ ياء، أف حرؼ الجر )عمى( دخؿ عمى ياء المتكمـ، ثـ ووجو قراءتيا بالتشديد: 
ـٌ فتحت الياء؛ اللتقاء الساكنيف،  فاجتمع ياءاف، فأدغمت الياء األكلى في ياء المتكمـ، كمف ث

لٌي(، كيككف قكلو )أال أقكؿ( في مكضع رفع بخبر االبتداء  .كقكلنا )لدٌم( )كا 

أٌف قكلو )حقيؽ( عيٌدم بحرؼ الجر )عمى( إلى )أٌف(، كيصح أف ووجو قراءتيا بالتخفيؼ: 
تككف عمى بمعنى )الباء(، فيككف المعنى: حقيؽ بأال أقكؿ عمى ا إال الحؽ، كمثمو قكلو 

كفى ﴿: تعالى ًٔغدي وه ًِصاطو حي كا ةًلي ِىٍلػيدي ل   .(4)[ أم عمى كؿ طريؽ 86]األعراؼ:  ﴾كى

                                                                                            
 مصعب.

حياء التراث، البغكم؛ (13/13)ج جامع البياف، الطبرم؛ ك (3/408نظر: ابف كثير، تفسير ابف كثير)ج( ي1)  كا 
 (.3/26)ج أنكار التنزيؿ؛ كالبيضاكم، (2/218)ج

 (9/34)ج ( ينظر: رضا، تفسير المنار2)
كما 211 المبسكط في القراءات العشر )صكابف ميراف، (؛ 270/ 2( ينظر: النشر في القراءات العشر )3)

 بعدىا(.
ابف خالكيو، الحجة في القراءات السبع ك (؛ 2/149ج( ينظر: النحاس، إعراب القراءات السبع )4)
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 رابعًا: المناسبة: 
قصة جاءت  كفأف أكثر الكفار كأىؿ القرل فاسق  لنبيو محمد بعد أف بيف ا 

كمثاؿ عمى فسؽ الكفار الذيف لـ ينصاعكا ألنبيائيـ فيتضح أف ىذا ديدف الكفار مع  مكسى 
  .أنبيائيـ

 خامسًا: البالغة:

 .(1)سابقان  نبياء الذيف كرد ذكرىـكىؤالء األ ﴾ تدؿ عمى بعد الزماف بيف مكسى ثـ﴿  -

 .لمخاطبأسمكب التفات انتقؿ مف ضمير المتكمـ إلى ا ﴾ممئو ..بآياتنا﴿  -

 األىداؼ:و  سادسًا: المقاصد

 .الحجج الكاضحات عند إرساليـ إلى أقكاميـك  أنبيائو بالبينات يؤيد ا  -1

:  بأف استبدلكا الكفر باإليماف ،قاؿ ،كفر األمـ بالحؽ الذم أرسؿ ليـ ىك ظمـ ألنفسيـ -2
ٍ  فَّ ﴿إ  .[13لقماف:] .﴾يًظً غى  ًه يٍ ظي ىى  ؾى الّشه

 .ض تكف لو عاقبة كخيمة تصمح لبلعتبارمف يفسد في األر  -3

كىـ ، ية القكـ تبع ليـ في أمر ىدايتيـألف بق؛ أشراؼ قكموك  كجو مكسى خطابو لفرعكف -4
 .الذيف يأذنكف في صراح بني إسرائيؿ

 .قدـ البينات بيف يدم فرعكف ليرسؿ معو بني إسرائيؿ مكسى  -5

  .ال ننحرؼ كما انحرفكا ك  بيـقصص بني إسرائيؿ لنعتبر ذكر ر في القرآف ثي كى  -6
 

 .المطمب الثاني: المسارعة في اتياـ األنبياء والدعاة منيج الطغاة

اقي فىإًذىا ﴿: قاؿ ىٍَقى غىطى
ى *فْى ْى اًدًق َى الطَّ ًٌ ٍِجى  ا إًٍف ني ٓى ًت ةً

ٍ ىثو فْى َى ٍِجى ًجئٍجى ةًآ كىاؿى إًٍف ني
قي فىإًذىا ًِهى  ُىزىعى َىدى ْه * كى تً ٌي اءي لًيَِّاًاًريَ ًِهى ثيٍػتىافه   .[108 -106األعراؼ ] ﴾َىيٍضى

 فرعكف طمب كالتي نتعرؼ مف خبل ىذا المطمب عمى بعض معجزات نبي ا مكسى 
 .اىا كدليؿ عمى صدؽ دعكة مكسىير  أف

                                                                                            
 (243/ 2جالمحيسف، اليادم شرح طيبة النشر في القراءات العشر )ك (؛ 159/ص1)

 (.6/2917( ينظر: أبك زىرة، زىرة التفاسير)ج1)
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 أواًل: المفردات المغوية:

 .(1)طرح أرضان ك  المعنى رمى،ك  ألقى يمقي إلقاء فيك ممؽو ألقى﴾: ﴿  -

 .(2)ف يبيِّف بيِّف فيك مبيف، كالمعنى ىنا عظيـ كضخـ﴾:بي  مبيف﴿  -

 قيؿ مف اإلناثك  قيؿ الحية الصفراء الذكر الضخمةك ، الكبير مف الحياتىك ﴿ثعباف﴾:  -
 .( 3)الذككرك 

 .( 4) نازعنزع ينزع نزعان فيك  أم: أخرج، يقاؿ ﴿نزع﴾:  -

 ثانيًا: المعنى اإلجمالي:

عمى فرعكف، يبدأ مسمسؿ التشكيؾ كالتكذيب   الدعكة إلى ا بعد أف عرض مكسى 
ف ربو ليثبت بيا صدؽ م كحجةو  كدليؿو  أف يأت بآيةو  فطمب مف مكسى لذلؾ  مف فرعكف

اآلية كالبرىاف مف أجؿ اإليماف كالتصديؽ، كبل بؿ  لـ يطمب فرعكف مف مكسى ك  دعكاه،
بيا تتحكؿ إلى حية ضخمة العصا التي كانت بيده، فًإذا  مف أجؿ التعجيز،  فألقى مكسى 

طكيمة، قاؿ ابف عباس: تحكلت إلى حية عظيمة فاغرة فاىا مسرعةن نحك فرعكف، ثـ جاء لو 
بآية أخرل تأكيدان منو لفرعكف عمى أنو نبي كرسكؿ إلى بني إسرائيؿ، فكضع يده في  مكسى 

لشمس، قاؿ ابف جيبو، ثـ أخرجيا، فإذا ىي بيضاء بياضان نكرانيان عجيبان يغمب نكرىا نكر ا
 .(5)عباس: كاف ليده نكر ساطع يضيء ما بيف السماء كاألرض 

 المناسبة:: ثالثاً 
، بدأ فرعكف بسياسة  عبادة ا رعكف كبني إسرائيؿ إلى ف مكسى  ادعأف بعد 

 .التعجيز كالتشكيؾ في دعكة مكسى 
 : البالغة:رابعاً 
األكلى بمعنى ألفينا، كالثانية : جناس تاـ حيث جاءت (﴾106جئت)...( 105﴿جئتكـ) -

 .بمعنى عممنا

                                 
 (.10/132)ج ( ينظر: ابف منظكر، لساف العرب1)
 (.2/88)ج ( ينظر: الزبيدم، تاج العركس2)
 (.1/236)ج ( ينظر: ابف منظكر، لساف العرب3)
 (.22/249( ينظر: الزبيدم، تاج العركس)ج4)
 (.1/429( ينظر: الصابكني، صفكة التفاسير )ج5)
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 .مجاز مرسؿ حيث استعمؿ اإلتياف في اإلظيار﴿فأت بيا﴾:  -
 .: أسمكب الشرط ىنا يدؿ عمى تكذيب فرعكف لمكسى ﴿إف كنت جئت فأت﴾ -
كصفيا في مكضع آخر ك  كصؼ ا تعالى عصا مكسى بأنيا ثعباف مبيف ﴿ثعباف مبيف﴾: -

حية في خفة ك ، في حجيما تكجيو ذلؾ أنيا ثعباف مبيفك  ،متبايناف بحية تسعى كالكصفاف
 .(1)سرعتياك  حركتيا

 .سرعة القياـ بالفعؿك  النزع داللة عمى التمكف ﴿ونزع يده فإذا ىي بيضاء لمناظريف﴾: -

 : األىداؼ والمقاصد:خامساً   

لمديف عمى  ىي سياسة المكذبيف كالمنكريف، في دعكة التكحيد كرسالة األنبياءالتشكيؾ  -1
 .مر العصكر كاألزمنة

طمب المنكريف كالجاحديف لمدعكة مف األنبياء كالرسؿ االتياف باآليات التي تثبت صدؽ  -2
نما لمتعجيز فقط  .دعكاىـ، ليس طمبان مف أجؿ اإليماف كالتصديؽ، كا 

إال أنيـ أنكركا ، رغـ استجابة األنبياء لطمب المنكريف كمجيئيـ بالدليؿ كالبرىاف كالحجة -3
 .الدعكة كحاربكىا ككذبكا أصحابيا

عمى منياج األنبياء كالرسؿ، التعرؼ عمى حياتيـ كاالقتداء  فعمى الدعاة الذيف يسيرك  -4
 .بيـ كالسير عمى خطاىـ في طريؽ الدعكة

عمى الداعية أف يتحمؿ في سبيؿ دعكتو كؿ ظمـ كجكر يقع عميو، ألف طريؽ الدعكة  -5
 .محف كاالبتبلءاتمميئة باألشكاؾ كممزكجة بالشدائد كال

المعجزات كاآليات ىي تأييد مف ا تعالى ألنبيائو، كتسمية لقمكبيـ، كقطعان لكؿ ريب في  -6
 .دعكتيـ

 

 

 

 

                                 
 (.3/99( ينظر: البساـ، تكضيح األحكاـ)ج1)
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 المطمب الثالث: خطورة البطانة الفاسدة: 

ًٍ ﴿: قاؿ  لي ٍرًجى َي ٍف 
ى
*َيًريدي أ ًه ًيي اًخره غى ىصى ا ل ذى ْى فى إًفَّ  ٍٔ ـً فًرٍغى ٍٔ ٍَ كى ًٌ  

ي َلى ٍى ٍ  كىاؿى ال
اذىا ٍى ًٍ يى رًٍضلي

ى
ٍَ أ َى  ًٌ ي اًِشً ًَ خى ائً دى ٍى ٍ رًٍشٍو ًِف ال

ى
اقي كىأ خى

ى
ٍّ كىأ رًٍج

ى
ٔا أ ي *كىال كفى ري مي

ٍ  ﴾  حْى
 .[111 -109األعراؼ ]

مؤل مف النتعرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب عمى منيج التشكيؾ كاالتياـ الباطؿ، الذم اتيـ بو 
 .ساحر بأنو قـك فرعكف لمكسى 
 وية:أواًل: المفردات المغ

كتأتي بمعنى احًبسو، كقيؿ معناىا ، مأخكذ مف رجا يرجك، أم أطمعو كدعو يرجك﴿أرجو﴾:  -
 .(1)ىنا: أرجأتو كأرجيتو: أم أخرتو كأجمتو 

كتأتي ىنا بمعنى جامعيف ، ، ككؿ جمع حشركىك السكؽ كالبعث كاالنبعاث﴿حاشريف﴾:  -
 .(2)الناس لمشيد عظيـ 

 .(3)األرض  أركقةدينة ىي كؿ حصف يبنى في ، كالممدينة جمع ﴿المدائف﴾:   -

 جمالي:ثانيًا: المعنى اإل

اآليات كالبراىيف كالحجج عمى صدؽ جاء في اآليات السابقة  كما بعد أف قدـ مكسى  
 كجمس كعاد إليو ركعو، فرعكف د أف استقردعكتو، قاؿ الجميكر كالسادة مف قـك فرعكف بع

ككقفكا معو في الباطؿ بعد كؿ ىذا الكضكح، كقالكا كمقالتو، سأؿ السادة المقربيف منو، فكافقكه ك 
خماد كممتو، كظيكر كتشاكركا في أمره، كماذا يصنعكف، ككيؼ تككف حيمتيـ في إطفاء نكره كا  

خراجو ، كتخكفكا مف معرفتو لمعامة كلمناس كافة، فيككف ذلؾ سببنا لظيكر كذبو كافترائو ه عمييـ، كا 
 كثيران  خافكا منو كقعكا فيو، كقد كاف السحر في زمانيـ غالبان الذم لكف ك ، إياىـ مف أرضيـ

، بو ىك السحر ، فاعتقد مف اعتقد منيـ، كأكىـ مف أكىـ منيـ، أف ما جاء مكسى ظاىران 
 .(4)فميذا جمعكا لو السحرة ليعارضكه بنظير ما أراىـ مف البينات 

                                 
 .(7/256القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )جينظر: ( 1)
 (.2/66( ابف فارس، مقاييس المغة )ج2)
 (.13/402( ابف منظكر، لساف العرب )ج3)
 (.3/456( ينظر: ابف كثير، القرآف العظيـ )ج4)
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 ثالثًا: القراءات:

اكى ﴿قكلو تعالى:  خى
ى
ٍّ كىأ رًٍج

ى
ا أ ٔي    ﴾قي ال

 تقرأ باليمز كتركو، كىذا بيانو: ﴾أرجو﴿فقكلو 

باليمز كضـ الياء، كال يشبعيا إال  ﴾ارجئوي ﴿قرأ ابف عامر كابف كثير كأبك عمرك كيعقكب 
 .ابف كثير عمى أصمو

بغير ىمز، ككسر الياء، كنافع كالكسائي  ﴾رجوِ ﴿ كقرأ أبك جعفر كنافع كالكسائي كخمؼ
 .(1)ك جعفر كقالكف عف نافع يكسراف الياء كيختمسكف حركتياكخمؼ يشبعكف كسرة الياء، كأب

 .بغير ىمز كجـز الياء ﴾َقاُلوا َأْرِجوْ ﴿ كقرأ عاصـ كحمزة

سقاطو ثبات اليمز وا   .لغتاف فاشيتاف مف لغات العرب وا 

 أف ىاء الكناية إذا أسكف ما قبميا لـ يجز فييا إال الضـٌ؛أّما وجو قراءتيا بضـ الياء: : "
)عنو( باالختبلس )كمنيمك كعنيمك( ك يدلؾ عمى ذلؾ قكلؾ: )منو( .عد الساكف كالمبتدإما بألف 

 .(2) فمف أشبع فعمى األصؿ،  كمف اختمس أراد التخفيؼ، فاجتزأ بالضمة مف الكاك" .باإلشباع

، ككسر الياء النكسار ما قبميا، وجو قراءتيا بكسر  الياء:   إنو أسقط الياء عبلمة لمجـز
 .ء لبياف الحركةككصميا بيا

فؤلمريف إٌما: أن و تكىـ أٌف الياء آخر الكممة فأسكنيا داللة عمى ووجو قراءتيا جـز الياء:  
 .(3) األمر، أك تخفيفا لٌما طالت الكممة بالياء

 رابعًا: البالغة:
ًه  ﴿جممة:  ًيي اًخره غى ىصى ا ل ذى ْى فى إًفَّ  ٍٔ ـً فًرٍغى ٍٔ ٍَ كى ًٌ  

ي َلى ٍى ٍ كىاؿى  ﴿ممة: عطؼ عمى ج، ﴾كىاؿى ال
 ًّ ًٍ ةً ٍِخي ٌى في آ ٍٔ نما عطفت كلـ تفصؿ ألنٌ ، ﴾ فًرٍغى يا خارجة عف المحاكرة التي بيف فرعكف كمف كا 

  .(4)آمف مف قكمو بمكسى كآياتو

                                 
 (.212المبسكط في القراءات العشر )ص ابف ميراف، ( ينظر: 1)
 (.160( ينظر: ابف خالكيو، الحجة في القراءات السبع )ص 2)
  160، ص( المرجع السابؽ3)
 (.57/ 9( ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج4)
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 خامسًا: المناسبة:

باآليات  بعد اإلتياف بالحجة كالدليؿ كالبرىاف عمى دعكة ا تعالى، كمجيء مكسى 
 .ي اآليات لتتحدث عف تكذيب فرعكف لدعكة مكسى التي تثبت صدؽ دعكاه، تأت

 سادسًا: المقاصد واآليات:

التكذيب منيج الطغاة في كؿ زماف كمكاف، فكما قالت قريش عف القرآف الكريـ بأنو سحر،  -1
 .سحر التي جاء بيا مكسى اتقاؿ فرعكف كقكمو عف اآليات البيان

جبلء الشؾ يتيـ أصحاب الدعكات ز  دعن  -2 كران كبيتانان بما ليس فييـ مف ظيكر الحؽ كا 
 .أسكء الصفات كأقبحيا

 اإلخراج مف الكطف ىي ضريبة دفعيا األنبياء ثمنان لدعكتيـ كرسالتيـ، فالنبي محمد  -3
  أكذم كأيخرج مف أحٌب البقاع إلى قمبو؛ كلكٌف سرعاف ما ينصر ا أكليائو، كييعيدىـ إلييا.

 .أنبيائو كرسمو، بشتى الكسائؿ كالطرؽتحدل الطغاة كالسحرة منيج ا كحاربكا  -4

 .الطغاة يدفعكف كؿ غاؿ كثميف في سبيؿ منع أىؿ الحؽ مف ممارسة دعكتيـ كاتباع الناس ليـ -5
 

 .المطمب الرابع: انتشار السحر دليؿ جيؿ وتخمؼ

ًو ﴿ :قاؿ  ًيي اًخرو غى وه شى ؾى ةًلي حٔي
ٍ ى * َْى ا إًفَّ ْلى ٔي فى كىال ٍٔ ةي فًرٍغى رى دى اءى الصَّ َِّا كىجى ا إًف ني ٍجرن

ى ا ْلى
ْى  ً ًْ ا َي اىٍغى ٍ ْى * َنى بً رَّ لى ٍي ٍ َى ال ًٍ ى ًٍ ل إًَُّلي ًٍ كى ٔفى * كىاؿى نىػى ف َُّلي

ى
ا أ ٌَّ إً ف حييًٍِقى كى

ى
ا أ ٌَّ َٰ إً َٔسى ٔا َىا مي ي كىال

ْى  يًٍل ٍي ٍ َي ال ٍ ٔا * َنى ىٍلي
ى
ْي  ،كىاؿى أ تئ ْى ٍ ى اْلَّاًس كىاٍشَتى ْي ٍع

ى
كا أ ري دى ٍٔا شى ىٍلى

ى
ا أ ٍَّ كا بًًصٍدرو فىيى اءي ًٍ كىجى

ًو  ًظي  .[116-112األعراؼ ]﴾ غى

نتعرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب عمى نتائج المبارزة التي حصمت بيف سحرة فرعكف، كنبي 
 .، ككيؼ انتيتا مكسى 

 أواًل: المفردات المغوية:

كف .، كالمعنى: إف كانكا ىـ المنصكر (1) قير كشدة أصؿ يدؿ عمى قكة: الغمبة: ﴾الغالبيف﴿ -
 . عمى مكسى

                                 
 (.388/ 4ابف فارس، مقاييس المغة )جينظر: ( 1)
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خافو، كترىب غيره إذا إذا ىبة: رىب الشيء رىبا كر  ، يقاؿ:كأفزعكىـ خكفكىـ﴿استرىبوىـ﴾  -
  ..(1) تكعده

 ثانيًا: المعنى اإلجمالي:

،  يا فرعكف جمعتيـثيرم العمـ بصناعتو الذيف ىؤالء السحرة الماىريف  في السحر، ك إف   
جرنا إف ظفرنا كفزنا أم: فمما جاءكا فرعكف قالكا لو إف ، قالكا لفرعكف إف لنا ألمف مدائف مصر

نكـ مع ىذا األجر  نكـ لمف المقربيف أم: إف لكـ ألجرا، كا  لنا ألجرا، فأجابيـ فرعكف بقكلو: نعـ كا 
المطمكب منكـ لمف المقربيف لدينا، ثـ أنيـ خيركا مكسى بيف أف يبتدئ بإلقاء ما يمقيو عمييـ أك 

ف تأخركا،  يبتدئكه ىـ بذلؾ تأدبا  معو كثقة مف أنفسيـ بأنيـ غالبكف كا 

المتقدميف عميو بإلقاء ما يمقكنو  كا ىـاختار أف يككنك  ،ألقكاأف  بقكلو: فأجابيـ مكسى
إنكـ لف تغمبكا ربكـ كلف تبطمكا آياتو  ككأنو قاؿ ليـغير مباؿ بيـ كال ىائب لما جاءكا بو، 
حباليـ نظركف ما يحؿ بكـ مف االفتضاح، فمما ألقكا ستكقيؿ: ىك تيديد، أم: ابتدئكا باإللقاء ف

كعصييـ سحركا أعيف الناس أم قمبكىا كغيركىا عف صحة إدراكيا بما جاءكا بو مف التمكيو 
كالتخييؿ الذم يفعمو المشعكذكف كأىؿ الخفة كاسترىبكىـ أم أدخمكا الرىبة في قمكبيـ إدخاال 

 .(2)بسحر عظيـ في أعيف فرعكف  كاشديدنا كجاؤ 

 ثالثًا: القراءات:

اٍر َعِميـٍ ﴿: قكلو تعالى -  .﴾َيْأُتوَؾ ِبُكؿ  َسح 

ارو ﴿قرأ حمزة كالكسائي كخمؼ  سىاًحرو ﴿بفتح حاء كتشديدىا، كألؼ بعدىا، كقرأ الباقكف  ﴾سىح 
ًميـو   .(3)بإثبات باأللؼ قبؿ الحاء، كبعد السيف  ﴾عى

سقاط األلؼ زف فع اؿ لئليحاء بتكرير الفعؿ منيـ، : أٌنيا عمى ك ووجو قراءتيا بالتشديد وا 
تقانيـ لو، كالداللة عمى أٌف ذلؾ ثابت ليـ فيما مضى مف الزماف ك  تمت كا  يقكيو أف اآلية خي

 .بكصؼ عميـ

 

                                 
 (.1/436بف منظكر، لساف العرب )جينظر: ا( 1)
 (.2/262( ينظر، الشككاني، فتح القدير )ج2)
العشر )ص  المبسكط في القراءاتكابف ميراف، (؛ 270/ 2ج( ينظر: ابف الجزرم، النشر في القراءات العشر )3)

212.) 
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، ووجو قراتيا بالتخفيؼ ثبات األلؼ: أنيا عمى كزف فاعؿ، ماخكذة مف الفعؿ سحرى ، كا 
 .(1)كتيجمع عمى سحرة 

ا إً ﴿قكلو تعالى:  -
ٔي اكىال ٍجرن

ى ىا ْلى  .[113األعراؼ: ] ﴾فَّ ْلى

، كقرأ الباقكف بيمزتيف بزيادة ىمزة ﴾إفٌ ﴿قرأ نافع كابف كثير كحفص كأبك جعفر بيمزة كاحدة 
 .(2)، كسيؿ الثانية أبك عمرك كركيس، كحقؽ الباقكف اليمزتيف ﴾أئف﴿مفتكحة 

ييرد االستفياـ فأزاؿ : أٌنيا عمى لفظ الخبر، فأخبر بإٌف كلـ ووجو قراءتيا بيمزة وكسرىا
 .ىمزتيا

: أٌنيا عمى لفظ الخبر، فأخبر بإٌف كلـ ييرد االستفياـ فأزاؿ ووجو قراءتيا بيمزة وكسرىا
 .ىمزتيا

ـٌ إف مف حقؽ ووجو قراءتيا بيمزتيف : أف اليمزة األكلى لبلستفياـ، كالثانية ىمزة إٌف، ث
مزة االكلى لبلستفياـ، كالثانية ىمزة اليمزتيف جاء بيما عمى اإلصؿ الذم ذكرناه، كىك أٌف الي

إٌف، كمف سيؿ اليمزة الثانية: أن و استثقؿ أف ينتقؿ مف فتح اليمزة األكلى إلى كسر اليمزة 
 .(3)الثانية فسيؿ تخفيفنا 

 رابعًا: المناسبة:

كاتيامو بالسحر، حاف كقت المبارزة بيف   بعد التيديد كالكعيد مف فرعكف لمكسى
  .عكف، ليظير الحؽ كيزىؽ الباطؿكسحرة فر  مكسى 

 خامسًا: البالغة:

ـْ َلِمَف اْلُمَقر ِبيفَ ﴿ - ن ك ـْ َواِ  ليـ أجريف أحدىما مادم، كالثاني معنكم، أما  أفٌ  ﴾ "ذكرَقاَؿ َنَع
األكؿ فيك الماؿ الذم طمبكه، كالثاني رضاه عنيـ، كتقريبو ليـ، كلذا أكد الثاني بالجممة 

 .(4)" ليـ في ضمف المقربيف منو كحاشيتوبالبلـ، كبإدخااالسمية كبػ " إف  " ك 

                                 
المحيسف، اليادم شرح طيبة النشر في ك  ؛(161ينظر: ابف خالكيو، الحجة في القراءات السبع )ص (1)

 (243/ 2جالقراءات العشر )
 المبسكط في القراءات العشر كابف ميراف، (؛ 2/270ج( ينظر: ابف الجزرم، النشر في القراءات العشر )2)

 (.212)ص 
 (.161الحجة في القراءات السبع )ص ينظر: ابف خالكيو،  (3)
 (.6/6916( أبك زىرة، زىرة التفاسير )ج4)
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م ا َأْف َنُكوَف َنْحُف اْلُمْمِقيفَ ﴿ - بالجممة االسمية كتأكيدىا بمفظ "نحف" كبقكليـ ﴾ التعبير َواِ 
 .(1)"، كثكقا بأنفسيـ كليثبتكا لفرعكف أنيـ الغالبكف "نككف

 : األىداؼ والمقاصد:سادساً سادسان 

في نصر عباده،  منكريف كمنيج المنافقيف، لذلؾ استخفكا بقدرة ا الغركر ىك ديدف ال -1
 ان لممؤمنيف.فكاف النصر حميف

رغـ دعـ الظالميف كالجبابرة ألتباعيـ، إال أنيـ لما عممكا الحؽ تمسككا بو كأعرضكا عنيـ،  -2
 .كتمسككا بالمنيج القكيـ كعضكا عميو بالنكاجذ

ما يجب تكفيره، ليزيمة أىؿ الحؽ، طريؽ تقديـ اإلغراءات كالعركض، كتكفير كؿ  -3
 المحتكـ. ـ، كلف يفمح ألف الفشؿ طريقيالجاحديف لمدعكة

الكيانة كالشعكذة كالسحر، كغيرىا مف الطرؽ الغير شرعية كالغير أخبلقية، يستخدميا  -4
 .المثبطكف بيدؼ كسر الدعكة، كتكذيب األنبياء

 خداعالك عيف األ يتجاكز سحر لمصد عف سبيؿ ا، ال و السحرةستخدماالسحر الذم  -5
 .ليسكالتد

 

                                 
 .6/6916ج، أبك زىرة، زىرة التفاسير (1)



 

 

 

 

 

 
 

 

 : الفصؿ الثاني
الدراسة التحميمية لمقاصد وأىداؼ الربع 

اآليات  الثاني مف الحزب السابع عشر
(117-141) 
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  المبحث األوؿ:
 (129 -117المقاصد واألىداؼ لسورة األعراؼ مف اآلية )

 

يماف السحرةظيور الحؽ عمى الباطؿ و : المطمب األوؿ  ا 

ٔفى ﴿قكلو تعالى:  فًهي
ٍ ا َْى ٌى اؾى فىإًذىا ًِهى حىيٍلىفي  ىًٍق غىطى

ى
ٍف أ

ى
َٔسى أ يٍِىا إىًلى مي كٍخى

ى
قىعى * كىأ ٔى فى

فى  ئي ٍى ٍػ ا يى ُٔي ا َكى ٌى وى  بىعى َى  * الىقُّ كى اًغًري ٔا ضى يىتي اٍنلى ِىالًمى كى ْي ٔا  ًيتي غي ةي  * يى رى دى ىًٍِقى الصَّ
ي
كىأ

َى  اًجًدَ ا * شى ٔي ْى  كىال ًٍ ى ال َِّا ةًرىبه اىػى ٌى ى اريكفى  آ ْى   . [122-117األعراؼ:] ﴾رىبه مئَسى كى

 فرعكف سحرة مع  نتعرؼ مف خبل ىذا المطمب عمى المبارزة التي تكاعد عمييا مكسى 
 أواًل: المفردات المغوية:

 .(1) وفابتمع بسرعو أخذه بفمو ، كالمرادبسرعة المقؼ: التناكؿ ﴾:تمقؼ﴿ -

: أفؾ الرجؿ: إذا يقاؿقمب الشيء كصرفو عف جيتو،  اإلفؾ: الكذب، كىك ﴾:كوفما يأف﴿ -
  .(2) : المصركؼ عف كجيتو األصميةوالمأفوؾكذب، 

 .(3)مف أعمى دؿ عمى سقكط شيءي : أم ثبت، كظير، كالكقكع في أصؿ المغة﴾َفَوَقَع اْلَحؽُّ ﴿ -

 .(4) ﴾ مف الصغار، أم: ذليميف مقيكريفصاغريف﴿  -

 : المعنى اإلجمالي:ثانًيا

، في ذلؾ المكقؼ العظيـ بأف يمقي ما في أنو أكحى إلى نبيو مكسى  يخبر المكلى 
يمينو، كىي العصا فإذا ىي تأكؿ ما يمقكنو كيكىمكف أنو حؽ كىك باطؿ، فأصبحت ال تمر 
 بشيء مف حباليـ كال مف خشبيـ إال التقمتو، فعممت السحرة أف ىذا شيء مف السماء، ليس مف

استباف كبيذا ، مقريف باإليماف لرب مكسى كىاركفالسحرة جميعيـ سجدنا  كالخياؿ، فخرٌ  السحر
 .(5) الحؽ كاضمحؿ الباطؿ

                                 
 (.835/ 2المعجـ الكسيط )ج كآخركف،  مصطفى ينظر: (1)
 (.118/ 1ابف فارس، مقاييس المغة )جينظر: ( 2)
 (.22/315كس )ج؛ كالزبيدم، تاج العر 133/ 6ج ينظر: المرجع السابؽ، (3)
 ( .266/ 3جمعالـ التنزيؿ )البغكم، ينظر:  (4)
 (.5/166(؛ كالقاسمي، محاسف التأكيؿ )ج3/457ينظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ)ج( 5)
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 ثالثًا: القراءات:

  ﴾َفِإَذا ِىَي َتْمَقؼُ ﴿قكلو تعالى: 

ساكنة البلـ خفيفة القاؼ، كقرأ الباقكف  ﴾َفِإَذا ِىَي َتْمَقؼُ ﴿قرأ عاصـ في ركاية حفص 
 .(1)مفتكحة البلـ مشددة القاؼ  ﴾ؼُ َتَمق  ﴿

 .(، كىي تكحي بالتياـ الشيء بسرعةيمقؼ( )لقؼ: أٌنيا مضارع )ووجو قراءتيا بالتخفيؼ

 .(2)(، فحذؼ إحدل التاءيف لمتخفيؼ تتمّقؼ: أنيا مضارع )ووجو قراءتيا بالتشديد

 رابًعا: المناسبة:
آمنكا بقمكبيـ، كانضاؼ إلى  كسىما تيقنكا بو نبكة ملما رأل السحرة مف عظيـ القدرة 

ذلؾ االستيكاؿ كاالستعظاـ كالفزع مف قدرة ا تعالى، خركا متطارحيف سجدنا  تعالى كآمنكا 
نطقا بألسنتيـ، كتبينيـ الرب بذكر مكسى كىاركف زكاؿ عف ربكبية فرعكف كما كاف يتكىـ فيو 

 .(3) الجياؿ مف أنو رب الناس
 خامًسا: البالغة:

 .(4)﴾ فيو استعارة، حيث استعير الكقع لمثبكت كالحصكؿ كالظيكرَقَع الحؽَفوَ ﴿ -
رب العالميف؛ كذلؾ لئبل يتكىـ باإلبداؿ مف  ﴾: زادكا ىذا القصد بيانان رب موسى وىاروف﴿ -

المبالغة في كصؼ فرعكف بأنو رب جميع العالميف، كتعيف في تعريؼ البدؿ طريؽ تعريؼ 
كضحو ىنا، كىذا مف الببلغة؛ فالببلغة ىي حسف اإليجاز اإلضافة ألنيا أخصر طريؽ، كأ

 .(5)كاالختصار
فنصكا بالبدؿ عمى أف رب العالميف رب مكسى كىاركف كأنيـ فارقكا فرعكف ككفركا بربكبيتو 

  .(6)كألكىيتو، كالظاىر أف قائؿ ذلؾ جميع السحرة، كربما كاف رؤساؤىـ فحسب

                                 
 (.213المبسكط في القراءات العشر )ص ابف ميراف، ينظر:  (1)
(، 260-259/ 7جقرطبي، تفسيره  )الك (؛  161( ينظر: ابف خالكيو، الحجة في القراءات السبع )ص 2)

 ، كما بعدىا(.244/ 2جالمحيسف، اليادم شرح طيبة النشر في القراءات العشر )ك 
 (.440/ 2جالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز )، ينظر: ابف عطية (3)
 ( .44/ 9جالتفسير المنير ) ،لزحيميا( كينظر: 431/ 1جصفكة التفاسير )الصابكني، ينظر:  (4)
 ( .53/ 9جالتحرير كالتنكير )ابف عاشكر، ينظر:  (5)
 ( .140/ 5جالبحر المحيط في التفسير )أبك حياف، ينظر:  (6)
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﴾ جممة مستأنفة، أتت جكابنا لسؤاؿ مقدر، اروفرب موسى وى -قالوا آمنا برب العالميف﴿ -
نما قالكا ىذه المقالة كأن   و قيؿ: ماذا قالكا عند سجكدىـ أك في سجكدىـ؟ فكاف الجكاب، كا 

كصرحكا بأنيـ آمنكا برب العالميف، ثـ لـ يكتفكا بذلؾ حتى قالكا: رب مكسى كىاركف لئبل 
 .(1)لسجكد لوأف ا ألكىيتوكىـ مف قـك فرعكف المقريف بيتكىـ مت

 سادًسا: األىداؼ والمقاصد:

، كال بد لمحؽ أف يظير كيرتفع كيعمك يكمان، كىذا حاؿ السحرة  -1  .الباطؿ ميما انتفش لف يدـك
يـ كاحدة كىي التكذيب كالكعيد ألىؿ دتالجبابرة في كؿ زماف كمكاف، عقيالطكاغيت ك   -2

 .اإليماف، حتى لك بدا ليـ الحؽ جميان ال ريب كال شؾ فيو
إذا سجد القمب يبقى ساجدان  تعالى، كىذا ما حصؿ مع السحرة بعد أف تأكدكا مف الحؽ   -3

 .السجكد قالكا: آمنا برب العالميفكال يبعد أنيـ عند الذىاب إلى ، سجدكا  تعالى دكف تردد
زالة الشككؾ، ال مكاف لمقمؽ كالخكؼ، إنما يرسخ اإليماف القكم العميؽ    -4 عند إيضاح الحؽ كا 

 .الجمي الظاىر الذم ال غضاضة فيو  با
 .ناصران عباده كأكليائو المطمقة، كأف ا  اآليات تدؿ عمى قدرة ا   -5
  .نحف بحاجة ماسة لبلقتداء بيؤالء الناس، لتعزيز إيماننا العميؽ با   -6
 .ؿالصراع بيف الحؽ كالباطؿ سنة ككنية ثابتة مف سنف ىذا الككف، ال تتغير كال تتبد  -7

  
  

                                 
 ( .2/265جلمشككاني ) ،ينظر: فتح القدير (1)
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 ضرورة االستعانة با تعالى في مواجية الشدائد: المطمب الثاني

ٔقي ًِف ﴿تعالى:  قاؿ ٍي ِي ٍر هى ٌى ٍهره  ٍى ى ا ل ذى ْى ًٍ إًفَّ  ىذىفى ىىلي ٍف آ
ى
تٍوى أ ًّ قى ًٍ ةً ٍِخي ٌى ى في آ ٍٔ كىاؿى فًرٍغى

ٔفى  ٍي ِىٍػيى ٍٔؼى  ا فىصى ٓى يى ٍْ ى
ا أ ٓى ٍِ ًٌ ٔا  ًدَِىًث ًَليٍخرًجي ٍى ََّ  * ال ػى قىعه

ي ؼو  ْلى ٍَ ًخالى ًٌ  ًٍ يىلي رٍجي
ى
ًٍ كىأ ًٍَدَىلي

ى
أ

 ًَّ ْى  ثي ٍْجىًػ
ى
ًٍ أ َّلي يهتِى ضى

ي فى * ْلى ًيتٔي ٍِلى ٌي بهِىا  ٔا إًَُّا إىًلى رى
ي بهِىا  *كىال ىاًت رى َى َِّا ةًآ ٌى ى ٍف آ

ى
َِّا إًلَّ أ ًٌ ًي  ِىًٍِل ا  ٌى كى

ِىا  يَّ ٔى حى ٍَبنا كى يىيٍِىا ضى فًٍرٍغ غى
ى
بَِّىا أ ٍِِىا رى اءى ا جى ٍَّ ى ْى ل ًٍ ٍصًي ري  *مي حىذى

ى
فى أ ٍٔ ـً فًرٍغى ٍٔ ٍَ كى ًٌ  

ي َلى ٍى كىاؿى ال كى
 ًٍ ْي اءى ىٍصخىٍدًِي نًصى ن ًٍ كى ْي ٍَِىاءى

ى
خهوي أ ِيلى خىمى كىاؿى شى ٓى ً ىل آ رىؾى كى يىذى رًٍض كى

ى
كا ًِف اْل ّي ًِليٍفًصدي ٌى ٍٔ كى َٔسى كى  مي

كفى  ري ًْ ًٍ كىا ٓي قى ٍٔ إًَُّا فى ًّ اٍشخىًػيِئا *كى ًٌ ٍٔ َٔسى ًىلى ٍَ  كىاؿى مي ٌى ا  ٓى ًرثي رٍضى ً َٔي
ى
ةًاً كىاٍضًَبيكا إًفَّ اْل

ْى  خًَّل ٍي اكًتىثي لًيٍ ٍَ ًغتىاًدقً كىاىػى ًٌ اءي  ىشى  .[128-123األعراؼ:] ﴾ي

نتعرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب عمى منيج التنكيؿ، كالنفي كتقطيع األيدم كاألرجؿ كالصد 
 .سحرتو مف كسى الذم اتبعو فرعكف جزاء مف آمف مع  م عف سبيؿ ا 

 أواًل: المفردات المغوية:

 .(1)أم: قبؿ أف آمركـ بو : ﴾قبؿ أف آذف لكـ﴿ -

  .(2) ىك صرؼ اإلنساف غيره عما يريده بحيمة معينةالمكر:  ﴾:لمكر مكرتموه﴿ -

 كالمراد ىنا (.3)األرض  أركقةكؿ حصف يبنى في المدينة في أصؿ المغة:  ﴾:المدينة﴿ -
 .(4)مصر

 .(5)﴾: كىك أف يقطع مف كؿ شؽ طرفان أيديكـ وأرجمكـ مف خالؼألقطعف ﴿ -

، سمي الظيركلمجاكرتو  ،لقتمو عمى خشبة كنحكىااإلنساف شد الصمب:  ﴾:أَلَُصم َبن ُكـْ  ﴿ -
 .(6)تمثاؿ الذم يتخذه الٌنصارل  الكيطمؽ الصميب عمى 

                                 
 (10/62ينظر: اليررم، حدائؽ الركح كالريحاف )ج( 1)
 ( .47/ 9جالتفسير المنير ) الزحيمي، ينظر: (2)
 (.13/402ظكر، لساف العرب )جابف منينظر: ( 3)
 ( .266/ 3معالـ التنزيؿ ) البغكم، ينظر: (4)
 .266/ 3المرجع السابؽ، جينظر:  (5)
 (.9/33؛ كالمراغي، تفسير المراغي )ج(302/ 3جمقاييس المغة )ينظر: ابف فارس، ( 6)
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رجع عف رأيو أك  أم :انقمب عمى عقبيو، انقمب عمى كجيو راجعكف، يقاؿ: أم: ﴾:منقمبوف﴿ -
 .(1) عقيدتو

 . (2)نقـ: بمعنى كره، يقاؿ نقمت األمر إذا بالغت في الكراىة كاإلنكار ﴾: تنقـ﴿ -

بىٍبتي عمى نفسي ماءاإلفراغ الصٌب، يقاؿ:  ﴾: أفرغ﴿ - : صى صبب ، كالمراد: أ(3) اٍفتىرىٍغتي
 كأفض.

  .(4)عكىـ أحياء ال تقتمكىـستحياء: استفعاؿ مف الحياة، كالمراد، داال﴾: ونستحيي ﴿ -

 ثانًيا: المعنى اإلجمالي:

يخبر ا تعالى عف حاؿ فرعكف بعدما رأل ما كاف مف السحرة مف اإليماف كصدقكا مكسى 
لما عاينكا مف عظيـ قدرة ا ،   كسمطانو، فزعكا مباشرة إلى اإليماف با تعالى، فاتيميـ

قرا لمكر مكركه في المدينة، كخدعة خدعكا بيا  ،ركـ بنبكتوفرعكف بالقكؿ بأف تصديقكـ إياه، كا 
يده اليمنى  ـأف يقطع مف أحدىبفتكعدىـ بالعذاب، كذلؾ  ،مف في المدينة؛ ليخركجكىـ منيا

كرجمو اليسرل، أك يقطع يده اليسرل كرجمو اليمنى، فيخالؼ بيف العضكيف في القطع، فمخالفتو 
 . (6)تكعدىـ بالصمب عمى شاطئ نير مصر  ، ثـ (5)في ذلؾ بينيما ىك القطع مف خبلؼ

ًم ﴿كقاؿ تعالى في آية أخرل:  ًي اَّلَّ ْيكي تً
ّي ىىهى ًٍ إًَُّ ىذىفى ىىلي ٍف آ

ى
تٍوى أ ي قى ًٍ لى ٍِخي ٌى ى كىاؿى آ

كًع  ذي ًٍ ًِف جي َّلي يهتِى ضى
ي ْلى ؼو كى ٍَ ًخالى ًٌ  ًٍ يىلي رٍجي

ى
ًٍ كىأ ًٍَدَىلي

ى
ََّ أ ػى قىعه

ي ٍدرى فىَلى ًي الصه ٍىلي يَّ غى
ٍََقى اْلَّ  اةنا كىأى ذى دُّ غى شى

ى
ِىا أ يُّ

ى
ّ ََّ ٍي ىٍػيى َلى   .(7)أم عمى الجذكع   [71طو:] ﴾ٍخًو كى

 

                                 
 (.3/1847ينظر: عمر، معجـ المغة العربية المعاصرة )ج( 1)
 (.34/7(؛ كالزبيدم، تاج العركس )ج9/162ذيب المغة )جينظر: األزىرم، تي( 2)
 (.2/465(؛ كابف سيده، المخصص )ج4/408ينظر: الفراىيدم، العيف )ج( 3)
نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر كالبقاعي،  (؛3/17ينظر: القاسـ بف سبلـ، غريب الحديث )ج ينظر: (4)

 (.36/ 8ج)
 ( .34-33/ 13ججامع البياف ) ،ينظر: الطبرم  (5)
 ( .540/ 1جبحر العمـك ) ، ينظر: السمرقندم (6)
 ( .412/ 3ج) ابف كثير، القرآف العظيـينظر:  (7)
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عميو،  اكاستنجدكه كتككمك  لكف السحرة عندما سمعكا ىذا التيديد كالكعيد، استعانكا با 
الشنؽ أك  ، ألننا كمنا ميتكف، سكاء بالقتؿ أكفقرركا الصبر كالثبات عمى الديف حتى لقاء ا 

 .غيرىا

كفي خضـ ذلؾ سمع قكـ فرعكف ما يجرم، بأف السحرة يذركف آليتو، أم يفسدكف في 
األرض كيترككف عبادة فرعكف، أك أنيـ يفسدكف في األرض كبالتالي يذركف عبادتو عمى سبيؿ 

 .(1) التكبيخ منيـ، كلعؿ األكؿ منيما أكجو في السياؽ

يمة، كىي قتؿ األكالد، كترؾ النساء، كالتغمب عمييـ، فأمر فرعكف بالرجكع إلى العادة القد
قكمو عمى الصبر كالثبات، كذكرىـ بأف العاقبة لممتقيف الذيف يعممكف في  فحض مكسى 

طاعة ا تعالى عمى نكر مف ا مخافة عقاب ا كرجاء ثكاب ا تعالى، أم آخر األمر 
 .(2)ليـ

 ثالثًا: القراءات:

 ﴾ْنُتـْ َأآمِ ﴿قكلو تعالى: 

قرأ أبك جعفر كنافع كابف كثير  كالبزم كأبك عمرك كابف عامر كيعقكب بتحقيؽ اليمزة 
ـْ ﴿األكلى كتسييؿ الثانية بيف بيف   .﴾َأآِمْنُت

ـْ ِبوِ ﴿كقرأ حفص عف عاصـ  بيمزة كاحدة، عمى أٌنو أسقط اليمزة األكلى، كحقؽ  ﴾آَمْنُت
ـْ ﴿الثانية  كقرأ قنبؿ كحده بإبداؿ  .أحد كجييو إذا قرأ بالبدؿ ، كيكافقو كرش في المفظ في﴾آَمْنُت

 .، عند الكصؿ﴾وآمنتـ﴿اليمزة األكلى كاكا مفتكحة كتسييؿ الثانية 

 .(3)بتحقيؽ اليمزتيف في جميعيا  ﴾أََأِمْنُتـْ ﴿كقرأ شعبة عف عاصـ، كحمزة كالكسائي كخمؼ 

ساكنة أبدلت ألفا  "كأصؿ ىذه الكممة أأمف عمى كزف أفعؿ فاليمزة التي ىي فاء الفعؿ
لسككنيا كانفتاح ما قبميا كما أبدلت في آدـ كآزر ثـ دخمت عمى الكممة ىمزة االستفياـ فاجتمع 

 .(4)ثبلث ىمزات" 

                                 
 ( .37/ 13ججامع البياف ) ،ينظر: الطبرم (1)
 ( .542/ 1جبحر العمـك ) ،ينظر: السمرقندم (2)
سراج القارئ المبتدم )ص  ابف القاصح،ك (؛ 213المبسكط في القراءات العشر )ص ابف ميراف، ينظر:  (3)

 (266/ 3جالبغكم، معالـ التنزيؿ )ك (؛ 141/ 2ج) الكشاؼالزمخشرم، ك (؛ 66
 (.66ابف القاصح، سراج القارئ المبتدم )ص  (4)
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: عمى لفظ الخبر، أم: فعمتـ ىذا الفعؿ الشنيع، ووجو قراءتيا بيمزة واحدة بغير مد
 .تكبيخا ليـ

: ىمزة التكبيخ بمفظ األولى ىمزات:: أنو جمع بيف ثبلث ووجو قراءتيا بيمزتيف ومدّ 
( فالفاء ىي مكضع أأفعمتـككزنو ) .: ألؼ القطع،  كالثالثة: ىمزة األصؿوالثانيةاالستفياـ، 

  .المٌدة، كيفيد اإلنكار كاالستبعاد

 أنو لٌيف ألؼ القطع، فكصؿ مٌدىا بمد ألؼ األصؿ  ووجو قراءتيا بيمز ومّد:

 .(1)( )فرعوفلؾ لمناسبة الضمة في قكلو : كذووجو إبداؿ اليمزة بحرؼ الواو

   ﴾قىاؿى سىنيقىتِّؿي أىٍبنىاءىىيـٍ ﴿قكلو تعالى: 

بضـ  ﴾َسُنَقت ؿُ ﴿بفتح النكف كالتخفيؼ، كقرأ الباقكف  ﴾َسَنقُتؿُ ﴿قرأ نافع كابف كثير كأبك جعفر 
 .(2)النكف ككسر التاء كتشديدىا 

 .فيو داللة عمى أصؿ الفعؿ كىك مجرد القتؿأٌنيا مضارع قتؿ يقتؿ، ك  ووجو قراءتيا بالتخفيؼ:

أنيا مضارع )قٌتؿ( المضعؼ، كالذم فيو داللة عمى إرادة القتؿ مرة بعد  ووجو قراءتيا بالتشديد:
 .(3)مرة، كالتمثيؿ بالمقتكليف 

ٔا ﴿"مف شدد فإنو أراد تكرير القتؿ بأبناءو بعد أبناء، بدليؿ قكؿ تعالى:  قاؿ أبو حياف: خهيي قي كى
 .(4)[ ، كمف خفؼ فإنو أراد فعؿ القتؿ مرة كاحدة" 61]األحزاب: ﴾خًيالن ِىلٍ 

 

                                 
(؛ 4/68جلفارسي، الحجة لمقراء السبعة )كا(؛ 161ينظر: ابف خالكيو: الحجة في القراءات السبع )ص (1)

/ 3جالبيضاكم، أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ )ك (؛ 338/ 14جتفسير الكبير )الرازم،  مفاتيح الغيب أك الك 
28-29) 

 المبسكط في القراءات العشر كابف ميراف، (؛ 2/271جينظر: ابف الجزرم، النشر في القراءات العشر ) (2)
 (.213)ص 

طيبة النشر في  المحيسف، اليادم شرحك (؛  268ينظر: الطبرم، التمخيص في القراءات الثماف )ص  (3)
 (.245/ 2جالقراءات العشر )

 (.367/ 4( أبك حياف، البحر المحيط )ج4)
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 رابًعا: المناسبة: 

ا لمكقؼ السحرة كقكـ مكسى  مف الصبر كالثبات أماـ  تأتي اآليات الكريمة تتكيجن
، كظير كىف أمر فرعكف؛ ألف  المحنة العظيمة، فاستثاركا فرعكف عند إعبلنيـ اإليماف با

 .ذنبيـ مفارقة اإلذف كلـ يجعمو نفس اإليماف إال بشرط فرعكف جعؿ
 خامًسا: البالغة:

، ثـ كاف اإل جماؿ كالتفصيؿ في اآليات الكريمة، حيث ىدد فرعكف السحرة تيديدنا مجمبلن
 .(1) تفصيؿ ذلؾ "ألقطعف أيديكـ كأرجمكـ مف خبلؼ ثـ ألصمبنكـ أجمعيف"

ـْ ِبوِ ) -  .(2)كبيخ االستفياـ لئلنكار كالت (آَمْنُت
: البلـ تفيد العيد، أم التي ىي األرض كميا، كىي أرضنا ىذه، أك األرض (في األرض) -

  .(3)كميا، لككف مثؿ ىذا الفعؿ جديران برد أىؿ األرض كميـ عف عقائدىـ
 سادًسا: األىداؼ والمقاصد:

أعداء اإلسبلـ في كؿ زماف كمكاف يثيركف الشبو كيفتعمكف األزمات؛ خشيو إسبلـ  -1
 .لناسا
ف مع عتكىـ كجبركتيـ كما يمتمككف مف قكة كمنعة، مف أف ك يخشى الجبابرة كالمنكر   -2

 .يتسمؿ اإليماف إلى قمكب الناس
ف كأعكانيـ يحيككف االتيامات إلى المكحديف، ففرعكف يرضى ك ال يزاؿ الظممة كالمنكر   -3

يتيميـ بالتكاطؤ بالمبارزة كيتعيد لمسحرة باألجر كالقربة منو إذا ظفركا بالنصر، ثـ ىك 
 .(4) قبؿ أف يتـ المقاء بينيـ مع مكسى 

قع فييا حقيقة اإليماف تستعمي عمى كؿ قكل األرض، تإف النفس البشرية حيف   -4
كتستييف كتستخؼ ببأس كبطش الطغاة كتنتصر فييا العقيدة عمى الحياة، كتحتقر الفناء 

 .(5)الزائؿ إلى جكار الخمكد المقيـ
 

                                 
 ( .29/ 3جأنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ )، ينظر: البيضاكم (1)
 (62/ 10جتفسير حدائؽ الركح كالريحاف في ركابي عمـك القرآف )ينظر: اليررم،  (2)
 (.34/ 8جيات كالسكر )نظـ الدرر في تناسب اآل البقاعي، ينظر: (3)
 ( .267/ 2جفتح القدير )الشككاني، ينظر:  (4)
 ( .1351/ 3جفي ظبلؿ القرآف )قطب، ينظر: ( 5)
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عبلف إيمانيـ بجرأة كصراحة يدؿ داللة قطعية، عمى أف اإلنساف إذا إف مكقؼ السحر  -5   ة كا 
تجرد عف ىكاه، كأذعف لمعقؿ كالفكر السميـ، بادر كسابؽ إلى اإليماف عند ظيكر األدلة 
عميو، كىي دليؿ كاضح عمى أف اإليماف الراسخ في النفس يككف أعز كأمنع مف الجباؿ 

 . الراسيات

عصر إلى مف يذكرىـ با تعالى؛ تسمية لقمكبيـ باالستعانة يحتاج الناس في كؿ كقت ك  -6
  .(1)كالتثبت في األمر، كالعاقبة لممتقيف  با 

 االبتالء بالنعـ أشد مف االبتالء بالمحف والشدائد: المطمب الثالث

َى ﴿كيدؿ عمى ىذا المقصد قكلو تعالى:   ٍَ ًٌ ىا كى ِى حًي
ٍ ٍف حْى

ى
تًٍو أ ٍَ قى ًٌ كًذَِىا 

ي
ا أ ٔي ىا كىال ِى ا ًجئٍت ٌى ٍػًد 

فى  ئي ٍى ِىٍػ يٍفى  رى نى ٍظي يِى رًٍض يى
ى
ًٍ ًِف اْل ىٍصخىٍخًيفىلي ي ًٍ كى كَّكي دي ًٍٓيمى غى ٍف يي

ى
ًٍ أ بُّلي  ﴾كىاؿى غىَسى رى

  . [129األعراؼ:]

 الذم اإليذاء لمنيج نتعرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب عمى رد بعض أتباع مكسى 
 .كبعدىا  مكسى رسالة قبؿ لو تعرضكا

 : المفردات المغوية:أواًل 

، كالمراد: أٌنيـ قد لقكا ما يكرىكا مف قتؿ ر عميودكىك الشيء تكرىو كال تقاألذل: ﴾ ﴿أوذينا  -
 .(2)أبنائيـ 

شفاؽ، كىي مف ا كاجبة كيقيفَعَسى﴿  -   .(3)﴾ طمع كا 

 ثانًيا: المعنى اإلجمالي:

إليذاء كقتؿ األكالد كترؾ عف مكقؼ بني إسرائيؿ بعدما تكعد فرعكف قكمو با يخبر ا 
النساء، فقالكا أكذينا بالقتؿ األكؿ مٍف قىبؿ أف تأتينا بالرسالة كمف بعد ما جئتنا بإعادة القتؿ عمينا 

 .(4)كاإًلتعاب في العمؿ

كقيؿ: إف قكـ مكسى قالكا لمكسى ذلؾ حيف خافكا أف يدركيـ فرعكف كىـ منو ىاربكف، كقد 

                                 
 ( .29/ 3جأنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ ) ،لبيضاكماينظر:  (1)
 (.1/78ينظر: ابف فارس، مقاييس المغة )ج( 2)
 ( .250/ 2النكت كالعيكف ) ،ينظر: الماكردم (3)
 ( .408)ص لكاحدم، الكجيز ينظر: ا (4)
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ادكا أف ييمككا، فكاف اإليذاء مف قبؿ رسالتو بذبح األبناء كترؾ تراءل الجمعاف، كشعركا بأنيـ ك
دراؾ فرعكف ليـ   .(1) النساء، كمف بعد رسالتو بالغرؽ، كا 

مبشرنا ليـ بأف ا تعالى سييمؾ فرعكف، كسيسكف بني إسرائيؿ  فرد عمييـ مكسى  
فتحقؽ ذلؾ  أرض مصر مف بعده، ثـ سينظر كيؼ ستعممكف بيذه النعمة، أم نعمة الممؾ،

  .(2)في ديارىـ كأمكاليـ لكنيـ مع ذلؾ عبدكا العجؿ بإغراؽ فرعكف، كاستخبلؼ قـك مكسى 

 : المناسبة:ثالثاً 

لما تكعد فرعكف قكمو باإليذاء، مف قتؿ لؤلكالد كترؾ لمنساء، شعر بعض مف بني إسرائيؿ 
ليـ عمى العـز  تخصيص أكذينا، فكاف الرد مف مكسى  بالخكؼ الشديد، فقالكا لمكسى 

 .(3)عمى الشكر عند حمكؿ النعـ كزكاؿ النقـ

 : األىداؼ والمقاصد:رابعاً 

لمحؽ كالرشاد كمكاـر  فالحؽ قديمنا كحديثنا، ألنيـ يدعك ال يزاؿ الظمـ كاقعنا عمى أىؿ   -1
 .األخبلؽ

يبقى اإلنساف عرضة لمشعكر بالظمـ، كأف النصر بعيد المناؿ، لكف عند لحظة كصكلو،   -2
 .عظمة كحكمة الخالؽ  يتذكر

التككؿ كاالعتماد عمى ا تعالى، في كؿ األكقات كاألزمنة، كخاصة أكقات المحف كالعسر   -3
 .كالضيؽ كالشدة

ضركرة استخداـ أسمكب التبشير كالترغيب في الخطاب الدعكم، لزيادة اإليماف كحتى ال   -4
 .يككف لميأس مكاف في قمكب المكحديف

إسرائيؿ في مصر في زماف  يه لعباده المتقيف، فقد استحمؼ بنكعدإف ا تعالى ال يخمؼ   -5
 .(4)مع يكشع بف نكفقبؿ ذلؾ داكد كسميماف عمييما السبلـ، كفتحكا بيت المقدس 

                                 
 ( .372/ 10جامع البياف ) ،لطبرماينظر:  (1)
 ( .268/ 3معالـ التنزيؿ ) البغكم،  ينظر: (2)
 ( .414/ 3ج) ابف كثير، القرآف العظيـينظر: ( 3)
 ( .263/ 7ج) ، الجامع ألحكاـ القرآفالقرطبي :ينظر (4)
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األرض ىي ممؾ  تعالى، يتصرؼ فييا كيفما يشاء بمقتضى الربكبية كالعدؿ اإلليي بيف   -6
 .جميع مخمكقاتو

بسبب عدـ قياميـ بمكجباتو كاستمزاماتو، لكنيـ إذا أدرككا قد يتأخر النصر عف المسمميف   -7
 .مكامف التقصير كأصمحكىا، تحقؽ النصر 
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 : المبحث الثاني
 (133-130المقاصد واألىداؼ لسورة األعراؼ اآليات )

 

 ابتالء المكذبيف بالنقـ مف أجؿ التذكير: المطمب األوؿ

ىؿى فًرٍغى ﴿ تعالى: قاؿ ٍذُىا آ خى
ى
ٍد أ ىىلى كفى كى ري نَّ ًٍ َىذَّ ٓي يَّ اًت ىىػى رى ٍى َى اثلَّ ًٌ نىٍلصو  ْى كى نً  ﴾ٍٔفى ةًالصه

  .[130األعراؼ:]

آلؿ فرعكف بالبأساء كالضراء لمتذكرة  نتعرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب عمى أخذ ا 
 كالعظة.

 أواًل: المفردات المغوية:

خبلؼ  :كاألخذ آخذه أخذنا، حكز الشيء كجبيو كجمعو، تقكؿ أخذت الشيء األخذ:﴾: َأَخْذَنا﴿ -
 .(1)العطاء 

 .(2) شدةالك  القحطنة، أم: تقكؿ العرب: مستيـ السِّ  ،ب كالقحط﴾ أم: بالجدبالسنيف﴿ -

 .نة بمعنى الحكؿ، إال أنو كثر استعماليا في السنة المجدبة كما في ىذه اآلية الكريمةكالس  
 ثانًيا: المعنى اإلجمالي:

عمى ما ىـ عميو مف ية الكريمة عف اختبار قـك فرعكف كأتباعو يخبر ا تعالى في ىذه اآل
ط كنقص الثمرات بذىاب ثمارىـ كغبلتيـ إال القميؿ؛ لعؿ الضبللة بالجدب سنة بعد سنة، كالقح

 .ذلؾ يككف ليـ عظة كتذكيرنا؛ لينزجركا عف ضبللتيـ، كيفزعكا إلى ربيـ بالتكبة

أف النخمة كانت ال تحمؿ إال تمرة كاحدة، كقد كرد عف كعب كغيره مف السمؼ كالمفسريف 
لعميـ يذكركف فيتنبيكا عمى أف ذلؾ إلصرارىـ عمى الكفر كتكذيبيـ آليات ا تعالى، كألف 
الناس في حاؿ الشدة أرؽ أفئدة، كقيؿ: عاش فرعكف أربعمائة سنة كلـ ير مكركىنا في ثبلثمائة 

 .(3)ك حمى لما ادعى الربكبيةكعشريف سنة، كلك أصابو في تمؾ المدة كجع أك جكع أ

                                 
 (.68/ 1( ابف فارس، مقاييس المغة )ج1)
 .103/ 3ج، ( المرجع السابؽ2)
 ( .144/ 2جينظر: الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ) (3)
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 : المناسبة:ثالثاً 

ما قالو لقكمو مف االستخبلؼ في األرض، بدأ ىا ىنا  عف مكسى  لما حكى ا 
بذكر ما أنزلو بفرعكف كبقكمو مف المحف حاالن بعد حاؿ، إلى أف كصؿ األمر إلى اليبلؾ؛ تنبيينا 

مف نزكؿ ىذه المحف بيـ فقاؿ:  خكفان  لممكمفيف عمى الزجر عف الكفر كالتمسؾ بتكذيب الرسؿ
 .(1)كلقد أخذنا آؿ فرعكف بالسنيف

كىك انتقاؿ إلى ذكر المصائب كالفتف التي أصاب ا تعالى بيا فرعكف كقكمو، كجعميا 
  .؛ ليمجأ فرعكف إلى اإلذف لبني إسرائيؿ بالخركجآيات لمكسى 

 : األىداؼ والمقاصد:رابعاً 

   ة في الناس، يراد بيا التمحيص كاالمتحاف، كىذه سيرة ااالبتبلءات ىي سنة ككني -1
 .في األمـ، ككذلؾ فعؿ بقريش

نما أخذىـ بالضراء، ألف أحكاؿ الشدة   حكمة ا -2 ماضية في كؿ فعؿ يقكـ بو سبحانو؛ كا 
، كال شؾ أف الشدة كالبؤس قد .كفي الرجكع إليو  ترؽ القمكب، كترغب فيما عند ا

ا لئلنساف في دينو كدنياه فان يككناف لط  .كصبلحن
بالبأساء كالضراء   إف طبيعة الكفار كالمشركيف ىي العناد كالجحكد، فمقد أخذىـ ا -3

،  ليعكدكا  إلى أنفسيـ كيراجعكا ضمائرىـ، كلعميـ تحت كطأة الشدة يتضرعكف إلى ا
يرفع عنيـ الببلء بقمكب  كيتذلمكف لو، كينزلكف عف عنادىـ كاستكبارىـ، كيدعكف ا أف

  .عنيـ الببلء، كيفتح ليـ أبكاب الرحمةصادقة مخمصة، فيرفع ا 

النعـ التي يعطاىا اإلنساف تككف في بعض الحاالت فتنة لو، كما قاؿ ا تعالى:  -4
ػئفى ﴿ ٍِىا حيرٍجى إًِلى ً فًخٍِىثن كى ٍْ ه كىاَّلى ًٍ ةًالّشَّ كي نىتٍئي  .(2)  [35األنبياء:] ﴾كى

لمظمكميف نصرة اكقدرتو عمى ، في الناس تأييد رسموالككنية  إف سنة ا  -5
المستضعفيف مف األقكياء الظالميف، كقد كثر استعماؿ مادة " األخذ " في العذاب كما 

قي ﴿ في معناه كقكلو تعالى: ٍخذى
ى
ثه إًفَّ أ ٍى ً ال ًِهى اى رىل كى ذى اىلي خى

ى
بهمى إًذىا أ ٍخذي رى

ى
لًمى أ ذى كى كى

ًه  ًِل
ى
ًدَده  أ بًيالن ﴿، كقكلو:  [102ىكد:] ﴾شى ا كى ٍخذن

ى
ٍذُىاقي أ خى

ى ٔؿى فْى ٍٔفي الرَّشي  ﴾يىػىَصى فًرٍغى
                                 

 ( .343/ 14جمفاتيح الغيب أك التفسير الكبير ) ،ينظر: الرازم (1)
 ( .398/ 10جالمباب في عمـك الكتاب )ابف عادؿ، ينظر:  (2)
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ذا  كقع العذاب عـ ؛ لقكلو تعالى:   [16المزمؿ:] ٔا فًخٍِىثن ﴿يعني فرعكف مكسى، كا  َِّلي كىا
فَّ اى شى 

ى
ٔا أ ٍي ثن كىاٍغيى اضَّ ًٍ خى ٍِلي ًٌ ٔا  ٍي يى َى اى َ ً َّ اَّلَّ اًب لى حيًطيَبى  ﴾ًدَدي اىًػلى

 .(1)[25األنفاؿ:]
الجممة إلى قانكف السببية: كىك ربط األسباب بالمسببات كالنتائج عمى بترشد اآليات   -6

لى أف ما يتعرض لو الناس مف آفات زراعية أك اجتماعية أك  حسب مشيئتو تعالى، كا 
 .(2)اقتصادية كمصائب فيك بسبب أعماليـ 

 

 أف ا بيده النفع والضروجوب اإليماف ب: المطمب الثاني

ٍئَسى ﴿تعالى:  قاؿ يكا ةً َّْ عَّ يهئىثه يى ًٍ شى ٓي إًٍف حيًطتٍ ًذقً كى ْى ىا  ا ْلى ٔي ِىثي كىال ًي الىصى ٓي ٍِ اءى فىإًذىا جى
ٔفى  ٍي ٍػيى ًٍ لى يى ْي ى ٍكَثى

ى
ََّ أ ىىًل ًٍ ًغٍِدى اً كى ْي ائًري ا ظى ٍى لى إًنَّ

ى
ّي أ ػى ٌى  ٍَ ٌى  . [131األعراؼ:] ﴾كى

 ليـ، النعـ نسب في ف خبلؿ ىذا المطمب عمى طبيعة بعض أتباع مكسى نتعرؼ م
 . لمكسى كالشر كاإلساءة

 أواًل: المفردات المغوية

 .(3)الخصب كالسعة كالعافية ﴿الحسنة﴾: 

 .(4) ﴾: الجدب كالببلء كما يكرىكفالسيئة﴿

: قد مف خؼ ، ثـ يقاؿ لكؿ﴾: مف ىذا: تطاير الشيء: تفرؽ، طار يطير طيرانان يطيروا﴿  
  .(5)مكا بمكسى كمف معو ءطار، كتأتي ىنا بمعنى، يتشا

 .(6) ﴾: ىك ما قضى ليـ كقدر، شؤميـ كعقابيـ المكعكد في اآلخرةطاِئُرُىـ﴿

                                 
 ( .74/ 9جينظر: رضا، تفسير المنار ) (1)
 ( .63/ 9جلزحيمي، التفسير المنير )ينظر: ا (2)
 (.1/12( ابف منظكر، لساف العرب )ج3)
 ( .36/ 8جنظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر )البقاعي، ينظر:  (4)
 (.+436/ 3( ابف فارس، مقاييس المغة )ج5)
 ( .753/ 1ج)صفكة التفاسير ينظر: الصابكني،  (6)
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 ثانًيا: المعنى اإلجمالي:

عف حاؿ قكـ فرعكف كتشاؤميـ، كتقمب أحكاليـ، فإذا جاءتيـ العافية   ىذا إخبار مف ا
ثرة الثمار، كرأكا ما يحبكف في دنياىـ فإنيـ يرجعكنيا إلى أنفسيـ، كالخصب كالرخاء كك

ا، كأنيـ أكلى بيا، كأما عند المصائب مف الجدكب كالقحكط كالببلء، فإنيـ الزمن  كيجعمكنيا فضبلن 
نا مف الرخاء كالخصب كالعافية، مذ جاءنا نصيبا ك نمكف كيقكلكف: ذىب حظسرعاف ما يتشاء

مكسى 
بيـ كيقكلكف ىذا مف أجؿ إتباعنا لؾ كطاعتنا إياؾ، كاعتقادنا  ، أم يتشاءمكف(1)

( يعني أف الخير كالشر كالنفع أال إنما طائرىـ عند اعمييـ بقكلو: )  برسالتؾ،  فرد ا
 .(2)كالضر مف ا تعالى ال صنع فيو لمخمكؽ

 .تيجة لتكذيبيـى، كنكما ىذه المصائب كاألقدار إال مف عند ا تعال 

  الثًا: القراءات:ث

كقرأ طمحة تطيركا عمى أنو فعؿ  .يتطيركا أدغمت التاء في الطاء﴿يطيروا﴾: األصؿ فييا 
  .(3)ماض، كليس مضارعنا

﴾: قرأ الحسف طيرىـ كىك اسـ جمع طائر عمى الصحيح،  كركم أف الطير يككف طائرىـ﴿
  .(4) كاحدا كجمعا ككذا الطائر

 رابًعا: المناسبة:

 تعالى ما أصاب قكـ فرعكف مف السنيف كنقص الثمرات، بيف ىنا أنيـ لـ بعدما ذكر ا
نما ازدادكا تمردنا ككفرنا، فنسبكا الحسنات كما يسرىـ مف  يتعظكا بيذا األخذ كاالمتحاف، كا 
لى غير ا تعالى، كأما المصائب فسببيا مكسى  الخصب كالسعة كالرخاء كالرزؽ إلى أنفسيـ كا 

 (5)عمى حد زعميـ.  

                                 
 ( .47/ 13جينظر: الطبرم، جامع البياف ت شاكر ) (1)
 ( .286/ 5جينظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ البياف ) (2)
 ( .68/ 2ج) إعراب القرآف؛ كالنحاس، (270/ 2جينظر: الشككاني، فتح القدير ) (3)
 ( .32/ 5جاأللكسي، ركح المعاني )؛ ك (271/ 2ج)الشككاني، فتح القدير ينظر:  (4)
 . (357/ 5جينظر: الطنطاكم، التفسير الكسيط ) (5)
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 خامًسا: البالغة:
، مما (1)﴾ تعريؼ الحسنة يفيد أنيا كثيرة الكقكع، كتنكير السيئة يفيد ندرة كقكعياالحسنة﴿  -

ف تصبيـ سيئة﴿يدؿ عمى أف الخير أكثر مف غيره بقكلو بأداة الشؾ مع التنكير:  أم  ﴾كا 
 .(2)حالة يكرىكنيا

ـ عمى نمط ما يعتقدكنو كبما مجاراة لي  كجكاب ا تعالى ليـ بأف طائرىـ عند ا
كحكمتو كمشيئتو  يفيمكنو، كليذا عبر بالطائر عف الخير كالشر الذم يجرم بقدر ا 

 .(3) منيـ جيبلن   كلكف أكثرىـ ال يعممكف بيذا بؿ ينسبكف الخير كالشر إلى غير ا

 .(4)اس اشتقاؽ﴾: الطباؽ بيف الحسنة كالسيئة، كبيف طائرىـ كيطيركا جنالحسنة والسيئة﴿  -

 سادًسا: األىداؼ والمقاصد:

مف عقيدة أىؿ السنة كالجماعة أف مف كاف يؤمف با كاليـك اآلخر فبل يشؾ في أف كؿ   -1
رادتو كمشيئتو، كما قاؿ تعالى:  ا فىالى ﴿شي بقضاء ا كقدره كا  ٔءن ـو شي ٍٔ رىادى اي ةًلى

ى
إًذىا أ كى

 ًّ ٍَ ديكًُ ًٌ  ًٍ ٓي ى ا ل ٌى ي كى رىدَّ لى ٍَ كىاؿو مى   . [11الرعد:] ﴾ًٌ

يعتقد أىؿ السنة كالجماعة أف جميع ما يصيب اإلنساف مف طاعات كحسنات أك معاصو   -2
اةىمى ﴿كسيئات ال يخرج عف أف يككف خمقنا  تعالى، كال تعارض بيف قكلو تعالى:  ضى

ى
ا أ ٌى

ٍَ نىٍفصً  ًٍ يهئىثو فى ٍَ شى ًٌ اةىمى  ضى
ى
ا أ ٌى َى اً كى ًٍ ِىثو فى صى ٍَ خى كبيف قكلو   [79النساء:] ﴾مى ًٌ

ًذقً ﴿تعالى:  ْى ا  ٔي ٔل لي يهئىثه يى ًٍ شى ٓي إًٍف حيًطتٍ ٍَ ًغًٍِد اً كى ًٌ ًذقً  ْى ا  ٔي ٔل ِىثه يىلي صى ًٍ خى ٓي إًٍف حيًطتٍ كى
ٍَ ًغًٍِد اً  ًٌ  ٌّ ٍَ ًغًٍِدؾى كيٍو ُكي   [78النساء:] ﴾ًٌ

 .(6)خاطئيء، كىك اعتقاد إف الحسنة فعؿ المحسف كالسيئة فعؿ المس (5) القدريةكقد قاؿ 

                                 
 ( .271/ 2جينظر: الشككاني، فتح القدير ) (1)
 (. 39/ 8جينظر: البقاعي،  نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ) (2)
 ( .271/ 2جينظر: الشككاني،  فتح القدير ) (3)
 ( .58/ 9جينظر: الزحيمي، التفسير المنير ) (4)
يىًنٌي، كغيبلف الدمشقيأتباع معبدو ا القدرية فرقة مف الفرؽ الضالة، مف أتباع ( 5) ، الذيف ينفكف القدر، كيقكلكف أٌف لجي

األمر أينؼ: أم يظير  بعد أف يحدث، ينسبكف الخير ، كالٌشر إلى الٌنفس، كيقكلكف أف أفعاؿ العباد مخمكقة 
 (. 1/300، لكامع األنكار البيية )جالسفاريني(؛ ك 299بقدرتيـ. ينظر: ابف تيمية، اإليماف )ص 

 ( .287/ 5ظر: القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )ين (6)
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 ﴾فمف نفسؾ﴿كال شؾ أف  الخصب كالجدب، كالنصر كاليزيمة، كميا مف عند ا، فقكلو: 
ٍَ ﴿[ : أم: فبذنب نفسؾ عقكبة لؾ، كما قاؿ تعالى: 79]النساء:  ًٌ  ًٍ اةىلي ضى

ى
ا أ ٌى كى

 ًٍ ًٍَدَلي
ى
تىٍج أ صى ا نى ٍى ًطيتىثو فىتً ركم عف ابف ، كمما يدؿ عمى ذلؾ ما [30الشُّكرل:] ﴾مي

 ٌى كى ﴿: أنو قرأ: عباس 
ى
كأنا كتبتيا ، [79]النساء:  ﴾مى صً فٍ نى  ٍَ ًٍ فى  ثو ئى يه شى  ٍَ ًٌ  مى اةى ضى ا أ

 .(1)عميؾ

إف كثيرنا مف الناس ال يضيفكف الحكادث إلى األسباب كال يضيفكنيا إلى القضاء كالقدر،   -3
 .(2)كىك مخالؼ لما عميو أىؿ السنة كالجماعة

كؿ شيء بقدرتو، كلكف  أكثرىـ ال يعممكف، فبل عمـ ليـ أصبلن، فيـ ال كا تعالى قد قدر  
ييتدكف إلى ما ينفعيـ كيظنكف أف لمعباد مدخبلن في ذلؾ؛ فمذلؾ تراىـ يضيفكف األشياء إلى 

 .فقط أسباب يتكىمكنيا
يعتقد أىؿ السنة حرمة ما كاف يعتقده أىؿ الجاىمية مف التطير، فمما كانت االصابة   -4

تخص قكـ فرعكف، كال يمحؽ بني إسرائيؿ منيا شيء، فكاف إظيارىـ لمتطير بيـ  بالسيئات
نكا إنما يدسكنو ظاىران في ردىـ عمييـ كتكذيبيـ فيو، أشار سبحانو بإدغاـ التاء إلى أنيـ كا

 سكرة اعو مف الجيمة كاألغبياء عمى كجو الحمية كالخفاء، بخبلؼ ما فيخدإلى مف يمكنيـ 
، كأصمو أف العرب كانكا إذا مر ﴾بمكسى كمف معو﴿أم يتشاءمكا  ﴾يطيركا﴿يس فقاؿ: 

، مف البرح كىك الشدة، فإذا  الطائر مف ميامنيـ إلى جية مياسرىـ قالكا: بارح، أم مشؤـك
طار مف جية اليسار إلى جية اليميف عدكه مباركان، قالكا: مف لي بالسانح بعد البارح، أم 

، كعرؼ أف الم ، ثـ استعمؿ بعد ذلؾ (3راد ىنا التشاؤـ القترانو بالسيئةبالمبارؾ بعد المشؤـك
 .في كؿ مف تشاءـ بشيء معيف في نفسو

َِّا ﴿قاؿ قكـ ياسيف لرسميـ:   -5 ًٌ  ًٍ َِّلي صَّ ٍى ى ِلى ًٍ كى ىَِّلي ٍْجي ٔا ىىَنى ٓي ًٍ حىنٍخى ى ًٍ ىىًِئٍ ل ُىا ةًلي ٍ َّْ ِىعى إًَُّا 
ًه  ًِل

ى
ابه أ ذى ر تشابيت أقكاليـ كأعماليـ، كىكذا فإف ، فمما تشابيت قمكبيـ بالكف[18يس:] ﴾غى

كؿ مف نسب حصكؿ الشر أك زكاؿ الخير لما جاءت بو الرسؿ أك لبعضو فيك داخؿ في 
 .(4)ىذا الذـ الكخيـ

                                 
   (.516-515/ 2جشرح الطحاكية ) ابف أبي العز، ينظر: (1)
 ( .239/ 2جينظر: الخازف، لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ ) (2)
 (. 40-39/ 8جينظر: البقاعي، نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ) (3)
.( 188الرحمف )ص م، تيسير الكريـ ينظر: السعد (4)  ، كالكخيـ بمعنى: الضار، الردئ، المشؤـك
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 عاقبة الجحود واالستكبار: المطمب الثالث

ٍ ﴿تعالى:  قاؿ ا َنى ٍى ا يى ٓى ُىا ةً رى ىثو ىًتىٍصدى َى ٍَ آ ًٌ  ًّ حًِىا ةً
ٍ ا حْى ٍى ٍٓ ٔا مى ي كىال يٍِىا كى رٍشى

ى ْى فْى ًِ ًٌ ٍؤ ٍي ىمى ةً َي ل
ٌن  ٍٔ ٔا كى ُي َكى يكا كى تو فىاٍشخىٍهَبى الى فىطَّ ٌي ىاتو  َى ـى آ اًدعى كىادلَّ فى وى كىالضَّ ٍَّ ادى كىاىلي ٔفىافى كىاْلىرى ًي اىعُّ ًٓ يٍ

يى ا غى
ْى  ًٌ ًٍر   . [133-132األعراؼ:] ﴾ُمي

كاألنبياء، رغـ ارساؿ  نتعرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب عمى نيج المكذبيف كالمعانديف لمرسؿ
 اآليات البينات ليـ. ا 

 أواًل: المفردات المغوية:

 .(1)، ككؿ ما لطؼ مأخذه كدؽ فيك سحر فيو لمشيطاف﴾: السحر عمؿ يتقرب لتسحرنا﴿

مف األشياء  ان ﴾: مصدر طاؼ، فيضاف عيـ، سيؿ مغرؽ، كىك ما كاف كثيران أك عظيمالطوفاف﴿
 .(2)ره أك الحكادث بحيث يطغى عمى غي

 .(3) يأكؿ ما عميياك  يأتي عمى األرض فيجردىامعركؼ  حيكاف﴾: الجراد﴿

   .(4)" دكاب صغير مف جنس القرداف إال أنيا أصغر منيا، كاحدتيا قممة"﴾: القمؿ﴿

الجراد قبؿ أف تطير، كقيؿ: ىي السكس، كقيؿ: البراغيث، كقيؿ: دكاب سكد  كقيؿ: ىك
 .(5) ف تككف ىذه األشياء كميا أرسمت عمييـأ ، كال يبعدصغار، كقيؿ: الجعبلف

، كمنيا البرم، كمنيا ﴾: جمع ضفدع كىك الحيكاف المعركؼ الذم يككف في الماءالضفادع﴿ 
 .(6)  البحرم، كالصحيح فييا، ال تقتؿ كال تؤكؿ

 المراد: آيات مبينات ظاىرات. (7) التفصيؿ: التبييف﴾ آيات مفصالت﴿ -

 

                                 
 (.450/ 1( ينظر: ابف منظكر، لساف العرب )ج1)
 (.388/ 1( فيركز آبادم، القامكس المحيط )ج2)
 (446/ 1ججميرة المغة )ينظر: األزدم،  (3)
 (.285/ 2جابف قتيبة،  الجراثيـ ) (4)
 ( .271/ 2جينظر: الشككاني، فتح القدير ) (5)
 (.4/119؛ كالشنقيطي، العذب المنير )ج(271/ 2جينظر: الشككاني، فتح القدير ) (6)
 (.30/168الزبيدم، تاج العركس )ج( 7)
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متنع عف قبكؿ الحؽ معاندة كتكبران، أم: ترفعكا عف اإليماف با ﴾: استكبر: افاستكبروا﴿ -
 (1)ا مجرميف ال ييتدكف إلى حؽ كال ينزعكف عف باطؿككانكا قكمن.  

 ثانًيا: المعنى اإلجمالي:

، يخبر ا تعالى عف ما أصاب قكـ فرعكف في كجكد بني إسرائيؿ، مف آيات مكسى 
يديو   بعد ىذا اإلصرار كالعناد كالمكابرة رفع مكسىدكف أف يناؿ بني إسرائيؿ شيء منو، 

إلى ربو يدعكه عمى قـك فرعكف، فاستجاب ا تعالى دعاءه فأرسؿ عمييـ الطكفاف كالجراد 
كالقمؿ كالضفادع كالدـ، فجاءكا مكسى كطمبكا منو أف يدعك ربو ليرفع عنيـ ىذا العذاب فإف 

فدعا ربو كاستجاب ا تعالى فأخذكا شيران في عافية رفعو عنيـ آمنكا كأرسمكا معو بني إسرائيؿ 
ما كعدكه بو فتنكركا لكعدىـ كأصركا عمى كفرىـ فأرسؿ ا تعالى   فطمب منيـ مكسى

كأتكا مكسى كأعطكه  ،عمييـ الجراد فأكؿ زركعيـ كأشجارىـ كثمارىـ حتى ضجكا كصاحكا
عنيـ   ا معو بني إسرائيؿ فرفع اآمنكا كأرسمك  ،عنيـ ىذا العذاب  إف رفع ا ،كعكدىـ

ذلؾ فمبثكا مدة آمنيف مف ىذه العاىة كطالبيـ مكسى بكعدىـ فتنكركا لو، كىكذا حتى تمت 
فاستكبركا عف اإليماف  ،اآليات الخمس مفصبلت ما بيف كؿ آية كأخرل مدة تقصر كتطكؿ

 .(2)كالطاعة ككانكا قكمان مجرميف مفسديف ال خير فييـ كال عيد ليـ

كنقمتو، كلكنيـ   ككانت آيات مفصبلت، ال تشكؿ عمى أم عاقؿ أنيا آيات ا
كا عف اإليماف ككانكا قكمن  ، كيرسمكا معو ا جاحديف عمى عادتيـ، فمـ يؤمنكا لمكسى اٍستىٍكبىري

 .بني إسرائيؿ، فكانكا بذلؾ قكمنا مجرميف كمنكريف كعاصيف

 : المناسبة:ثالثًا

أتبعو بما ىك شر منو، كىك أنيـ  كالسيئاتني إسرائيؿ مع الحسنات لما ذكر ا تعالى حاؿ ب
د، حتى لك جحك في المستقبؿ قابمكه بالكفر كالجزمكا كعقدكا عزميـ، بأنو كمما أتاىـ شيء فيو خير 

 .كانت اآليات فييا مف العظمة كالقكة، فإنيـ ال كلف يؤمنكا أبدنا، كلف يصدقكا بدعكتو مطمقنا

 .ادىـ، ككقعكا بجياالت كضبلالت، كلـ يميزكا بيف المعجزات كبيف السحركاشتد تمادييـ كعن

                                 
 ( .2/271جينظر: الشككاني، فتح القدير ) (1)
 ( .227/ 2جينظر: الجزائرم، أيسر التفاسير ) (2)
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 ا: البالغة:رابعً 

نزاؿ الضُّر كالعذاب حتى تعدل بػ )عمى(؛ أرسمنا﴿ - ﴾ التعبير عف التسميط كالقير باالرساؿ، كا 
  .(1)ليفيد االستحكاـ

الخمسة ىى: الطكفاف، ﴾ كأحسف ىذه األلفاظ الطوفاف، والجراد، والقمؿ، والضفادع، والدـ﴿ -
كالجراد، كالدـ، فمما كردت ىذه األلفاظ الخمسة بجممتيا قدـ منيا لفظتا الطكفاف، كالجراد، 

 ا، كجعمت لفظة القمؿ كالضفادع في الكسط؛ ليطرؽ السمع أكالن كأخرت لفظة الدـ آخرن 
الطكفاف،  ا، ثـ إف لفظة الدـ أحسف مف لفظتيالحسف مف األلفاظ الخمسة، كينتيي إليو آخرن 

ا، كمراعاة مثؿ ىذه األسرار كالجراد، كأخؼ في االستعماؿ، كمف أجؿ ذلؾ جيء بيا آخرن 
كالدقائؽ في استعماؿ األلفاظ ليس مف القدرة البشرية؛ مما يدلؿ عمى أنو كبلـ أحكـ 

  .(2)الحاكميف

 : األىداؼ والمقاصد:خامساً 

 العناد كالجيؿ مف أسباب الكفر با كرسكلو.  -1
بر في قصص السابقيف ألخذ العظات كالعبر كاالحتياط مف الكقكع فيما كقع بو التد  -2

نزاليا عمى الكاقع المعاصر  .السالفيف، ككجكب التدبر فييا كا 
مف رحمة ا تعالى بالناس أنو لـ يجعؿ المصائب متتالية؛ بؿ بؿ يعطييـ كيمنحيـ كقتنا   -3

 .كافينا إليمانيـ لك أرادكا ذلؾ

 
 

 

 

                                 
  ( .83/ 1جينظر: فاضؿ، التضميف النحكم في القرآف الكريـ ) (1)
 ( .55/ 9جالجدكؿ في إعراب القرآف )صافي، ( 63مف ببلغة القرآف )ص البدكم، ينظر:  (2)
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 لث:المبحث الثا
 (137-134المقاصد واألىداؼ لسورة األعراؼ اآليات ) 

 

 الكفار ال يحفظوف عيًدا وال يرعوف ميثاًقا: المطمب األوؿ

ؾى ىىًِئٍ ﴿تعالى:  قاؿ دى ًغٍِدى ًٓ ا غى ٍى بَّمى ةً ىا رى ا َىا مئَسى اٍدعي ْلى ٔي ًي الرهٍجزي كىال ًٓ يٍ
يى قىعى غى ا كى ٍَّ ى ل كى

ي  َِّا الرهٍجزى ْلى ٍفجى عى شى ًي الرهٍجزى إىًلى نى ٓي ٍِ ٍفِىا عى شى ا نى ٍَّ اًييوى فىيى ػىمى ةىًِن إًٍِسى ٌى  ََّ ًٍشيى ىىَني ىمى كى َّ ل َنى ًٌ ٍؤ
ى  ا ةًآ ةٔي ذَّ ًٍ نى ٓي نَّ

ى
ًه ةًأ ًٍ ًِف اِلى ْي ٍقِىا ٍغرى

ى
ًٍ فىْ ٓي ٍِ ًٌ ِىا  ٍٍ فى فىاٍنخىلى رٔي ًٍ يىٍِهي ْي ٔقي إًذىا  ًٍ ةىاًىغي ْي وو  جى

ى
َىاحًِىا أ

ا َغى  ٓى ٍِ ٔا عى ُي َكى ْى كى  . [136األعراؼ:] ﴾فًًي

نتعرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب عمى طبيعة المكذبيف كالجاحديف في نقض العيكد 
 انتقـ منيـ كأغرقيـ. كالمكاثيؽ، لكف ا 

 أواًل: المفردات المغوية:
﴾: العذاب، كىك العذاب، كىك داء يصيب اإلبؿ في أعجازىا، فإذا ثارت الناقة الر ْجزُ ﴿ -

 .(1)ا ارتعشت فخذاى
﴾: فاألجؿ غاية الكقت في محؿ الديف كغيره، كقد صرفو الخميؿ فقاؿ أجؿ ىذا األجؿ﴿ -

 .(2)الشيء كىك يأجؿ، كاالسـ اآلجؿ نقيض العاجؿ كاألجيؿ المرجأ، أم المؤخر إلى كقت 
، كانتكث الشيء: يدؿ عمى نقض شيء، كنكث العيد ينكثو نكثاالنكث: مصدر ﴾ ينكثوف﴿ -

 .(3)انتقض
 ا: المعنى اإلجمالي:ثانيً 

 يخبر ا تعالى عف قكـ فرعكف عندما حؿ ككقع عمييـ العذاب كالسخط مف ا تعالى،
فزعكا إلى مكسى بمسألتو ربو كشؼ الضر عنيـ، كىك الطكفاف كالجراد كالقمؿ كالضفادع كالدـ 

ا  كقيؿ الطاعكف، كلـ يخبرنا ا أم ذلؾ كاف، فالصكاب أف نقكؿ لما حؿ بيـ عذاب
 .كسخطو

                                 
 (.289/ 2( ينظر: ابف فاس، مقاييس المغة )ج1)
 (.177/ 1بادم، القامكس المحيط )جآفيركز ال( 2)
 (.475/ 5بف فارس، مقاييس المغة )جينظر: ا( 3)
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كشؼ العذاب عنيـ، ككعدكه بأنيـ سيؤمنكف كيصدقكف بما جاء بو  فطمبكا مف مكسى 
كسيخمكف بينيـ كبيف بني إسرائيؿ، فبل يمنعكنيـ مف اإليماف كأف يذىبكا حيث شاؤكا، فدعا 

ما ، عنيـ العذاب الذم أنزلو بيـ إلى أجؿ ىـ بالغكه  ربو فأجابو، فمما رفع ا مكسى 
 .ف منيـ إال نقض العيد كالميثاؽكا

 ا: المناسبة:ثالثً 

ما أصاب قكـ فرعكف مف صنكؼ العذاب كالسخط، ذكر ىنا تمردىـ  لما ذكر ا 
صرارىـ عمى الباطؿ، كعدـ قبكليـ اإليماف ميما كانت اآليات  كعتكىـ كعنادىـ لمحؽ كا 

عيد عنده، فرفع العذاب عنيـ لرفع العذاب عنيـ، فسألكه بما  كالبينات، كاستنجادىـ بمكسى 
 .(1) كلكنيـ نقضكا العيد عمى عادتيـ في ذلؾ

 ا: البالغة:رابعً 

﴾: في الكبلـ حذؼ دؿ عميو المعنى فيك ايجاز بالحذؼ، تقديره فمما كشفنا عنيـ الرجز﴿
فدعا مكسى فكشؼ عنيـ الرجز، كأسند ا تعالى الكشؼ إليو ألنو ىك الكاشؼ عمى سبيؿ 

 ا مف اكىك إسناد مجازم كلما كاف إخبارن   ا كاف مف قكليـ أسندكه إلى مكسىالحقيقة، فمم
  أسنده تعالى إليو ألنو إسناد حقيقي كلما كاف الرجز مف جممة أخرل غير مقكلة ليـ حسف

  .(2)إظياره دكف ضميره 

 ا: األىداؼ والمقاصد:خامسً 

لـ يعامميـ  ، إال أنو رغـ العناد كالتكذيب كالخذالف مف بني إسرائيؿ لمكسى   -1
   .بالمثؿ، كىذا منيج األنبياء كالمرسميف في دعكتيـ مع الناس

ا غافميف إف ا تعالى ال يعذب أحدنا إال بعد إقامة الحجة، كالغفمة عف الحؽ، حيث كانك   -2
نتقمنا، أك عف اآليات التي لـ يؤمنكا بيا بؿ كذبكا بيا فا عف النقمة المدلكؿ عميو بقكلو

 .(3) ا في تكذيبيـ بمنزلة الغافميف عنيا، كالثاني أكلى ألف الجممتيف تعميؿ لئلغراؽككانك 

نقض العيكد كالمكاثيؽ، كعدـ اإليفاء بيا ىك ديدف المنافقيف، كمنيجيـ كطريقيـ مع أىؿ   -3
 .الحؽ

                                 
 ( .31/ 3جرار التأكيؿ )ينظر: البيضاكم، أنكار التنزيؿ كأس (1)
 ( .153/ 5جينظر: البحر المحيط في التفسير ) (2)
 ( .153/ 5ج(. كينظر: الرازم، البحر المحيط في التفسير )272/ 2جينظر: الشككاني، فتح القدير ) (3)
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 مف المنكريف كالجاحديف، ىك تكذيبيـ باآليات التي يرسميا ا  إف سبب انتقاـ ا   -4
  .كا مف خبلليا بوليؤمن

يبلحظ في اآليات الكريمة أف ا تعالى جعؿ السياؽ جامعنا لآليات كميا، كأنما جاءتيـ   -5
ككأنما كقع النكث منيـ مرة كاحدة، ذلؾ أف التجارب كميا كانت كاحدة، ككانت  .مرة كاحدة

ت نيايتيا كاحدة كذلؾ، كىي طريقة مف طرؽ عرض القصص القرآني، يجمع فييا البدايا
ا؛ ذلؾ أف القمب المغمؽ المطمكس يتمقى التجارب  لتماثميا كيجمع فيو النيايات لتماثميا أيضن

 .(1)المنكعة ككأنيا كاحدة ال يفيد منيا شيئا، كال يجد فييا عبرة

إف طبيعة المؤمف المجكء إلى ا تعالى عند الشدة كالضيؽ بدافع نداء اإليماف الفطرم،   -6
 .ء كالمحفبأف يكشؼ ا عنيـ الببل

 

 ثمرة اإليماف والتوكؿ عمى ا والصبر ىي النصر والتمكيف: المطمب الثاني
ا اىًَِّت ﴿تعالى:  قاؿ ٓى اًربى غى ٌى رًٍض كى

ى
اًرؽى اْل شى ٔفى مى يٍصخىٍضػىفي ا ي ُٔي َى َكى َ ً ـى اَّلَّ ٍٔ ثٍِىا اىلى ٍكرى

ى
كىأ

ى ةى  بهمى اليٍصَنى لَعى ثي رى ٍى ً ٍج َكى ٍَّ ِى ا كى ٓى ٍكِىا ًيي فى َىٍطِىعي ةىارى ا َكى ٌى ٍرُىا  ٌَّ يكا كىدى َبى ا ضى ٍى  ةً
اًييوى ًِن إًٍِسى

ٔفى  ا يىٍػرًشي ُٔي ا َكى ٌى ّي كى ٌي ٍٔ كى في كى ٍٔ  .[137األعراؼ:] ﴾فًرٍغى

لعباده كذلؾ جزاء ما صبركا كصابركا  نتعرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب عمى نصر ا 
 كتحممكا مف اإليذاء كالظمـ.

 أواًل: المفردات المغوية:

 كالمفعكؿ ميكرىث، فيك ميكرث، ا﴾: أم بني إسرائيؿ، أكرث يكرث ،إيراثن وأورثنا القـو﴿ -

 .(2)أكثتو ما كاف يممؾ : جعمو يرث أمبلكو 

 .(3)﴾: يذلكف كيمتينكف بالخدمة لفرعكف كقكمويستضعفوف﴿ -

 .﴾: أرض مصر كالشاـاألرض﴿ -

  .﴾: مضت عمييـ كاستمرت تمت﴿  -

                                 
 ( .1358/ 3جفي ظبلؿ القرآف )قطب، ينظر:  (1)
 (.202/ 1( ابف فارس، مقاييس المغة )ج2)
 (. 273/ 2جفتح القدير ) ،ككانيشالينظر:  (3)
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الجنات أك كما كانكا يرفعكف مف األبنية المشيدة في السماء،  مف ﴾وما كانوا يعرشوف﴿ -
  .(1) كصرح ىاماف مثبلن 

  .(2)﴾: أىمكنا بالخراب، ما كانكا يصنعكنو مف العمارات كما كانكا يعرشكف، كيبنكفودمرنا﴿ -
 ثانًيا: المعنى اإلجمالي:

رعكف كقكمو كأنو أكرث القكـ الذيف كاف ف ،يخبر ا تعالى عف اىبلؾ قـك فرعكف
ا مف بني ا كاستعبادن يستضعفكنيـ، فيذبحكف أبناءىـ، كيستحيكف نساءىـ، كيستخدمكنيـ تسخيرن 

إسرائيؿ مشارؽ األرض الشأـ، كذلؾ ما يمي الشرؽ منيا  "كمغاربيا التي جعؿ فييا الخير ثابتا 
 تعالى بكعده كفى اودائما ألىميا، أكرثيـ األرض بميمؾ الطكاغيت كالعمالقة ممف كاف فييا، 

الذم كعد بتمامو، مف تمكينيـ في األرض، كنصره إياىـ عمى عدكىـ فرعكف، قاؿ تعالى: 
ْى ﴿ ٔىاًرًث ًي ال ٓي يى ٍػى َنى ثن كى ٍَّ ئً

ى
ًٍ أ ٓي يى ٍػى َنى رًٍض كى

ى
ٔا ًِف اْل َى اٍشخيٍضًػفي َ ً ى اَّلَّ ََّ لَعى ٍي ٍف نى

ى
ُيًريدي أ  ﴾كى

 (3) [5القصص:]

ًٍ ﴿كقاؿ تعالى: كـ ترككا مف  فو  كى ئي عي َِّاتو كى ٍَ جى ًٌ ٔا  كي ًو  * حىرى ًري ـو نى ا لى ٌى زيريكعو كى * كى
ْى  ًٓ ا فىاًن ٓى ا ًيي ُٔي ثو َكى ٍى نىٍػ ا ةىًِن  *كى ْى ثٍِىا ٍكرى

ى
لًمى كىأ ذى َى نى ًري ىخى ا آ ٌن ٍٔ ا كى ْى ثٍِىا ٍكرى

ى
لًمى كىأ ذى نى

اًييوى  مارات ، كدمر ا تعالى ما كاف يصنع فرعكف كقكمو مف الع[28-25الشعراء:] ﴾إًٍِسى
 .(4) كالمزارع كما كانكا يبنكف

 ثالثًا: القراءات:
 ﴾َوَما َكاُنوا َيْعِرُشوفَ ﴿قكلو تعالى: 

بكسر  ﴾يىٍعًرشيكفى ﴿اقكف بضـ الراء، كقرأ الب ﴾يىٍعريشيكفى ﴿قرأ ابف عامر كشعبة عف عاصـ 
 .(5)الراء

                                 
زاد المسير ابف الجكزم، كينظر:  ؛(149/ 2جالكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ )، ينظر: الزمخشرم (1)

 ( .150/ 2جفي عمـ التفسير )
 (. 274-273/ 2جفتح القدير ) ،شككانيالينظر: ( 2)
 (. 77-76/ 13ججامع البياف ) ،ينظر: الطبرم (3)
 ( .419/ 3جتفسير ابف كثير )ير، ابف كثينظر:  (4)
 .(3/79ج)النشر في القراءات العشر ينظر: ابف الجزرم،  (5)
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صؿ: شيء : أنيما لغتاف مف لغات العرب، كالعرش في األوجو قراءتيا بكسر وضـ الراء
ًّ لَعى ٌا ﴿مسقؼ، كيجمع عمى عركش، قاؿ تعالى: :  يٍ فَّ يهبي نى ٍضتىحى ييلى

ى
رًقً فىْ ٍى ًخيطى ةًرى

ي
كىأ

كًشٓا ري ًِهى خاًكيىثه لَعى غي قى ًييٓا كى ٍنفى
ى
 .(1)[ 42]الكيؼ:  ﴾أ

: " كٌؿ فعؿ انفتحت عيف ماضيو جاز كسرىا كضميا في المضارع قياسا قاؿ ابف خالويو
كما كانت عيف ماضيو مضمكمة لزمت الضٌمة عيف مضارعو إال  .السماع مف ذلؾإال أف يمنع 

 .(2)فاألصؿ ما ذكرتو لؾ، فاعرفو إف شاء ا"  .أف يشذ شيء مف الباب، فبل حكـ لمشاذ

 رابًعا: المناسبة:

لما بيف تعالى إىبلؾ القكـ بالغرؽ عمى كجو العقكبة بيف ما فعمو بالمؤمنيف مف الخيرات 
تعالى أكرثيـ أرضيـ كديارىـ، بعد زمف مف االستضعاؼ، مف قتؿ األبناء كالعمؿ  كىك أنو

خدمنا، كالعمؿ في األعماؿ الشاقة
ىنا مظاىر فضمو ككرمو عمى بني إسرائيؿ بعد أف  فبيف  ،

 .(3)بيف نياية فرعكف كقكمو

 خامًسا: البالغة:

ي إلى الفعؿ المضارع؛ ﴾: عدؿ فييما عف الفعؿ الماضما كاف يصنع وما كانوا يعرشوف﴿
 .(4) كذلؾ مف أجؿ استحضار الصكرة في ذىف المخاطب، كاألصؿ: ما صنعكا كما عرشكا

 سادًسا: األىداؼ والمقاصد:

يتبيف مف خبللو المكازنة بيف ك  ىك مف األسمكب القرآني الببلغي الفريد، أسمكب المقارنة،  -1
عالى إىبلؾ قكـ فرعكف معو بالغرؽ المؤمنيف كالكافريف، كجزاء كؿ منيـ، فمما بيف ا ت

عمى كجو العقكبة، بيف ما فعمو بالمؤمنيف مف الخيرات، كىك أنو تعالى أكرثيـ أرضيـ 
 .كديارىـ كأمكاليـ

ف طالت فيي  -2 سنة ا الككنية في األرض ثابتة ال تتغير كال تتبدؿ، بأف النصر كالغمبة كا 
  .حميفة لممؤمنيف

                                 
المحيسف، اليادم شرح طيبة النشر في القراءات العشر ، ك (335/ 1جينظر: األخفش، معاني القرآف ) (1)

 (.246/ 2ج)
 (.162ينظر: ابف خالكيو، الحجة في القراءات السبع )ص  (2)
 ( .362/ 5جالتفسير الكسيط ) ،طاكمينظر: طن (3)
 ( .71/ 9جالتفسير المنير ) ،زحيميالينظر:  (4)



 

 

83 

يره ال يفارؽ المؤمنيف المستضعفيف، كعظيـ إحسانو إلييـ، كرحمتو كتدب إف عناية ا   -3
 .كفي رفعيـ مف ىكاف المذلة إلى رفعة العزة

ٍىا ﴿إف ا يميؿ كلكنو ال ييمؿ،   -4 ٔفى إًنَّ ٍي ً ال وي اىظَّ ٍى ٍػ ا يى ٍَّ فًالن عى َّ اى َغى َبى ٍصى لى ِتى كى
اري  ةٍطى

ى
ًّ اْل صي ًيي ىٍشخى ـو ت ٍٔ ًٍ ًِلى ْي ري ، كالجك الذم كقع لقـك فرعكف ىك  [42:إبراىيـ] ﴾َيؤىخه

إف الحسـ السريع  ..جك األخذ الحاسـ بعد اإلمياؿ الطكيؿ فبل يعرض لشيء مف التفصيؿ
  .(1) ىنا أكقع في النفس كأرىب لمحس

الصبر ىك مفتاح الفرج، كطريؽ المؤمنيف المكحديف في دعكتيـ، فبو تفتح السبؿ، كبو   -5
 .تحصؿ البركات كاالنفراجات

، عمى المادية ا تعالى يؤيد الطائفة المؤمنة الضعيفة، كالتي ال تممؾ مقكمات النصر أفٌ   -6
  .المادية الطائفة الكافرة التي تممؾ مقكمات النصر

 

  

                                 
 ( .1360/ 3جفي ظبلؿ القرآف ) قطب، ينظر: (1)
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  :المبحث الرابع
 (141-138المقاصد واألىداؼ لسورة األعراؼ اآليات )

 

 ضرورة توضيح فساد المعتقد لمناس: المطمب األوؿ

ًٍ ﴿ تعالى: قاؿ ٓي ى ـو ل ٍضِىا
ى
ى أ ٔفى لَعى في ٍػهي ـو يى ٍٔ ى كى ٍٔا لَعى حى

ى اًييوى اْىٍدرى فْى ٍزُىا ةًبىًِن إًٍِسى اكى كىجى
ٌى  ه  خىَبَّ ٌي ًء  لى ؤي ْى فى إًفَّ  ئي ٓى ٍ ـه َتى ٍٔ ًٍ كى ثه كىاؿى إًَُّلي ٓى ً ىل ًٍ آ ٓي ى ا ل ٍى ا نى ٓن ى ىا إًل ٍو ْلى ٔا َىا مئَسى اٍجػى ي ًٍ كىال ْي ا 

ا َكى  ٌى بىاًظوه  ًّ كى ْى ًيي ًٍ ى ال ى اىػى ًٍ لَعى يىلي ٔى فىضَّ ْي ا كى ٓن ى ًٍ إًل ةًٍغيلي
ى
ى اً أ ٍْ َى ى

فى كىاؿى أ ئي ٍى ٍػ ا يى  ﴾ُٔي
  . [140-138األعراؼ:]

 التي اتبعيا بنك نتعرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب عمى منيج الشرؾ كعبادة غير ا 

 إسرائيؿ
 أواًل: المفردات المغوية:

  . كخمفو كراءه، كجاكز بغيره عبر بو ﴾: جاكز الشيء: قطعووجاوزنا﴿ -
ا، كذلؾ ﴾: يكاظبكف عمييا كيبلزمكنيا، كيقيمكف عندىا، عكؼ يعكؼ كيعكؼ عككفن يعكفوف﴿ -

 .(1)إقبالؾ عمى الشيء ال تنصرؼ عنو 
، كالمراد: باطؿ، أك ضبلؿ، كالتبر: (2) ﴾: ميمؾ، كالمصدر: التتبير كىك اإلىبلؾمتبر﴿ -

 .(3)أك لكسره، ككؿ إناء مكسكر يطمؽ عميو متبر الذىب، ألف معدنو ميمؾ،
 .﴾: أطمب لكـ﴿أبغيكـ -
 .(4) ﴾: فضمكـ عمى عالمي زمانكـفضمكـ عمى العالميف﴿ -

 ثانًيا: المعنى اإلجمالي:
عمييـ مف إنقاذىـ مف بطش فرعكف كقيره، كما كانكا   قكمو بنعـ ا كر مكسى يذٌ 

                                 
 (.108/ 4( ابف فارس، مقايس المغة )ج1)
 (.88/ 4ينظر: ابف منظكر، لساف العرب )ج (2)
 ( .500/ 1جبف عبد السبلـ، تفسير القرآف )اينظر:  (3)
 ( .274/ 3جنظر: البغكم، معالـ التنزيؿ )ي (4)
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ا فيو مف العزة مف عدكىـ كالنظر إليو في حاؿ ىكانو يعانكنو مف اليكاف كالذلة، كما أصبحك 
كىبلكو كغرقو كدماره، كلكنيـ لـ يشكركا نعمة ا عمييـ، فجاءكا عمى قكـ فمركا عمييـ، ككانكا 
يعكفكف عمى أصناميـ  كيقيمكف عمى عبادتيا، قيؿ كانت تماثيؿ بقر كذلؾ أكؿ شأف العجؿ، 

عؿ لنا إلينا مثاالن لنعبده، كما ليـ آلية يعبدكنيا، فكصفيـ فما كاف منيـ إال أف قالكا يا مكسى اج
 .بالجيؿ المطمؽ، بعد ما رأكا مف اآليات الكبرل عف العقؿ  مكسى 

جكابو لقكمو بإثبات جيميـ بربيـ كبأنفسيـ، مبينان فساد ما طمبكه مف عبادة  فبدأ مكسى 
ير ا ال تصح مطمقان، سكاءى أكاف المعبكد األصناـ؛ ألنيا زائمة كباطمة، ثـ بيف ليـ أف العبادة لغ

عمييـ، أف يككف  أفضؿ المخمكقات كالمبلئكة كالنبييف أك أخسيا كاألصناـ، ثـ أنكر مكسى 
 ىك الكساطة في ىذا الجعؿ الذم دعا إليو الجيؿ، ليخبرىـ أف طمب ىذا األمر المنكر منو 

ريف بما يعرفكف مف فضؿ ا عمييـ بتفضيميـ جيؿ بمعنى رسالتو الربانية، كأيد إنكاره لكبل األم
عمى أىؿ زمانيـ ممف كانكا أرقى منيـ مدنية كحضارة كسعة ممؾ كسيادة عمى بعض الشعكب، 

يتائيما مف اآليات ما  -كىـ فرعكف كقكمو برسالة مكسى كىركف منيـ كتجديد ممة إبراىيـ فييـ كا 
 .(1)تقدـ ذكره

 ثالثًا: القراءات:
 ﴾َمى َقْوـٍ َيْعُكُفوفَ عَ ﴿قولو تعالى: 

 .(2)بضـ الكاؼ ﴾َيْعُكُفوفَ ﴿ بكسر الياء، كقرأ الباقكف ﴾َيْعِكُفوفَ ﴿قرأ حمزة كالكسائي كخمؼ 
، كالعكؼ: اإلقامة عمى األمر، (3)مف لغات العرب  افأنيا لغتوجو قراءتيا بكسر وضـ الكاؼ: 

 .(4) كحبس الٌنفس عف المخالفات، كمنو: االعتكاؼ
 ناسبة:رابًعا: الم

إلى فرعكف كممئو، ككيؼ أف ا تعالى نصره  لما اكتممت العبرة بقصة بعث مكسى 
عمى عدكه كأيده بفضمو، كنصر قكمو بني إسرائيؿ، استرسؿ الحديث إلى كصؼ تككيف أمة بني 
إسرائيؿ كبياف حقيقتيـ، كما يحؽ أف يعتبر بو مف األحكاؿ العارضة ليـ في خبلؿ ذلؾ مما فيو 

نفكس المؤمنيف الصالحيف في صالح أعماليـ، كتحذيرىـ مما يرمي بيـ إلى غضب ا  طمأنينة

                                 
 ( .53/ 9جينظر: المراغي، تفسير المراغي ) (1)
المبسكط في القراءات العشر كابف ميراف، (؛ 271/ 2جينظر: ابف الجزرم، النشر في القراءات العشر ) (2)

 (.214)ص
(3) .} ا كىانيكا يىٍعًرشيكفى مى  ينظر بيانو عند قكلو تعالى: }كى
 (.247/ 2جالمحيسف، اليادم شرح طيبة النشر في القراءات العشر )ينظر:  (4)
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  .(1)فيما يحقركف مف المخالفات 
 خامًسا: البالغة:

﴾: أتى بالفعؿ المضارع بدؿ الماضي؛ إشعارا بأف ذلؾ منيـ بمثابة الطبع المبلـز تجيموف﴿ -
 .(2)يـ ليـ، ال يتخمكف عنو كلك في المستقبؿ، فيك مستمر مع

، كفي تقديـ خبر المبتدأ مف الجممة الكاقعة (ًإف  ) ػػػػػا ل﴾: كقعت "ىؤالء" اسمن إف ىؤالء متبر﴿ -
خبرنا؛ ألف إشارة إلى أف عبدة األصناـ ليسكا عمى شيء البتة كأف مصيرىـ إلى النار ال 

  .(3)محالة 

ا أطمب لكـ غير ا إلين ﴾: استفياـ يفيد اإلنكار كالتكبيخ، أم: كيؼ أغير ا أبغيكـ﴿ -
  .(4)تعبدكنو كقد شاىدتـ مف آياتو العظاـ ما يكفي البعض منو، فذلؾ مما ال ييعقؿ

 سادًسا: األىداؼ والمقاصد:

ا لجميع الناس؛ لككنو ال خبلؼ بيف   -1 ىذه اآليات الكريمة تضع التصكر االعتقادم كاضحن
ات كالتكينات التي يدلي بيا الباحثكف جمعي األنبياء في العقائد، كما أنيا تثبت زيؼ النظري

في تاريخ األدياف مف الغربييف كمف يأخذ بمنيجيـ كتقريراتيـ ممف يكتبكف عف تطكر 
العقيدة، كما أنيا تيعد صكرة مف صكر انحراؼ بني إسرائيؿ، فمف الصكر األخرل قكلو 

َتَّ ُىرىل ﴿تعالى:  ىمى خى َى ل ًٌ ٍَ ُيٍؤ ًٍ َىا مئَسى ىى إًٍذ كييٍخي ثي كى اًغلى ًي الطَّ حٍلي ذى خى
ى ةن فْى رى ٍٓ اى جى

كفى  ري ِىٍِظي  ًٍ ٍنخي
ى
،  كلكف ىذه االنحرافات ال تمثؿ حقيقة العقيدة التي جاء بيا [55البقرة:] ﴾كىأ

إنما ىي انحرافات عف ىذه العقيدة، فكيؼ تحسب االنحرافات إذف عمى  .مكسى مف ربو
د، كذلؾ تكشؼ مكاجية مكسى لفرعكف إلى التكحي« تطكرت»العقيدة ذاتيا؟ كيقاؿ: إنيا 

 .(5)كممئو عف حقيقة المعركة بيف ديف ا كمو كبيف الجاىمية كميا

                                 
 ( .79/ 9جينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير ) (1)
 ( .74/ 9جينظر: الزحيمي، التفسير المنير ) (2)
 ( .310/ 3جينظر: النيسابكرم، غرائب القرآف كرغائب الفرقاف ) (3)
 ( .274/ 2جينظر: الشككاني،  فتح القدير ) (4)
 ( .1330/ 3جينظر: قطب، في ظبلؿ القرآف ) (5)
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منيا شيئنا؛  في اآليات دليؿ إلى أف عبادة غير ا تعالى ىي باطمة، ال كلف يقبؿ ا   -2
 .ألنيا تمثؿ انحرافنا عف الطريؽ القكيـ كالمنيج الحؽ

إلى االنحراؼ في حالة االغفاؿ عف فطرتيا، كعقميا الصريح،  إف طبيعة اإلنساف قد تمجأ  -3
 .(1)ككأنيـ أرادكا العككؼ عمى عتبة عالـ األركاح، كتصكركا في اإللو أف يككف محسكسنا 

تظير اآليات الكريمة طبيعة اإلنساف الغافؿ، الذم ينسى كيتغافؿ نعـ ا تعالى عميو كالتي   -4
 .منيجو كعبادتو ال تيعد كال تيحصى، كابتعاده عف 

 

 مقابمة شكر نعـ ا بالشكر والتحفز لمطاعات: المطمب الثاني

فى ﴿تعالى:  قاؿ خهئي اًب ييلى ٔءى اىػىذى ًٍ شي ُٔىلي ٔمي ىصي فى ي ٍٔ ىًؿ فًرٍغى ٍَ آ ًٌ  ًٍ ٍَنىيٍِىاكي
ى
إًٍذ أ كى

 ًٍ بهلي ٍَ رى ًٌ ءه  ًٍ ةىالى ًِف ذىىًلي ًٍ كى اءىكي فى نًصى ىٍصخىٍدئي ي ًٍ كى ٍَِىاءىكي
ى
ًه أ ًظي    . [141األعراؼ:] ﴾غى

نتعرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب عمى منيج فرعكف كجبركتو في تقتيؿ األطفاؿ، كاستحياء 
 النساء.

 أواًل: المفردات المغوية:

ذ﴿ -   .(2)﴾: ظرؼ زماف بمعنى اذكركا وا 

﴾:يسكـ الرجؿ عمى سكـ أخيو، كالمساكمة: عرض السمعة عمى البيع، كىنا يسومونكـ﴿  -
 .(3)عذبكنكـ أشد العذاب بمعنى ي

 .(4)متحاف االختبار ك اال الببلء:﴾: بالء﴿ -

 ثانًيا: المعنى اإلجمالي:

قكمو بنعمة ىي مف أعظـ النعـ عمييـ، كىي إنقاذىـ مف أسر فرعكف  ذكر مكسى يٌ 
كقيره كبطشو كما كانكا فيو مف اليكاف كالذلة كما صاركا إليو مف العزة، حيث كاف قكـ فرعكف 

                                 
 ( .226/ 3جينظر: األلكسي، ركح المعاني ) (1)
 ( .212ينظر: السيكطي،  تفسير الجبلليف )ص  (2)
 (.310/ 12( ابف منظكر، لساف العرب )ج3)
 (.1/317( ينظر: ابف فارس، مقاييس المغة)ج4)
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الذككر مف أكالدىـ، كيستبقكف اإلناث كيترككنيـ، كفي سكميـ ليـ سكء العذاب، اختبار  يقتمكف
 .مف ا لكـ كنعمة عظيمة

فاآلية تأتي في سياؽ التذكير بالنعمة التي سمفت مف ا تعالى ًإلييـ، كىي دعكة إلى 
كجكب شكره 

. 

 ثالثًا: القراءات:

ٍَ ﴿قكلو تعالى:  ًٌ  ًٍ ٍَنىيٍِىاكي
ى
إًٍذ أ فى  كى خهئي اًب ييلى ٔءى اىٍػىذى ًٍ شي ُٔىلي ٔمي ىصي ٍٔفى ي آًؿ فًرٍغى

 ًٍ ٍَِىاءىكي
ى
 [، كفييا مكضعيف:141]األعراؼ:  ﴾أ

ٍينىاكيـٍ ﴿بغير ياء كال نكف، كقرأ الباقكف  ﴾أنجاكـ﴿: قرأ ابف عامر كحده األوؿ ٍذ نىج  بالياء  ﴾كىاً 
 .(1)كالنكف

لكاحد، كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره )ىك( يعكد : عمى إرادة اووجو قراءتيا بغير ياء وال نوف
 .عمى ا تعالى، كىك إخبار مف النبي 

ككجو قراءتيا بياء كنكف: عمى لفظ الجماعة، كىك إخبار مف ا عف نفسو بنكف الممككت، عمى 
 .(2)طريؽ التعظيـ، كاإلكبار لو 

راءة الباقيف مكافقة لرسـ : "كقراءة ابف عامر مكافقة لرسـ المصحؼ الشامي، كققاؿ المحيسف
 .(3)بقٌية المصاحؼ" 
 رابًعا: المناسبة:

، فأمرىـ أف أف يعد نعمتو عمييـ فأراد ا بعدما ظير جيؿ بعضان مف بني إسرائيؿ 
يتذكركا ذلؾ كال ينسكه، فيي تأتي مف باب االمتناف، كاالنتقاؿ مف الخبر كالعبرة إلى النعمة 

، أك لبني إسرائيؿ في ذلؾ الييكد المكجكدكف في زمف النبي  كالمنة، كجاز أف يككف المخاطب
  .(4)فيككف مف كبلمو في زمف مكسى 

                                 
المبسكط في القراءات العشر كابف ميراف، (؛  2/271جلعشر )النشر في القراءات اابف الجزرم، ينظر:  (1)

 (.214)ص 
 (.247/ 2جالمحيسف، اليادم شرح طيبة النشر في القراءات العشر ) (2)
المحيسف، اليادم شرح طيبة النشر في القراءات ك (؛ 163ابف خالكيو، الحجة في القراءات السبع )ص (3)

 (.247/ 2جالعشر )
 ( .275/ 2جفتح القدير )ينظر: الشككاني:  (4)
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 :سادًسا: األىداؼ والمقاصد
يككف ذلؾ يشير ا تعالى في اآلية الكريمة إلى تذكير بني إسرائيؿ بالنعمة عمييـ؛ لعمو  -1

ا ليـ كمذكرنا ليـ  .(1) رادعن
دع بيف الماضي كالحاضر، مف خبلؿ القصص القرآنية التي تشد الربط القرآني الماىر كالمب  -2

 .المستمع، كتنبو الغافؿ
في تعديد إنعاـ  يدؿ سياؽ اآلية الكريمة عمى طبيعة بني إسرائيؿ فإنو ما ازداد مكسى   -3

  .(2) ا عمييـ، كتنبيييـ عمى عظيـ آالئو إال ازدادكا جحدنا عمى جحد، كبعدا بالقمكب
 . تعالى بالكحدانية، كال يميؽ بيـ االشتغاؿ بعبادة غير ا تعالىكجكب إفراد ا  -4
النعمة بعد  يلمناس، باالعتبار كاالستفادة مف أحداث الزماف،  ألف مف يعط اختبار ا   -5

 .النقمة، ىك ا تعالى، فكجب إخبلص العبادة لو
لمناس لعميـ يتكبكف  خيرىا كشرىا؛ الستجبلب المكعظة  استحباب التذكير بأياـ ا  -6

  .كينكبكف  تعالى كيرجعكف
 .ا تعالى  يبتمى بالخير كالشر، كفي كؿ ذلؾ خير لممؤمف لمف صبر كشكر  -7

 

 

                                 
 (.275/ 2ينظر: الشككاني: فتح القدير )ج (1)
 ( .562/ 1جينظر: القشيرم، لطائؼ اإلشارات ) (2)
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 الثالث مف الحزب السابع عشر
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  المبحث األوؿ:
 (145 -142واألىداؼ لسورة األعراؼ اآليات )المقاصد 

 

 .المطمب األوؿ: أىمية االستخالؼ

ْى قاؿ تعالى:  ٍربىًػ
ى
ًّ أ به اتي رى يلى ًٌ  ًَّ خى ا ةًػىٍّشو يى ْى ِىا ٍٍ ٍى ٍِ ٍيىثن كىأى ًثْ ِلى َٰ ذىالى ٍدُىا مئَسى كىاغى ﴿كى

ٍيىثن  ًِم ، ِلى ٍٔ اريكفى اٍخييٍفًِن ًِف كى ْى  ًّ ًخي
ى
َٰ ًْل كىاؿى مئَسى ﴾كى َى ٍفًصًدَ ٍي ٍ ًبيوى ال  حىتَّتًٍع شى

لى ٍضًيٍح كى
ى
 كىأ

 .[142األعراؼ ]
في الككف، مف استخبلؼ عباده المؤمنيف   نتعرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب عمى سنة ا

 .كتمكينيـ، بعد الشدة كالضعؼ التي مركا بيا
 أواًل: المفردات المغوية:

ٌج، جاكمنو: مكاقيتي الح ،ف الز مىاف: مقداره مكالكقت ،مصدر الكقت الميقات:﴿ميقات﴾  -
 .(1) ككؿ ما قدر فيو عمؿ مف األعماؿ فيك ميقات، لمكاضع ًإحراميـ

يقاؿ: خمؼ  أف يجيء شيء بعد شيء يقكـ مقامو، :واإلخالؼ أي: كف خميفتي، ﴿اخمفني﴾ -
ميفىتىوي   .(2) فبلف فبلنان، إذا كاف خى

 ثانيًا: المعنى االجمالي:
أف يتييأ لمناجاتو ثىبلًثيفى لىٍيمىةن ثـ زاده في األجؿ بعد ذلؾ  مكسى كأخبر ا تعالى  

، كذكر ا تعالى مكعد جبؿ الطكر ليتمقى مف ىناؾ تعاليـ ربو عمى ، ليمتقي بو عندعشر لياؿ
الميالي دكف األياـ؛ ألف األشير القمرية أمارة ظيكرىا بالميؿ، إذ يبزغ القمر ىبلالن، كيتدرج في 

  .يصير بدرنا النمك حتى
لى التجمي عندما ذىب إ ألف مكسى  ؛الى الثبلثيف ثـ أتميا باألربعيفكذكر ا تع

قامة الحؽ كأمره في قكمو،  خمؼ أخاه ىاركف كأ استشعر ركحانية عظيمة، باإلصبلح كا 
كقطع الطريؽ عمييـ حتى ال يعيثكا المفسديف،  ، كنصحو بتجنبعمى كحدتيـكالمحافظة ، فييـ

 .(3)رض فسادنافي األ

                                 
(؛ كالزحيمي، التفسير المنير 9/198(؛ كاألزىرم، تيذيب المغة )ج5/199ينظر: الفراىيدم، العيف )ج( 1)

 (.9/81)ج
 (.4/1356؛ كالجكىرم، الصحاح )ج(210/ 2ابف فارس، مقاييس المغة )جينظر: ( 2)
 (.6/2944(؛ كأبك زىرة، زىرة التفاسير )ج2/450ينظر: ابف عطية، المحرر الكجيز )( 3)
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 ثالثًا: القراءات:

ًٍ ﴿قولو تعالى:  ٍَِىاءىكي
ى
فى أ خهئي لى  ﴾يي

 ﴾ُيَقت ُموفَ ﴿بفتح الياء كسككف القاؼ، كتخفيؼ التاء، كقرأ الباقكف  ﴾َيْقُتُموفَ ﴿ قرأ نافع كحده
 .(1) بالتشديد

 .(2) عمى معنى التكثير كالمبالغة في القتؿووجو قراءتيا بالتشديد: 

ٍيىثن ﴿ قولو تعالى: ْى ِلى ٍربىًػ
ى
ًّ أ به اتي رى يلى ًٌ  ًَّ خى ا ةًػىٍّشو يى ْى ِىا ٍٍ ٍى ٍِ ٍيىثن كىأى ْى ِلى ًث ٍدُىا مئَسى ذىالى كىاغى  ﴾كى

 .[142]األعراؼ: 
 كقرأ الباقكف بإثباتو، ﴾وعدنا﴿ قرأ أبك جعفر كأبك عمرك كيعقكب بحذؼ األلؼ بعد الكاك

 .(3)﴾واعدنا﴿

فيك المتفرد بالكعد   مكاعدة تككف بيف اآلدمييف، كأٌما اأف ال  ووجو قراءتيا بحذؼ األلؼ:
ًٍ كىٍغدى اٍلىقه ﴿ :كالكعيد، كاستدلكا بقكلو تعالى كي دى ى كىغى  .[22]إبراىيـ:  ﴾إًفَّ اَللَّ

،  كمف مكسىككجو قراءتيا بإثبات األلؼ: مف المكاعدة؛ ألٌف المكاعدة كانت مف ا 
القبكؿ بو   ليكممو كيكرمو بالمناجاة، ككاف مف مكسى  الكعد لمكسى  فكانت مف ا

 .(4))الفاعميف(  كالتحرٌم إلنجازه لم ا أمره بو، فصار كالميكاًعًد مف

أٌف المفاعمة قد تقع مف الكاحد، كما تقع مف االثنيف، يقاؿ: كىعىدتيو وأفاد صاحب مفاتيح األغاني: 
ذ كاعدنا مكسى انقضاء أربعيف ليمةن، لمتكمـ : "معنى الكبلـكىٍعدنا كًعدىةن كمىكًعدنا كمىٍكًعدةن، قاؿ: ك  كا 

 .(5)" معو كإليتائو الكممات

 

                                 
المبسكط في القراءات العشر كابف ميراف، (؛ 2/271جابف الجزرم، النشر في القراءات العشر ) (1)

 (.214)ص
 (.2/228ينظر: البغكم، معالـ التنزيؿ )ج( 2)
 (.32ي، البدكر الزاىرة في القراءات العشر المتكاترة )ص القاض (3)
مفاتيح األغاني في القراءات كالحنفي، (؛ 96ابف زنجمة، حجة القراءات ألبي زرعة بف زنجمة )ص  (4)

 (.102كالمعاني )ص 
 (.102مفاتيح األغاني في القراءات كالمعاني )ص الحنفي،  (5)
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 رابعًا: المناسبة:

مف فرعكف كقكمو، كبعد ىذه الشدة  بعد الظمـ كالعذاب الذم تعرض لو مكسى 
 ليستطيع مكاصمة دعكة قكمو بعد ذلؾ.يسمي قمبو بيذا المكعد  القاسية، أراد ا تعالى أف

 خامسًا: البالغة:
ـّ ميقات ربو﴿وقولو  ﴾نا﴿واعد  .نقؿ مف ضمير التكمـ إلى الغيبة ، حيثالتفات ﴾فت

 سادسًا: المقاصد واألىداؼ:

بعد الشدة كالكرب كالضعؼ، يأتي الفرج مف أكسع أبكابو، كتتدخؿ العناية اإلليية، كيرعى  -1
 .عباده المكحديف  ا

مف  و منيج األنبياء، مع مراعاة أف يككف المستخمؼكأنٌ  ،االستخبلؼاآليات تبيف ضركرة  -2
 ، حتى يقكـ باألمانة الممقاة عمى عاتقو.أىؿ الصبلح كالتقكل

اتباع الفاسديف كالمأجكريف كالمنافقيف، ييدد الدكلة كيفت مف عضدىا، كيفرؽ الجمع،  -3
 .كيضعؼ كممتيـ

 .ة مف الطمأنينة كاليدكءالشعكر باإليماف كالخشكع بقرب ا تعالى، يجعؿ المؤمف في حال -4

بجكار ربو، جعمتو يمدد ىذه الفترة اإليمانية  حالة الركحانية التي شعر بيا مكسى ال -5
، كفي ىذا إشارة إلى أٌف مف تقرب إلى ا كشعر بمذة القرب لتعمقو الكامؿ برب العالميف

 منو سبحانو، دفعتو نفسو لممزيد مف القرب، جعمنا ا مف المقربيف.
 

 مب الثاني: انييار الجبؿ دليؿ عمى عظمة ا وقدرتو:المط

ٍمى ﴿ : قاؿ تعالى ٍر إًِلى ٍنظي
ى
ًرًِن أ

ى
ّي كىاؿى رىبه أ بُّ ّي رى ٍى َّ َّكى احًِىا كى يلى ًٍ ً َٰ ل اءى مئَسى ا جى ٍَّ ى ل ٍَ  ۚ  كى كىاؿى ىى

ٍٔؼى حىرى  ّي فىصى ُى َكى ٌى رَّ  ٍر إىًلى اٍْلىتىًو فىإًًف اٍشخىلى ًَ اٍنظي ًل
َٰ ىى اًِّن كى تىًو  ۚ  اًِّن حىرى ّي لًيٍجى بُّ َٰ رى ىَلَّ ا َتى ٍَّ فىيى

ا  ًػلن َٰ ضى رَّ مئَسى ّي دىَكا كىخى يى ػى ْى  ۚ  جى ًِ ًٌ ٍؤ ٍي ٍ ؿي ال كَّ
ى
ُىا أ

ى
ٍمى كىأ ِيتٍجي إًِلى اُىمى  تٍدى فىاؽى كىاؿى شي

ى
ا أ ٍَّ  ﴾ فىيى

 .[143األعراؼ ]

اد لـ ييطؽ الجم قدرتو المطمقة، ككيؼ أفٌ ك عمى عظمة ا تعالى،  نتعرؼ ىذا المطمب في
فكاف حاؿ الجبؿ أف أزيؿ مف ، ى مكالهينظر إللمف ربو  و مكسى طمبذلؾ التجمي، الذم 

 .مكانو
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 المفردات المغوية:أواًل: 

بىافى أم فمما والمعنى: نكشاؼ الشيء كبركزه، ا: التجمي: تجمى﴾ ﴿ - نكر ا  أٍم ظىيىرى كى
 .(1)لمجبؿ

 ناقة دكاء ال سناـ  : سكل صعكدىا كىبكطيا،كدؾ األرض، يقاؿ: الدؾ: التسكية﴾ ﴿دكاً  -
 .(2) ليا

ذىب عقمو مف شدة كي ،ا فييغشي عميو لذلؾأف يسمع اإلنساف صكتنا عظيمن : الصعؽ﴿صعقا﴾  -
 .(5) "الصعقة: الصكت الذم يككف عف الصاعقة": (4)، كقاؿ ابف برم (3)الصكت

 ثانيًا: المعنى اإلجمالي:

 رؤيةإٌياه ربو لممناجاة، كالتكميـ ببل كاسطة،  طمب  هجاء مكسى لمكقت الذم كعد بعد أف
ككأني بو لما سمع صكت ربو، اشتعؿ الشكؽ في قمبو لرؤيو كجيو  المقدسة،  ذات ا
لما ىك أقكل منؾ يا فأجابو ا تعالى بأف ذلؾ محاؿ في الدنيا؛ كلكف سيككف التجمي  الكريـ،
يا مكسى ستناؿ شرؼ الرؤية في زؿ، فإنؾ كىك الجبؿ، فإف ثبت مكانو كلـ يتزل  مكسى

كخر  مكسى مغشيان عميو، كلما استيقظ مف  إال تجٌمى  سبحانو لمجبؿ أفٌ  ماك الدنيا، قبؿ اآلخرة، 
المؤمنيف أكؿ  تاب كرجع عف سؤالو، كأٌف ذات ا منزىة عف الرؤية في الدنيا، كأقر بأٌنوغشيتو 
 .(6) في الدنيا، أك باستعظاـ سؤاؿ الرؤية ومف خمقشيء    يرل اال ، كأنو  ة ابعظم

 

 

                                 
 (.11/127؛ كاألزىرم، تيذيب المغة )ج(468/ 1ابف فارس، مقاييس المغة )جينظر: ( 1)
 (.1/502؛ كابف عبد السبلـ، تفسير القرآف )ج(450/ 10( ينظر: ابف منظكر، لساف العرب )ج2)
 (.2/885ابف دريد، جميرة المغة )ج( 3)
ق عمي بف محمد بف الحسيف الرباطي ، أبك الحسف ، المعركؼ بابف 730، كتكفي  660ابف برم كلد  (4)

عالـ بالقرآت ، مف أىؿ تازة، كلي رياسة ديكاف االنشاء فييا . مف كتبو " الدرر المكامع في أصؿ برم: 
ط " أرجكزة في القرآت ، لقيت مف الذيكع في شمالي إفريقية مثؿ ما لقي كتاب "  -مقرأ االماـ نافع 

 .(5/5األعبلـ )ج ينظر: الزركمي،اآلجركمية "، 
 (.22/ 26)ج( ينظر: الزبيدم، تاج العركس 5)
 (.435؛ كالصابكني، صفكة التفاسير )ص (1/502)جينظر: كابف عبد السبلـ، تفسير القرآف  (6)
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 ثالثًا: القراءات:

ءى ﴿قولو تعالى: قولو تعالى:  ّي دىَكَّ يى ػى  ﴾جى

 ﴾َدكًّا﴿بالمد كاليمز بغير تنكيف، كقرأ الباقكف   ﴾َجَعَمُو َدك اءَ ﴿قرأ حمزة كالكسائي كخمؼ 
 .(1)بالقصر كالتنكيف 

صفة قامت مقاـ المكصكؼ، كىك مأخكذ مف قكؿ  : أٌنياووجو قراءتيا بالمد واليمز
العرب: ىذه ناقة دكاء، أم: مستكية الظير، ال سناـ ليا، كىذا يثنى كيجمع، كلـ ينٌكف، ألن و 

 .ممنكع مف الصرؼ، كعندئذ يككف مف قبيؿ المد المتصؿ، كؿ قارئ يمده بحسب مذىبو
سبحانو مستكينا، ببل قمة، كال أٌف ا جعؿ الجبؿ حيف تجمى  والمعنى عمى ىذه القراءة:

   .انخفاض، كال ارتفاع، مف شدة الخضكع  
: عمى أٌنو مصدر كاقع مكقع المفعكؿ بو، ييقاؿ: دككت ووجو قراءتيا بالقصر والتنويف

، كمعمكـ أف المصدر ال يثنى كال يجمع  .(2)األرض دٌكا، أم: جعمو ببل ارتفاع كال انخفاض مستكو

 رابعًا: البالغة:

، كليس بمعنى كأنو قيؿ: كاختص مجيئو بميقاتنا ص، ي لميقاتنا لبلختصاالبلـ ف﴿لميقاتنا﴾  -
 .(3) عند

جممة قاؿ لف تراني مستأنفة، لككنيا جكابا لسؤاؿ مقدر، كأنو قيؿ: فما قاؿ ا ﴿لف تراني﴾  -
 .(4) لو؟ كاالستدراؾ بقكلو كلكف انظر إلى الجبؿ فإف استقر مكانو فسكؼ تراني

 .(5) في الدنيا لف لمنفي، المؤكد﴿لف تراني﴾  -

 

                                 
ابف ًميراف، المبسكط في القراءات العشر ك (؛  271/ 2جينظر: ابف الجزرم، النشر في القراءات العشر ) (1)

األىٍىكىازم، الكجيز في ك (؛ 123لقاضي، البدكر الزاىرة في القراءات العشر المتكاترة )ص كا(؛ 214)ص
 (.187شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة األمصار الخمسة )ص 

ابف أبي (؛ 248/ 2جشرح طيبة ) ،اليادمك (؛ 163ينظر: ابف خالكيو، الحجة في القراءات السبع )ص  (2)
 (.2/81الكشؼ عف كجكه القراءات )ج طالب، 

 (.9/300ف عادؿ، المباب )ج(؛ كاب2/151الزمخشرم، الكشاؼ )ج ( ينظر:3)
 (.276/ 2الشككاني، فتح القدير )جينظر:  (4)
 (.2943/ 6( أبك زىرة، زىرة التفاسير )ج5)
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، كىذا مخالؼ لمذىب أىؿ (2) ، أم لف تراني أبدنالمتأبيدلنفي أٌف ا  (1) كذىب الزمخشرم 
نما ىي "بي: ثعم، قاؿ الالسنة كالجماعة كال دليؿ ليـ فييا ألٌف )لىٍف( ىاىنا ال تكجب التأبيد كا 

يعني المكت ثـٌ حكى عنيـ  ﴾ن ْوُه َأَبدًا ِبما َقد َمتْ ْف َيَتمَ لَ ﴿ لمتكقيت لقكلو تعالى حكاية عف الييكد
 .(3)" ﴾يا ماِلُؾ ِلَيْقِض َعَمْينا َربُّؾَ ﴿أنيـ يقكلكف لمالؾ 

ثابتيا في اآلخرة، كقمت لنفسي كيؼ لتمؾ الفرقة أففي الدنيا الرؤيةنفي كعميو: فالمراد   ، كا 
، كالتي مف أجميا تعٌنى العباد، كصبر كجو ا  تنفي أجمؿ ما في الجٌنة كىي لذة الٌنظر إلى

 لذة الٌنظر إلى كجيو الكريـ.  ، رزقنا ا المبتمى، كجاىد المقاتؿ في سبيؿ ا
 خامسًا: المناسبة:

، كبعد اختياره سبعيف رجبلن مف بني كربو   بعد المكعد المبارؾ الذم كاف بيف مكسى
كأنى يحصؿ ، النظر إلى كجيو المبارؾ أف يطمب مف ا إسرائيؿ، طمبكا منو كألحكا عميو ب

 .لمجبؿ فجعمو دكا ىذا في الدنيا، فتجمى ربنا 
 سادسًا: األىداؼ والمقاصد:

كقد امتدح ا نبيو ، (4) ضركرة المحافظة عمى المكاعيد، كأٌف ذلؾ أمر محبب لمشارع الحكيـ -1
ٍر ًِف اىًٍهخى ﴿ :، فقاؿإسماعيؿ بيذا الكصؼ فى كىاٍذني َكى ٔىٍغًد كى ٍ اًدؽى ال فى ضى ّي َكى اًعيوى إًَُّ ٍى اًب إًٍش

ٔلن ُىًبياا اإلماـ  كقد سئؿ ،كيعرؼ المؤمف الصادؽ مف الكاذب بمكاعيده ، [54]مريـ:  ﴾رىشي
ٍمًؼ اٍلمىكىاًعيدً : "أحمد بف حنبؿ ؟ قىاؿى ًباٍلمىكىاًعيًد أىٍك ًبخي ـى تىٍعًرؼي اٍلكىذ اًبيفى  .(5)"ًب

مف األمكر المحاؿ حصكليا في الحياة  الدنيا؛ كلكٌنيا ثابتة لعباد ا تعالى  جوك  إلىالنظر  -2
ًزيىادىةه ﴿ا الصالحيف في اآلخرة، قاؿ تعالى:  ا اٍليٍصَنى كى ِٔي ٍخصى

ى
َى أ َ ً ، [26]يكنس:  ﴾لًَّلَّ

                                 
لعبلمة، كبير المعتزلة، أبك القاسـ محمكد بف عمر بف محمد، الزمخشرم الخكارزمي النحكم، صاحب ( ا1)

قرية مف عمؿ -ه، كاف مكلده بزمخشر "الكشاؼ" ك"المفصؿ" رحؿ، كسمع ببغداد مف نصر بف البطر كغير 
في رجب سنة سبع كستيف كأربع مائة، ككاف رأسا في الببلغة كالعربية كالمعاني كالبياف، كلو نظـ  -خكارـز
 كحج، كجاكر، كتخرج بو أئمة. جيد

 (.2/154ينظر: الكشاؼ ، الزمخشرم )ج( 2)
 (.275/ 4جالكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف ) ،( الثعمبي 3)
 (.2/236ينظر: الجزائرم، أيسر التفاسير )ج( 4)
 (.25/ 1جآلداب الشرعية كالمنح المرعية )اابف مفمح،  (5)
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ت السٌنة النبكية تصرح بيذا، كقد جاء، (1)، كسماع كبلمو كالزيادة الٌنظر إلى كجو ا 
ًف الن ًبيِّ  فعف ، عى يىٍيبو : " صي ِإَذا َدَخَؿ َأْىُؿ اْلَجن ِة اْلَجن َة، َقاَؿ: َيُقوُؿ اُ َتَباَرَؾ َوَتَعاَلى: قىاؿى

ـْ ُتَبي ْض ُوُجوىَ  ؟ َفَيُقوُلوَف: أََل ـْ َنا ِمَف الن اِر؟ ُتِريُدوَف َشْيًئا َأِزيُدُك ـْ ُتْدِخْمَنا اْلَجن َة، َوُتَنج  َنا؟ أََل
ـْ  ـْ ِمَف الن َظِر ِإَلى َرب ِي  . " (2)َقاَؿ: َفَيْكِشُؼ اْلِحَجاَب، َفَما ُأْعُطوا َشْيًئا َأَحب  ِإَلْيِي

ما كيظير ذلؾ عندكقكتو كقدرتو المطمقة، التي ال تضاىييا قكة،  تبيف اآليات عظمة ا  -3
تجمى بذاتو الشريفة لمجبؿ، فكاف دكنا مستكيا، كمعمـك أٌنو أقكل مف الكائف الحي، فكيؼ بو لك 

.  كاف لو التجمي أكالن

اآليات الككنية الخارقة تزيد مف عمؽ اإليماف، كرسكخ اليقيف، كالتكبة كاإلنابة كتجديد اإليماف  -4
 .با تعالى

الذات اإلليية، فكؿ ما خطر في خيالؾ فا  رؾ كنوأف ييد ميما تقدـ العقؿ البشرم يبقى قاصران  -5
ءه  ﴿: قاؿ خبلفو، كقد  ٍ ًّ َشى رًٍي ًٍ ْي  ،ىىيٍسى نى ىًط ٍْ يعي ا ًٍ ٔى الصىٌ ْي  .[11الشكرل ] ﴾ كى

 

 .المطمب الثالث: اصطفاء ا لرسمو

ًِت كى قاؿ تعالى:  الى ى اْلَّاًس ةًرًشى يٍخيمى لَعى فى َٰ إًِّنه اٍضعى ا ﴿كىاؿى َىا مئَسى ٌى ٍذ  ًِم فىخي الى بًلى
﴾ َى اًنًري َى الشَّ ٌه  َ كي  .[144األعراؼ ] آحىيٍخيمى كى

  نتعرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب عمى اصطفاء ا تعالى لمكسى 
 كذلؾ أٌف الشكر بكابة دكاـ الٌنعـ كبقائيا.، برساالتو ككبلمو، كأمره لو بالحمد كالشكر لو 

 أواًل: المفردات المغوية:

  .(3)كاالستخبلص ، الصطفاء: االختيارا﴿اصطفيتؾ﴾  -

 

 

                                 
 (.362ينظر: السعدم، تفسير السعدم )ص( 1)
: 1/163، باب إثبات رؤية المؤمنيف في اآلخرة ربيـ سبحانو كتعالى/اإليماف تابكمسمـ، صحيح : ]مسمـ (2)

 .[181رقـ الحديث 
 (.427/ 38: الزبيدم، تاج العركس )ج( ينظر3)
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االصطفاء تناكؿ صفك الشيء؛ كما أف االختيار تناكؿ خيره؛ كمنو محمد ": (1)قاؿ الراغب 
 (2) "مصطفاه، أم مختاره. 

 .(3) ، كحقيقتو الرضا باليسيرعمى المحسف : الثناءالشكر﴿الشاكريف﴾  -

 ثانيًا: المعنى اإلجمالي:
، برسالتي كاختصصتؾ سائر أفراد زمانؾ، إني اخترتؾ عمى لمكسى  يقكؿ المكلى 

  ثـ أمره ، عميو بيذيف النكعيف العظيميف مف أنكاع اإلكراـ كاإلجبلؿ،  ، كامتف ا كبالتكميـ
بأف يأخذ ما أعطاه مف ىذا الشرؼ كالرفعة، كما أمره سبحانو بأف يككف دائمان مف الشاكريف لو 

 .(4)، لتدكـ ىذه النعـ سابغة عميو إلكراـ الجميؿ منو عمى ىذا العطاء العظيـ كا
 ثالثًا: القراءات:

ًِم ﴿قولو تعالى:  الى بًلى ًِت كى الى ى اْلَّاًس ةًرًشى يٍخيمى لَعى فى   ﴾كىاؿى َىامئَسى إًِّنه اٍضعى
بحذؼ األلؼ التي بعد البلـ، كقرأ ركيس،  ﴾برسالتي﴿قرأ نافع كابف كثير كأبك جعفر كركح 

ًتي ﴿، كعاصـ، كحمزة، كالكسائي، كخمؼ العاشر، كأبك عمرك كابف عامر بإثبات األلؼ  ﴾ًبًرسىاالى
 .(5)التي بعد البلـ 

: عمى التكحيد، كالمراد بيا المصدر، أم بإرسالي إياؾ، كقيؿ: ووجو قراءتيا بغير ألؼ
 .عمى حذؼ المضاؼ، أم: بتبميغ رسالتي ألف  مدلكؿ الرسالة غير مدلكؿ المصدر

: عمى الجمع، ألٌف الذم أرسؿ بضركب، مف الرسالة فاختمفت أنكاعيا، راءتيا بألؼووجو ق
 .(6)فجمع المصدر الختبلؼ أنكاعو، كالمراد بالرسالة: أسفار التكراة 

                                 
( ىك الحسيف بف محمد بف المفضؿ، أبك القاسـ األصفياني أك األصبياف المعركؼ بالراغب: أديب، مف 1)

 ق، كاشتير حتى كاف يقرف باإلماـ الغزالي.502الحكماء العمماء، مف أىؿ أصبياف سكف بغداد، كلد 
امع التفاسير، أخذ عنو البيضاكم في تفسيره، كالمفردات مف كتبو: محاضرات األدباء كأخبلؽ الراغب كج
 (.255/ 2في غريب القرآف، ينظر: الزركمي، األعبلـ )ج

 (.326/ 1ابف منظكر، لساف العرب )ج( 2)
 (.167، مختار الصحاح )صالرازم(؛ ك 3/207ينظر: ابف فارس، مقاييس المغة )ج( 3)
 (326/ 2أبك زىرة، صفكة التفاسير )ج( 4)
القاضي، البدكر الزاىرة في القراءات العشر ك (؛ 272/ 2جظر: ابف الجزرم، النشر في القراءات العشر )ين (5)

 (.123المتكاترة )ص 
أبك ك (؛ 3/34جالبيضاكم؛ أنكار التنزيؿ )ك (؛ 252/ 1لميذب في القراءات العشر )جالمحيسف، اينظر:  (6)

 (.5/169جحياف، البحر المحيط )
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 رابعًا: المناسبة:

  نبيو كتعذر ذلؾ، سٌمى ا مف ا تعالى النظر إليو،  بعد أف طمب مكسى
ؾ مف ذلؾ، كانظر ر ال يضيؽ صدك ؿ لو: كلئف منعتؾ مف الرؤية، بأصناؼ مف الٌنعـ، ككأنو يقك 

 .(1)كمف أجميا اصطفائو بالتكميـ كالرسالة  إلى أصناؼ الٌنعـ التي اختصصتؾ بيا، 
 خامسًا: البالغة:

جممة يا مكسى مستأنفة، متضمنة إلكراـ مكسى كاختصاصو بما اختصو ﴿وقاؿ يا موسى﴾   -
 .(2)ا بو 

 . (3)ا نداء يفيد اإلدناء كالتقرب مف ا ﴾ فيييا موسى﴿ -
﴾ الفاء ىنا لئلفصاح، أم فإذا كنت يا مكسى قد اخترتؾ مف بيف الناس فخذ ما آتيتؾ﴿ -

 .(4)بالرساالت كبكبلمي، فخذ ما أعطيتؾ كاقنع بو 
 سادسًا: األىداؼ والمقاصد:

 كا شرؼ القرب كالتكميـ،مف يشاء لينال مف عبادهالمتفرد باالصطفاء، فيختص ا تعالى ىك  -1
خير محض ال شر فييا، كىك األعمـ باألصمح   كا ال ييسأؿ عما يفعؿ، فكؿ إرادات ا

 لبلصطفاء.
 مباشرةن  ا  كمموكبيذا فيضؿ عمى غيره مف األنبياء، كقد كميـ ا تعالى،  مكسى   -2

 .ريؿ بدكف كاسطة مف كراء حجاب، أما جميع األنبياء فكانكا بكاسطة جب
عمى عباده بالنعـ كاآلالء، فيتكجب عمى اإلنساف المسمـ  الممتف الحقيقيا تعالى ىك  -3

، كأٌف ييقر أف الناس ما ىـ إال كسائط، كالمتفضؿ األكؿ ىك ا جؿ كعبل، شكر المنعـ 
ً ﴿قاؿ تعالى:  َى اَللَّ ًٍ ثو فى ٍى ٍَ ًٍُػ ًٌ  ًٍ ا ةًلي ٌى  ، ، فيتكجب شكر ا[53]النحؿ:  ﴾كى

 .[7إبراىيـ: ] ﴾ًٍ لي َُّ يدى ْلزً  ًٍ ِي رٍ هى شى  ًِئٍ ىى ﴿ليضمف العبد بقاء ىذه الٌنعـ قاؿ تعالى: 

كميمو أف يككف مف الشاكريف، ليدكـ إكرامو لو، كقاؿ العمماء أف  يبلحظ أٌف ا تعالى أمر -4
 . (5)الشكر يأتي عمى ثبلث مراتب: شكر القمب، كشكر المساف، كشكر الجكارح األركاف

                                 
 (.9/305لمباب )جينظر: ابف عادؿ، ا( 1)
 (.276/ 2( ينظر: الشككاني: فتح القدير )ج2)
 (.2943/ 6( ينظر: أبك زىرة )ج3)
 .2943/ 6ج، ( المرجع السابؽ4)
 (.449ينظر: الحميدم، تفسير غريب ما في الصحيحيف )ص( 5)
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 :مأمور بتبميغ ما وصؿ إليو مف عمـ الكتابب الرابع: المسمـ المطم

ا قاؿ تعالى:  ْى ٍذ ءو فىخي ٍ ه َشى ِىٍفًطيالن ىهُكي ثن كى ًٍٔغظى ٌَّ ءو  ٍ ه َشى ًٌَ ُكي ٔىاًح  ٍ ل
ى
ي ًِف اٍْل خىبٍِىا لى كى ﴿كى
ًِٓ ٍخصى

ى
كا ةًْ ذي خي

ٍ مىمى َْى ٍٔ ٍر كى مي
ٍ
ةو كىأ َّٔ ﴾ ا،ةًلي ْى اًشًل ًٍ دىارى اىٍفى ًريلي

ي
ْ  .[145األعراؼ ] شى

نتعرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب، عمى صفات المؤمف الحؽ الذم يتبع أحسف القكؿ، كيأخذ 
 .أفضؿ المكاعظ كالعبر
 أواًل: المفردات المغوية:

الح، يمكح، إذا وأصمو: مف  ،إذا كتب عميو سمي لكحا ،كالم ٍكح: كؿ عظـ عريض  ﴿األلواح﴾ -
 .(1) لمح كلمع

المكعظة،  ىي العظة:ك ، يقاؿ: كعظ صاحبو، إذا نصحو، صيحةالكعظ: الن﴿موعظة﴾  -
 .(2) القمب لمثميا، مما يرؽ قبؿ المكعظة كالمتعظ: مف 

  ثانيًا: المعنى اإلجمالي:
، كىك إكرامو لكميمو مكسى ذكر شيء مف أصناؼ  في ىذه اآليات ييتابع المكلى 

، كقيؿ طكليا كاف ت مف سدر مف الجٌنةإنزاؿ األلكاح التي كتبت فييا التكراة، كقيؿ أٌنيا كان
مف المكاعظ فييا كؿ شيء يحتاج إليو بنك إسرائيؿ في الديف،   ، كقد كتب اعشرة أذرع

ـٌ يأمر ىك قكمو كنية صادقة بجٌد كعزيمةأف يأخذىا  كقد أمره ا ، كاآليات كاألحكاـ ، كمف ث
دار  كيقصد بدار الفاسقيف، تصاصبأف يأخذكا بأحسنيا ككميا حسف، كالعفك كالصبر، كاالق

، كقيؿ منازؿ عاد كثمكد كالقركف كيؼ أقفرت منيـ كدٌمركا لفسقيـ فرعكف كقكمو كىي مصر،
 .(3)الذيف أىمكيـ ا لفسقيـ في ممٌركـ عمييا في أسفاركـ، كقيؿ: دار الفاسقيف: نار جينـ 

رؾ ما جاء في األلكاح لبني إسرائيؿ عف ت نيي ﴾يفسأريكـ دار الفاسق﴿قكلو تعالى في ك 
، كلمفاسقيف نار ما جاء في التكراة كانكا مف الفاسقيففإنيـ متى ترككا  ،مف الشرائع كاألحكاـ

 .(4) جينـ ىي جزاؤىـ يكـ يمقكف ربيـ، كسيرييـ إياىا

 

                                 
 (.96؛ كابف السكيت، إصبلح المنطؽ )ص(220/ 5( ينظر: ابف فارس، مقاييس المغة )ج1)
 (.93/ 3ر: األزىرم، تيذيب المغة )ج(  ينظ2)
 (.214؛ كالجبلليف، تفسير الجبلليف )ص(157/ 2( ينظر: الزمخشرم، الكشاؼ )ج3)
 (.236/ 2جأيسر التفاسير )ينظر: الجزائرم،  (4)



 

 

101 

 رابعًا: البالغة:

 .انتقؿ مف ضمير المتكمـ إلى ضمير المخاطب ، حيثالتفات فييا﴿كتبنا لو﴾  -

ـْ داَر اْلفاِسِقيفَ َسُأرِ ﴿  - إلى الخطاب، لممبالغة فيو التفات مف الغيبة تمويف في الخطاب، و ﴾يُك
 .(1) انتياج طريؽ الصالحيف ما أمركا بو مف حضيـ عمى امتثاؿفي 

 خامسًا: المناسبة:

مف االصطفاء بالرسالة كالتكميـ، لفت  بو نبيو مكسى   لما انقضى ما آنس ا
بعض ما كاف ا ، فقاؿ مفصبلن لتمؾ الرسالة كمبيننا بعضن  عظيـ ما آتاه االكبلـ لئلخبار عف 

 .(2) مف الكبلـ

 سادسًا: األىداؼ والمقاصد:

 عدانزلت دفعة كاحدة،  سؿ إلى الرسؿ مصدره كاحد، كىك ا جؿ كعبل، كقدر سائر ما أي   -1
 .محمد  نا األكـرنبيقمب تسمية كلالقرآف الكريـ نزؿ منجمان حسب الحكادث كالمتغيرات، 

الكتب السماكية تحمؿ في جكىرىا، مكاـر األخبلؽ، كالمكاعظ  الحسنة لمناس، كاآليات  -2
، ألنو عبارة كالحبلؿ كالحراـ جماليةاس مف األحكاـ كالمسائؿ االالككنية، ككؿ شئ يطمبو الن
 .عف منيج حياة لمناس جميعان 

ف يحمؿ رسالتو بكؿ قكة كشجاعة، شخصية قكية، كأ ايجب عمى حامؿ الرسالة، أف يككف ذ -3
ة ﴿كال يياب كؿ سمطاف جائر ظالـ، ككرد ذلؾ لنبي ا يحيى  ٔىٌ ًذ اىًٍهخىػابى ةًلي ٍَيى خي  َىا َيى

 [12:مريـ  ] ﴾

أمر ا تعالى نبيو أف مكسى أف يأمر قكمو  بالصبر في اآليات األمر بتبميغ الرسالة، كقد  -4
النافمة، كفعؿ  مععزيمة دكف الرخصة، كبالفريضة لعمى الغير، كالعفك عنيـ، كالعمؿ با

 .(3)المأمكر بو، كترؾ المنيي عنو 

 .قصص األمـ السابقة، كبقايا آثار عقابيـ، فييا عبرة لكؿ ذم لب كعقؿ -5

                                 
 (.81/ 9جالتفسير المنير )ينظر: الزحيمي،  (1)
 (.8/80ينظر: البقاعي، نظـ الدرر )ج( 2)
 (.276/ 2القدير)ج ( ينظر: الشككاني، فتح3)
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  المبحث الثاني:
 (147 -146المقاصد واألىداؼ لسورة األعراؼ اآليات )

 

 .معظمة اإللييةل بة التكبر بالصرؼ عف فيـ األدلةالمطمب االوؿ: عقو 

َّ قاؿ تعالى:  ٍكا ُكي إًف َىرى ً اٍلىقه كى ٍْ رًٍض ةًغى
ى
يكفى ًِف اٍْل َبَّ خىهى َى يى َ ً ٍَ آَىاًِتى اَّلَّ ٍِصًؼي عى

ى
ْ ﴿ شى

خَّخً  ه يى ًبيوى اىٍَغى ٍكا شى إًف َىرى ًبيالن كى كقي شى خًَّخذي ًبيوى الرٍُّشًد لى يى ٍكا شى إًف َىرى ا كى ٓى ِئا ةً ًٌ كقي آَىثو لَّ َيٍؤ ذي
ًبيالن  ﴾ ،شى ْى فًًي ا َغى ٓى ٍِ ا عى ُٔي َكى ا ةًآَىاحًِىا كى ةٔي ذَّ ًٍ نى ٓي نَّ

ى
َٰلًمى ةًأ  .[146األعراؼ ] ذى

األرض  نتعرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب عمى بعض صفات المتكبريف، الذيف يسعكف في
، دكالرشا الحؽعف طريؽ  فطريؽ الغي، كيحيدك ف تعالى، كيتبعك  ا بآيات ففسادان، كال يؤمنك 

 .ككؿ ذلؾ لتكذيبيـ بآيات ا تعالى

 أواًل: المفردات المغوية:

صرفت القكـ صرفنا كانصرفكا، إذا  يقاؿ:يدؿ عمى رجكع الشيء، فعؿ  الصرؼ:﴿سأصرؼ﴾  -
 .(2)الطبع عمى قمكبيـ فبل يعتبرا بما جاء في التكراة ، كالمراد: (1) رجعتيـ فرجعكا

: إذا ضٌؿ كحاد عف ماؾ في الباطؿ، يقاؿ غكلكاالني خبلؼ الرشد، كالجيؿ باألمر،﴿الغي﴾  -
 .(3)الطريؽ

صير يحتى مف اشتغؿ قمبو، فاستكلى عميو الفكر بما ال طائؿ مف كرائو، الغافؿ: ﴿غافميف﴾  -
 .(4)فيو غفمة، كالتغافؿ: تعمد الغفمة عمى حد ما يجيء عميو ىذا النحك 

 ثانيًا: المعنى اإلجمالي:

 كاالنتفاع بآيات اـ عف مصير المتكبريف، كىك الصرؼ عف التفكر ىذه اآليات تميط المثا
 صرارىـ عمى ما ىـ عميو مف التكبر ك  ،عمى قمكبيـ لسكء استعدادىـ بالختـ كالطبع، كذلؾ ا 

ما ىـ عميو مف  -سبحانو -بؿ كيتطاكلكف بما ليس بحؽ كىك دينيـ الباطؿ، ثـ بيف ؛ كالتجبر
آية مف اآليات التي تيدم إلى الحؽ كترشد إلى الخير ال  أكاىك أنيـ كؿ ما ر عناد كجحكد، ك 

                                 
 (.342/ 3ابف فارس، مقاييس المغة )جينظر: ( 1)
 (.3/271)ج إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـينظر: أبك السعكد، ( 2)
 (.399/ 4ابف فارس، مقاييس المغة )ج (3)
 (.498/ 11( ينظر: ابف منظكر، لساف العرب )ج4)
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  .مف فضمو، كتكبرىـ عمى الناس يؤمنكا بيا لفساد قمكبيـ، كحسدىـ لغيرىـ عمى ما آتاه ا 

ف يركا الصبلح كاالستقامة كالسداد ال يتكجيكف إليو، كال يسمككنو لمخالفتو أىكائيـ  كا 
ف يركا  طريؽ الضبلؿ  عف الحؽ يتخذكه طريقنا يميمكف إليو، كيسيركف فيو بدكف كشيكاتيـ، كا 

 .تفكر أك تدبر، كىذا شأف مف سار عمى الضبلؿ، كانغمس في الشركر كاآلثاـ

اآلية ببياف األسباب التي أدت بيـ إلى ىذا الضبلؿ كىـ أنيـ كانكا عف  -سبحانو -ثـ ختـ
 .(1)ما اشتممت عميو مف عظات ىذه اآليات غافميف الىيف ال يتفكركف فييا، كال يعتبركف ب

 ثالثًا: القراءات:

ًبيوى الرٍُّشدً ﴿قولو تعالى:   ٍكا شى إًٍف َىرى  ﴾كى
، كقرأىا الباقكف بضـ الراء ﴾الر شىدً ﴿﴿بفتح الراء كالشيف  ﴾الرٍُّشدً ﴿قرأ حمزة كالكسائي كخمؼ 

 .(2) ﴾سىًبيؿى الرٍُّشدً ﴿كسككف الشيف 
 .قكلؾ: البيخؿ، كالبىخؿ، كالس قـ، كالسُّقـ: أنيما لغتاف مف لغات العرب، كقيؿ

الر شد بفتح الراء كالشيف أخص مف الرشد بضـ الراء كسككف الشيف، فالرُّشد بضـ الراء  وقيؿ:
  .يقاؿ في األمكر الدنيكية، كاألخركية

 .(3)كبفتح الراء يقاؿ في األمكر األخركية، كالصبلح في الديف 
 :رابعًا: البالغة

 .انتقاؿ مف ضمير الممكية إلى المخاطب، التفاتوا﴾: ير ...﴿آياتي -
 .مقابؿ الكذب ك  طباؽ، فاإليماف يأتي بمعنى الصدؽءامنوا﴾:  ..﴿كذبوا -
 . طباؽالرشد﴾:  ..الغي﴿ -
 .جناس تاـيروا﴾:  ..﴿يروا -
 

                                 
 (.376/ 5( ينظر: الطنطاكم، التفسير الكسيط )ج1)
ابف ًميراف، المبسكط في القراءات العشر ك (؛ 272/ 2جينظر: ابف الجزرم، النشر في القراءات العشر ) (2)

 (.124القاضي، البدكر الزاىرة في القراءات العشر المتكاترة )صك (؛ 214)ص 
القراءات محيسف، اليادم شرح طيبة النشر في ك  ؛(164ابف خالكيو، الحجة في القراءات السبع )ص  (3)

 كما بعدىا(. 249/ 2جالعشر  )
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الصريح  تقديـ الجار كالمجركر عمى المفعكؿ" ﴾اِتَي ال ِذيَف َيَتَكب ُروفَ َسَأْصِرُؼ َعْف آيَ ﴿ -
 .(1) "إلظيار االعتناء بالمقدـ كالتشكيؽ إلى المؤخر

 خامسًا: المناسبة:

، كاتباعيـ المنصرفيف عف اآليات، بتكبرىـالمتكبريف حاؿ استئناؼ مسكؽ لمتحذير مف 
فييا كؿ األحكاـ التفصيمية، كذكرىـ   بعد أف نزلت التكراة التي كتب اكذلؾ طريؽ الغي، 

 .ة الذيف جحدكا اآلياتبحاؿ األمـ السابق
 سادسًا: األىداؼ والمقاصد:

كؿ خير كبر،  صرؼ عف قمكب المتكبريف كالجاحديفتعالى ي اآليات تحذر مف الكبر، فا -1
دًِّه، ثـ مآليـ غير محمكد، فعف كذلؾ بما كسبت أيدييـ،  ، عىٍف أىًبيًو، عىٍف جى عىٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو

ًف الن ًبيِّ  : عى ـُ  (2) ُر الُمَتَكب ُروَف َيْوـَ الِقَياَمِة َأْمثَاَؿ الذ ر  ُيْحشَ »، قىاؿى ِفي ُصَوِر الر َجاِؿ َيْغَشاُى
ـَ ُيَسم ى ُبوَلَس  ْنَياِر  (3) الذُّؿُّ ِمْف ُكؿ  َمَكاٍف، َفُيَساُقوَف ِإَلى ِسْجٍف ِفي َجَين  ـْ َناُر اأَل َتْعُموُى

 ، أعاذنا ا مف حاليـ.(5)«(4)ِر ِطيَنَة الَخَباؿِ ُيْسَقْوَف ِمْف ُعَصاَرِة َأْىِؿ الن ا
، كما قاؿ تعالى: مف صفات المفسديف كالفاسديف، التكبر في األرض بغير كجو حؽ -2

اكًتىثي ﴿ ادنا كىاىٍػى لى فىصى رًٍض كى
ى
ٔاا ًِف اٍْل يي كفى غي َى لى َيًريدي َ ً ا لًَّلَّ ٓى يي ٍػى ةي َنى اري اٍْلًخرى حًيٍمى ادلَّ

ْى  خًَّل ٍي  .[83]القصص:  ﴾لًيٍ
الكفر با تعالى، كانكار اآليات، كالزيغ عف طريؽ الحؽ، كاتباع سبيؿ الباطؿ، كالسير في  -3

ا ﴿، قاؿ تعالى حكاية عف حاليـ: الغي ىك ديدف المتكبريف كصفاتيـ ٓى كا ةً دي دى كىجى
كًتى  فى ًعى يٍفى َكى ٍر نى ا فىاٍنظي ٔا يي ا كىغي ٍن يٍ ًٍ اي ٓي صي ٍنفي

ى
ا أ ٓى ِىخٍ َى كىاٍشتىيٍلى ٍفًصًدَ ٍي ٍ  .[14]النمؿ:  ﴾ثي ال

التكبر كالجحكد كالكفر باآليات، ىك سبب كؿ غفمة تطفكا عمى القمب، كسبب كؿ راف يعمؽ  -4
 .بيا

                                 
 (.271/ 3جإرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ ) ،السعكد كأب (1)
، السيكطي، كذلؾ كناية عف حقارتيـ كعظيـ ذليـ، ينظر:  السيكطي،  قكت ىك النمؿ األحمر الصغير (2)

 (.2/600المغتذم عمى جامع الترمذم )ج
 (.8/3193، القارم، مرقاة المفاتيح )جليأس سمي بو ليأس داخمو مف الخبلصمف اإلببلس بمعنى ا (3)
 (.8/3193اسـ عصارة أىؿ النار، القارم، مرقاة المفاتيح )ج( 4)
: 655/ 4 ،،  باب: ....أبكاب صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع عف رسكؿ ا  الترمذم، الترمذم، سنف]( 5)

 (.210، )ص557لباني في صحيح األدب المفرد، رقـ الحديث [، كصحح الحديث األ2492رقـ الحديث 
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 .المطمب الثاني: مآؿ أعماؿ الكفار الخيرية اإلحباط واإلبطاؿ

 : قاؿ تعالى
ى
ٍج أ تًعى ةً خى اًء اٍْلًخرى ىًلى ٔا ةًآَىاحًِىا كى ةي ذَّ َى نى َ ً ًٍ ﴿ كىاَّلَّ ٓي ي ال ٍى ا  ،ٍع ٌى ٍكفى إًلَّ  ٍزى ٍو ُيي ْى

﴾ فى ئي ٍى ٍػ ا يى ُٔي  .[147ألعراؼ ]ا َكى

نتعرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب عمى مصير المكذبيف بآيات ا تعالى، بأف أعماليـ 
 .حبطت، كذلؾ جزاء ما عممكا

 :أواًل: المفردات المغوية

مف  الحبطكأصؿ ، (1)أبطمو  ، يقاؿ: أحبط ا عمؿ الكافر، أمأم: بطؿ ثكابيا﴾ حبطت﴿  -
كىك نكع مف العشب الساـ، ، كىك فساد يمحؽ الماشية في بطكنيا ألكؿ الحباط الحباط
 . (2)، كاستعير بعدىا لفساد العمؿ مكتتف الدابة بطف فتنتفخ

الجزاء في األصؿ المغكم تدؿ عمى المكافأة، كلكنيا إذا كانت في معرض ﴾ يجزوف﴿  -
، فيراد بيا الضديف إما الثكاب أك ا  تعالى بمقابمة فعؿ العبدجب حقن ما ي العقكبة يراد بيا

 .(3)العقاب بحسب السياؽ

 ثانيًا: المعنى اإلجمالي:

كسبب تكذيبيـ  ،ت ا في كتبو المنزلة عمى رسموكذبكا بآيا الذيف ىذه اآليات تبيف مصير
ا إف ىي إال حياتنا الدنيا نميك كنمعب أنيـ غفمكا عف آيات ا تعالى كمعجزاتو كلقاء اآلخرة فقالك 

فميس ليـ إال أف تحبط أعماليـ كما تحبط الناقة التي تأكؿ نباتان سامان حتى تنفؽ، ككذلؾ األمر 
ينظركف إلى أعماليـ بأنيا عظيمة ككبيرة  كلكنيا تحبط   مع ىؤالء الذيف كذبكا بآيات ا

 .  (4) زاء المناسب لممكذبيف بآيات ا، كىذا ىك الج كتبطؿ جزاء تكذيبيـ بآيات ا

 

                                 
 (.3/1118؛ كالجكىرم، الصحاح تاج المغة )ج(129/ 2( ينظر، ابف فارس، مقاييس المغة )ج1)
 المفردات في غريب القراف(؛ كاألصفياني، 2/141)ج الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآفينظر: الثعمبي،  ( 2)

 (.446)ص
براىيـ مصطفي كآخركف، المعجـ الكسيط )جك  (.256الكميات )ص  الكفكم، ( ينظر:3)  (.121/ 1ا 
 .(3/1371ج( ينظر: قطب، في ظبلؿ القرآف)4)
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 : المناسبة:ثالثاً 
بعد أف كضح ا تعالى صفات المتكبريف عمى آياتو بغير كجو حؽ، ككصفيـ بأنيـ مف 

إحباط العمؿ، كمعمكـ أٌف الجزاء مف جنس الغافميف، يبيف ا تعالى في ىذه اآلية مصيرىـ، كىك 
 .العمؿ
 : البالغة:رابعاً 

 .﴾: التفات، انتقاؿ مف ضمير المتكمـ إلى ضمير الغيبةأعماليـ ..نابآيات﴿ -

يستكجبكف بسكء أنيـ ، يعني: : استفياـ غرضو التقرير﴿َىْؿ ُيْجَزْوَف ِإال  َما َكاُنوا َيْعَمُموَف﴾ - 
 .(1) العقاب يـمعف

 : األىداؼ والمقاصد:خامساً 

بطالو خر،كرسمو ككتبو كاليكـ اآل  جزاء المكذبيف بآيات ا -1 الدنيا في  إحباط عمميـ كا 
 .كاآلخرة

مما صكرتو صكرة ال ينفع مع الكفر طاعة، كقد صرحت اآليات ببطبلف سائر أعماليـ  -2
 .(2) الطاعة كالصدقة كالصمة

 .التكذيب ىك منيج المنكريف كالجاحديف لدعكة الرسؿ عمى مر األزمنة -3

محمكدة، فالجزاء الغير المأالت ى صحابو إلأيكصؿ المستمر،  يبذكالتك، األعماؿ المشينة -4
نما يجزل العبد عمى نحك ما صنع، قاؿ تعالى: تىػئا ﴿ مف جنس العمؿ، كا  َِّ ًي ا ٓي نَّ

ى
ذىلًمى ةًأ

 ًٍ ٓي ى ال ٍى ٍع
ى
ٍختىطى أ

ى ّي فْى ٔىاُى ٔا رًٍض ْي ًر كى ى كى طى اَللَّ ٍشخى
ى
ا أ  .[28]محمد:  ﴾ٌى

 

 

 

 

 

                                 
 (.2/410ينظر: الكاحدم، التفسير الكسيط )ج( 1)
 (.5/19ينظر: القنكجي، فتح البياف في مقاصد القرآف )ج( 2)
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 : المبحث الثالث
 (151 -148آليات )المقاصد واألىداؼ لسورة األعراؼ ا

 

 .المطمب األوؿ: تأثر بني إسرائيؿ بأىؿ مصر في عبادة العجؿ
ٍكا : قاؿ تعالى ًٍ َىرى ى ل

ى
ٔىاره أ ي خي ا لَّ دن صى ًٍ ًغٍجالن جى ًٓ ًييه ٍَ خي ًٌ َىٍػًدقً   َ ًٌ  َٰ ـي مئَسى ٍٔ ىذى كى ﴿ كىاَّتَّ

كقي كى  ىذي ًبيالن  اَّتَّ ًٍ شى ًٓ ًدَ ٍٓ لى يى ًٍ كى ٓي ٍي يه ّي لى َيلى َُّ
ى
ْى )ّ ًٍ ً ال ٔا اى ُي ًٍ 148َكى ًٓ ًٍَدَ

ى
ًلطى ًِف أ ا شي ٍَّ ى ل ( كى

﴾ َى ي ىاًِسً َى اٍَّل ًٌ  ََّ ٔنى ىهي ىا ْلى يىٍغًفٍر ْلى بُِّىا كى ٍِىا رى ًٍ َىرٍَمى ٔا ىىًِئ ىَّ ي ٔا كىال يُّ ًٍ كىٍد ضى ٓي نَّ
ى
ٍكا ّ

ى
رىأ  كى
 .[149 -148: األعراؼ]

لبقر إليان مف دكف ا العجؿ كا نتعرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب عمى اتخاذ قكـ مكسى 
بعد  ثـ تعالى، ككيؼ أف ىذا العجؿ ال يحدثيـ كال يدليـ عمى طريؽ الحؽ كالخير، ككيؼ ضمكا

 .رجعكا إلى اذلؾ، 

  أواًل: المفردات المغوية:

ميؿ ك طيب الشيء ، كأصمو: (1)الحمي: "اسـ لما يتحسف بو مف الذىب كالفضة" ﴿حمييـ﴾  -
 .(2)ظيار ما ىك حمك اشيء، أك النفس إليو، أك تحسيف ال

ا ال مجرد صكرة عمى كرؽ أك كالجسد أم ذاتن  ،كلد البقرة يطمؽ عمىالعجؿ  ﴾ِعْجاًل َجَسًدا ﴿ -
 .(3)أكرح  كلكف ببل حياةو  جدار

ـٌ تكسع فيو فاستخدـ لمداللة عمى  ،في أصمو صياح البقر الخكار: ﴾ خوار﴿  - الكثير  صكت ث
خكارنا، إذا عبل صكتو  ر يخكرخكر كخار الثك ، مف البيائـ

(4). 

مى ع لمرجؿ النادـكممة تقاؿ كىي  يقاؿ سقط في يديو كأسقط، أم ندـ، ﴾ُسِقَط ِفي َأْيِديِيـْ  ﴿  -
 .(5) ما فعؿ، المتحسر عمى ما فٌرط

                                 
 (.159/ 2جالزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ) (1)
 (.94/ 2ابف فارس، مقاييس المغة )جينظر: ( 2)
 (.2/239ينظر: الجزائرم، أيسر التفاسير )ج( 3)
 (.11/231(؛ كالزبيدم، تاج العركس )ج225ينظر: األزىرم، تيذيب المغة )ج/( 4)
 (.348(؛ كالرازم، مختار الصحاح )ص 6/2541ينظر: الجكىرم، الصحاح )ج( 5)
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 :ثانيًا: المعنى اإلجمالي
انكا عيد قد خفىذه اآليات تبيف مدل االنحطاط الفكرم كالفعمي لجماعة مف بني اسرائيؿ،  
 متجاىميف،  ات ربوقلمي بعد ذىاب مكسى كذلؾ كاٌتخذكا مما ال يعقؿ إلينا،   نبٌييـ
، كما ، مع صفكة مف الفضبلء، كالٌنقباء ىاركف أخيو كىك  كجكد خميفة مكسى بيذا
، كلعمو  ىاركف ككادكا يقتمكف ،تمردتىذه القمة  عف ىذا الفعؿ الشنيع؛ كلكفٌ  كاليرض كاكان

مف  جعؿ ليـ عجبلن  كقد، أف ىؤالء الجماعة انبيركا بما صنع ليـ السامرم ة التفكير حيث سفاى
يشبو صكت البقر كىك الخكار،  اصكتن  يخرجمنافذ فيو  الريح مف أف تدخؿمجرد حمي نسائيـ 

ببل ركح،  جسد دكف أدنى فكر فكيؼ ييعبد مف ال يستطيع الكبلـ، كال التبييف، بؿ ىك  فعبدكه،
كأحسكا بأنو ، كذكر الجسد لمداللة عمى أٌنو جثٌة، كىؤالء لما كقفكا عمى حقيقة ما اقترفكا ةكال حيا
التكبة كالمجاكزة عٌما فعمكا، رجكا ك  ندمكا ليـ إال أف يرجعكا إلى ربيـ، كيتضرعكا إليو، ىال منج

 .(1) كىذا الٌندـ كاف بعد رجكع مكسى كما قاؿ المفسركف
 ثالثًا: القراءات:

ًٍ ﴿الى: قولو تع ًٓ ٍَ خًييه ًٌ﴾ 
بكسر الحاء بكسر الحاء كالبلـ كتشديد الياء ككسرىا،  كقرأ   ﴾ًمٍف ًحًميًِّيـٍ ﴿قرأ حمزة كالكسائي 

ٍميىًيـٍ ﴿يعقكب  ًميًِّيـٍ ﴿بفتح الحاء كسككف البلـ، ككسر الياء مخففة، كقرأ الباقكف  ﴾ًمٍف حى  ﴾ًمٍف حي
 .(2)بضـ الحاء ككسر البلـ كالياء مشددة 

: الثقؿ المتكلد مف االنتقاؿ مف الضـٌ إلى كسر، فكسر الحاء ليقرب جو قراءتيا بكسر الحاءوو 
 .بيا بعض المفظ مف بعض طمبا لمتخفيؼ

: عمى التكحيد، كأٌنو مفرد أريد بو الجمع، أك أٌنو اسـ جمع مفرده حمية ووجو قراءتيا بفتح الحاء
 .مثؿ: "قمح كقمحة"

أٌنو جمع حمى، كثدم كثدٌل، كيككف أتى بو عمى أصؿ ما : عمى ووجو قراءتيا بضـ الحاء
يجب لجمع الفعؿ، كأصمو: )حمكم( فمما تقٌدمت الكاك بالسككف قمبكىا إلى الياء، كأدغمكىا 

 .(3)لممماثمة فتشديد الياء لذلؾ 
                                 

 (.2953/ 6أبك زىرة، زىرة التفاسير )جك  (؛ 2/156المسير )ج ابف الجكزم، زاد ( ينظر:1)
ابف ًميراف، المبسكط في القراءات العشر ك (؛  271/ 2جينظر: ابف الجزرم، النشر في القراءات العشر ) (2)

 (.124القاضي، البدكر الزاىرة في القراءات العشر المتكاترة )ص ك (؛ 214)ص 
(؛ 337/ 1جاألخفش، معانى القرآف )ك (؛ 164قراءات السبع )ص ينظر: ابف خالكيو، الحجة في ال (3)

 كما بعدىا(. 251/ 2جمحيسف، اليادم شرح طيبة النشر في القراءات العشر  )ك 
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ـْ يرحمنا َرب َنا و ﴿قولو تعالى:    ﴾غفر َلَنايَلِئْف َل

ـٍ ﴿قرأ حمزة كالكسائي كخمؼ  ب نىا كتغفر لىنىالىًئٍف لى  ﴾ربنا﴿بالتاء في الفعميف كنصب   ﴾ترحمنا رى
يىٍغًفٍر لىنىا﴿كقرأ الباقكف  .بالنصب بُّنىا كى ٍمنىا رى ـٍ يىٍرحى بُّنىا﴿ك بالياء ﴾لىًئٍف لى  .(1)بالرفع  ﴾رى

، كفيو معنى االستغاثة، كالتضرع، كاالبتياؿ : عمى الخطاب  ووجو قراءتيا بالتاء والنصب
 .عمى النداء، كىك أبمغ في الدعاء، كالخضكع« رٌبنا»كبنصب باء  .عاءفي الد

كبرفع باء  .: عمى الخبر عف غائب، كفيو معنى اإلفراد بالعبكديةووجو قراءتيا بالياء والفتح
 .(2)عمى أنو فاعؿ « رٌبنا»

 رابعًا: المناسبة:

ذكره  لثمة مف قـك مكسى  حاؿ الذيف كذبكا بآياتو، بعد نكؿ التكراة، جاء بعد أف بيف ا 
 الذيف اتخذكا العجؿ إليان مف دكف ا. 

 خامسًا: البالغة:

حيث عطؼ قصة عمى قصة،  كىك  ﴾ككاعدنا مكسى﴿معطكؼ عمى  ﴾..﴿واتخذ قـو موسى
كذكر في ىذه اآلية ما ، تقدـ قصة المناجاة، كما حصؿ فييا مف اآليات كالعبر ذكر فيما

 . (3) با غيبو في المناجاة، مف اإلشراؾكاف مف قـك مكسى، في مدة م

تقريع عمى غباكتيـ استفياـ غرضو التكبيخ كال ﴾وال ييدييـ سبيالً  ألـ يروا أنو ال يكمميـ﴿
ال كيؼ يع  .(4) إليان ال يتكمـ كال ييعقؿ بدكفكجيميـ، كا 

 ادـ.كقد تقدـ استعماؿ العرب ىذه الكممة لكؿ نكناية عف الندـ ﴿ولما سقط في أيدييـ﴾ 

 :سادسًا: األىداؼ والمقاصد

عىٍف ، فمف اتٌباع سنف ممة أىؿ الكفر التقميد األعمى بكابة ىبلؾ لؤلمـ، كقد حٌذر النبي   -1
: ، أىف  الن ًبي  أىًبي سىًعيدو  ـْ ِشْبرًا ِبِشْبٍر، َوِذرَاًعا ِبِذرَاعٍ »، قىاؿى ، (5) َلَتت ِبُعف  َسَنَف َمْف َقْبَمُك

                                 
ابف ًميراف، المبسكط في القراءات العشر ك (؛  271/ 2جينظر: ابف الجزرم، النشر في القراءات العشر ) (1)

 (.124ي القراءات العشر المتكاترة )صالقاضي، البدكر الزاىرة فك (؛ 215)ص 
 (.251/ 2جمحيسف، اليادم شرح طيبة النشر في القراءات العشر  ) (2)
 (.109/ 9ف عاشكر، التحرير كالتنكير )جينظر: اب( 3)
 (.2/240ينظر: الجزائرم، أيسر التفاسير )ج( 4)
 كناية عف شدة المكافقة في العادات كالسبؿ.( 5)
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: «َلَسَمْكُتُموهُ  (1) َسَمُكوا ُجْحَر َضب  َحت ى َلْو  ارىل قىاؿى ، قيٍمنىا يىا رىسيكؿى الم ًو: اليىييكدى، كىالن صى
تقميد أمتو ليؤالء في عاداتيـ كمعامبلتيـ كسائر  كليت شعرم لك رأل النبي ، (2) «َفَمفْ »

 شؤكنيـ، كىذا ببل شؾ نذير شـؤ لؤلمة اإلسبلمية.

كف كىي أف المرء يتأثر بما يرل كيسمع، كالرؤية أكثر تأثيران في بياف سنة مف سنف الك" -2
النفس مف السماع فإف بني إسرائيؿ رؤيتيـ لؤلبقار اآللية التي مركا بأىؿ قرية يعكفكف 
عمييا كطمبكا مف مكسى أف يجعؿ ليـ إليان مثميا ىك الذم جعميـ يقبمكف عجؿ السامرم 

ياء في التمفاز كشاشات الفيديك مؤثران جدان ككـ الذم صنعو ليـ، كمف ىذا كاف منظر األش
 .(3)" أفسد مف عقكؿ كلكث مف نفكس، كأفسد مف أخبلؽ

ا ليكاه -3   .إذا طيبع عمى قمب العبد فمف تنفعو تذكرة المذكريف، بؿ يصبح إمامن

ال تعقؿ إال أٌف ىناؾ مف  ،  ادكف رغـ أف العجؿ أك األصناـ أك غيرىا مما يعبد مف  -4
ه، كألغى عقمو حتى سٌكلت لو نفسو فعبد الذم ال ينفع كال يضر نفسو حتى يمتد عٌطؿ فكر 

ففي العالـ مف يعبد  ،نفعو كضره لغيره، كالمتأمؿ في كاقع األمـ يجد أٌف ىؤالء في زيادة
ياكـ نا االفأر، كمنيـ مف يعبد الشمس، عافا البقر، كمنيـ مف يعبد ، كسمؾ بنا سبيؿ كا 

 الميتديف.  

سريعكا الفيئة ، إال أنيـ تى لك حادكا عف طريؽ اليداية برىة مف الزمفيماف  حأىؿ اإل -5
 كالعكدة إلى المنيج السميـ. 

نيؿ المغفرة كالرحمة، رجاء انو، سبح يوالعكدة إلبعبيده الخير، أليميـ   إذا أراد ا  -6
 كالمكفؽ مف كفؽ لتكبة قبؿ الممات يقبؿ بيا عمى ربو.

 

 

 

                                 
ألف الضب يقاؿ لو قاضي البيائـ كالذم يظير أف التخصيص إنما كقع لجحر الضب يقاؿ خصت بالذكر  (1)

لشدة ضيقو كرداءتو كمع ذلؾ فإنيـ القتفائيـ آثارىـ كاتباعيـ طرائقيـ لك دخمكا في مثؿ ىذا الضيؽ 
 (.6/498، ابف حجر، فتح البارم )جالردمء لتبعكىـ

 .[3456: رقـ الحديث 4/169 ،ذيكر عف بني إسرائيؿ ما /أحاديث األنبياءالبخارم،  البخارم، صحيح]( 2)
 (240/ 2جأيسر التفاسير ) ،لجزائرما (3)



 

 

111 

 .تغضب إال  المطمب الثاني: ال

َ : ﴿ تعالى قاؿ ًٌ ًِٔن  ٍي يىٍفخي ا خى ٍى ا كىاؿى ةًئٍصى ًشفن
ى
ٍضتىافى أ ًّ غى ًٌ ٍٔ َٰ كى َٰ إىًلى َٔسى عى مي ا رىجى ٍَّ ى ل كى

 ًّ ٍ قي إًِلى يرُّ ًّ ُيى ًخي
ى
ًس أ

ٍ
أ ذى ةًرى خى

ى
ٔىاحى كىأ ٍ ل

ى
ىٍَقى اٍْل

ى
ًٍ كىأ بهلي ٍمرى رى

ى
ًٍ أ ًجيٍخي غى

ى
َـّ إًفَّ  ،َىٍػًدم أ ي

َى أ ٍَ كىاؿى ا
ْى اىٍلى  ًٍ ً ال ـً اىظَّ ٍٔ عى اىٍلى ٌى يًٍِن  ٍػى اءى كىلى َتى ٍغدى

ى
ٍج ًِبى اٍْل ًٍ يٍش ُىًِن فىالى ت ٍلخيئي ديكا يى َكى ًِٔن كى ـى اٍشخىٍضػىفي ٍٔ 

ٍدًخيٍِىا ًِف رىٍَمىخًمى 150)
ى
ًِخ كىأ

ى
ًْل ْى  ۚ  ( كىاؿى رىبه اٍغًفٍر ًِل كى اًَمً ًي الرَّ رٍخى

ى
ُجى أ

ى
األعراؼ ] ﴾كىأ

150- 151]. 
كدعائو بالرحمة  لديف ا  مف خبلؿ ىذا المطمب عمى غضب مكسى نتعرؼ 

 كالمغفرة لو كألخيو.

 أواًل: المفردات المغوية:
، يقاؿ: أغضب أستاذه: إذا أسخطو، كأثار عمى شدة كقكةالغضب مصدر يدؿ ﴿غضباف﴾  -

 .(1)أعصابو 
ٍزف مىعى غىضىبً األسؼ: ﴾  أسفا﴿ - ممف ىك  يؤذم ءؾ أمرأسفت آسؼ أسفا، إذا جايقاؿ: ، حي

 .(2) السريع الحزف الرقيؽ، كقيؿ األسؼ: أشد الحزف، كاألسيؼ: دكنؾ

، أم: حزيف، ثـ أصبحت كقد ابتأس فيك مبتئسكىك الحزف،   البؤسبئس مف ﴿بئسما﴾  -
 .(3) كممة كظيفية تدؿ عمى الذـ كالقبح

فبلف فبلنان، مؼ يقاؿ: خ أف يجيء شيء بعد شيء يقكـ مقامو،اإلخبلؼ: : ﴿خمفتموني﴾ -
ٍمفو،  حؿ  مىحم وك جاء بعده، ك صار خى

 (4). 
 ثانيًا: المعنى اإلجمالي:
غصباف شديد الغضب يعتريو مف الحزف ما  مف مناجاة ا  لما رجع مكسى 

يعتريو إذ أف ا تعالى أعممو أف قكمو قد فتنيـ السامرم بأف زيف ليـ عبادة العجؿ فأطاعكه 
ييـ، فيـ عندما رأكا قكمان عاكفيف عمى عبادة أصناميـ طمبكا مف نبي ا كعصكا أمر ربيـ كنب

فبينما ذىب مكسى لمقاء ربو ليتمقى األلكاح فتنيـ  ،أف يجعؿ ليـ إليان كما ليـ آلية مكسى 
                                 

 (. 2/1623، معجـ المغة العربية )جعمرك   ؛(428/ 4( ينظر: ابف فارس مقاييس المغة )ج1)
 (.66/ 13األزىرم، تيذيب المغة )ج(؛ ك 131الثعالبي، فقو المغة )ص ( ينظر: 2)
 (.1/153(؛ كعبدالحميد، معجـ المغة العربية )ج13/74تيذيب المغة )ج ينظر: األزىرم،( 3)
 (.4/1356؛ كالجكىرم، الصحاح )ج(210/ 2ابف فارس، مقاييس المغة )جينظر: ( 4)
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فإف مر الريح ، ككضعكه في مكضع في ميب الريح ،مف الحمي السامرم بأف صنع ليـ عجبلن 
ر البقر، فقاؿ ليـ بئس ما فعمتـ مف خمفي كفي غيابي فقد خنتمكني مف دبره أصدر صكتان كخكا

أخذ برأس أخيو ك  فطرح األلكاح مف شدة غضبو، بأعمالكـ الفاسدة إذ أردتـ العجمة في أمر ربكـ
حيث ظف أف أخاه قصر في كؼ قكمو عف عبادة ما عبدكه في غيابو، ككاف مكسى ، يجره إليو
   شديد الغضب حاكلكا ك  قد نييتيـ ما استطعتك  ابف أـ إف القكـ استذلكني، فقاؿ : يا

ال تجعمني في عداد الظالميف باتيامي ك  بإىانتؾ لي، شمتكافيراؾ األعداء في ليقتمي فبل تسئ 
فكاف ، بالتقصير، كبعد أف تحقؽ مكسى مف براءة أخيو تكجو لربو متضرعان بأف يغفر لو كألخيو

استغفر ألخيو لما قد يككف فعمو في ك  قد شدد بو عمى أخيو استغفاره لنفسو لما عساه أف يككف
 .( 1)فترة خبلفتو 

 ثالثًا: القراءات:
َـّ ﴿قولو تعالى: 

ي
َى أ ٍَ  .﴾كىاؿى ا

، كقرأ أبك ﴾اٍبفى أيِـّ ﴿قرأ ابف عامر، كشعبة عف عاصـ، كحمزة كالكسائي كخمؼ بكسر الميـ 
 .(2) ﴾قىاؿى اٍبفى أيـ  ﴿ب بفتح الميـ جعفر كنافع كابف كثير كأبك عمرك كحفص عف عاصـ كيعقك 

ا لمتخفيؼ، كقكلنا: خمسة :  عمى اعتبار أٌف االسميف جيعبل اسمنا كاحدن ووجو قراءتيا بالفتح
ركتييىا حركةي بناء،  فيككف ، «أـٌ »مضافان ؿ « اٍبف»عشر، كعميو فميس  بؿ ىك مرك ب معيا، فىحى

 .مبنيا عمى فتح الجزءيف
، فيككف أصمو « أـٌ »ك «أـٌ »عمى أٌف ابف مضافا ؿ  :ووجو قراءتيا بالكسر مضافة لياًء المتكمِّـً

"ابف أمي"، ثـ حذفت الياء تخفيفنا، كبقيت الكسرة لمداللة عمى الياء المحذكفة، فيك عمى لغة 
 .الذيف يقكلكف: "ىذا غبلـً قد جاء؟ "

 .(3)كقد قاـ اإلجماع عمى أٌف الفتح كالكسر لغتاف مستعممتاف في العرب 
 بضـ اليمزة،« أٌمة»ك بضـ اليمزة، ككسرىا،« أـٌ »أربع لغات: « أـٌ »: "كفي قاؿ محمد محيسف

 لغتيف ليست إحداىما أصبلن « األٌمات»ك «االٌميات»كحينئذ يككف  .بضـ اليمزة« أٌمية»ك
 .(4)لؤلخرل" 

                                 
 (.6/2953أبك زىرة، زىرة التفاسير)جك (، 1/440( ينظر: الصابكني، صفكة التفاسير)ج1)
ابف ًميراف، المبسكط في القراءات العشر ك (؛ 2/271جعشر )ينظر: ابف الجزرم، النشر في القراءات ال (2)

 (.124لقاضي، البدكر الزاىرة في القراءات العشر المتكاترة )ص كا(؛ 215)ص 
محيسف، ك (؛ 9/325جابف عادؿ، المباب في عمـك القرآف )ك (؛ 13/128جينظر: الطبرم، جامع البياف ) (3)

 (.252/ 2ج)اليادم شرح طيبة النشر في القراءات العشر  
 (.253/ 2جمحيسف، اليادم شرح طيبة النشر في القراءات العشر ) (4)
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 رابعًا: المناسبة:

بعد   ه مع نبي ا مكسىديدف بني إسرائيؿ الغدر كالخيانة كقتؿ األنبياء، ىذا ما فعمك 
 .مف بعده اهمسائؿ كاآليات، بعدما استخمؼ أخأف بيف ليـ الحؽ، كفصؿ ليـ ال

 خامسًا: البالغة:
 .(1) األخذ مجاز في اإلصابة الشديدة المتمكنة تمكف اآلخذ مف المأخكذ﴿أخذ برأس﴾  -

 .(2)االستفياـ لئًلنكار  ﴾ ﴿أعجمتـ أمر ربكـ -

﴾ كذكر كصؼ اإلخكة ىناؾ زيادة في االستعطاؼ، كاإلدخاؿ في خيقاؿ رب اغفر لي وأل﴿ -
الرحمة استعارة لشمكؿ الرحمة ليما في سائر أحكاليما، فاإلدخاؿ استعارة أصمية كحرؼ 

 .(3))في( استعارة تبعية، أكقع حرفو الظرفية مكقع باء المبلبسة 

الكاك لمحاؿ أك اعتراضية، ﴾ "كجممة: كأنت أرحـ الراحميف تذييؿ، ك وأنت أرحـ الراحميف﴿ -
 .(4)كأرحـ الراحميف األشد رحمة مف كؿ راحـ" 

 كخصت األـ بالذكر؛ ألنيا مجتمع الحناف بيف ، كىك نداء استعطاؼيا ابف أـ﴾ ﴿  -
 .(5) أكالدىا

 سادسًا: األىداؼ والمقاصد:

 .ف كمكافالغدر كالخيانة كقتؿ األنبياء، كتكذيب الرسؿ، ىك ديدف بني إسرائيؿ، في كؿ زما -1

األخ ىك السند الكحيد ألخيو، كىك مف يشد عضده، كىك الذم يككف إلى جانبو في األزمات  -2
ِخيمَ ﴿كالنائبات  قاؿ تعالى: 

َ
 [35]القصص: ﴾َشنَُشُدّ َؾُضَدَك ةِأ

الخبلؼ العائمي يككف سبيؿ لشماتة األعداء كالحاقديف كالمتربصيف كالشامتيف، كعميو  -3
  .عائمية مستكرة كداخمية، كال تخرج لمعمففاألصؿ أف تبقى المشاكؿ ال

 

                                 
 (.125/ 9: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )جينظر( 1)
 (.440/ 1( الصابكني، صفكة التفاسير )ج2)
 (.118/ 9( ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج3)
 .9/118، ج( المرجع السابؽ4)
 (.6/2958)جالتفاسير  أبك زىرة، زىرة  ينظر: (5)
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بو الذنكب كاآلثاـ، كيرفع غضب كمقت   االستغفار يفتح أبكاب الرحمات، كيزيؿ ا -4
 .الجبار 

يتمعر كجيو غضبان النتياؾ،   الغضب المحمكد يككف ألجؿ ا تعالى، فقد كاف النبي -5
ٍنيىا، أىن يىا قىالىٍت: عىاًئشى فعف ، كما كاف يغضب لنفسو أبدان،  حرمات ا َما »ةى رىًضيى الم وي عى

ـَ َرُسوُؿ الم ِو  ـَ ِلم ِو ِبَيا اْنَتَق   .(1) «ِلَنْفِسِو ِإال  َأْف ُتْنَتَيَؾ ُحْرَمُة الم ِو، َفَيْنَتِق

: ، َأف  َرُجاًل َقاَؿ ِلمن ِبي  َأِبي ُىَرْيَرَة فعف  يكصي أصحابو بعدـ الغضب،  ككاف
 .(2) «اَل َتْغَضبْ »َفَرد َد ِمرَارًا، َقاَؿ: « اَل َتْغَضبْ »ْوِصِني، َقاَؿ: أَ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                 
[ ك]مسمـ: 3560: رقـ الحديث  ،4 /189بىابي ًصفىًة الن ًبيِّ  /المناقب كتاب البخارم، البخارم، صحيح] (1)

دىًتًو صحيح مسمـ، كتاب الفضائؿ/ ًتيىاًؾ ًلآٍلثىاـً كىاٍخًتيىاًرًه ًمفى اٍلميبىاًح، أىٍسيىمىوي كىاٍنًتقىاًمًو ًلم ًو ًعٍندى انٍ  بىابي ميبىاعى
اًتوً  ريمى  [.2327 : رقـ الحديث4/1813، حي

 [6116: رقـ الحديث 28/ 8، باب الحذر مف الغضب /، كتاب األدبالبخارم صحيح: البخارم] (2)
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 : المبحث الرابع
 (155 -152المقاصد واألىداؼ لسورة األعراؼ )

 

 .المطمب األوؿ: جزاء الظالميف وسعة رحمة ا لمتائبيف النادميف

كا اىٍ قاؿ تعالى:  ىذي َى اَّتَّ َ ً ٍنيىا ﴿ إًفَّ اَّلَّ ًٍ كىًذىَّثه ًِف اٍلىيىاةً ادلُّ ًٓ به ٍَ رى ًٌ به  ًٍ غىضى ٓي ي ىال يِى ًػٍجوى شى
 ًٌ بَّمى  ِئا إًفَّ رى ٌى آ ا كى ْى َىٍػًد  ٍَ ًٌ ا  ًَّ حىاةٔي يهئىاًت ثي ا الصَّ ئي ًٍ َى غى َ ً * كىاَّلَّ َى ي ً ٍفَتى ٍي ٍ ًٍزم ال لًمى َنى ذى كى ٍَ كى

﴾ ًه ٔره رىًخي في ا ىىغى ْى  .[153 -152األعراؼ ] َىٍػًد

تكبريف كالمكذبيف بآيات ا تعالى، منتعرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب عمى جزاء الظالميف كال
 .بالذيف تابكا كأنابكا إلى ربيـ في المقابؿ نتعرؼ عمى عظيـ رحمة ا 

 أواًل: المفردات المغوية:

 .(1) إذا أصاب، فيك نائؿ اؿ يناؿ نيبلن ن، ييقاؿ: أم سيصيبيـ﴿سيناليـ﴾  -
 ، كالمفتركف: رل فبلف الكذب يفريو، إذا اختمقوالفرية: الكذب، يقاؿ: ف ف﴾ ﴿المفتري -

 .(2) الكذابكف

 ثانيًا: المعنى اإلجمالي:

إسرائيؿ في عبادة العجؿ، ىك أف ا تعالى لـ يقبؿ  يبن أصابإف الغضب العظيـ الذم 
َٰ  ﴿: ا، كما تقدـ في سكرة البقرةليـ تكبة مطمقان، حتى تجرأ كقتؿ بعضيـ بعضن  بئا إىًلى خٔي يى

 ًٍ يىيٍلي خىابى غى ًٍ يى ًٍ ًغِدى ةىاًرئًلي ه ىَّلي ٍْ ًٍ خى ىًلي
َٰ ًٍ ذى لي ُفيصى

ى
ٔا أ ًٍ فىاٍقخييي ٔى  ۚ  ةىاًرئًلي ْي ّي  َّ إًُ

ًي  َّٔابي الرًَّخي  [54]البقرة: ﴾ اَلَّ

كقكلو: كأما الذلة كالميانة فأعقبيـ ا تعالى ذلؾ ذالن كصغارنا في الحياة الدنيا كبيف الناس، 
نائمة كؿ مف افترل بدعة، فإف ذؿ البدعة كمخالفة الرسالة، متصمة  ﴾وكذلؾ نجزي المفتريف﴿

مف قمبو عمى كتفيو، كما قاؿ الحسف البصرم: إف ذؿ البدعة عمى أكتافيـ، كقيؿ: ىي كا لكؿ 
 .مفترو إلى يكـ القيامة

                                 
 (.31/42؛ كالزبيدم، تاج العركس )ج(685/ 11( ينظر: ابف منظكر، لساف العرب )ج1)
 (.175/ 15( الزىرم، تيذيب المغة )ج2)
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اده مف أم ذنب أيان  كاف، حتى ثـ نبو ا تعالى عباده كأرشدىـ إلى أنو يقبؿ التكبة عف عب
 اآلية الكريمة بالرحمة كالتكبة،كلك كاف مف كفر أك شرؾ أك نفاؽ أك شقاؽ كغيرىا؛ كليذا ختـ 

 .(1)أم: يا محمد، يا رسكؿ الرحمة كنبي النكر، إف ا تعالى يتجاكز عف المقصريف كالمذنبيف 

 : البالغة:ثالثاً 
 .استعارة لئلصابة كالتمبس﴿سيناليـ﴾  -

 .ترادؼ إذ األخذ كالنكؿ بنفس المعنىسيناليـ﴾  ..﴿اتخذوا -

 : المناسبة:رابعاً 
بعدما حاكؿ بنك إسرائيؿ قتؿ ىاركف، كتقديـ االفتراءات كاألكاذيب عميو، حاف كقت 

سكانيـ الذلة كالصغار  .العقاب، كىك نزكؿ الغضب مف ا تعالى عمييـ، كا 
 : األىداؼ والمقاصد:خامساً 

ال محاؿ، ألنيـ ال بد كأف يذكقكا مف نفس  ميف كالمكذبيف بالرسؿ كاألنبياء، آتو جزاء الظال -1
 .الكأس الذم أذاقكه لغيرىـ

، أك نزؿ بجماعة، فاعمـ أف عقابيـ شديد أليـ، بعظمة سخط  -2 غضب ا تعالى إذا حؿ بقـك
 .ا تعالى

لف يصيبيـ،   يميؿ كال ييمؿ، فميما ظف الطغاة كالمكذبيف بأف عقاب ا  إف ا -3
 .كاغتركا بأنفسيـ، فإذا بو يأخذىـ أخذ عزيز مقتدر

 ، فعف  ، ما لـ يشرككا باالذنكب كالخطايامف  اقترفكاكاسعة بعباده، ميما   رحمة ا -4
: سىًمٍعتي رىسيكؿى الم ًو  ، قىاؿى اًلؾو : "  أىنىسي ٍبفي مى ـَ ِإن َؾ َقاَؿ الم ُو َتَباَرَؾ َوَتَعاَلى: َيا ايىقيكؿي ْبَف آَد

ـَ َلْو َبَمَغْت ُذُنوُبَؾ  َما َدَعْوَتِني َوَرَجْوَتِني َغَفْرُت َلَؾ َعَمى َما َكاَف ِفيَؾ َواَل ُأَباِلي، َيا اْبَف آَد
ـَ ِإن َؾ َلْو َأَتْيَتِني بِ  ـ  اْسَتْغَفْرَتِني َغَفْرُت َلَؾ، َواَل ُأَباِلي، َيا اْبَف آَد ُقرَاِب اأَلْرِض َعَناَف الس َماِء ُث

ـ  َلِقيَتِني اَل ُتْشِرُؾ ِبي َشْيًئا أَلََتْيُتَؾ ِبُقرَاِبَيا َمْغِفَرةً   .(2) " َخَطاَيا ُث

يقبؿ تكبة عبده ما   اإلنساف المسمـ المسارعة في التكبة كاإلنابة إلى ا تعالى، فاعمى  -5
 .لـ يغرغر كما لـ تطمع الشمس مف مغربيا

                                 
 (.477/ 3)ج القرآف العظيـكثير، ( ينظر: ابف 1)
، كالحديث صححو األلباني [3540: رقـ الحديث 548/ 5أبكاب الدعكات، كتاب ، الترمذم الترمذم، سنف] (2)

 (. 2/799( )4334في الصحيح الجامع )ح
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 .: الحمـ سيد األخالؽالمطمب الثاني

ل  ﴿ قاؿ تعالى: دن ْي ا  ٓى خً يٍصخى ًِف ن ٔىاحى كى ٍ ل
ى
ذى اٍْل خى

ى
بي أ ٍَ مئَسى اىٍغىضى جى عى هى ا شى ٍىٌ ى ل كى

فى  تٔي ْى ًٍ َىٍر ًٓ بًٌ ًٍ لًرى ْي َى  َ ً رىٍَمىثه لًَّلىٌ  .[154 األعراؼ:] ﴾كى

 ، ككيؼ تعامؿ مع بنينتعرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب عمى أخبلؽ كحمـ سيدنا مكسى 
 .إسرائيؿ بعد ذىاب الغضب عنو

 أواًل: المفردات المغوية:

يسكت عنو الغضب  الرجؿ سكتييقاؿ: لصمت، كالسككف، السكوت: اأي: سكف، و ﴿سكت﴾  -
 .(1)سٌكنو كىٌدأه  إذاا، سككتن 

 .(2) رىبت الشيء رىبا كرىبة: أم خفتو، يقاؿ: الرىب: الخكؼ: ﴿يرىبوف﴾ -
 

 ثانيًا: المعنى اإلجمالي:

بسبب أف قكمو انتيككا حرمة  قائمان فزاؿ كعاد   ا لمكسىالغضب أمرنا عارضن كاف 
، كلـ يغب عنيـ إال أربعيف ليمة، فاستطالكىا كعجمكا بو مخالفيف أمر التكحيد، كأشرككا با 

، كبعد أف سكف الغضب، إذ أقاـ أمر ا كنييو، كقد كاف سريع الرضا، كىذا شأف ربيـ 
ـ الغضب؛ حتى ال ينشغمكا عف الدعكة إلى ا الذم بعثيـ إلقامتو، بعد زكالو النبييف ال يمج بي

)أخذ األلكاح كفي نسختيا(، أم في المكتكب فييا كىي النسخة األصمية، كىك األصؿ الثابت 
الذم كتب بأمر ا تعالى، ىداية إلى الحؽ كسط دياجير الباطؿ كالظممات، كرحمة بشريعتيا 

قامة العدؿ بينيـ، الغراء التي اشتمم ت عمييا، فالشريعة في التكراة بأخذىا عمى أيدم الظالميف كا 
 .(3)يككف ذلؾ رحمة 

 : البالغة:ثالثاً 

 ناهو  فيو استعارة مكنية، حيث شبو الغضب بشخصو ﴿ولما سكت عف موسى الغضب﴾: 
 .(4)، كأثبت السككت بطريؽ التخييؿ، كقيؿ فييا غير ذلؾ مف االستعارة آمرو 

                                 
 (.1/253؛ كالجكىرم، الصحاح )ج(89/ 3( ينظر: ابف فارس، مقاييس المغة )ج1)
 (.155/ 6لمغة )ج( ينظر: الزىرم، تيذيب ا2)
 (.2961/ 6( ينظر: أبك زىرة، زىرة التفاسير )ج3)
 (.9/89ينظر: صافي، الجدكؿ في إعراب القرآف )ج( 4)
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 : المناسبة:رابعاً  

بعد العقاب كغضب ا تعالى الذم حؿ عمى بني إسرائيؿ، كذلؾ جزاء ما صنعكا مف 
تكذيب الرسؿ، كقتؿ أنفسيـ، جاءت اآليات تتحدث عف خمؽ الحمـ الذم يتمتع بو سيدنا مكسى 

 الذم فيو الرحمة كالرأفة كالميف بقكمو. 
 : األىداؼ والمقاصد:خامساً 

بيضاء ال غؿ فييا كال حقد كال حتى غضب، لكنيـ يغضبكف مف أجؿ األنبياء قمكبيـ نقية  -1
ذا غضبكا سرعاف ما ييدؤكف، كيككف غضبيـ عارضان   .ا تعالى كحماية حمى التكحيد، كا 

 ، ؛ كذلؾ أٌنيا الطريؽ األقرب لكسب القمكبمف أىـ صفات األنبياء كالرفؽ الرحمة كالرأفة -2
ََ ﴿قاؿ تعالى:  ا رَْْحٍَث ٌِ ٍَ ْٔ ُنَِْج َفّؼاً َغيِيَغ اىَْليْبِ  فَتِ َ ًْ َول ُٓ َ ِ ِْلَْج ل ٔا ٌَ  اَّلله ل ُفض

اًئشىةى رىًضيى الم وي فع، بيذا الخمؽ كقد أكصى النبي  ،[159]آؿ عمراف:  ﴾خٔلم ٍف عى
مىى الن ًبيِّ  ٍنيىا، قىالىٍت: اٍستىٍأذىفى رىٍىطه ًمفى اليىييكًد عى مىٍيؾى عى ـي عى ـي ، فىقىاليكا: الس ا مىٍيكي : بىٍؿ عى ، فىقيٍمتي

 : ـي كىالم ٍعنىةي، فىقىاؿى ـٍ « َيا َعاِئَشُة، ِإف  الم َو َرِفيٌؽ ُيِحبُّ الر ْفَؽ ِفي اأَلْمِر ُكم وِ »الس ا لى : أىكى قيٍمتي
" : ا قىاليكا؟ قىاؿى ٍع مى ًريرو فعف ، كمف حـر الرفؽ كالميف فيك المحركـ، (1)"ُقْمُت: َوَعَمْيُكـْ تىٍسمى  جى

ًف الن ًبيِّ  (2) "َمْف ُيْحَرـِ الر ْفَؽ ُيْحَرـِ اْلَخْيرَ " قىاؿى : عى
. 

الكتب السماكية فييا مف الرحمة كاليداية كالرشاد، ما يحفظ لئلنساف دينو كخمقو كاتصالو  -3
 .بربو 

في السر كالعمف مف أسباب تنزؿ الرحمات، كىذا طريؽ الراىبيف كالخائفيف   مخافة ا -4
 .ف ربيـم

في لحظة الغضب ال يمكف لئلنساف أف يصدر قرارات صائبة، ألنو ال يتحكـ بنفسو  -5
 .كمشاعره، كلكف بعد أف ييدأ يستطيع أف يتممؾ نفسو، كيدير قراراتو

 .مشركعية االعتذار كقبكؿ العذر مف أىؿ الشجاعة كالمركءة -6

 

                                 
باب إذا عرض الذمي كغيره بسب  /، كتاب استتابة المرتديف كالمعانديف كقتاليـالبخارم صحيح :البخارم] (1)

 [6927قـ الحديث : ر 16/ 9 ،كلـ يصرح، نحك قكلو: الساـ عميؾ النبي 
 [2592(، رقـ الحديث 1043ص ) ،كتاب البر كالصمة / باب فضؿ الرفؽالبخارم،  صحيح :البخام]( 2)
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، كمف تكسؿ إلى ا بأسمائو يكشؾ أف تالدعاء بأسماء ا كصفاتو مف أجؿ العبادات كالقربا -7
اًلسنا مىعى رىسيكًؿ اً تستجاب دعكتو، فعف  : كيٍنتي جى مِّي.  أىنىسو قىاؿى ٍمقىًة، كىرىجيؿه قىاًئـه ييصى ًفي اٍلحى

: المييـ  ًإنِّي أىٍسأىليؾى ًبأىف  لىؾى  ا، فىقىاؿى تىشىي دى، ثيـ  دىعى مىسى كى دى جى سىجى ،  فىمىم ا رىكىعى كى ٍمدى الى ًإلىوى ًإال  أىٍنتى اٍلحى
. فىقى  يُّ يىا قىيُّكـي، ًإنِّي أىٍسأىليؾى ، يىا حى ٍكرىاـً ًؿ كىاإٍلً بلى ، بىًديعى الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض، ذىا اٍلجى ن افي اؿى رىسيكؿي اٍلمى

ـي، قىاؿى اً  ا؟ "، قىاليكا: اي كىرىسيكليوي أىٍعمى كفى ًبمىا دىعى َوال ِذي َنْفِسي ِبَيِدِه، َلَقْد َدَعا اَ : " : " أىتىٍدري
َذا ُسِئَؿ ِبِو َأْعَطى  .(1)"ِباْسِمِو اْلَعِظيـِ ال ِذي ِإَذا ُدِعَي ِبِو َأَجاَب، َواِ 

 .كؿ رحمة كىدل كنكر كىداية في القرآف الكريـ، ال ينتفع بو إال أىؿ اإليماف كالتقكل -8 
 

 .ب مع االمطمب الثالث: وجوب التزاـ األد
احًِىا  قاؿ تعالى: ﴿ يلى ًٍ ًٌ الن ل ْى رىجي تًٍػ ّي شى ٌى ٍٔ َٰ كى ثي كىاؿى  ۚ  كىاٍخخىارى مئَسى ًي الرىٌٍجفى ٓي ٍِ ذى خى

ى
ا أ ٍىٌ فىيى

إًَىٌامى  تٍوي كى َ قى ًٌٌ  ً ٓي يىٍهخى ٍْ ى
ٍٔ ًشئٍجى أ ى ِىٌا  ۚ  رىًبٌ ل ًٌ اءي  ٓى فى ػىوى الصيٌ ا يى ٍى ِىا ةً

ًيهي ٍٓ ِي إًٍف ًِهى إًلىٌ  ۚ  أى
اءي فًخٍنى  ىشى َ ت ٌى ًٍٓدم  ِى اءي كى ىشى َ ت ٌى ا  ٓى  ةً

ٍِىا  ۚ  خيمى حيًضويٌ ىا كىارٍَمى ًِلُِّىا فىاٍغًفٍر ْلى ُجى كى
ى
ي  ۚ  أ ٍْ ُجى خى

ى
كىأ

َى  افًًري  .[155: األعراؼ]﴾  اىٍغى

سبعيف  مكسى كبيف نتعرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب عمى المكعد الذيف كاف بيف ا 
 مف قكمو.رجبلن 
 مغوية:المفردات الأواًل: 

 .(2)، كالمراد: المكعد ىك الكقت المضركب لمفعؿالميقات: ﴿لميقاتنا﴾  -
أصؿ الٌرجؼ االضطراب الشديد، يقاؿ: رجؼ الش ٍيء يرجؼ رجكفا كرجفانا ًإذا ﴿الرجفة﴾  -

  .(3)اٍضطربى اضطرابا شىًديدنا، كىك أشٌد مف الزلزلة 

                                 
، كصحح الحديث [12611: رقـ الحديث 61/ 20، مسند أنس بف مالؾ أحمد،]ابف حنبؿ، مسند اإلماـ ( 1)

 ط.ك محقؽ الكتاب شعيب األرنؤ 
(؛ كالزحيمي، التفسير المنير 9/198؛ كاألزىرم، تيذيب المغة )ج(5/199ينظر: الفراىيدم، العيف )ج( 2)

 (.9/81)ج
 ،الصابكنيك (؛ 1/249جالعسكرم، معجـ الفركؽ المغكية )ك (؛ 1/462ج( ينظر: ابف دريد، جميرة المغة )3)

 (.422صفكة التفاسير )ص 
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ك رىجفةه كصيحةه كصاعقةه"ك"الر جفةي: كؿُّ عذابو أينزؿ فأخذ قكمان في     
(1). 

 ، كالمراد: ال تيمكنا كتزيمنا بفعؿ الٌسفياء مٌنا.(2)الزكاؿ كالٌسقكط، كالمراد: اليبلؾ: ﴾ تيمكنا﴿أ -

، (3)فتنت الذىب بالنار، إذا امتحنتويقاؿ:  ، كاالمتحاف،بتبلء كاالختباراال الفتنة:﴾ فتنتؾ﴿ -
أم ىي فتنتؾ التي  ﴾فإنا قد فتنا قكمؾ﴿لى: تعاكىك راجع إلى قكلو كالمراد: ابتبلؤؾ، 

 .(4)مف قبؿ أخبرتني بيا

 ثانيًا: المعنى اإلجمالي:

 مف عبادة بني إسرائيؿ العجؿ بعد الحدث العظيـ الذم حصؿ في غيبة مكسى 
قت لمكسى كقتان يأتيو فيو مع خيار بني إسرائيؿ يطمب ليـ التكبة أكاتخاذه إليان، فإف ا تعالى 

   . مف ا

 إلى جبؿ الطكر، كغشيت ذلؾ الجبؿ غمامة كأخذ مكسى  كلما انتيى بيـ مكسى 
يناجي ربو تعالى كىـ يسمعكف لو، قالكا لمكسى لف نؤمف لؾ حتى نرل ا جيرة أم عيانان، كىنا 
غضب ا تعالى عمييـ فأخذتيـ صيحة، رجفت ليا قمكبيـ كاألرض فماتكا جميعان، فأسؼ 

أم مف  ﴾رب لك شئت أىمكتيـ مف قبؿ﴿لسبعيف رجبلن، فخاطب ربو قائبلن لمكت ا مكسى 
كنا بسبب فعؿ محيث عبدكا العجؿ، فقاؿ لربو أتيقبؿ مجيئنا إليؾ، كذلؾ في منزؿ بني إسرائيؿ 

تضؿ بيا مف تشاء ﴿ىؤالء السفياء الذيف ال رشد ليـ كال حكمة، إف ىك إال اختبارؾ كبميتؾ 
فميس لنا سكاؾ يارب فاغفر لنا ذنكبنا كارحمنا برفع العذاب عنا  ﴾اكتيدم مف تشاء، أنت كلين

 .(5) ﴾كأنت خير الغافريف﴿

  : البالغة:ثالثاً 

ما لمسببية، ﴿تضؿ بيا مف تشاء﴾ " - الباء: إما لممبلبسة، أم تضؿ مف تشاء مبلبسا ليا، كا 
 .(6) أم تضؿ بسبب تمؾ الفتنة، فيي مف جية فتنة، كمف جية سبب ضبلؿ"

                                 
 (109/ 6جالفراىيدم، العيف )ينظر: ( 1)
 (.167/ 5ابف منظكر، لساف العرب )جك  (؛6/62ابف فارس، مقاييس المغة )ج ( ينظر:2)
 (.6/2175ينظر: الجكىرم،  الصحاح )ج( 3)
 (.4/99الفىت ًني، مجمع األنكار )ج( ينظر: 4)
 (.244/ 2( ينظر: الجزائرم، أيسر التفاسير )ج5)
 (.123/ 9( ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج6)
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الفاء ىنا لئلفصاح عف شرط مقدر، أم إذا كنت فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافريف﴾ "﴿ -
كلينا كناصرنا، كالقريب الداني منا برحمتؾ كعفرؾ، فاغفر لنا ذنكبنا كارحمنا كأنت خير 

 .(1) الغافريف"

 .تأتي ىنا لمتفضيؿ بالخيرية﴿خير﴾  -

 : المناسبة:رابعاً 

، كطمب الرحمة كالمغفرة لبني إسرائيؿ، مكسى  بعد أف ذىب الغضب العارض عف
 .اختار سبعيف رجبلن لميقات ا تعالى

 : األىداؼ والمقاصد:خامساً 

بعدىا أف يقبؿ تكبة  كجكب التكبة مف كؿ ذنب، كيجكز صبلة ركعتيف، كسؤاؿ ا  -1
 .التائب كأف يغفر ذنبو

، كيعطي ك  -2  .جيان سيئان لصاحبوالسمكؾ الذم ينافي الشرع، ىك سمكؾ مذمـك

باليداية، كيستعيذه مف  ربوا أف يدعكا اليداية كالضبلؿ ىما بيد ا تعالى، فعمى العبد دائمن  -3
 .الضبلؿ

ال تناؿ الييكد كال عامة كلكنيا أكثر خصكصية بأمتو،  "رحمة ا تعالى بأمة محمد  -4
 .(2)النصارل كال غيرىـ" 

بعادىا عف المدنسات مف بياف فضؿ تزكية النفس بعمؿ ال -6 صالحات كالطاعات كالقربات، كا 
 .الذنكب كالخطايا كاآلثاـ

 
 

 

                                 
 (.2963/ 6( أبك زىرة، زىرة التفاسير)ج1)
 (.244/ 2جزائرم، أيسر التفاسير )ج( ال2)
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 الفصؿ الرابع: 
 لحزب السابع عشرالدراسة التحميمية لمقاصد وأىداؼ الربع الرابع مف ا

 .(170 -156اآليات )
 المبحث األوؿ:

 

 .المطمب األوؿ: طمب تحقيؽ النفع يكوف مف ا
اًِب : قاؿ تعالى ذى ٍمى كىاؿى غى ٍدُىا إًِلى ْي ةً إًَُّا  ًِف اٍْلًخرى ِىثن كى صى ٍنيىا خى ًذقً ادلُّ ْى ىا ًِف  ﴿كىاٍنخيٍب ْلى

اءي كىرىٍَمىًِت كىًشػىٍج  شى
ى
ٍَ أ ٌى  ًّ ًضيبي ةً

ي
ةى أ َكى فى الزَّ ييٍؤحٔي ٔفى كى خَّلي َى يى َ ً ا لًَّلَّ ٓى ٍكخيتي

ى
ْ ءو فىصى ٍ َّ َشى ُكي

﴾ فى ِٔي ًٌ ًٍ ةًآَىاحًِىا َيٍؤ ْي َى  َ ً  .[156: األعراؼ] كىاَّلَّ
نتعرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب عمى أف تحقيؽ النفع كالخير كرجاؤه، ال يككف إال مف ا 

  .كحده 
 أواًل: المفردات المغوية:

عى كنابييقاؿ: وأنبنا،  تبنا كرجعنا كلجأنا أم﴿ىدنا﴾  -  .(1) ىادى الرجؿ ييكد ىىٍكدان، ًإذا رىجى
سميت بذلؾ أًلىن يىا ، كقيؿ أصؿ يدؿ عمى نماء كزيادة كطيارةوىو   مف الزكاء: ﴿الزكاة﴾ -

 .(2) ، كفيو طيارة لمماؿتثمر المىاؿ كتنميو
 ثانيًا: المعنى اإلجمالي:

بأف تكفقنا لعمؿ الصالحات كتتقبميا منا يا أكـر األكرميف، كأف  ،الدعاء كالتضرع إليو 
تغفر لنا ذنكبنا كتدخمنا جنات النعيـ مع سائر عبادؾ الصالحيف، فقد تبنا كأنبنا كرجعنا إليؾ 

ىذا  ﴾كاكتب لنا في ىذه الدنيا حسنة كفي اآلخرة﴿  عمى لساف مكسى: فأجابو ا تعالى بقكلو
إنا ىدنآ ﴿م حقؽ كأثبت لنا في الدنيا حسنة كفي اآلخرة حسنة أ مف جممة دعاء مكسى 

أم تبنا كرجعنا إليؾ مف جميع ذنكبنا، أما عذابي فأصيب بو مف أشاء مف عبادم، كأما  ﴾إليؾ
،  ثـ أعقبيا بقكلو سأجعؿ ىذه الرحمة خاصة في اآلخرة بالذيف خمقي كؿ رحمتي فقد كسعت

 .(3)زكاة أمكاليـ كيصدقكف بجميع األنبياء كالكتب  يتقكف الكفر كاآلثاـ كالخطايا كيؤتكف

                                 
 (.4/76(؛ كالفراىيدم، العيف )ج2/689األزدم، جميرة المغة )ج( ينظر: 1)
 (.1/184؛ كابف قتيبة، غريب األثر )ج(17/ 3( ينظر: ابف فارس، مقاييس المغة )ج2)
 (.244/ 2( ينظر: الجزائرم، أيسر التفاسير )ج3)



 

 

124 

 : المناسبة:ثالثاً 

، بالرحمة كالمغفرة كالتكبة إليو، بعد انتياء لربو  يستمر دعاء كمناجاة مكسى 
 .الشدائد كالمصائب التي مر بيا

 : البالغة:رابعاً 
 و:طباؽ حيث الدنيا ضد اآلخرة، ككذلؾ األمر في قكل﴾: اآلخرة...الدنيا﴿ -

 .فيك أيضان مف باب الطباؽرحمتي﴾ ...﴿عذابي

ىذا مف باب االلتفات، ككذلؾ األمر ك  : نيقؿ الكبلـ مف المتكمـ إلى المخاطب﴿ىدنا إليؾ﴾ -
ىك أيضان مف جية ك  : نيقؿ الكبلـ مف الغائب إلى المتكمـ﴿و الذيف ىـ بآياتنا﴾في قكلو 
 .االلتفات

 : األىداؼ والمقاصد:خامساً 

 بيا التي يتقرب، بالخير كالبر مف أجؿ العبادات كالقربات  ا ضرع إلىالدعاء كالت -1
 إلى مكاله.المؤمف 

المجكء إلى ا تعالى، كالعكدة إليو، في السراء كالضراء، في اليسر كالعسر، كطرؽ بابو في  -2
 .كؿ حيف

حمة الحديث عف الرحمة بصفتيا العامة كالكاسعة، كتقنيف الحديث عف العذاب، يدؿ عمى ر  -3
 .ا الكاسعة بعباده

الرحمة تشمؿ جميع العباد، كخصص منيـ أىؿ التقكل، كمعطكا الزكاة، كالمؤمنكف بآيات  -4
 .ا تعالى كميا

، كعظيـ أجرىما ذكر اإليماف كاقترانو مع الزكاة كالتقكل، فيو أىمية لفضميما عند ا  -5
 .في اآلخرة
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 .المطمب الثاني: عمـو الرسالة اإلسالمية
ًٍ ًِف ﴿ قاؿ تعالى:  ْي بنا ًغِدى ٍهخٔي ٌى ّي  كُى دي ً

ًم ُيى َّ اَّلَّ ِمه
ي
ٔؿى اْلًَِّبَّ اٍْل َى َىتَّتًػئفى الرَّشي َ ً اَّلَّ

ـي  ىره َيي يهتىاًت كى ًي اىعَّ ٓي ى ًوُّ ل َيي ًر كى ِهى ٍي ٍ ًَ ال ًٍ غى ْي ا ٓى يىٍِ كًؼ كى ٍػري ٍى ٍ ً ةًال ْي ري مي
ٍ ًَنيًو َْى ٍٔرىاةً كىاٍْلً  اَلَّ

ًي ا ًٓ يٍ
يى ًٍ غى ًٓ يٍ

يى ُىٍج غى ؿى اىًَِّت َكى ٍغالى
ى
ًٍ كىاٍْل ْي ًٍ إًٍِصى ٓي ٍِ عي عى يىضى ىتىائًدى كى ًّ  ۚ  ٍَّل ِئا ةً ٌى َى آ َ ً فىاَّلَّ

ّي  ػى ٌى ًُزؿى 
ي
ًم أ ٔا اْلُّٔرى اَّلَّ َِّتىػي ا كقي كى ي ُىَصى ريكقي كى زَّ ٔفى  ۚ  كىغى ٍفًيدي ٍي ٍ ًي ال ْي ًمى 

َٰ كَلى
ي
كيٍو َىا  (157) أ

رًٍض 
ى
اكىاًت كىاٍْل ٍى يٍمي الصَّ ي مي ًم لى ا اَّلَّ يػن ً ًٍ ْجى ٍلي ً إًِلى ٔؿي اَللَّ ا اْلَّاسي إًِّنه رىشي ٓى يُّ

ى
ى إًلَّ  ۚ  ّ

َٰ لى إًلى
يجي  ًٍ يي ًٍِي كى ٔى َيي ْي

  ۚ  ً ه اَّلَّ ِمه
ي
ًٔلً اْلًَِّبه اٍْل رىشي ً كى ٔا ةًاَللَّ ِي ًٌ ٔقي فىآ احَّتًػي ًّ كى احً ٍى ً َّكى ً كى َي ةًاَللَّ ًٌ م َيٍؤ

كفى  خىدي ٍٓ ِى  ًٍ فى  (158) ىىػىيَّلي ٔي ٍػًدل ًّ يى بً كفى ةًاٍلىقه كى دي ٍٓ ثه يى ٌَّ ي
َٰ أ ـً مئَسى ٍٔ َ كى ًٌ األعراؼ ] ﴾ كى

157- 159]. 
في التكراة كاإلنجيؿ كرسالتو  بلؿ ىذا المطمب عمى صفات النبي محمد نتعرؼ مف خ

 .النبيمة، ككجكب اإليماف بو

 أواًل: المفردات المغوية:

، أنو عمى أصؿ ًكالدًة أيمِّو لـ يتعىم ـ الًكتابة كال القراءة ، كال يقرأ؛ كذلؾال يكتب الذم :﴿األمي﴾ -
 .(1) إلى ما عميو جبمتو أمو فنسب

، ككذا لما كيقاؿ لمشيء الكريو الطعـ كالرائحة: خبيثليس بطيب، ما  :الخبيثبائث﴾ ﴿الخ -
 .(2)يستقذره اإلنساف كال يأكمو كاألفاعي كالعقارب 

  يأصر صاحبو، أم يحبسو مف الحراؾ سمي بو ألنوو الثقؿ، ،بالكسر صراإل﴿إصرىـ﴾  -
 .(3) كقيؿ، الذنب، كقيؿ: العيد

 

 

                                 
 المديني، المجمكع المغيث في غريبي القرآف كالحديث؛ ك (456 /15( ينظر: الزىرم، تيذيب المغة )ج1)

 (.90/ 1ج) 
 (.7/147؛ كاألزىرم، تيذيب المغة )ج(238/ 2( ابف فارس، مقاييس المغة )ج2)
 (.10/57(؛ الزبيدم، تاج العركس )ج1/271ينظر: الحميرم، شمس العمـك )ج( 3)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya157.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya158.html
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، كالمراد ىنا: مف حديد أىك جمد ييجعىؿ في عنؽ األىسير أىك المجـر طكؽه  الغؿ:﴿األغالؿ﴾  -
، كأال يعممكا في السبت فكانت ىذه مف قتؿ قتؿ بوعمييـ كأف مجمكعة مف العقكبات كانت 

 .(1)كالقيكد ليـ 

ٍرتي الر جؿ، ًإذا أىد بتىو كعٌنفتىو كلمتىومف التعزير، وأصمو التأديب، يقاؿ:  ﴿عزروه﴾ - ، (2) عىز 
 .كقركه كعظمكهكالمراد ىنا: 

 ثانيًا: المعنى اإلجمالي:

النصارل المكجكديف عند بعثتو كنستدؿ عمى ك  الذيف يتبعكف الرسكؿ النبي األمي كىـ الييكد
اإلنجيؿ﴾ ككذلؾ قكلو:﴿يضع عنيـ ك  ذلؾ مف قكلو:﴿الذم يجدكنو مكتكبان عندىـ في التكراة

كمف المكاصفات التي ، (3)حرج ك  ؿ شريعة فييا شدةاألغبلؿ﴾ كىذا دليؿ عمى أنيـ أىك  إصرىـ
ذكرت عف ىذا النبي في كتبيـ أنو يأمرىـ بالمعركؼ كينياىـ عف المنكر فإنو ال يأمر إال 

يحؿ ليـ ما حـر عمييـ مف جرائر أعماليـ، كيحـر عمييـ ك  بشيء حسف كال ينيى إال عف قبيح،
ا ثقؿ عمييـ مف تكاليؼ شاقة كقتؿ النفس م نيـيخفؼ عك  ما يستخبث مف دـ كلحـ خنزير كميتة

غيرىا مف التكاليؼ الشاقة، ثـ بيف ك  في التكبة، كالقصاص مف القاتؿ سكاء أقتؿ عمدان أـ خطأن 
نصركا دينو، كاتبعكا قرآنو كشرعو ك  قدركهك  نصركهك  ا تعالى أف الذيف آمنكا بيذا النبي كصدقكه
لجميع الخمؽ، أم قؿ يا   ببياف لعمكـ رسالتو   ىـ الفائزكف بالسعادة األبدية، ثـ عقب ا

إلى جميع أىؿ األرض الذم يممؾ السمكات كاألرض   محمد لمناس إني رسكؿ مف عند ا
فيك اإللو القادر عمى اإلحياء كاإلفناء، فصدقكا بآيات  ،كجميع الكائنات كال رب كال معبكد سكاه

الذم   ، كآمنكا بالنبي األمي صاحب المعجزاتا كصدقكا برسكلو المبعكث إلى جميع خمقو
عميو كعمى غيره مف األنبياء كاسمككا   ال يقرأ كال يكتب، المصدؽ بالكتب التي أنزليا ا

أمة  أف مف قكـ مكسى  طريقو كاقتفكا أثره رجاء اىتدائيـ إلى المطمكب، ثـ قص عمينا 
لناس إلى اليداية حاؿ ككنيـ متمبسيف بالحؽ مخالفة ألكلئؾ الذيف تقدـ ذكرىـ، ككصفيـ يدعكف ا

 .(4)منيـ  كبو أم: بالحؽ يعدلكف بيف الناس في الحكـ كقيؿ: ىـ الذيف آمنكا بمحمد 

 

                                 
 (.5/1783الصحاح )ج (؛ كالجكىرم،8/23ينظر: األزىرم، تيذيب المغة )ج( 1)
 (147األضداد البف األنبارم )ص ينظر:  (2)
 (.9/131( ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير)ج3)
 (.1/442( ينظر: الصابكني، صفكة التفاسير)ج4)
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 :ثالثًا: القراءات

ًٍ ﴿قولو تعالى:  ْي ًٍ إًٍِصى ٓي ٍِ عي عى يىضى  ﴾كى
، كقرأ ﴾ـْ آَصاُرىُ ﴿مدىا، كفتح كالصاد، كألؼ بعد الصاد ك قرأ ابف عامر كحده بفتح اليمزة 
 .(1) ﴾ِإْصَرُىـْ ﴿ الباقكف بكسر األلؼ كسككف الصاد

 : عمى الجمع، عمى كزف أعماليـ كذلؾووجو قراءتيا بفتح اليمز والصاد وألؼ بعد الصاد
 .لما كانت األعماؿ كثيرة كانت أثقاليا متغايرة

: عقد الشيء، كحبسو لقيره، يقاؿ: أصرتو فيك مأصكر، أم: واألصر بفتح اليمزة
 .(2)يكرمق

سكاف الصاد، وحذؼ األلؼ التي « إصرىـ»ووجو قراءتيا  بكسر اليمزة مف غير مّد، وا 
 .: عمى اإلفراد، مثؿ: إثميـ، كاإلصر: مصدر يدٌؿ عمى القميؿ كالكثير مف جنسوبعدىا

كاإلصر بكسر اليمزة: أصمو الثٌقؿ، كعميو: سمٌي العيد إصرنا ألف حفظ العيد يككف 
 .(3)ثقيبلن 

"  وي:قاؿ البغ ٍنسىاًف ًمٍف قىٍكؿو أىٍك ًفٍعؿو مىى اإٍلً ا يىٍثقيؿي عى : كيؿُّ مى ٍصري "كىاإٍلً
(4). 

 "كفي ىذا اإًلصر قكالف: وقاؿ ابف الجوزي:

: أنو العيد الذم أخذ ا عمى بني إسرائيؿ أف يعممكا بما في التكراة، قالو ابف أحدىما
 .عباس

الٌسبت، كالٌشحكـ كالعركؽ، كغير ذلؾ مف : التشديد الذم كاف عمييـ مف تحريـ والثاني
 .(5)األمكر الشاقة 

 
                                 

ابف ًميراف، المبسكط في القراءات العشر ك (؛ 271/ 2جينظر: ابف الجزرم، النشر في القراءات العشر ) (1)
 (.125قاضي، البدكر الزاىرة في القراءات العشر المتكاترة )ص الك (؛ 215)ص

 (.253/ 2ج(؛ محيسف، اليادم شرح طيبة النشر في القراءات العشر  )2/464جابف عطية، المحرر ) (2)
(؛ 556)ص  ـالعمك  السمرقندم، بحرك (؛ 1/255الميذب في القراءات العشر )جالمحيسف، ينظر:  (3)

 (.253/ 2جالنشر في القراءات العشر ) محيسف، اليادم شرح طيبة
 (.2/239جالبغكم، معالـ التنزيؿ ) (4)
 (.2/161جابف الجكزم، زاد الميسر ) (5)
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: أم: يضع عنيـ العيد الثقيؿ الذم كاف أيخذ عمى وحينئذ يكوف المعنى عمى ىذه القراءة
 .بني إسرائيؿ، كاألمكر التي تثبطيـ، كتقيدىـ عف فعؿ الخيرات

 رابعًا: المناسبة:

ـ انتقمت اآليات لمحديث عف النبي محمد بالرحمة كالمغفرة كالحسنة، ث دعا مكسى ربو 
 لى نبكتو كصفاتو كرسالتو  .الذم أشارت إليو التكراة كاإلنجيؿ كا 

 خامسًا: البالغة:

﴿السموات  ككذلؾ﴿الطيبات والخبائث﴾  فييا طباؽ ككذلؾ األمر في﴿المعروؼ والمنكر﴾  -
 .واألرض﴾

لتكاليؼ الشاقة عمى بني إسرائيؿ استعارة مكنية، حيث شبو ا﴿يضع عنيـ إصرىـ واألغالؿ﴾  -
 .باألغبلؿ لثقميا كحذؼ المشبو كىك التكاليؼ

 .كناية عف القرآف الكريـ﴿واتبعوا النور﴾  -

 .التفات حيث انتقؿ مف ضمير المتكمـ إلى المخاطبإليكـ﴾  ...﴿إني -

(، 158( كآية )157آية ) جناس تاـ كىك تكرر فقط تكررت الكممة فياألمي﴾  ..﴿األمي -
 .(158( كآية )157﴾ في آية )الرسوؿ ..الرسوؿككذلؾ لفظة ﴿

 سادسًا: األىداؼ والمقاصد:

 .فبل تناؿ الييكد كال النصارل كال  أمة غيرىـ رحمة ا تعالى خاصة بأمة محمد  -1

 .كأمتو المرحكمة  تشير اآليات إلى شرؼ رسكؿ ا   -2

بعادىا عف الخطايا كاآلثاـبياف فضؿ تزكية النفس بعمؿ الصالحات كالطاعات كالقر  -3  .بات، كا 

 .بياف فضؿ التقكل كالمراقبة، كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر  -4

تباع القرآف الكريـ  كالسنف التي  كجكب تكقير كاحتراـ شخص النبي  -5 كتعظيمو كنصرتو كا 
 .سنيا ألمتو المحمدية

يماف بو، كبما جاء مف عند يكجبيـ تصديقو كاإل إشارة التكراة كاإلنجيؿ إلى دعكة النبي   -6
 .ا تعالى

 .اإلسبلـ ديف ال عصبية فيو، كتحدث عف محاسف الديانات األخرل -7
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 : المبحث الثاني
 (162 -160المقاصد واألىداؼ لسورة األعراؼ اآليات )

 

 .المطمب األوؿ: إثبات نعـ ا المعجزة الخارقة لبني إسرائيؿ
ٍ قاؿ تعالى: ﴿  ًي اذٍنىِتى ْي ٍػِىا قىعَّ اقي كى يٍِىا إىًلى مئَسى إًًذ اٍشتىٍصلى كٍخى

ى
ا كىأ ٍن مى

ي
ا أ ٍشتىاظن

ى
ةى أ ٍّشى  غى

ُىاسو 
ي
ُّ أ ًى ُكي ًي يٍِنا كىٍد غى ةى عى ٍّشى ّي اذٍنىخىا غى ٍِ ًٌ ٍج  صى رى فىاٍنتىجى اؾى اٍلىجى ًف اٍْضًٍب ةًػىطى

ى
ّي أ ٌي ٍٔ كى

ٍْلىا غى  ٍُزى
ى
ـى كىأ ا ٍى ًي اىٍغى ًٓ يٍ

يى يَّيٍِىا غى ًٍ كىاى ٓي بى ٍّشى ا مى ٌى يهتىاًت  ٍَ ظى ًٌ ا  ٔي ٔىل َكي يٍ ََّ كىالصَّ ٍى ٍ ًي ال ًٓ يٍ
يى

ٔفى  ٍي ٍظًي ًٍ يى ٓي صى ٍنفي
ى
ا أ ُٔي ٍَ َكى ىىًل ُٔىا كى ٍي يى ا اى ٌى ًٍ كى ٍقِىاكي  .[160األعراؼ ]﴾  رىزى

عشر لبني إسرائيؿ، كالمعجزات الخارقة  ثنياإلنتعرؼ مف خبلؿ المطمب عمى األسباط 
 .كسى التي أكـر ا تعالى بيا سيدنا م

 أواًل: المفردات المغوية:

ف قيمت في حؽ ، كىـ كلد الكلد ،جمع سبطاألسباط: ا﴾: ﴿أسباطً  - كما في  بني إسرائيؿكا 
 .(1) )األسباط( مف بني إسرائيؿ كالقبائؿ مف العربو ،اآلية فالمعنى فرؽ

 .(2)طمب إنزاؿ الغيث مف ا تعالى االستسقاء:  ﴿استسقاه﴾: -

جس، كالبجس ىك انشقاؽ في أرض أك حجر أك قربة بشرط خركج الماء مف ب﴿فانبجست﴾:  -
 .(3)فإف لـ يخرج الماء ال يككف بجسان 

كا ًإلى األىٍرًض الميقىد سىةً المراد: أف ا ﴿ظممنا﴾:  - رىجي ت ى خى ر لىييـ الس حابى تيًظمُّيـ حى  (4) سىخ 

 .(5)مفردىا غمامة كالمعنى سحابة و ﴿الغماـ﴾: -

 

                                 
 (.12/240؛ كاألزىرم، تيذيب المغة )ج(1/669)ج ( ينظر: الفيركزآبادم، القامكس المحيط1)
 (.14/393( ينظر: ابف منظكر، لساف العرب)ج2)
 .6/24ج، المرجع السابؽينظر: ( 3)
 (.5/ 10جالمحكـ كالمحيط األعظـ )ينظر: ابف سيده،  (4)
 (.12/443لساف العرب )ج ، بف منظكرينظر: ا (5)
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 بو عمى عباده مف غير مشقة، كالمراد بو ىنا:   المف: ىك جممة ما يمتف ا ف﴾:﴿الم -
 .(1) عمى بني إسرائيؿ ككاف كالعسؿ حبلكة يسقط مف السماءكاف شيء 

ا منيا كلكنو شبيو بمكف ا كعنقن طائر نحك الحمامة كىك أطكؿ ساقن  ىكقيؿ  ﴿السموى﴾:  -
ذا ، (3) (2) ىكقيؿ ىك السُّمانى ، السمانى سريع الحركة في غير القرآف فالمراد بو  أطمؽكا 

 (4)العسؿ

 ثانيًا: المعنى اإلجمالي:

كقطعناىـ أم كفرقنا بني إسرائيؿ فجعمناىـ قبائؿ شتى حتى كصمت اثنتي عشرة قبيمة،  
حتى ال يتحاسدكا فيقع اليرج، كليذا فجر ليـ اثنتي  كؿ قبيمة باسـ كلد مف أكالد يعقكب 

يتنازعكا كيقتتمكا عمى ذلؾ الماء، كجعؿ لكؿ سبط منيـ نقيبنا ليرجعكا في أمكرىـ  عشرة عيننا لئبل
أم حيف استكلى عمييـ العطش في التيو  ﴾كأكحينآ إلى مكسى إذ استسقاه قكمو﴿ ، كقكلوإليو
أم أكحينا إليو أف يضرب الحجر بعصاه فضربو، قد عرؼ كؿ  ﴾أف اضرب بعصاؾ الحجر﴿

لخاصة بيـ قاؿ الطبرم: ال يدخؿ سبط عمى غيره في شربو، كجعمنا سبط كجماعة منيـ عينيـ ا
الغماـ يكنيـ مف حر الشمس كيقييـ مف أذاىا ككاف الظؿ يسير بسيرىـ كيسكف بإقامتيـ، 

جمعكنو كيأكمكنو  يكىي شيء حمك ينزؿ عمى الشجر  ﴾المف﴿كأكرمناىـ بطعاـ شيي ىك 
نعامو عمييـ دكف   ا فضؿكؿ ذلؾ مف محـ يسمى السماني كىك طائر لذيذ ال ﴾كالسمكل﴿ كا 

جيد، ثـ قمنا ليـ كمكا مف ىذا الشيء الطيب المذيذ الذم رزقناكـ إياه، كما ظممكنا بذلؾ كلكف 
 . (5)ظممكا أنفسيـ حيث عرضكىا بالكفر لعذاب ا 

 : البالغة:ثالثاً 

 فصاركا   اتكحي بكماؿ الصمة بينيـ كككنيـ قطعة كاحدة ثـ فرقيـ ﴿قطعناىـ﴾:  -
 .(6)متنافريف 

                                 
 (.2/581)ج ( الفيكمي، المصباح المنير1)
طائر مف رتبة الٌدجاجٌيات، جسمو منضغط ممتمئ لو ريش بينٌي كذيؿ قصير كىك مف القكاطع " السماني:  (2)

 (.1102/ 2معجـ المغة العربية المعاصرة )" عمر، إلى الحبشةالتي تياجر شتاءو 
 (.5/3170؛ كالحميرم، شمس العمـك )ج(1/287فيكمي، المصباح المنير)جينظر: ال (3)
 (.14/395ينظر: ابف منظكر، لساف العرب )ج( 4)
 (.442/ 1( ينظر: الصابكني، صفكة التفاسير )ج5)
 (.6/2978( ينظر: الزىرم، زىرة التفاسير)ج6)
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 .مجاز حيث أطمؽ المفظ )السبط( أم كلد الكلد كأراد الفرقة بقرينة)أمما(﴿أسباطًا﴾: -

 .القرينة )مشربيـ(ك  أراد بيا عيف الماءك  مجاز حيث أطمؽ )العيف(﴿عينًا﴾:  -

 .التفات انتقؿ مف الخطاب إلى التكمـ: ظممونا﴾..﴿رزقناكـ  -

 : المناسبة:رابعاً 

، آمنكا برسالة النبي محمد  أف ىناؾ جماعة مف قـك مكسى  بعد أف ذكر المكلى 
 .المعجزة الخارقة لبني إسرائيؿ  جاء ذكر األسباط االثني عشر كنعـ ا

  : األىداؼ والمقاصد:خامساً 

في بني إسرائيؿ أمة قائمة  انصاؼ القرآف الكريـ لؤلمـ كالجماعات السابقة، فقد صرح أف   -1
أما بعد البعثة  ى الحؽ، كذلؾ بعد فساد بني إسرائيؿ، كقبؿ مبعث النبي محمد عم

 .المحمدية فمـ يبؽ أحد عمى الحؽ، إال مف آمف بو كاتبعو

 .عمى أحد أك أمة بنعمة ثـ لـ يشكرىا، تسمب منو سكاء أحب أـ كره إذا أنعـ ا  -2
عميو  إذا أتت اجتثاثيا ألنياصعب اقتبلعيا ك الحسد آفة خطيرة إذا أصابت القمب، مف ال  -3

كالناس في خير ما لـ الذؿ،  صاحبيا كتكرثككذا فإنيا محرقة لمحسنات،  ،أىمكتو
: قىاؿى رىسيكؿي اً ، فعف يتحاسدكا ميرىةى ٍبًف ثىٍعمىبىةى قىاؿى ـْ : »ضى اَل َيزَاُؿ الن اُس ِبَخْيٍر َما َل
 .(1) «َيَتَحاَسُدوا

ففي  لطيبات، كمف الرزؽ الحبلؿ، حتى نتجنب غضب ا أف نأكؿ مف ا يأمرنا ا  -4
  .الحبلؿ البركة كراحة النفس، كاستجابة الدعاء

الكافر كالمنافؽ كالمذنب عندما يرتكب ذنب أك خطيئة، فيك أكالن كأخيران يظمـ نفسو كيكرثيا  -5
 ، فالطاعة ال تزيد في ممكو، كما أفٌ  اليبلؾ، كىذا ال ينقص مف ىيبة جبلؿ ا

َيا ِعَباِدي َلْو َأف  المعصية ال تينقص مف ممكو شيئا، كقد جاء في الحديث القدسي الصحيح "
، َما زَاَد َذِلَؾ ِفي مُ  ـْ ـْ َكاُنوا َعَمى َأْتَقى َقْمِب َرُجٍؿ َواِحٍد ِمْنُك ـْ َوِجن ُك ْنَسُك ـْ َواِ  ـْ َوآِخَرُك َلُك ْمِكي َأو 

ـْ َكاُنوا َعَمى َأْفَجِر َقْمِب َرُجٍؿ َواِحٍد، َما َشْيًئا، َيا ِعَباِدي َلْو َأف  أَ  ـْ َوِجن ُك ْنَسُك ـْ َواِ  ـْ َوآِخَرُك َلُك و 
 .(2)" َنَقَص َذِلَؾ ِمْف ُمْمِكي َشْيًئا

 
                                 

ميرىةي ٍبفي ثىٍعمىبىةى  :لطبراني]ا (1) [، كالحديث 8157: رقـ الحديث 309/ 8 ،المعجـ الكبير، باب ما أسند أىٍسنىدى ضى
 (.7/1153( )3386صححو األلباني في سمسمة األحاديث الصحيحة )ح

 [.2577: 1994/ 4تحريـ الظمـ،  باب البر كالصمة كاآلداب/ كتاب مسمـ، صحيح: مسمـ] (2)
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 .المطمب الثاني: إثبات صفة الظمـ في بني إسرائيؿ

ا :﴿ تعالى قاؿ ٔي َّكي ٍريىثى كى ًذقً اىٍلى ْى ِئا  ًي اٍشهي ٓي ى إًٍذ ًقيوى ل ثه كى ٔا ًخعَّ ي ل كٔي ًٍ كى يٍدي ًشئٍخي ا خى ٓى ٍِ ًٌ
ْى ) ٍدًصنً ٍي ٍ يدي ال ً

َنى ًٍ شى ًعيئىاحًلي ًٍ خى ا نىٍغًفٍر ىىلي دن جَّ ىابى شي ٍْ ا ا ئي َى 161كىاٍدخي َ ً ؿى اَّلَّ تىدَّ ( يى
اءً  ٍى َى الصَّ ًٌ ا  ًٍ رًٍجزن ًٓ يٍ

يى يٍِىا غى رٍشى
ى ًٍ فْى ٓي ى ًم ًقيوى ل ى اَّلَّ ٍْ َى ٍٔلن  ًٍ كى ٓي ٍِ ًٌ ٔا  ٍي يى ٔفى  اى ٍي ٍظًي ٔا يى ُي ا َكى ٍى  ةً

 .[162 -161 :األعراؼ]﴾ 

التي ال تعد كال تحصى، ككيؼ قكبمت  نتعرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب عمى نعـ ا 
 د.ك جحبالتبديؿ كال

 أواًل: المفردات المغوية:

ي بيا بن  ا كيقاؿ: ىي كممة أمرعنا ذنكبنا، كالمراد ضع  ،الكضع: الحط﴿حطة﴾  -
 .(1) الكىا لحطت أكزارىـإسرائيؿ لك ق

 .(2)كالمراد بيا ىنا: العذاب  مثؿ الرجس، ،الرجز: القذر﴿رجزًا﴾  -

 ثانيًا: المعنى االجمالي:

أف يغير ليـ نكع الطعاـ الذم أنزلو ا عمييـ، فقالكا لف  سأؿ بنكا إسرائيؿ مكسى 
مف كالسمكل، فأمرىـ نصبر عمى طعاـ كاحد، كىك الذم كاف في الصحراء إذ أنزؿ عمييـ مف ال

أف يدخمكا قرية فييا الطعاـ الذم يطمبكنو، كطمب منيـ أف يسكنكا القرية التي فييا أنكاع  ا 
ا ليـ الطيب كمكا مف أم مكاف  مف األغذية مف فكميا كقثائيا، كسائر بقميا، كقاؿ ليـ مبيحن

 .لمنبت شئتـ، مما تنبت األرض، مف طعاـ مختمؼ األلكاف

ف العيش الذم يريدكنو رغدنا في مقابؿ أمريف: أف يقكلكا حطة دعاء ا تعالى كقد مكنكا م
أف يحط عنيـ ذنكبيـ التي ارتكبكىا، مف عبادتيـ لمعجؿ، كطمبيـ أف يككف ليـ آلية، كما ليؤالء 

كأف يدخمكا ساجديف خاضعيف خاشعيف، أم طالبيف في ضراعة ،  ابآلية، كمف كفرىـ 
 .ب المدينة غفراف الذنب  مف با

ف ىذه اآليات الكريمة تكمئ برغبتيـ في دخكؿ األرض المقدسة في عيد مكسى ،  كا 
 .كلكف دخمكىا في عيد األنبياء مف بعده -  -كلكف لـ يدخمكىا في عيده 

                                 
 (.3/1119؛ كالجكىرم، الصحاح )ج(268/ 3لزىرم، تيذيب المغة )جينظر: ا( 1)
 (.118ينظر: الرازم، مختار الصحاح )ص ( 2)
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كقد زادىـ ا تعالى نعمة فكؽ نعمة الغفراف، كىي نعمة الثكاب، كالرحمة بنعيـ اآلخرة 
كعصكا  أمر ربيـ؛ كلذا طالبيـ  هليـ خطاياىـ، ألنيـ لـ يطيعك   كالجنة، كلكف لـ يغفر ا

ذنكبنا، فبدلكا ذلؾ األمر المعنكم الذم  عناكلكا كىـ يدخمكف: حطة، أم حط ا تعالى بأف يق
دلكه بما يدؿ عمى ماديتيـ، كاستغراؽ المبلذ الجسمية، كمفيـ ا تعالى، كىك غفار لمف تاب، بٌ 

، فماضييـ كحاضرىـ ال يطمبكف إال المادة كال يبغكف غيرىا سبيبل أم طعامان  فقالكا: " حنطة "
سيـ، فبل ا، ككأنيـ يستخفكف بأمر ا تعالى، كطمب غفرانو، كيطمبكف ما تيكل أنفكال مطمبن 

 .، فيطمب مأكمة ال مغفرة طمب مغفرة ا يطمبكنو، كما تقكؿ لرجؿ

ى عاقبيـ عقكبة دنيكية بعذاب أنزلو ا تعالى كذلؾ كفر يضاؼ إلى كفرىـ، أف ا تعال
ا يتعبيـ كيعذبيـ كال يبيدىـ، كقيؿ لطاعكف أصابيـ، كا بيـ مف السماء بأف أرسؿ عمييـ حاصبن 

 .أعمـ بما أنزؿ بيـ، كقكلو تعالى: )بما كانكا يظممكف( أم بسبب ظمميـ، كاستمرارىـ عميو

 ثالثًا: القراءات:

ر ىى ﴿ قكلو تعالى: ًٍ حيغفى ًعيئىاحًلي ًٍ خى   :خبلؼ اكجيفييا  ﴾لي

 الفاء كيعقكب كابف عامر بالتاء مضمكمة، كفتح قرأ نافع كأبك جعفر: ﴾ُتغَفر﴿ : قكلواألوؿ
 .(1) ﴾ن ْغِفرْ ﴿ كقرأ الباقكف بنكف مفتكحة ككسر الفاء، ﴾ُتغَفر﴿

 ."خطيئة" عمى أنو فعؿ مبني لممجيكؿ، كالتاء لتأنيثووجو قراءتيا بالتاء: 

 .(2) عف نفسو بنكف العظمة-تعالى -عمى أٌف الفعؿ إخباران مف اووجو قراءتيا بالنوف: 

 :﴾َخِطيَئاِتُكـْ ﴿الثاني: 

 بفتح الطاء كألؼ بعدىا كفتح الياء كألؼ بعدىا مثؿ قضاياكـ ﴾خطاياكـ﴿ قرأ أبك عمر
كقرأ ابف  السالـ كالرفع،بالجمع المؤنث  ﴾َخِطيَئاُتُكـْ ﴿ جمع تكسير، كقرأ نافع كأبك جعفر كيعقكب

 .(3) بالجمع السالـ ﴾خطيئاَتكـ﴿ كقرأ الباقكف، ﴾خطيئُتكـ﴿ عامر باإلفراد كرفع التاء

 
                                 

ابف ًميراف، المبسكط في القراءات العشر ك (؛ 271/ 2جينظر: ابف الجزرم، النشر في القراءات العشر ) (1)
 (.125لمتكاترة )ص القاضي، البدكر الزاىرة في القراءات العشر اك (؛ 215)ص 

 (.1119/ 3ينظر: الداني، جامع البياف في القراءات السبع )ج (2)
ابف ًميراف، المبسكط في القراءات العشر ك (؛ 271/ 2جينظر: ابف الجزرم، النشر في القراءات العشر ) (3)

 (.215)ص 
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 كنصب التاء بالكسرة،، ﴾تغفر﴿ عمى أنو نائب فاعؿ ؿ: ﴾َخِطيَئاُتُكـْ ﴿ كرفعت التاء في
 .(1) الرحيـككميا بمعنى كاحد؛ كذلؾ أٌف ا ىك الغفكر « نغفر» عمى أنيا مفعكؿ بو ؿ

 رابعًا: المناسبة:

بعد تقسيميـ ألسباط خكفان مف كقع الحسد بينيـ، كعرض المعجزات الخارقة لنبي ا 
، فطمب منيـ دخكؿ القرية بالسجكد كالتضرع كالتكبة، لكف فئة مف الظالميف بدلكا مكسى 
 .كغيركا

 خامسًا: البالغة:

 نيف كىـ الذيف يؤدكف كاجبيـ، كيخمصكف لربيـ السيف لتأكيد الزيادة لممحس﴾ سنزيد المحسنيف﴿

 .انتقؿ مف الغيبة إلى الخطاب ، حيثالتفات ﴾:اسكنوا..ليـ﴿

 سادسًا: األىداؼ والمقاصد:

 .الرجز جزاءن لظمميـ ك  يرسؿ ا العذاب مف السماء عمى عباده -1

 .كطاعتو فكؽ الغفراف دخكؿ الجناف ،يزيد مف أحسف عممو بامتثاؿ أمره ا-2

عمى عدـ نقض العيكد، أكؿ ما   ديدف بني إسرائيؿ نقض العيكد، فبعد أف عاىدكا ا-3
 .نقضكا عيدىـ مع ا

إسرائيؿ قد أعطاىـ ا تعالى كمنحيـ مف النعـ كالخيرات، ما يجعميـ يتصمكا با  كبن -4
 .كيعبدكه حؽ العبادة

المعاصي كاآلثاـ، إال أف ا تعالى كعدىـ رغـ ظمميـ في حؽ ا تعالى، كاقترافيـ الذنكب ك  -5
 .بمغفرة كاحساف إذا رجعكا كتابكا إليو

 .يثبت ا تعالى مف خبلؿ ىذه اآليات إثبات صفة الظمـ في بني إسرائيؿ -6

 

                                 
محيسف، ك ؛ (312/ 1ج) الميدكم، شرح اليداية(؛ ك 1/166ج) ابف خالكيو، الحجة في القراءات السبع (1)

 (.254/ 2جاليادم شرح طيبة النشر في القراءات العشر  )
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 : المبحث الثالث
 (170 -163المقاصد واألىداؼ لسورة األعراؼ اآليات )

 

 .رة االعتداء عمى حدود االمطمب األوؿ: وجوب التسميـ الكمي  وخطو 

تًٍج إًذٍ ﴿ : قاؿ تعالى كفى ًِف الصَّ ىٍدًر إًٍذ يىٍػدي ٍْ ةى ا اًْضى ُىٍج خى ٍريىًث اىًَِّت َكى ًَ اىٍلى ًٍ غى ٓي ٍ ل
ى
كىاٍشْ

ًٍ ةً  ْي لًمى نىتٍئي ذى ًٍ نى ًٓ ًِي
ٍ فى لى حْى ىٍصًبخٔي ـى لى ي ٍٔ يى ًَّعن كى ًٍ ِشي ًٓ بٍخً ـى شى ٍٔ ًٍ َى ٓي ًٍ ًخيخىاني ًٓ ًِي

ٍ ٔا حْى ُي ا َكى ٍى

ٔفى  لي ا * يىٍفصي ًدَدن اةنا شى ذى ًٍ غى ٓي َي ذه ػى ٌي ٍك 
ى
ًٍ أ ٓي ًيهي ٍٓ ي مي ا اَللَّ ٌن ٍٔ ٔفى كى ًى حىًػظي ً ًٍ ل ٓي ٍِ ًٌ ثه  ٌَّ ي

إًٍذ كىاىىٍج أ كى
ٔفى  خَّلي ًٍ يى ٓي يَّ ىىػى ًٍ كى بهلي ةن إىًلى رى ٍػًذرى ٌى ٔا  ي  .[164-163 ألعراؼ]ا ﴾كىال

 حاب السبت.نتعرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب عمى قصة أص
 : المفردات المغوية:أوالً 

 ظممكف فيو كيجاكزكف أمر ي ، والمعنى:حيث أدغمت التاء في الداؿ ،يعتدوفأم:  ﴿يعدوف﴾ 
 كحيتاف شير عه: رافعة ، كالشِّراعي: اٍلعينيؽ ،الشريعة: مشرعة الماء، ك ﴾  مفردىا الشرعة﴿شرعاً 

 .(1)" ال يدخمكف في السبت" ﴾ال يسبتوف ﴿
 القمبالكعظ:  بمعنى التخكيؼ، كالعظة االسـ منو؛ كىك التذكير بالخير كما يرؽ لو ﴿تعظوف﴾ 

(2). 
؛ كأنيـ قالكا: مكعظتنا اعتذار إلى ربنا، فأقيـ االسـ مقاـ مف عذرالمعذرة: اسـ ﴿معذرة﴾ 

 .(3) االعتذار

 ثانيًا: المعنى االجمالي:

كالتكبيخ كبياف أف كفر أىؿ  كالسؤاؿ لمتقرير المتضمف لمتقريع الخطاب لمنبي محمد 
كبمعجزاتو الخالدة، ليس بدعنا جديدنا منيـ، فإف أسبلفيـ السابقيف أقدمكا عمى  الكتاب بمحمد 

 .خبره ىذا الذنب القبيح كالمعصية الفاحشة كاعتدكا ىذا االعتداء الذم قص ا 

ة، اسأليـ عف أم اسأؿ بنى إسرائيؿ عف أىؿ المدينة التي كانت قريبة مف البحر راكب
                                 

 (.2/242البغكم، معالـ التنزيؿ )ج( 1)
 (.126/ 6( ينظر: ابف فارس، مقاييس المغة )ج2)
 (.4/549؛ كابف منظكر، لساف العرب )ج(183/ 2ج( ينظر: األزىرم، تيذيب المغة )3)
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 .بالصيد فيو كقد نيكا عنو  حاليـ حيف كانكا يعتدكف في السبت كيجاكزكف حكـ ا

فمما كاف يأتييـ السمؾ ظاىرنا عمى كجو الماء يكـ تعظيميـ ليكـ السبت بترؾ العمؿ كالتفرغ 
 .لمعبادة فيو اختبار مف ا ليـ

 ـ، ا مف صيدىـ العتيادىا أحكاليبت حذرن لساكال تأتييـ يكـ ال يسبتكف كما كانت تأتييـ يـك  
فأمنت كصارت تظير فيو كتخفى في  ،قيؿ إنيا اعتادت أال يتعرض أحد لصيدىا يكـ السبت

األياـ التي ال يسبتكف فييا لما اعتادت مف اصطيادىا فييا، فمما رأكا ظيكرىا ككثرتيا في يـك 
 .السبت أغكاىـ ذلؾ باالحتياؿ عمى صيدىا فيو

بظيكر السمؾ يكـ السبت نبتمييـ بسبب فسقيـ المستمر عمى أمر ربيـ  ىذا الببلء
ؿ لو أمكر دنياه كأجزؿ لو بأف مف أطاعو سيٌ  كاعتدائيـ حدكد شرعو، فقد جرت سنة ا 

 .األجر في اآلخرة، كمف عصاه: ابتبله بأنكاع المصائب
ا ـ لـ تعظكف قكمن ثـ طمب منيـ أف يسأليـ عف حاؿ أىؿ تمؾ القرية حيف قالت جماعة مني

السبت بعض أىؿ القرية ال جميعيـ  ياللة عمى أف الذيف كانكا يعدكف فا ميمكـ، كفى ذلؾ د
 ا:ا ثبلثن كأف أىميا كانكا فرقن 

 .فرقة العاديف في السبت التي أشير إلييا في اآلية األكلى أواًل:
 .عنو فرقة الكاعظيف ليؤالء العاديف لينتيكا عف عدكانيـ كيكفكا ثانيًا:
: فرقة البلئميف لمكاعظيف التي قالت ليـ: لـ تعظكف قكما قد قضى ا عمييـ باليبلؾ ثالثاً 

باالستئصاؿ أك بعذاب شديد، فقاؿ الكاعظكف نعظكـ عظة اعتذار نعتذر بيا إلى ربكـ عف 
السككت عمى المنكر، فإذا طكلبنا بإقامة فريضة النيي عف المنكر قمنا قد فعمنا فنككف بذلؾ 

عكا بالمكعظة فيحمميـ ذلؾ عمى اتقاء االعتداء الذم اقترفكه، إذ فإلى أنا نرجك أف ينت -معذكريف
 .(1)نحف لـ نيأس مف رجكعيـ إلى الحؽ كما أنتـ منيـ يائسكف 

 
 ثالثًا: القراءات:
ًٍ ﴿ قكلو تعالى: بهلي ةن إىًلى رى ٍػًذرى ٌى ا  ٔي   ﴾كىال
 .(2) بالرفع ﴾َمْعِذَرةٌ ﴿ لباقكفبنصب التاء، كقرأ ا  ﴾َمْعِذَرةً ﴿ قرأ حفص

                                 
 (.92/ 9ي )ج( ينظر: المراغي، تفسير المراغ1)
ابف ًميراف، المبسكط في القراءات العشر (؛ ك 204/ 2ج) ابف الجزرم، النشر في القراءات العشر ينظر: (2)

 .(403ص )(، كابف الباذش، اإلقناع في القراءات السبع 216)ص 
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نعتذر لممعذرة، أك مفعكؿ ألجمو، أم: عمى المصدر أم: كعظنا ووجو قراءتيا بالنصب: 
 .معذرة

كالتقدير:  .عمى أنو خبر لمبتدأ محذكؼ دٌؿ عميو الكبلـووجو قراءتيا برفع التاء: 
 .(1) مكعظتنا إقامة عذر إلى ا

قد فرؽ سيبكيو بيف الرفع كالنصب، كبيف أف الرفع "ك  وقاؿ النحاس في إعراب القرآف:
االختيار فقاؿ: ألنيـ لـ يريدكا أف يعتذركا اعتذاران مستأنفان مف أمر ليمسكا عميو، كلكنيـ قيؿ ليـ 
ليؾ مف كذا ككذا يريد  لـ تعظكف؟ فقالكا مكعظتنا معذرة، كلك قاؿ رجؿ لرجؿ معذرة إلى ا كا 

 .(2) سيبكيو رحمو ا كلطائفو التي ال يمحؽ فييا" اعتذاران لنصب، كىذا مف دقائؽ
  ﴾ِبَعَذاٍب َبِئيسٍ ﴿ قكلو تعالى:

بكسر الباء المكحدة، كبعدىا ياء ساكنة مدية كال ىمز  (4) كنافع (3) قرأ المدنياف أبك جعفر
عمى كزف ًفًعيؿ،  ﴾ِبِئيسٍ ﴿ عمى كزف ًفٍعؿ، كقرأ ابف عامر بكسر الباء ميمكزا ﴾بيس﴿  .ليما
 ﴾َبْيَئس﴿قرأ شعبة عف عاصـ بفتح الباء، كبعدىا ياء ساكنة، كبعد الياء الساكنة ىمزة مفتكحة ك 

عمى كزف فعيؿ،  ﴾َبِئيسٍ ﴿عمى كزف فىٍيًعؿ، كقرأ الباقكف بفتح الباء ككسر اليمزة عمى كزف فعيؿ 
 .(5)كىك الكجو الثاني لشعبة 

اري اٍْلخً ﴿ككميا مف لغات العرب قكلو تعالى:  فى كىادلَّ ِىٍػًلئي فىالى 
ى
ٔفى أ خَّلي َى يى َ ً ه لًَّلَّ ٍْ ةي خى  ﴾رى

 .[169]األعراؼ: 
  

                                 
(؛ كالميدكم، 5/208جابف حياف، البحر المحيط )ك (؛ 304/ 1ج)القيسي، مشكؿ إعراب القرآف ينظر:  (1)

 (.254/ 2جمحيسف، اليادم شرح طيبة النشر في القراءات العشر  )ك (؛ 313/ 1شرح اليداية )ج
 .(320/ 1ج)كسيبكيو، الكتاب  (158/ 2ج)النحاس، إعراب القرآف  (2)

اء العشرة تابعي مشيكر كبير يزيد بف القعقاع اإلماـ أبي جعفر المخزكمي المدني القارئ، ثامف القيرٌ (3)
 ق في المدينة. 130ك ىريرة كغيرىـ تكفي عاـ ، شيكخو أببقدر

نافع بف عبد الرحمف بف أبي نيعيـ الميثي الكناني مكلى جعكنة بف شعكب الميثي الكناني ، اإلماـ حبر (4)
ماـ القراء في المدينة النبكية ، أصمو مف أصفياف، كلد في حدكد  ىػ في خبلفة  70القرآف كأحد القراء العشرة كا 

ركاف كيقاؿ سنة بضع كسبعيف. مدنٌي نسبة إلى مدنية رسكؿ ا ، كىك مف الطبقة الثالثة بعد عبد الممؾ بف م
 الصحابة.

القاضي، ك (؛ 216ابف ًميراف، المبسكط في القراءات العشر )ص ك (؛ 13/200جالطبرم، جامع البياف ) (5)
 (.125البدكر الزاىرة في القراءات العشر المتكاترة )ص 
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 رابعًا: المناسبة:

، فبعد أف بدؿ فئة منيـ أمر ربيـ كيستمر ظمـ بني إسرائيؿ ألنفسيـ كعصيناىـ لربيـ 
 .كظممكا أنفسيـ، تأتي جماعة أخرل عمى نفس الطريؽ

 خامسًا: البالغة:
عقؿ السؤاؿ، تىي جماد ال ك  حيث أسند السؤاؿ إلى القرية ،از: مج﴿وسئميـ عف القرية﴾

 .اسػأؿ أىؿ القرية ك  كالتقدير

 .اآلخر منفيك  تي بالفعميف أحدىما مثبتحيث أي  ،طباؽ سمبال تأتييـ﴾: ..﴿تأتييـ 

 .كناية عف قرب مكضعيـ إلى البحر ﴿حاضرة البحر﴾:

 .كغرضو التعجبأسمكب إنشائي استفياـ ﴿لـ تعظوف قومًا ا ميمكيـ﴾:

 سادسًا: األىداؼ والمقاصد:

 .كجكب التسميـ الكامؿ كالشامؿ  رب العالميف في كؿ شؤكف الحياة -1

 .التحذير كخطكرة االعتداء عمى حدكد ا  -2

االبتبلء سنة ككنية ثابتة ال تتغير كال تتبدؿ، كىي مف سنف ا في عباده، كذلؾ لتمييز   -3
 .المؤمف مف المنافؽ

لصقت بيـ، كباتكا إسرائيؿ الفسكؽ كالعصياف كالظمـ، فيذه صفات ألزمتيـ كأي ديدف بني  -4
 .يعرفكا بيا

 المكعظة الحسنة، كالكممة الطيبة، مف أجؿ األعماؿ كالقربات التي يتقرب بيا العبد -5
 .لربو  

ىناؾ مف يمكمؾ عمى جيدؾ الميمكف كالمبارؾ كيطمب منؾ أال تعظ الناس كأال تذكرىـ   -6
 .، رغـ ما فيو مف الخير كاليداية لمناس بحدكد ا
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 .المطمب الثاني: التحذير مف االنحراؼ والعصياف

َى ﴿ :قاؿ تعالى َ ً ٍذُىا اَّلَّ خى
ى
ًٔء كىأ ًَ الصُّ فى غى ٍٔ ٓى ٍِ َى يى َ ً ٍَنىيٍِىا اَّلَّ

ى
ًّ أ كا ةً ري ا ذينه ٌى ٔا  ىصي ا ن ٍَّ فىيى

ٔفى  لي ا يىٍفصي ُٔي ا َكى ٍى ابو ةىئًيسو ةً ٔا ةًػىذى ٍي يى ًٍ 165) اى ٓي ى ّي كييٍِىا ل ٍِ ٔا عى ٓي ا ني ٌى  ٍَ ٍٔا عى خى ا عى ٍَّ ( فىيى
ْى  اًشئً ا كًرىدىةن خى ُٔٔي  .[166-165ألعراؼ ]ا ﴾ ني

 .لبني إسرائيؿ لما نسكا ذكر ربيـ  نتعرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب عمى عقاب ا 
 أواًل: المفردات المغوية:

 .(1)بؤس الشيء بأسان إذا كاف شديد البؤس ﴿بئيس﴾  -

 .(2)  عتا يعتك عتكا كعتيا، يقاؿ: مجاكزة الحد إذا استكبر العتو:ا﴾ ﴿عتوً  -

 ثانيًا: المعنى االجمالي:

لما ترؾ العصاة كالمذنبكف مف أىؿ القرية، ما ذكرىـ ككصاىـ بو الصالحكف كأىؿ الحؽ 
ف في السبت يدلـ يترككه، كأخذنا العصاة المعتالناىكف عف المنكر، أنجينا الذيف فعمكا النيي ك 

 .بسبب فسقيـ كاعتدائيـ كخركجيـ عف طاعتنا كجيعو  شديدو  بعذابو 

فمما تجاكزكا الحد في معصية ا تعالى كأبكا أف يرجعكا عنيا تمردان كتكبران منيـ، أمرناىـ 
ما ال أمران قكليان يعني مسخناىـ )قردة( قيؿ إنو سبحانو عذبيـ أكالن بسبب المعصية فم (3)أمران تككينيان 

لـ يقمعكا مسخيـ ا قردة، كقيؿ: إف قكلو: فمما عتكا تكرير لقكلو فمما نسكا ما ذكركا بو لمتأكيد 
 .(4)كالتقرير، كأف المسخ ىك العذاب البئيس كالخاسىء الصاغر الذليؿ أك المباعد المطركد 

 : البالغة:ثالثاً 

 .ضدهك  تي بالمفظحيث أطباؽ ذكروا﴾:  ...﴿نسوا  -

 .حيث انتقؿ مف الغيبة إلى التكمـ ،التفاتنجينا﴾: أ ..﴿ذكروا -

 .نقؿ مف الغيبة إلى التكمـ ، حيثالتفاتقمنا﴾  ..﴿ُنيوا  -

                                 
 (.6/20كر، لساف العرب )ج( ينظر: ابف منظ1)
 (.91/ 3( الزىرم، تيذيب المغة )ج2)
 أ فعبل مف أفعاؿ الككف كليس قكالن.( 3)
 (.60/ 5اف في مقاصد القراف )جيفتح البالقنكجي، ( 4)
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 رابعًا: المناسبة:

، لـ يستقبؿ ىؤالء ىذه الدعكة المباركة باإليماف بعد أف خرجت طائفة منيـ يدعكف لديف ا 
 بعذاب بئيس. ا  كاالستجابة، بؿ إنيـ جحدكا بيا، كأنكركىا، فأخذىـ

 : األىداؼ والمقاصد:خامساً 
 .اثـ العذاب ثانين  عمى أمة نعمة ثـ أعرضت عف شكرىا تعرضت لمببلء أكالن  إذا أنعـ ا  -1
فقد نجى ا تعالى الناىيف عف المنكر كأىمؾ  ،جدكل األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر -2

 .الذيف باشركه كلـ ينتيكا منو دكف غيرىـ
حدث السكء في لفظ السكء عمى المعصية مؤذف بأف المعصية ميما كانت صغيرة تي إطبلؽ  -3

 .نفس فاعميا
 

 .المطمب الثالث: خطورة التمادي في الحراـ اعتمادًا عمى الوعد بالمغفرة
ًٍ ﴿: قاؿ تعالى ٓي ٔمي ىصي ٍَ ي ٌى ًث  ٌى ـً اىًٍليىا ٍٔ ًٍ إىًلى َى ًٓ يٍ

يى َّ غى ىتٍػىَثى بُّمى ِلى ذَّفى رى
ى إًٍذ حْى اًب كى ٔءى اىٍػىذى شي

ًه  ٔره رىًخي في ّي ىىغى إًَُّ اًب كى يعي اىًٍػلى ً ىسى بَّمى ل فى  *إًفَّ رى اًلٔي ًي الطَّ ٓي ٍِ ًٌ ا  ٍن مى
ي
رًٍض أ

ى
ًٍ ًِف اٍْل ْي ٍػِىا قىعَّ كى

ًٍ َىرًٍجػئفى  ٓي يَّ يهئىاًت ىىػى ِىاًت كىالصَّ ًٍ ةًاٍلىصى ْي ُىا ٍٔ بىيى ًٍ ديكفى ذىلًمى كى ٓي ٍِ ًٌ َى  *كى  ٍَ ًٌ يىفى  ًٍ فىخى ًْ ٍػًد
رىضه  ًٍ غى ًٓ حً

ٍ إًٍف َْى ىا كى ري ْلى ييٍغفى فى شى ٔي ٔل يىلي ٍدَنى كى
ى
ا اٍْل ذى ْى رىضى  كفى غى ذي خي

ٍ ٔا اىًٍهخىابى َْى ًرذي يٍفه كى خى
ً إًلَّ اٍلىقَّ كىدىرىشي  ى اَللَّ ٔا لَعى ي ٔل لي ٍف لى يى

ى
يرىاؽي اىًٍهخىاًب أ ًٌ  ًٍ ًٓ يٍ

يى ٍذ غى ًٍ َيؤٍخى ى ل
ى
كقي أ ذي خي

ٍ ّي َْى رٍيي ًّ ٔا ًٌ ا ًيي ٌى

فى  ِىٍػًلئي فىالى 
ى
ٔفى أ خَّلي َى يى َ ً ه لًَّلَّ ٍْ ةي خى اري اٍْلًخرى  .[169-167األعراؼ] .﴾كىادلَّ

نتعرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب عمى تمادم بني إسرائيؿ بالمعاصي كاآلثاـ، كرككنيـ إلى 
 . مغفرة ا 

 أواًل: المفردات المغوية:
تـ  أذف بمعنى اإليذاف، كىك اإلعبلـ، كقيؿ: معناه كالتأذف أصؿ يدؿ عمى العمـ، : ﴾تأذف﴿ - حى

 .(1)كأكجب 
 ييينيـ،، كقيؿ: معناه يكمفيـ كيحمميـ، أصؿ يدؿ عمى طمب الشيء :سكـ ﴾يسوميـ﴿ -

 . (2) كيذليـ

                                 
السميف الحمبي، الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف ك (؛ 1/75ينظر: ابف فارس، مقاييس المغة )ج (1)

 (.500/ 5)ج
/ 2جابف عطية، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز )؛ (118/ 3جمقاييس المغة )ابف فارس، ظر: ين (2)

 (،307السعدم، تيسير الكريـ الرحمف )ص ك (؛ 471
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اء كالعافية قيؿ:  ﴾ِباْلَحَسَناتِ ﴿ -  .(1) ، كالخير كالٌنعـ الرخى

ء كالعقكبة ﴾والسيئات﴿ - : اٍلببلى  .(2) شر كالٌنقـ، كالقىاؿى

، كاألشغاؿ، مف مرض كنحكه، لئلنسافما يطرأ العرض، بالتحريؾ: ﴿عرض﴾:  -  كاليمـك
 كالمراد ىنا: حطاـ الدنيا الفاني.، (3) عرضيسمى جميع متاع الدنيا كقيؿ: 

حكاـ، كالميثاؽ:  ﴿ميثاؽ﴾: -  .(4) المحكـ العيد كثؽ، كممة تدؿ عمى عقد كا 

 ثانيًا: المعنى اإلجمالي:

ـٍ  ، بأٌنو سيسمط ا صريحان إعبلمن   ما زاؿ السياؽ يتحدث عف الييكد، كقد أعمـ ا مىٍيًي عى
ما لـ ييبادركا بالتكبة كاإلنابة، كا ليـ عمى سكء طكيتيـ،   كبة مف اعق ييينيـ، كيذليـمف 

لمف يـ ، كمع ىذا فيك غفكر رحإنو يعجؿ لو العقكبة في الدنيا لمف عصاه، حتىسريع العقاب 
 .تاب إليو كأناب، يغفر لو الذنكب، كيستر عميو العيكب

ف يالقائمكجعؿ منيـ في األرض بعد ما كانكا مجتمعيف، قيـ فر فعمو بيـ إذ  يذكر ا  ثـٌ 
ما ظالمكف كمنيـ دكف ذلؾ  ، كحقكؽ عباده،  بحقكؽ ا الصبلح، إما مقتصدكف، كا 
عدادان لمتكبة إف  ،ـ، كالسيئات كىي النقـكأنو اختبرىـ بالحسنات كىي النع ألنفسيـ، تييئة ليـ كا 

ىـ عميو مقيمكف مف الردل، يراجعكف ما خمقكا لو مف عما آثركا التكبة عمى االستمرار في
كرثكا اليدل، فمـ يزالكا بيف صالح كطالح كمقتصد، حتى خمؼ مف بعدىـ خمؼ. زاد شرىـ 

فقد آثركا الدنيا عمى تصرفكف فيو بأىكائيـ، كصار المرجع فيو إلييـ، كصاركا يالتكراة بعدىـ 
اآلخرة فاستباحكا الربا كالرشا كسائر المحرمات، كيدعكف أنيـ سيغفر ليـ، ككمما أتاىـ ماؿ حراـ 

لك كاف ذلؾ لندمكا عمى ما فعمكا، كعزمكا عمى أف ال يعكدكا، ، كا أنفسيـ بالمغفرةأخذكه كمنٌ 
 ا قميبلن ثمنن    فاشتركا بآيات ا، يأخذكه –ل ىـ عرض آخر، كرشكة أخر إذا أتا -كلكنيـ 
بؿ قد أىتىٍكا أمرىـ  ؛دىرىسيكا مىا ًفيوً كلـ يتعظكا بما  الذم ىك أدنى بالذم ىك خير كاستبدلكا

ثـ يكاجييـ تعالى بالخطاب مذكران ، متعمديف، ككانكا في أمرىـ مستبصريف، كىذا أعظـ لمذنب
اري اٍْلخً ﴿ليـ كاعظان فيقكؿ  فى كىادلَّ ِىٍػًلئي فىالى 

ى
ٔفى أ خَّلي َى يى َ ً ه لًَّلَّ ٍْ ةي خى أم: أفبل يككف لكـ عقكؿ  ﴾رى

كلكٌنيـ فكتكا تكازف بيف ما ينبغي إيثاره، كما ينبغي اإليثار عميو، كما ىك أكلى بالسعي إليو، 

                                 
 (.593/ 3جالدر المنثكر في التفسير بالمأثكر )ينظر: السيكطي،  (1)
 .593/ 3ينظر: المرجع السابؽ، ج (2)
 (402/ 18جعركس )ينظر: الزبيدم، تاج ال (3)
 (.5/31)ج لزىرم: تيذيب المغة(؛ كا6/85ينظر: ابف فارس، مقاييس المغة )ج (4)
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 .(1)مف الذؿ كاليكاف كالضياع   الفرص فمـ يتعظكا بشيء منو، كجرل عمييـ أمر ا
سراعيـ فييالما تبيف  استحقاقيـ لدكاـ ب ، أعمـ ابما مضى مف جرأتيـ عمى المعاصي كا 

منغمسكف في بيـ ذلؾ عمى كجو مكجب لمقطع بأنيـ  فاعؿ أخبر أنو ك الخزم كالصغار، 
 .(2)الضبلؿ كاإلضبلؿ، كتحريؼ الكتاب 

 ثالثًا: القراءات:

َى يى ﴿ قكلو تعالى: َ ً ه لًَّلَّ ٍْ ةي خى اري اٍْلًخرى فى كىادلَّ ِىٍػًلئي فىالى 
ى
ٔفى أ   ﴾خَّلي

كقرأ الباقكف بالياء ، ﴾َتْعِقُموفَ  ﴿ قرأ نافع كابف عامر كحفص كابك جعفر كيعقكب بالتاء
 .(3)﴾َتْعِقُموفَ ﴿

ا بتناىي كيككف المراد إعبلمن  إما أف تككف عمى طريقة االلتفات إلييـ،ووجو قراءتيا بالتاء: 
اب ىذه األمة كأنو قيؿ أفبل تعقمكف حاؿ ىؤالء كما أك عمى طريؽ خط  خالغضب كتشديد التكبي

 .ىـ عميو مف سكء العمؿ كيتعجبكف مف تجارتيـ عمى ذلؾ
 .(4) ا عمى الغيبة في الضمائر السابقةعمى الغيب، جرين ووجو قراءتيا بالياء: 

 رابعًا: المناسبة:
 ؾ كال ريب.ميما تأخر عف الظالميف، إال أنو آتو ال محاؿ كال شؾ في ذل  عقاب ا

 :ا: البالغةخامسً 
معنى  ياستفياـ ف ﴾القأف ل َلٔلٔا لَع ا إل  ألً َؤخذ غييًٓ ٌيراؽ الهخاب﴿ -

االستفياـ لمتقريع كقيؿ: ، (5) التقرير، أم أمركا أال يصفكا الحٌؽ إال بنعت الجبلؿ
 . (6)كالتكبيخ

 .طباؽ ﴾والسيئات.. وبموناىـ ِباْلَحَسَناتِ ﴿ -

                                 
، (2/257الجزائرم، أيسر التفاسير )جك ، كما بعدىا(؛ 307ينظر: الس عدم،  تيسير الكريـ الرحمف )ص  (1)

 .كما بعدىا
 (.8/141ينظر: البقاعي، نظـ الدرر في تناسب اآلم كالسكر )ج( 2)
 (.189ألىٍىكىازم، الكجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة األمصار الخمسة )ص ينظر: ا (3)
 (.5/211أبك حياف، البحر المحيط )ك (؛ 562لسمرقندم، بحر العمـك )ص ينظر: ا (4)
 .(583/ 1ج) لطائؼ اإلشاراتينظر: القشيرم،   (5)
 (.297/ 2جفتح القدير )، لشككانيينظر: ا (6)
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 :، واألىداؼقاصدالم: سادساً 

 ، محسف، كدكف ذلؾ.إف الخمؽ صنفاف -1

 ف تمٌسؾ بالكتاب نجى كأنجى غيره.م -2

في ىذه اآليات سمكل ألبناء فمسطيف،  أٌف الذٌؿ كاليكاف كالصغار لمييكد، كأٌف ىؤالء لف  -3
دل ت ىذه اآلية عمى أف  الييكد ال دكلة ليـ : "(1) قاؿ ابف عادؿتقـك ليـ  قائمة بإذف ا، 

، ك كال  .(2)" ف الذُّؿ  كالصغار ال يفارقيـأ عز 

ىانة، تحت حكـ كقاؿ الٌسعدم: " كقد فعؿ ا بيـ ما أكعدىـ بو، فبل يزالكف في ذؿ كا 
مىـه  كالكاقع الحالي غير ما يقكؿ ابف عادؿ  .(3)" غيرىـ، ال تقكـ ليـ راية، كال ينصر ليـ عى

 ى عاجبل غير آجؿ.فالميـ نصرؾ الذم كعدت، كتحريرا لممسجد األقص،

 

قامة الصالة.  المطمب الرابع: التمسؾ بكتاب ا تعالى وا 

ٍجرى ﴿  قاؿ تعالى:
ى
ةى إًَُّا لى ُيًضيعي أ الى ٔا الطَّ كىامي

ى
ٔفى ةًاىًٍهخىاًب كىأ هي صه ٍى َى يي َ ً كىاَّلَّ

ْى  ٍطًيًد ٍي ٍ  .[170 :األعراؼ] ﴾ال

 كالممتزميف بصبلتيـ. ا نتعرؼ مف خبلؿ ىذا المطمب عمى حقيقة المتمسكيف بكتاب 
 أواًل: المفردات المغوية:

 حفظو كيؤمنكف بوك  مف مسؾ يمًسؾ إمساؾ الشيء: أم التعمؽ بو: ﴾يمسكوف﴿ -
 .(4) يحكمكفك  

 (5)ب الثكا األجر في العمؿ:ك  أجر يأجر إجارة :﴾أجر﴿ - 

 القصد أداء الصبلة عمى كجييا األكمؿ.ك  أقاـ يقيـ إقامة، :﴾أقاموا﴿ -

                                 
حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي النعماني. عالـ كفقيو كمفسر حنبمي، بك (1)

 كصاحب كتاب المباب فى عمـك الكتاب.
 (.367/ 9جابف عادؿ، المباب في عمـك الكتاب ) (2)
 (.307السعدم، تيسير الكريـ الرحمف )ص  (3)
 (.10/478ينظر: ابف منظكر، لساف العرب)ج( 4)
 .10/478: المرجع السابؽ، جينظر( 5)
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 يًا: المعنى االجمالي:ثان

كال يبحثكف عف  و،يذعنكف ألكامره كيطبقكف أحكامك   الذيف يتمسككف بكتاب اإف 
أعظـ أعماؿ الطاعة بعد ك  ،قامكا الصبلة إذ أنيا لب الديف كأساسوكأ ،أعذار لمتيرب منيا
 فييا  تككف إقامة الصبلة بأدائيا عمى كجييا األكمؿ كذلؾ بذكر اك   التمسؾ بكتاب ا

حيث أنيا السبيؿ لبلبتعاد عف  ،في كؿ ركف مف أركانيا  كخشية ا ،استشعار الخشكعك 
قاـ الصبلة فأكلئؾ   مف يفعؿ ذلؾ مف تمسؾ بكتاب اك  المنكرات التي يفعميا بنك إسرائيؿ كا 
 .(1) أجكرىـ  ىـ المصمحكف الذيف لف يضيع ا

 ثالثًا: القراءات:

ٔفى ةًاىًٍهخىاًب كىا﴿ قكلو تعالى: هي ٍىصه َى يي َ ً  ﴾َّلَّ

الميـ بسككف   ﴾ُيْمِسُكوفَ ﴿بتشديد السيف كفتح الميـ،. كقرأ الباقكف  ﴾ُيَمس ُكوفَ ﴿قرأ شعبة  
 .(2) كتخفيؼ  السيف

 ،«تمٌسؾ»مضعؼ العيف، بمعنى: « مٌسؾ»عمى أٌنو مضارع ووجو قراءتيا بالتشديد: 
تمسؾ بكتاب ا تعالى، ككأٌنو مٌسؾ يمٌسؾ إذا عاكد فعؿ كفي التشديد معنى التأكيد، كالتكثير لم

 .التمٌسؾ بالشيء

عمى أٌنو مضارع "أمسؾ" المزيد باليمزة، كمنو قكلو تعالى: ووجو قراءتيا بالتخفيؼ: 
مى ﴿ يىيٍمى زىكٍجى ٍمًصٍم غى

ى
 .(3) [37:األحزاب] ﴾أ

جعؿ ليما نفس . ف(4) كمسؾ كىما لغتاف بمعنى كاحد" " يقاؿ أمسؾوقاؿ ابف عطية: 
 الداللة.

 كلعؿ األقرب: أف التشديد فيو معنى التكثير، كالمعاكدة.

 

                                 
 (.6/3000ينظر: أبك زىرة، زىرة التفاسير)ج( 1)
 (.2/487جينظر: الكاسطي، الكنز في القراءات العشر ) (2)
شرح طيبة النشر في القراءات العشر  ،اليادمك (؛ 167ينظر: ابف خالكيو، الحجة في القراءات السبع )ص  (3)

 (.256/ 2ج)
 (.473/ 2جيز في تفسير الكتاب العزيز )ابف عطية، المحرر الكج (4)
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 رابعًا: البالغة:

مساؾ إلى الدعكة إليو ( إشارة إلى أف تمسيكيـ لمكتاب يتجاكز اإلالمصمحيفكفى التعبير بقكلو: )
 .(1) كما أشرنا

 خامسًا: المناسبة:

ممف يترككف الكتاب كال يقيمكا حدكده،  ،صفات بعض بني اسرائيؿ بعد أف ذكر المكلى 
يقيمكه في حياتيـ، بأف ليـ األجر الذيف ذكر الحؽ تبارؾ كتعالى جزاء المتمسكيف بالكتاب ك 

 العظيـ.

 سادسًا: األىداؼ والمقاصد:

أٌف ا تعالى ييجازم باإلحساف إحساننا، كال يضيع عنده مثقاؿ فعؿ مف خير، كىذا يحفز  -1
 .العباد لطاعة ا

 .(2)كعمبل بإحبلؿ حبللو كتحريـ حراموبالكتاب قراءة كتعمما التمسؾ رسالة ا إلى عباده  -2

مكا يقي، ك كيعتصمكف بحبمو في جميع أحكاليـ بعركة الكتاب الكثقى،العباد الذيف يتمسككف   -3
تـ بو أطركحتي كىذا خير ما أخ، (3)لف يضيع ا أجرىـ الصبلة التي ىي عماد الديف 

مقتضى أحكامو، ففيو الٌنجاة، كمف تمٌسؾ بو عيصـ، لكصية بكتاب ا عز جٌؿ، كالعمؿ با
.كالحمد  رب العالميف

                                 
 (.3001/ 6أبك زىرة، زىرة التفاسير )ج( 1)
 (.256/ 2ينظر: الجزائرم، أيسر التفاسير )ج( 2)
 (.324/ 9ينظر: رضا، تفسير المنار )ج( 3)
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 المصادر والمراجع

 القرآف الكريـ 

مجػػػػد الػػػػديف أبػػػػك السػػػػعادات المبػػػػارؾ بػػػػف محمػػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف محمػػػػد ابػػػػف عبػػػػد ابػػػػف األثيػػػػر، 
. )د.ط(. النيايػػػػػػػة فػػػػػػػي غريػػػػػػػب الحػػػػػػػديث كاألثػػػػػػػرق(. 1399. )ني الجػػػػػػػزرمالكػػػػػػػريـ الشػػػػػػػيبا

. )د.ط(. بيػػػػػػػركت: المكتبػػػػػػػة محمػػػػػػػكد محمػػػػػػػد الطنػػػػػػػاحي، ك طػػػػػػػاىر أحمػػػػػػػد الػػػػػػػزاكلتحقيػػػػػػػؽ: 
 العممية.

رمزم منير . تحقيؽ: 1. طجميرة المغةـ(. 1987. )أبك بكر محمد بف الحسف بف دريداألزدم، 
 .دار العمـ لممبلييف. بيركت: بعمبكي

. 1. تحقيؽ: عبدالسبلـ محمد ىاركف. طتيذيب المغةـ(. 1964ىرم، محمد بف أحمد )األز 
 بيركت: دار إحياء التراث العربي.

. 1. طالمفردات في غريب القرافق(. 1412األصفياني، أبك القاسـ الحسف بف محمد. )
 تحقيؽ: عدناف الداكم. دمشؽ بيركت: دار القمـ الدار شامية.

ركح المعاني في تفسير القرآف ق(. 1415. )محمكد بف عبد ا الحسينيشياب الديف األلكسي، 
 .دار الكتب العممية . بيركتعمي عبد البارم عطية. تحقيؽ: 1. طالعظيـ كالسبع المثاني

اإلمػػػػاـ الحػػػػافظ المغػػػػكم ذك الفنػػػػكف محمػػػػد بػػػػف القاسػػػػـ بػػػػف محمػػػػد بػػػػف بشػػػػار بػػػػف ابػػػػف األنبػػػػارم، 
. األضػػػػػدادـ(. 1913.)قطػػػػػة بػػػػػف دعامػػػػػة  الحسػػػػػف بػػػػػف بيػػػػػاف بػػػػػف سػػػػػماعة بػػػػػف فػػػػػركة بػػػػػف

 . بيركت: دار الكتب العممية.1تحقيؽ: محمد بف القاسـ. ط

تحفػػػػة ق(. 1403. )أبػػػػك حيػػػػاف محمػػػػد بػػػػف يكسػػػػؼ بػػػػف عمػػػػي بػػػػف يكسػػػػؼ بػػػػف حيػػػػافاألندلسػػػػي، 
. دمشػػػػؽ: المكتػػػػب سػػػػمير المجػػػػذكب. تحقيػػػػؽ: 1. طاألريػػػػب بمػػػػا فػػػػي القػػػػرآف مػػػػف الغريػػػػب

 اإلسبلمي.

الػػػػكجيز فػػػػي شػػػػرح  ـ(.2002حسػػػػف بػػػػف عمػػػػي بػػػػف إبػػػػراىيـ بػػػػف يػػػػزداد.)األىػػػػكازم، أبػػػػك عمػػػػي ال
. 1ط . تحقيػػػػػػػؽ: دريػػػػػػػد حسػػػػػػػف أحمػػػػػػػد.قػػػػػػػراءات القػػػػػػػرأة الثمانيػػػػػػػة أئمػػػػػػػة األمصػػػػػػػار الخمسػػػػػػػة

 بيركت: دار الغرب اإلسبلمى.
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أحمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػي بػػػػػػف أحمػػػػػػد بػػػػػػف خمػػػػػػؼ األنصػػػػػػارم الغرنػػػػػػاطي، أبػػػػػػك جعفػػػػػػر، ابػػػػػػف البػػػػػػاذش، 
دار الصػػػػػػػػػػحابة . )د.ط(. طنطػػػػػػػػػػا: سػػػػػػػػػػبعاإلقنػػػػػػػػػػاع فػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػراءات ال. )د.ت( المعػػػػػػػػػػركؼ

 .لمتراث

. تحقيؽ: محمد زىير بف ناصر صحيح البخارم ق(.1422البخارم، محمد بف إسماعيؿ)
 .)د.ـ(: دار طكؽ النجاة.1الناصر. ط

. )د.ط(. القاىرة: نيضة مف ببلغة القرآفـ(. 2005. )أحمد أحمد عبد ا البيميالبدكم، 
 مصر.

دار . جدة: 1. طتكضيح األحكاـ مف بمكغ المراـق(. 1413. )لرحمفعبد ا بف عبد االبساـ، 
 .القبمة لمثقافة اإلسبلمية

مصاعد النظر لئلشراؼ  ق(885البقاعي، ، لئلماـ برىاف الديف أبي الحسف إبراىيـ بف عمر. )
. الرياض: مكتبة 1. تحقيؽ: عبد السميع محمد أحمد حسنيف. طعمى مقاصد السكر

 المعارؼ.

نظـ الدرر في تناسب . )د.ت(. إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي بكرالبقاعي، 
 . )د.ط(. القاىرة: دار الكتاب اإلسبلمي.اآليات كالسكر

أنكار ق(. 1418) ناصر الديف أبك سعيد عبد ا بف عمر بف محمد الشيرازمالبيضاكم، 
دار إحياء . بيركت: 1. طعشميمحمد عبد الرحمف المر . تحقيؽ: التنزيؿ كأسرار التاأكيؿ

 ي.التراث العرب

. سنف الترمذمق(. 1395. )محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾالترمذم، 
شركة مكتبة كمطبعة . مصر: 3. طكمحمد فؤاد عبد الباقي أحمد محمد شاكرتحقيؽ: 

 .مصطفى البابي الحمبي

فقػػػػػو المغػػػػػة كسػػػػػر ق(. 1422. )عبػػػػػد الممػػػػػؾ بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف إسػػػػػماعيؿ أبػػػػػك منصػػػػػكرالثعػػػػػالبي، 
 بيركت: دار إحياء التراث العربي.. 1. طعبد الرزاؽ الميدم. تحقيؽ: العربية

الكشػػػػؼ كالبيػػػػاف عػػػػف تفسػػػػير ق(. 1422الثعمبػػػػي، أحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف إبػػػػراىيـ أبػػػػك إسػػػػحاؽ.)
. بيػػػػػػػركت: دار إحيػػػػػػػاء التػػػػػػػراث 1. تحقيػػػػػػػؽ: اإلمػػػػػػػاـ أبػػػػػػػي محمػػػػػػػد بػػػػػػػف عاشػػػػػػػكر. طالقػػػػػػػرآف
 .العربي
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. المدينة 5. طأيسر التفاسير. ق(1412، جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر )الجزائرم
 المنكرة: مكتبة العمكـ كالحكـ. 

. تحقيؽ: عمي النشر في القراءات العشرأبك محمد.)د. ت(.  محمد بف محمد الدمشقيالجزرم، 
 محمد الضباع )د.ط(.القاىرة: المطبعة التجارية الكبرل.

زاد المسير في عمـ  ق(.1422.) أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد جماؿ الديف الجكزم،
 .بيركت: دار الكتاب العربي .1طعبد الرزاؽ الميدم. تحقيؽ:  .التفسير

الصحاح تاج المغة ق(. 1407الفارابي. ) أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الجكىرم،
 .دار العمـ لممبلييفيركت: . ب4. طتحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار. كصحاح العربية

. بيركت: 4. طالصحاح تاج المغة كصحاح العربيةق(. 393الجكىرم، إسماعيؿ بف حماد. )
 دار العمـ لممبليف.

 .دار الجيؿ الجديد. بيركت: 10. طالتفسير الكاضحق(. 1413الحجازم، محمد محمكد. )

ق(. 1415. )لميػػػػكرقيمحمػػػػد بػػػػف فتػػػػكح بػػػػف عبػػػػد ا بػػػػف فتػػػػكح بػػػػف حميػػػػد األزدم االحميػػػػدم، 
. 1. ط: زبيػػػػػػدة محمػػػػػػد سػػػػػػعيد عبػػػػػػد العزيػػػػػػز. تحقيػػػػػػؽتفسػػػػػػير غريػػػػػػب مػػػػػػا فػػػػػػي الصػػػػػػحيحيف

 القاىرة: مكتبة السنة.

. شػػػػػػمس العمػػػػػػـك كدكاء كػػػػػػبلـ العػػػػػػرب مػػػػػػف الكمػػػػػػكـق(. 1420. )نشػػػػػػكاف بػػػػػػف سػػػػػػعيدالحميػػػػػػرم، 
يكسػػػػؼ محمػػػػد عبػػػػد ، ك مطيػػػػر بػػػػف عمػػػػي اإلريػػػػاني، ك حسػػػػيف بػػػػف عبػػػػد ا العمػػػػرمتحقيػػػػؽ: 

 . بيركت: دار الفكر المعاصر، دمشؽ: دار الفكر.1. طا

 مسند الشامييف )مسند اإلماـ أحمد(.ق(. 1414حنبؿ، أحمد بف محمد بف ىبلؿ بف أسد. )
 بيركت: دار إحياء التراث العربي.)د.ط(. 

 . القاىرة: دار السبلـ.6. طاألساس في التفسيرق(. 1405حكل، أحمد سعيد. )

تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد  .البحر المحيط ق(.1422شيير )حياف، محمد بف يكسؼ الابف 
 بيركت: دار الكتب العممية.. 1المكجكد كآخركف. ط
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 ق(.1415. )عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر الشيحي أبك الحسف الخازف، 
دار الكتب . تحقيؽ: محمد عمي شاىيف. )د.ط(. بيركت:  لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ

 .ميةالعم

عبد العاؿ سالـ . تحقيؽ: الحجة في القراءات السبعق(. 1401) الحسيف بف أحمدابف خالكيو، 
 .دار الشركؽ. بيركت: 4ط .مكـر

 .دار الفكر العربي. )د.ط(. القاىرة: التفسير القرآني لمقراف)د.ت(  عبد الكريـ يكنسالخطيب، 

. تحقيؽ: محمد 1. طنف أبي داكدصحيح سق(. 14129أبك داكد، محمد ناصر الديف األلباني )
 الرياض: مكتبة المعارؼ.ناصر الديف األلباني. 

 .مكتبة كىبة. )د.ط(. القاىرة: التفسير كالمفسركف)د.ت(.  محمد السيد حسيفالذىبي، 

مفاتيح ق(. 1420. )أبك عبد ا محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازمالرازم، 
 .دار إحياء التراث العربي. بيركت: 3ط .التفسير الكبير -الغيب

ق(. 1420. )زيػػػػف الػػػػديف أبػػػػك عبػػػػد ا محمػػػػد بػػػػف أبػػػػي بكػػػػر بػػػػف عبػػػػد القػػػػادر الحنفػػػػيالػػػػرازم، 
 .المكتبة العصرية. بيركت: 5. طيكسؼ الشيخ محمد. تحقيؽ: مختار الصحاح

محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف بف محمد بياء الديف بف منبل عمي رضا، 
. )د.ط(. القاىرة: تفسير القرآف الحكيـ )تفسير المنار(ـ(. 1990. )خميفة القممكني الحسيني

 .الييئة المصرية العامة لمكتاب

 . الرياض:2ط نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبيق(. 1412. )أحمد الريسكني الريسكني، 
 . الدار العالمية لمكتاب اإلسبلمي

تاج . )د.ت(. بد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض، الممٌقب بمرتضىمحٌمد بف محٌمد بف عالزبيدم، 
 . )د.ط(. القاىرة: دار اليداية.: مجمكعة مف المحققيف. تحقيؽالعركس

. تحقيؽ: معاني القراف كاعرابوق(. 1408) إبراىيـ بف السرم بف سيؿ، أبك إسحاؽالزجاج، 
 . بيركت: عالـ الكتب.1. طعبد الجميؿ عبده شمبي
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. 2. طالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيجق(. 1418، كىبة بف مصطفى. )الزحيمي
 دمشؽ: دار الفكر المعاصر. 

البرىاف في عمـك ق(. 1376) أبك عبد ا بدر الديف محمد بف عبد ا بف بيادرالزركشي، 
ية عيسى دار إحياء الكتب العرب. القاىرة: 1. طمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ. تحقيؽ: القرآف

 .البابى الحمبي كشركائو

. 5. طاألعبلــ(. 2002. )خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارسالزركمي، 
 بيركت: دار العمـ لممبلييف.

الكشاؼ عف حقائؽ غكامض ق(. 1407الزمخشرم، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد. )
 .3دؿ عبد المكجكد كعمي عكض. ط. تحقيؽ: عاالتنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ

 بيركت: دار الكتاب العربي.

)د.ط(. بيركت:  .حجة القراءاتعبد الرحمف بف محمد، أبك زرعة. )د.ت(. زنجمة، ابف 
 دار الرسالة.

دار  :القاىرة . )د.ط(.زىرة التفاسيرزىرة، محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد)د.ت(. أبك 
 الفكر العربي. 

تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ  ق(.1420. )مف بف ناصر بف عبد اعبد الرحالسعدم، 
 بيركت: مؤسسة الرسالة.. 1. طعبد الرحمف بف معبل المكيحؽ. تحقيؽ: المناف

إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا . )د.ت(. العمادم محمد بف محمد بف مصطفىأبك السعكد، 
 .تراث العربيدار إحياء ال. )د.ط(. بيركت: الكتاب الكريـ

لكامع األنكار البيية ق(. 1402. )شمس الديف، أبك العكف محمد بف أحمد بف سالـ، السفاريني
مؤسسة . دمشؽ: 2. طكسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية

 .الخافقيف كمكتبتيا

تحقيػػػػػػؽ: . إصػػػػػػبلح المنطػػػػػػؽق(. 1423. )أبػػػػػػك يكسػػػػػػؼ يعقػػػػػػكب بػػػػػػف إسػػػػػػحاؽابػػػػػػف السػػػػػػكيت، 
 .دار إحياء التراث العربي. بيركت: 1. طمحمد مرعب
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ـ(. 1996السممي، أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ بف الحسف. )
. .1ط .عبد ا بف إبراىيـ الكىبيتحقيؽ:  .تفسير القرآف  بيركت: دار ابف حـز

.)د.ت(  براىيـأبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إالسمرقندم،  بيركت: )د.ط(.  بحر العمـك
 دار الكتب العممية.

. )د.ط(. بحر العمكـ. )د.ت(. أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـالسمرقندم، 
 بيركت: دار الكتب العممية.

. أبػػػػك العبػػػػاس، شػػػػياب الػػػػديف، أحمػػػػد بػػػػف يكسػػػػؼ بػػػػف عبػػػػد الػػػػدائـ المعػػػػركؼالسػػػػميف الحمبػػػػي: 
الػػػػػػدكتكر أحمػػػػػػد محمػػػػػػد . تحقيػػػػػػؽ: فػػػػػػي عمػػػػػػـك الكتػػػػػػاب المكنػػػػػػكف الػػػػػػدر المصػػػػػػكف)د.ت(. 
 .دار القمـ. )د.ط(. دمشؽ: الخراط

. الكتػػػػػػابق(. 1408. )عمػػػػػػرك بػػػػػػف عثمػػػػػػاف بػػػػػػف قنبػػػػػػر الحػػػػػػارثي بػػػػػػالكالء، أبػػػػػػك بشػػػػػػرسػػػػػػيبكيو، 
 .مكتبة الخانجي. القاىرة: 3. طعبد السبلـ محمد ىاركفتحقيؽ: 

تحقيؽ: عمي بف نايؼ  بلؿ القرآف.في ظق(. 1412) سيد قطب، إبراىيـ حسف الشاربي.
 . القاىرة: دار الشركؽ.17الشحكذ. ط

. خميؿ إبراىـ جفاؿ. تحقيؽ: المخصصق(. 1417. )أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ ابف سيده، 
 .دار إحياء التراث العربي. بيركت: 1ط

بد ع. تحقيؽ: المحكـ كالمحيط األعظـق(. 1421. )أبك الحسف عمي بف إسماعيؿابف سيده، 
 . بيركت: دار الكتب العممية.1. طالحميد ىنداكم

. القاىرة: دار 1. طتفسير الجبلليف. )د.ت(. جبلؿ الديف محمد بف أحمد المحميالسيكطي، 
 الحديث.

قػػػػػػكت المغتػػػػػػذم عمػػػػػػى  ق(.1424) عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف بػػػػػػف أبػػػػػػي بكػػػػػػر، جػػػػػػبلؿ الػػػػػػديفالسػػػػػػيكطي، 
 مة، جامعة أـ القرل.. مكة المكر سعدم الياشمي. )د.ط(. تحقيؽ: جامع الترمذم

. الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر. )د.ت(. عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديفالسيكطي، 
 )د.ط(. بيركت: دار الفكر.
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. تحقيؽ: 1. طالمكافقاتق(. 1417. )إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطيالشاطبي، 
 ابف عفاف.. الجيزة: دار أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف

. )د.ط(. السادس مف أكتكبر: تفسير الشعراكم ـ(.1997الشعراكم، الشيخ : محمد متكلي.)
.  مطابع أخبار اليـك

أضكاء البياف (. ق1426الشنقيطي، محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكني. )
مة: دار عالـ . تحقيؽ: خالد بف عثماف السبت. مكة المكر 3. طرآفقفي إيضاح القرآف بال
 الفكائد لمنشر كالتكزيع.

. فتح القدير بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسيرق(. 1427الشككاني، محمد بف عمي.)
 . تحقيؽ: سيد إبراىيـ. دمشؽ، بيركت: دار ابف كثير، الكمـ الطيب. 1ط

مطباعة دار الصابكني ل. القاىرة: 1. طصفكة التفاسيرق(. 1417. )محمد عميالصابكني، 
 .كالنشر كالتكزيع

. بيركت: 4. طالجدكؿ في إعراب القرآف الكريـق(. 1418. )محمكد بف عبد الرحيـصافي، 
 ، دمشؽ: دار الرشيد.مؤسسة اإليماف

كـ محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػفبػػػػػػػػػالصػػػػػػػػػنياجي، ا ػػػػػػػػػرُّ مػػػػػػػػػتف ـ(. 1998محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف داكد أبػػػػػػػػػك عبػػػػػػػػػد ا.) ف آجي
 ..)د.ط(.الرياض: دار الصميعياآلجركمية

محمد بف . تحقيؽ: التمخيص في القراءات الثماف. )د.ت(. كريـ بف عبد الصمدعبد الالطبرم، 
 .الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآف الكريـ. )د.ط(. جدة: حسف بف عقيؿ مكسى الشريؼ

. تحقيؽ: أحمد محمد جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآفق(. 1420الطبرم، محمد بف جرير. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1شاكر. ط

دار نيضة . القاىرة: 1. طالتفسير الكسيط لمقراف الكريــ(. 1997طنطاكم، محمد سيد. )
 .مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع

. جدة: مركز 2. طالمحرر في عمكـ القرآفق(. 1429الطيار، مساعد بف سميماف بف ناصر. )
 الدراسات كالمعمكمات القرآنية بعيـ اإلماـ الشاطبي.
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. اج الػػػػديف عمػػػػر بػػػػف عمػػػػي بػػػػف عػػػػادؿ الحنبمػػػػي الدمشػػػػقي النعمػػػػانيبػػػػك حفػػػػص سػػػػر عػػػػادؿ، ابػػػػف 
الشػػػػػيخ عػػػػػادؿ أحمػػػػػد عبػػػػػد المكجػػػػػكد كالشػػػػػيخ عمػػػػػي محمػػػػػد . تحقيػػػػػؽ: المبػػػػػابق(. 1419)

 .دار الكتب العممية. بيركت: 1. طمعكض

. )د.ت(. تكنس: دار سحنكف التحرير كالتنكيرق(. 1984عاشكر، محمد بف الطاىر )ابف 
 لمنشر كالتكزيع.

صدر الديف محمد بف عبلء الديف عمٌي بف محمد ابف أبي العز الحنفي، األذرعي العز، ي أبابف 
تحقيؽ: شعيب األرنؤكط . 10. طشرح العقيدة الطحاكيةق(. 1417. )الصالحي الدمشقي

 .مؤسسة الرسالة. )د.ط(. بيركت: عبد ا بف المحسف التركي -

ق(. 1412. )سعيد بف يحيى بف ميراف أبك ىبلؿ الحسف بف عبد ا بف سيؿ بفالعسكرم، 
سسة النشر اإلسبلمي . قـ: مؤ 1. طالشيخ بيت ا بياتتحقيؽ:  معجـ الفركؽ المغكية.

 .التابعة لجماعة المدرسي

أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي عطية،  ابف 
عبد السبلـ عبد . تحقيؽ: اب العزيزالمحرر الكجيز في تفسير الكتق(. 1422.)المحاربي

 . بيركت: دار الكتب العممية.1. طالشافي محمد

. بيركت: دار اليادم لمطباعة 1. طمقاصد الشريعةق(. 1421. )طو جابر العمكانيالعمكاني، 
 كالنشر.

)د.ط(. . رشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـإ)د.ت(. .العمادم، أبي السعكد محمد
 دار الكتاب العربي.بيركت: 

. الرياض: 1. طمعجـ المغة العربية المعاصرةق(. 1429. )د أحمد مختار عبد الحميدعمر، 
 عالـ الكتب.

. تحقيؽ: عبد السبلـ محمد معجـ مقاييس المغةـ(. 1979فارس، أبك الحسيف أحمد )ابف 
 ىاركف. )د.ط(. دمشؽ: دار الفكر.

دار . السعكدية: 1. طحكم في القرآف الكريـالتضميف النق(. 1426. )محمد نديـفاضؿ، 
 ة.الزماف، المدينة المنكر 
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مجمػػػػػع بحػػػػػار األنػػػػػكار فػػػػػي ق(. 1387. )محمػػػػػد طػػػػػاىر بػػػػػف عمػػػػػي الصػػػػػديقي الينػػػػػدمالفتنػػػػػي، 
مطبعػػػػػػة مجمػػػػػػس دائػػػػػػرة المعػػػػػػارؼ . أبػػػػػػاد الػػػػػػدكف: 3. طغرائػػػػػػب التنزيػػػػػػؿ كلطػػػػػػائؼ األخبػػػػػػار

 .العثمانية

. )د.ط(. كتاب العيف. )د.ت(. مد بف عمرك بف تميـأبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحالفراىيدم، 
براىيـ السامرائي. بيركت: دار الكتب العممية.  تحقيؽ: ميدم المخزكمي كا 

تحقيؽ: . القامكس المحيطق(. 1426. )مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب، الفيركزآبادل
 .كالنشر كالتكزيعمؤسسة الرسالة لمطباعة . بيركت: 8. طمكتب التراث في مؤسسة الرسالة

. )د.ط(. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. )د.ت(. أحمد بف محمد بف عميالفيكمي، 
 .المكتبة العمميةبيركت: 

 غريب الحديث.ق(. 1384. )أبك عيبيد القاسـ بف سبٌلـ بف عبد ا اليركم البغدادمالقاسـ، 
 .ة المعارؼ العثمانيةمطبعة دائر . الدكف: محمد عبد المعيد خاف. تحقيؽ: 1ط

 .1. تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد. طمحاسف التأكيؿـ(. 1418القاسمي، جماؿ الديف )
 بيركت: دار الكتب العممية.

. أبك القاسـ )أك أبك البقاء( عمي بف عثماف بف محمد بف أحمد بف الحسفالقاصح، ابف 
. 3. طعمي الضباعيؽ: . تحقراج القارئ المبتدم كتذكار المقرئ المنتييق(. 1373)

 .مطبعة مصطفى البابي الحمبيمصر: 

الكافي في شرح الشاطبية في ق(. 1412. )عبد الفتاح بف عبد الغني بف محمدالقاضي، 
 .مكتبة السكادم لمتكزيع. الرياض: 4. طالقراءات السبع

لعشر البدكر الزاىرة في القراءات االقاضي، عبد الفتاح بف عبد الغني بف محمد. )د.ت(.  
. )د.ط(. القراءاتي الشاذةي كتكجيييا مف لغة العرب -المتكاترة مف طريقي الشاطبية كالدُّرة 

 .بيركت: دار الكتاب العربي

محمد جاسـ . تحقيؽ: الجراثيـ. )د.ت(. ينسب ألبي محمد عبد ا بف مسمـقتيبة، ابف 
 . )د.ط(. دمشؽ: كزارة الثقافة.الحميدم
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. حمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديفأبك عبد ا مالقرطبي، 
براىيـ أطفيش. تحقيؽ: الجامع ألحكاـ القرافق(. 1384) . القاىرة: 2. طأحمد البردكني كا 

 دار الكتب المصرية.

. )د.ط(. سمـ الكصكؿ إلى تراجـ عمماء مدينة الرسكؿ. )د.ت(. حمزة بف حامدالقرعاني، 
. دمشؽ: دار المأمكف لمتراث ف الشيخ محمد األميف الشنقيطيلشيح أحمد بتحقيؽ: ا
 كالنشر.

. تحقيؽ: إبراىيـ لطائؼ اإلشارات. )د.ت(. عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾالقشيرم، 
 .الييئة المصرية العامة لمكتاب . مصر:3البسيكني. ط

مكتبة المعارؼ : . الرياض3. طمباحث في عمـك القرآفق(. 1421. )مناع بف خميؿالقطاف، 
 .لمنشر كالتكزيع

أبػػػػػك الطيػػػػػب محمػػػػػد صػػػػػديؽ خػػػػػاف بػػػػػف حسػػػػػف بػػػػػف عمػػػػػي ابػػػػػف لطػػػػػؼ ا الحسػػػػػيني القنػػػػػكجي، 
بػػػػد ا بػػػػف . تحقيػػػػؽ: فػػػػتحي البيػػػػاف فػػػػي مقاصػػػػد القػػػػرآفق(. 1412. )البخػػػػار خػػػػادـ العمػػػػـ عى

ارم  .المىكتبة العصري ة لمطبىاعة كالٌنٍشر. )د.ط(. بيركت: إبراىيـ األنصى

. محاسف التأكيؿق(. 1418. )محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ، القكاسمي
 . بيركت: دار الكتب العممية.محمد باسؿ عيكف السكد. تحقيؽ: 1ط

. تحقيؽ: مصطفى تفسير القرآف العظيـق(. 1412كثير، عماد الديف أبك الفداء إسماعيؿ )ابف 
. 1عمي أحمد عبد الباقي. طك جماكم، محمد فضؿ العك محمد السيد رشاد، ك السيد محمد، 

 الجيزة: مؤسسة قرطبة. 

أبك العبلء  الكرماني، محمد بف أبي المحاسف محمكد بف أبي الفتح محمد بف أبي شجاع أحمد
(. بيركت: دار ابف حـز 1. )طمفاتيح األغاني في القراءات كالمعانيـ(. 2001) الحنفي.

 لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

الكميػػػػػػات معجػػػػػػـ فػػػػػػي المصػػػػػػطمحات . )د.ت(. مكسػػػػػػى الحسػػػػػػيني القريمػػػػػػي أيػػػػػػكب بػػػػػػفالكفػػػػػػكم، 
. بيػػػػػػػػػػركت: محمػػػػػػػػػػد المصػػػػػػػػػػرمك عػػػػػػػػػػدناف دركيػػػػػػػػػػش . )د.ط(. تحقيػػػػػػػػػػؽ: كالفػػػػػػػػػػركؽ المغكيػػػػػػػػػػة
 مؤسسة الرسالة.
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النكت . )د.ت(. أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادمالماكردم، 
. )د.ط(. بيركت: دار الكتب د الرحيـالسيد ابف عبد المقصكد بف عب. تحقيؽ: كالعيكف
 العممية.

. )د.ط(. الميػػػػػػذب فػػػػػػي القػػػػػػراءات العشػػػػػػرق(. 1417. )محمػػػػػػد محمػػػػػػد محمػػػػػػد سػػػػػػالـمحيسػػػػػػف، 
 .المكتبة األزىرية لمتراثالقاىرة: 

. اليادم شرح طيبة النشر في القراءات العشرق(. 1417. )محمد محمد محمد سالـمحيسف، 
 .دار الجيؿ. بيركت: 1ط

. تفسير البغكمق(. 1420. )ة، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفرامحيي السن
 .دار إحياء التراث العربي . بيركت:عبد الرزاؽ الميدم. تحقيؽ: 5ط

دار الفكر . )د.ط(. القاىرة: مناىج التربية أسسيا كتطبيقاتياق(. 1421مذككر، عمي أحمد )
 .العربي

شركة مكتبة كمطبعة . مصر: 1. طفسير المراغيتق(. 1365. )أحمد بف مصطفىالمراغي، 
 .مصطفى البابى الحمبي كأكالده

لمسند الصحيح المختصر ا. )د.ت(. مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم مسمـ، 
. بيركت: محمد فؤاد عبد الباقي. )د.ط(. تحقيؽ:  بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ ا 

 .دار إحياء التراث العربي

المعجـ ، كالنجار، محمد. )د.ت(. حامد، كعبد القادر، أحمد، كالزيات، إبراىيـ، مصطفى
 . )د.ط(. اإلسكندرية: دار الدعكة.الكسيط

. 3. طلساف العربق(. 1414منظكر، محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف )ابف 
 بيركت: دار صادر.

. المبسكط في القراءات العشرـ(. 1981سابكرم )الني أحمد بف الحسيف بف ًمٍيرافميراف، ابف 
 .مجمع المغة العربية. دمشؽ: سبيع حمزة حاكيمي)د.ط(. تحقيؽ: 

. )د.ط(. دمشؽ: دار معارج التفكر كدقائؽ التدبرالميداني، عبدالرحمف حسف حنبكة. )د.ت(. 
 القمـ.
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. إعراب القراف ق(.1421. )أحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف يكنس المرادم النحكم النحاس، 
منشكرات محمد عمي بيضكف، دار الكتب . بيركت: 1. طعبد المنعـ خميؿ إبراىيـتحقيؽ: 
 ة.العممي

غرائب القرآف كرغائب ق(. 1416نظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف القمي. ) النيسابكرم،
  تحقيؽ: الشيخ زكريا عميرات. بيركت: دار الكتب العممية.  .1. طالفرقاف

ق(. 1423. )أحمد بف محمد بف عماد الديف بف عمي، أبك العباس، شياب الديفيائـ، الابف 
. بيركت: دار 1. طضاحي عبد الباقي محمد. تحقيؽ: التبياف في تفسير غريب القراف

 الغرب اإلسبلمي.

تفسير حدائؽ ق(. 1421. )الشيخ العبلمة محمد األميف بف عبد ا األرمي العمكم اليررم، 
الدكتكر ىاشـ محمد عمي بف حسيف . تحقيؽ: ريحاف في ركابي عمكـ القرآفالركح كال
 .دار طكؽ النجاة. بيركت: 1. طميدم

أبػػػػػك محمػػػػػد، عبػػػػػد ا بػػػػػف عبػػػػػد المػػػػػؤمف بػػػػػف الكجيػػػػػو بػػػػػف عبػػػػػد ا بػػػػػف عمػػػػػى ابػػػػػف الكاسػػػػػطي، 
. خالػػػػػد المشػػػػػيداني. تحقيػػػػػؽ: الكنػػػػػز فػػػػػي القػػػػػراءات العشػػػػػرق(. 1425. )المبػػػػػارؾ التٌػػػػػاجر

 .مكتبة الثقافة الدينيةرة: . القاى1ط
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 فيرس اآليات القرآنية -أوالً 
 الصفحة رقميا طرؼ اآلية

 البقرة
ًْ  ِإَوذْ ﴿ َْ  ُمَٔس  يَا كُيُْخ ََ  ىَ َْٓرةً  اَّللَ  ََُرى َخّته  لََم  ُُْؤٌِ ًُ  َج َخَذحُْل

َ
 فَأ

اِؾَلثُ  جْ  الطه
َ
ًْ َتُِْؼُرونَ َوأ  86 55  ﴾ُخ

ٍْيِوِ ﴿ ِي َوَْلُ  24 282  ﴾اْْلَقُ  َؾيَيِّْ  اَّله
 آؿ عمراف

ا﴿ ٍَ ِ ََ  رَْْحَثٍ  فَت ٌِ  ِ ًْ  ِْلَْج  اَّلله ُٓ َ ْٔ  ل َ  118 159  ﴾اىَْليْبِ  َغيِيَغ  َفّؼاً  ُنَِْج  َول
 األعراؼ

 19 46  ﴾رجال اْلؾراف وىلع خجاب وبيٍِٓا﴿
  كَاَل ﴿ 

ُ
َل ٍَ ْ ََ  ال ِي وا اَّله َْ  اْشخَْهََبُ ٌِ  ٌِِّ ْٔ ِهَم  كَ ََ  ُشَؿيُْب  يَا َْلُْخرَِج ِي  َواَّله

ٔا ُِ ٌَ َ َؿَم  آ ٌَ  َْ َُْج َخْْيُ اىَْفاِِتَِْي  ...ٌِ
َ
َِا ةِاْْلَّقِ َوأ ٌِ ْٔ  74 18-11  ﴾(98)َوبَْْيَ كَ

  َوكَاَل ﴿
ُ
َل ٍَ ْ ََ  ال ِي ٌِِّ  ٌَِ َكَفُروا اَّله ْٔ َِ  كَ ِ ًْ  ىَه َتْؿُخ ًْ  ُشَؿيًْتا اته  إِذًا إُِهُل

ونَ  َاِِسُ ًُ  *َّله ُٓ َخَذتْ
َ
ًْ  ... فَأ ى  آَسى  فََهيَْف  ىَُل ْٔمٍ  ىلَعَ  71 84-81  ﴾ََكفِرِيَ كَ

ا ﴿  ٌَ رَْشيْ  َو
َ
َْ  كَْرَيثٍ  ِف  َِاأ َخْذَُا إاِل َُِبٍّ  ٌِ

َ
ا أ َٓ يَ ْْ َ

َشاءِ  أ
ْ
اءِ  ةِاْْلَأ ه ًْ  َوالَّضه ُٓ  ىََؿيه

هُؾٔنَ   44 83 ﴾يََّضه

ٔا خّت اْلصِث الصيئث ماكن ةدْلا ذً ﴿  ٔا ؾف  آةاءُا مس كد وكال
ً ةغخث فأخذُاًْ والرساء الَّضاء  42 89   ﴾يشؿرون ال ْو

ٔا اىلرى أْو أن ولٔ﴿  ٔا ءاٌِ  الصٍاء ٌَ ةراكت ؾييًٓ ىفخدِا واحل
ٔا يلصتٔنواْلر ٔا فأخذُاًْ ةٍا َكُ  41 82 ﴾﴾ض وىلَ نذة

ً ةياحاً  ةأشِا يأحيًٓ أن اىلرى أْو أفأٌَ ﴿ ٔا *... ْو  اَّلل مهر أفأٌِ
ٔم إال اَّلل مهر يأٌَ فال  31 88-82  ﴾اَّلاِسون اىل

﴿  ًْ َ َول
َ
ْٓدِ  أ ََ  َح ِي رَْض  يَرِذُٔنَ  لَِّله

َ
َْ  اْْل ا َبْؿدِ  ٌِ َٓ يِ ْْ َ

نْ  أ
َ
ْٔ  أ َ يعتؽ  ... نََشاءُ  ل

  ﴾اَّلل ىلع كئب الاكفريَ
 

811-818 37 
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 الصفحة رقميا طرؼ اآلية
ًه ﴿  َِا ُث َْ  َبَؿرْ ٌِ  ًْ ا مُ  َبْؿِدِْ َٓ ِ ٔا ة ٍُ َْٔن َوَميَهِِّ َفَؼيَ َِا إََِل فِرَْؾ ِ َٔس ةِآَيَاح

انِيَو  ....فَاجُْؼْر  ِِعَ ةَِِن إِِْسَ ٌَ رِْشْو 
َ
ًْ فَأ َْ َرّبُِل ٌِ﴾ 817- 819 32 

تِ  ةِآَيَثٍ  ِجئَْج  ُنَِْج  إِنْ  كَاَل ﴿
ْ
ا فَأ َٓ ِ ََ  ُنَِْج  إِنْ  ة ادِقِْيَ  ٌِ ىَْق *الطه

َ
 فَأ

تٌِْي فَ  َؾَطاهُ  ٌُ ِهاِػرِيَ َبيَْضاءُ  ِِهَ  فَإَِذا يََدهُ  َوََُزعَ  *إِذَا ِِهَ ُثْؿَتاٌن   31 811 -812  ﴾لِي

  كَاَل ﴿
ُ
َل ٍَ ْ َْ  ال ْٔمِ  ٌِ ْٔنَ  كَ َذا إِنه  فِرَْؾ ًٌ  لََصاِخرٌ  َْ ًْ *َؾيِي ْن ُُيْرَِجُل

َ
يُرِيُد أ

رْ 
َ
َْ أ ٌِ ًْ ٔا....ِضُل ُ ّْ  كَال رِْج

َ
َخاهُ  أ

َ
رِْشوْ  َوأ

َ
َِ  ِف  َوأ ِ َدان ٍَ ْ ََ  ال  98 888 -818  ﴾ َخاِِشِي

حُٔكَ  ﴿
ْ
َدَرةُ  وََجاءَ  (111) َؾيِيمٍ  َشاِخرٍ  ةُِلّوِ  يَأ ْٔنَ  الصه ٔا فِرَْؾ ُ  َْلَا إِنه  كَال

ْجًرا
َ
ًْ  .... إِن َْل ُْ ُتٔ َْ  94 882-887  ﴾َؾِؼيمٍ  بِِصْدرٍ  وََجاُءوا َواْشََتْ

ََٔقَؽ ﴿  فُِهَٔن فَ
ْ
ا يَأ ٌَ ىِْق َؾَطاَك فَإَِذا ِِهَ حَيَْلُف 

َ
ْن أ

َ
َِا إََِل ُمَٔس أ وَْخيْ

َ
َوأ

ا ...اَْلقُّ َوَبَعَو  َْ ٍَِْي رَّبِ ُمَٔس َو َ ِها ةَِرّبِ اىَؿال ٌَ َ ٔا آ ُ ىِْقَ كَال
ُ
 91 877-882   ﴾ُرونَ َوأ

ٔهُ ِف ﴿ ٍُ َهْرُت ٌَ ْهٌر  ٍَ َ َذا ل َْ ًْ إِنه  ْن آَذََن ىَُل
َ
ًْ ةِِّ َقتَْو أ ُِْخ ٌَ َ ُْٔن آ كَاَل فِرَْؾ

ا َٓ ٌِِْ ٔا  َِثِ ِِلُْخرُِج ِدي ٍَ خهلِْيَ  ...ال ٍُ َْ ِؾَتادِهِ َواىَؿاكَِتُث لِيْ ٌِ َْ يََشاُء  ٌَ
﴾   874-871 28 

﴿ ًْ َِا كَاَل َؾََس َربُُّل ا ِجئْتَ ٌَ َْ َبْؿِد  ٌِ َِا َو حِيَ
ْ
ْن حَأ

َ
َْ َقتِْو أ ٌِ َِا  وذِي

ُ
ٔا أ ُ كَال

ئُنَ  ٍَ رِْض َفَيُِْؼَر َنيَْف َتْؿ
َ
ًْ ِف اْل ًْ َويَْصَخْخيَِفُل ْٓيَِم َؾُدوهُك ْن ُح

َ
 22 878 ﴾أ

 ﴿ ًْ ُٓ َراِت ىََؿيه ٍَ ََ اثله ٌِ نَِْي َوَجْلٍص  َْٔن ةِالّصِ َخْذَُا آََل فِرَْؾ
َ
َوىََلْد أ
ُرونَ  نه  28 841  ﴾يَذه

َٔس ﴿ ٍُ ِ وا ة ُ ْيه ًْ َشّيِئٌَث َحعه ُٓ ِذهِ ِإَوْن حُِطتْ َْ ٔا َْلَا  ُ ًُ اَْلَصَُِث كَال ُٓ فَإَِذا َجاَءتْ
 ُّ َؿ ٌَ  َْ ٌَ ٔنَ  َو ٍُ ًْ اَل َحْؿيَ ُْ ْكََثَ

َ
َه أ ًْ ِؾَِْد اَّللِ َوىَِل ُْ ا َظانُِر ٍَ اَل إِجه

َ
 28 848 ﴾أ

َُ لََم ﴿ ا ََنْ ٍَ ا َف َٓ ِ َْ آَيٍَث ىِتَْصَدَرَُا ة ٌِ َِا ةِِّ  ِ ح
ْ
ا حَأ ٍَ ْٓ ٔا َم ُ َفادَِع  ...َوكَال َوالضه

اَلٍت فَاْشخَ  َفطه ٌُ َم آَيَاٍت  ٌِْيَ َوادله ا ُُمْرِ ًٌ ْٔ ٔا كَ وا َواَكُُ  29 844-847 ﴾ْهََبُ

َِٓد ِؾَِْدَك ﴿ ا َؾ ٍَ ِ ٔا يَا ُمَٔس اْدُع َْلَا َربهَم ة ُ ًُ الرِّْجُز كَال ِٓ ا َوَقَؽ َؾيَيْ ٍه َ َول
ِها الرِّْجَز  َْ َنَشْفَج َخ ِ ا ََغفِ  ...ىَه َٓ ٔا َخِْ َِا َواَكُُ ِ  21 842 ﴾يِْيَ ةِآَيَاح

ا اىهِّت ﴿ َٓ َغارَِب ٌَ رِْض َو
َ
ٔا يُْصَخْضَؿُفَٔن َمَشارَِق اْل ََ ََكُُ ِي َْٔم اَّله َِا اىَل ْوَرثْ

َ
َوأ

ا  َٓ َِا فِي ٔا َحْؿرُِشٔنَ  ...ةَاَرْك ا ََكُُ ٌَ ُّ َو ٌُ ْٔ  11 842 ﴾َوكَ

ًْ وََجاَوْزَُا ةِبَِِن ﴿ ُٓ َ َِاٍم ل ْض
َ
ٍم َحْؿُهُفَٔن ىلَعَ أ ْٔ ْٔا ىلَعَ كَ حَ

َ
انِيَو اْلَْدَر فَأ  إِِْسَ
ا  ٍَ ا َن ًٓ َ ٔا يَا ُمَٔس اْجَؿْو َْلَا إِل ُ ٍِْيَ  ...كَال َ ًْ ىلَعَ اىَؿال يَُل َٔ فَضه ُْ  13 831-841 ﴾َو
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َْ آَِل فِرْؾَ ﴿ ٌِ ًْ َِاُك ْْنَيْ

َ
َٔء اىَؿَذاِب ُحَلّخِئَُن ِإَوذْ أ ًْ ُش َْٔن يَُصُٔمَُُٔل

 ًٌ ًْ َؾِؼي َْ َرّبُِل ٌِ ًْ ةاََلٌء  ًْ َوِِف ذَىُِل ًْ َويَْصَخْدُئَن نَِصاَءُك َِاَءُك بْ
َ
 12 838 ﴾أ

ا ََلْيَثً  ذاََلثِْي ُمَٔسى  َوَواَؾْدَُا﴿  َْ َِا ٍْ ٍَ تْ
َ
ًه  ةَِؿْشٍ  َوأ ْربَؿَِْي  َرّبِِّ  ٌِيَلاُت  َفَخ

َ
أ

ََ  ...ََلْيًَث، َوكَاَل ُمَٔسى  ْفِصِدي ٍُ ْ  88 837  ﴾َواَل حَتهتِْؽ َشبِيَو ال

 ىَ كال إَلم أُؼر أرين رب كال ربّ ولكٍّ ىٍيلاحِا مٔس جاء وىٍا ﴿
 84 834  ﴾حتج إَلم وأُا أول اىٍؤٌِْي ... إَل اُؼر وىلَ حراين

ا فَُخذْ  َوبَِلاَلِم  ةِرَِشااَلِت  اْلهاِس  ىلَعَ  اْضَعَفيُْخَم  إيِّنِ  ُمَٔسى  يَا كَاَل ﴿  ٌَ 
ََ  آحَيْخَُم  انِرِي ََ الشه ِ ٌّ  82 833  ﴾َوُكَ 

َِا﴿  َٔاحِ  ِف  َلُ  َوَكَخبْ ْ ل
َ
ءٍ  ُكِّ  ٌَِ اْْل ِْٔؾَؼثً  ََشْ ءٍ  ىُِّكِّ  َوَتْفِطياًل  ٌه  ََشْ

ا َْ ةٍ  فَُخْذ ٔه ُمرْ  ةُِل
ْ
َْٔمَم  َوأ ُخُذوا كَ

ْ
ْخَصِِٓا، يَأ

َ
ًْ  ةِأ رِيُل

ُ
 811 839  ﴾اىَْفاِشلِْيَ  َدارَ  َشأ

ْْصُِف  ﴿ 
َ
َْ  َشأ رِْض ةَِغْْيِ اْْلَّقِ ِإَون يَرَ آيَ  َخ

َ
وَن ِف اْْل ُ ََ َحَخَهَبه ِي ْوا اِتَ اَّله

ا  َٓ ِ ٔا ة ُِ ٌِ ا ََغفِيِْيَ  ...ُكه آيٍَث اله يُْؤ َٓ ٔا َخِْ َِا َواَكُُ ِ ٔا ةِآيَاح ةُ ًْ َنذه ُٓ جه
َ
ىلَِم ةِأ  817 832  ﴾َذ

 ﴿  ََ ِي ٔا َواَّله ةُ َِا َنذه ِ ِ  َوىَِلاءِ  ةِآيَاح ًْ، َختَِعْج  اْْلِخَرة ُٓ ُ ال ٍَ ْخ
َ
ْو ُُيَْزْوَن َْ  أ

ئُنَ  إاِله  ٍَ ٔا َحْؿ ا ََكُُ ٌَ﴾  832 819 

َذَ  ﴿  ِ  ٌَِ ُمَٔسى  كَْٔمُ  َواَّته َْ  َبْؿِده ٌِ  ًْ ِٓ ِ ُ  َجَصًدا ِؾْجاًل  ُخيِّي َٔارٌ  له ًْ  ُخ َ ل
َ
 أ

ُّ  يََرْوا ُه
َ
ََ  ...اَل  أ ََ اَّْلَاِِسِي ٌِ َه  َِا َوَيْغفِْر َْلَا َْلَُهَٔج  812 838 -831  ﴾َربُّ

ا﴿  ٍه َ ٌَِ إََِلى  ُمَٔسى  رََجؽَ  َول ٔيِن  ٍُ ا َخيَْفُخ ٍَ ِشًفا كَاَل ةِسَْص
َ
 كٌَِِّْٔ َغْضَتاَن أ

ْمَر 
َ
ًْ أ َؾِجيُْخ

َ
َُج  ...َبْؿِدي أ

َ
ًُ  َوأ رَْخ

َ
اِْحِْيَ  أ  888 898-891  ﴾الره

َ  إِنه  ﴿  ََ اَّته ِي ًْ َوذِىهٌث ِف اْْلََياةِ اَّله ِٓ ِ َْ َرّب ٌِ ًْ َغَضٌب  ُٓ ُ َِال ُذوا اىْؿِْجَو َشيَ
جَْيا َوَكَذلَِم َْنْزِي  ًٌ  ...ادلُّ ا ىََغُفٌٔر رَِخي َْ َْ َبْؿِد ٌِ﴾  897- 894 889 

ٔاح أخذ اىغضب مٔس ؾَ شهج وىٍا﴿   ْدى نصخخٓا وِف اْلل
تٔنرْحث لَّليو  882 893  ﴾َ ًْ لربًٓ يْر

 كال الرجفث أخذحًٓ فيٍا ىٍيلاحِا رجال شتؿْي كٌّٔ مٔس واخخار ﴿ 
 888 899  ﴾ٌَ تشاء أُج وَلِا فاغفر ْلا وارْحِا وأُج خْي اىغافريَ ...رب

ذِ  ِف  َْلَا َواْنُخْب ﴿ جَْيا َْ ْدَُا إََِلَْم كَاَل َؾَذاِِب هِ ادلُّ ُْ ًَِث َوِِف اْْلِخَرةِ إُِها  َخَص
 َْ ٌَ ِضيُب ةِِّ 

ُ
ُِٔنَ  ...أ ٌِ َِا يُْؤ ِ ًْ ةِآيَاح ُْ  ََ ِي ََكةَ َواَّله  874 892  ﴾َويُْؤحَُٔن الزه
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يتتؿٔن الرشٔل اْلب اْلم اَّلي ُيدوُّ مهخٔبا ؾِدًْ ف  اَّليَ ﴿

 879 898 -892  ﴾يؿدلٔن وبّ ةاْلق يٓدون ...اة واإلْنيواِلٔر

 اشتصلاه إذ مٔس إَل وأوخيِا أٌٍا أشتاظا ؾشة اذنّت وكعؿِاًْ ﴿ 
ٔا أُفصًٓ يؼئٍن ...أن كٌّٔ  878 821  ﴾رزكِاكً وٌا ػئٍُا وىلَ َكُ

ٔاا ىًٓ كيو وإذ ﴿ ٔا اىلريث ْذه شهِ  كيو اَّلي غْي ... خيد ٌِٓا ولك
ٔا يؼئٍن ؾييًٓ فأرشيِا ىًٓ  847 827 -828  ﴾رجزا ٌَ الصٍاء ةٍا َكُ

وإذ كاىج أٌث ًٌِٓ لً حؿؼٔن كٌٔا اَّلل ٌٓيهًٓ أو ٌؿذةًٓ ؾذاةا 
ٔا ٌؿذرة إَل ربلً وىؿيًٓ يخلٔن  849 823-824  ﴾شديدا كال

ٔا فيٍا ﴿ ٔء ؾَ يِٓٔن اَّليَ أْنيِا ةّ ذنروا ٌا نص ٔا ةٍا ... الص  َكُ
ٔا كردة خاشسْي * يفصلٔن ٔا ؾِّ كيِا ىًٓ نُٔ ٔا ؾَ ٌا ُٓ  848 822-829  ﴾فيٍا ؾخ

ٔم إَل ؾييًٓ َلتؿنث ربم حأذن وإذ﴿ ٔء صًٌٔٓي ٌَ اىلياٌث ي  ش
 831 828-822  .﴾لَّليَ يخلٔن أفال حؿلئن ... لرسيؽ ربم إن اىؿذاب

ٔا ةالهخاب يٍصهٔن واَّليَ ﴿   أجر ُضيؽ ال إُا الطالة وأكام
 834 821  ﴾اىٍطيدْي

 األنفاؿ
ٔا﴿ ُل َِثً  َواته ِ  حُِطيَبه  اَل  فِخْ ََ اَّله ٔا ي ٍُ ًْ  َػيَ ثً  ٌُِِْل ٔا َخاضه ٍُ نه  َواْؾيَ

َ
 اَّللَ  أ

 71 25  ﴾اىؿَِلاِب  َشِديدُ 

 التوبة
﴿ ْٔ َ  11 4  ﴾اَلتهَتُؿٔكَ  كَاِضًدا وََشَفًرا كَرِيًتا َؾَرًضا ََكنَ  ل

 يونس
﴿ ََ ي ِ ٔا لَِّله ُِ ْخَص

َ
 96 26  ﴾َياَدةٌ َوزِ  اْْلُْصَِن  أ

 ىود
ْخذُ  َوَكَذلَِم ﴿

َ
َخذَ  إِذَا َرّبَِم  أ

َ
ثٌ  َوِِهَ  اىُْلَرى أ ٍَ ِ ْخَذهُ  إِنه  َػال

َ
ًٌ  أ َِل

َ
 70، 32 102  ﴾َشِديدٌ  أ
 الرعد

ًٔءا فاََل ] ٍم ُش ْٔ َراَد اَّلُل ةَِل
َ
َْ َوالٍ ِإَوَذا أ ٌِ َْ ُدوُِِّ  ٌِ  ًْ ُٓ َ ا ل ٌَ  73 11  ﴾َمَرده َلُ َو
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 إبراىيـ

 99 7  ﴾ْلزيدُلً شهرحً ىنئ﴿
َ  إِنه ﴿ ًْ  اَّلله  92 22  ﴾اْْلَقِّ  وَْؾدَ  وََؾَدُك
ا ََغفاًِل  اَّللَ  َِتَْصَبه  َواَل ﴿ ٍه ُو  َخ ٍَ ٔنَ  َحْؿ ٍُ ِ ال ا اىؼه ٍَ ًْ  إِجه ُْ ُر ْٔمٍ  يَُؤّخِ  َِلَ

ةَْطارُ  فِيِّ  تَْشَخُص 
َ
  ﴾اْل

42 83 

 النحؿ
ِ  َوىلَعَ ﴿ بِيوِ  كَْطدُ  اَّلله  11 9  ﴾الصه
ِْٔؾَؼثِ إِ  اْدعُ ﴿ ٍَ ْ ثِ َوال ٍَ ًْ ةِاىهِّت ِِهَ َل َشبِيِو َرّبَِم ةِاْْلِْه ُٓ ْ اْْلََصَِثِ وَجادِل

 َُ ْخَص
َ
 27 25  ﴾أ

ا﴿ ٌَ ًْ  َو َْ  ةُِل ثٍ  ٌِ ٍَ ََ  ُِْؿ ٍِ ِ  فَ  99 53  ﴾ اَّلله
 الكيؼ

ِخيَط ﴿
ُ
ِ  َوأ رِه ٍَ ْضَتحَ  ةَِر

َ
يِّْ  ُحَلّيُِب  فَأ جَْفقَ  ٌا ىلَع  َنفه

َ
 ىلَع  ثٌ خاوِيَ  َوِِهَ  فِيٓا أ

 82 42  ﴾ُؾُروِشٓا

 مريـ
ٔة الهخاب خذ حيىي يا﴿  101 12  ﴾ةل
اِخيَو  اىِْهَخاِب  ِف  َواذُْنرْ ﴿ ٍَ ُّ  إِْش َْٔؾدِ  َضادَِق  ََكنَ  إُِه ْ  96 54  ﴾َُبِيًّا رَُشٔاًل  َواَكنَ  ال

 طو
[ َ ًُ كَاَل آ ُل ٍَ ِي َؾيه ًُ اَّله ُّ ىََهتِْيُُك ًْ إُِه ْن آَذََن ىَُل

َ
ًْ َلُ َقتَْو أ ُِْخ ٌَ

ْدرَ  بَْق  ....الّصِ
َ
َشدُّ َؾَذاةًا َوأ

َ
َِا أ حُّ

َ
َه أ ٍُ  62 71  ﴾ِف ُجُذوِع اْلهْخِو َوَِلَْؿيَ

 األنبياء
﴿ ًْ ِّ  َوَجتْئُُك َِثً  َواََّلْْيِ  ةِالشه َِا فِخْ  70 35  ﴾حُرَْجُؿٔنَ  ِإَوََلْ

 الشعراء
﴿ ًْ ٔا َك َْ  حََرُك ِهاٍت  ٌِ َلامٍ  َوُزُروٍع  وَُخُئنٍ  َج ٌَ ا  َنرِيمٍ  َو َٓ ٔا فِي ٍث ََكُُ ٍَ َوَجْؿ

ا ةَِِن إِِْسَ  َْ َِا ْوَرثْ
َ
ََ َنَذلَِم َوأ ا آََخرِي ًٌ ْٔ ا كَ َْ َِا ْوَرثْ

َ
َِْٓي َنَذلَِم َوأ  81 28-25  ﴾انِيَو فَانِ

 النمؿ
ا وََجَدُدوا﴿ َٓ ِ ا ة َٓ َِخْ ًْ  َواْشتَيَْل ُٓ جُْفُص

َ
ا أ ًٍ ا ُػيْ ًّٔ  104 14  ﴾ ... َنيَْف  فَاجُْؼرْ  وَُؾيُ
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  خ 40  ﴾ْلفصّ يشهر فإٍُا شهر وٌَ﴿

 القصص
نْ  َوُُرِيدُ ﴿

َ
َه  أ ٍُ ََ  ىلَعَ  َج ِي ٔا اَّله رِْض  ِف  اْشُخْضؿُِف

َ
ًْ  اْل ُٓ ثً  َوَْنَْؿيَ ٍه ِ ن

َ
 أ

 ًُ ُٓ َٔارِثِْيَ  َوَْنَْؿيَ  81 5  ﴾ال

 113 35  ﴾ةأخيم ؾضدك شنشد﴿
ارُ  حِيَْم ﴿ ا اْْلِخَرةُ  ادله َٓ ََ  َْنَْؿيُ ِي رِْض َواَل فََصاًدا ؾُ  يُرِيُدونَ  اَل  لَِّله

َ
ا ِف اْْل ًّٔ يُ

خهلَِْي  ٍُ  104 83  ﴾َواىَْؿاكَِتُث لِيْ

 لقماف
 48 13  ﴾ؾؼيً ىؼيً الشك إن﴿

 األحزاب
ٔا﴿  64 61  ﴾َتْلخِيالً  َوُقّخِيُ

 فاطر
  ﴾ث اَّلل حتدياللصِ جتد وىَ حتديالً  اَّلل لصِج جتد فيَ﴿
 43 32 

 يس
َُا إُِها﴿ ْ ًْ  َتَعْيه َْ  ةُِل ِ ًْ  ىَه َ ٔا ل ُٓ ًْ  حَنْخَ ِهُل ِها َؾَذاٌب  ىَََنُُْجَ ٌِ  ًْ ِهُل صه ٍَ َوََلَ

 ًٌ َِل
َ
 74 18  ﴾أ

 ص
 14 29  ﴾َلخذنر أولٔ اْلْلاب نخاب أُزْلاه إَلم ٌتارك َلدةروا آياحّ و﴿

 فصمت
تِيِّ  ال﴿

ْ
َْ َخيْفِِّ اْْلَاظِ  يَأ ٌِ َْ َبْْيِ يََديِّْ َوال  ٌِ  1 42  ﴾ُو 

 الشورى
ٔ َشء نٍريّ ىيس﴿  97 11  ﴾اْلطْي الصٍيؽ ْو
ا﴿ ٌَ ًْ  َو َضاةَُل

َ
َْ  أ ا َتثٍ ُمِطي ٌِ ٍَ ِ ًْ  َنَصَتْج  فَت يِْديُل

َ
 74 30  ﴾أ

 محمد
﴿  ًْ ُٓ َ ال ٍَ ْخ

َ
ْخَتَط أ

َ
ُّ فَأ اَُ َٔ ٔا رِْض ُْ َ َوَكرِ ْشَخَط اَّلله

َ
ا أ ٌَ ٔا  َتُؿ ًُ اته ُٓ جه

َ
 106 28  ﴾َذلَِم ةِأ
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 الذاريات

ا﴿ ٌَ َه  َخيَْلُج  َو  11 56  ﴾َِلَْؿُتُدونِ  اله إِ  َواْلِنَْس  اْْلِ
 الحديد

 كتيّ ٌَ ػاْره و الرْحث فيّ ةاظِّ ةاب ل بصٔر ةيًِٓ فَّضب﴿
 19 13  ﴾اىؿذاب

 المزمؿ
ْٔنُ  َفَؿَص ﴿ َخْذَُاهُ  الرهُشَٔل  فِرَْؾ

َ
ْخًذا فَأ

َ
 70 16  ﴾َوبِياًل  أ
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 ثانيًا: فيرس األحاديث النبوية

 الصفحة طرؼ الحديث

 18 أال إني أكتيت القرآف كمثمو معو

: أىف  رىجيبلن قىاؿى ًلمن ًبيِّ  : « الى تىٍغضىبٍ »: أىٍكًصًني، قىاؿى  114 الى تىٍغضىبٍ »فىرىد دى ًمرىارنا، قىاؿى

افى  ذىا اٍؤتيًمفى خى ، كىاً  ذىا كىعىدى أىٍخمىؼى ، كىاً  د ثى كىذىبى  45 آيىةي اٍلمينىاًفًؽ ثىبلثه ًإذىا حى

فى  ٍكتىًني غى ـى ًإن ؾى مىا دىعىٍكتىًني كىرىجى تىعىالىى: يىا اٍبفى آدى مىىقىاؿى الم وي تىبىارىؾى كى  116 ٍرتي لىؾى عى

 10 ال تتخذكا شيئان فيو الركح غرضان 

اسىديكا ـٍ يىتىحى ا لى ٍيرو مى  131 الى يىزىاؿي الن اسي ًبخى

ـٍ شً  ٍحرى ضىبٍّ لىتىت ًبعيف  سىنىفى مىٍف قىٍبمىكي مىكيكا جي ت ى لىٍك سى ، حى ًذرىاعنا ًبًذرىاعو ، كى ٍبرنا ًبًشٍبرو
مىٍكتيميكهي   لىسى

110 

ٍيرىؾً  كًني ًمٍنًؾ مىا سىكىٍنتي غى لىٍكالى أىف  قىٍكًمي أىٍخرىجي ، كى ب ًؾ ًإلىي  ، كىأىحى  27 ما أىٍطيىبىًؾ ًمٍف بىمىدو

ا اٍنتىقىـى رىسيكؿي الم ًو  ـى ًلم ًو ًبيىا مى ٍرمىةي الم ًو، فىيىٍنتىًق  114  «ًلنىٍفًسًو ًإال  أىٍف تيٍنتىيىؾى حي

  خ مف ال يشكر الناس ال يشكر ا

ٍفؽى  ـً الرِّ ٍف ييٍحرى ٍيرى مى ـً اٍلخى  118 ييٍحرى

ذىا سيًئؿى  ، كىاً  ابى كىال ًذم نىٍفًسي ًبيىًدًه، لىقىٍد دىعىا اى ًباٍسًمًو اٍلعىًظيـً ال ًذم ًإذىا ديًعيى ًبًو أىجى
 ًبًو أىٍعطىى

119 

ؿو كىاًحدو يىا ًعبىاًدم لىٍك أىف  أىك   مىى أىٍتقىى قىٍمًب رىجي ـٍ كىانيكا عى ـٍ كىًجن كي ٍنسىكي ـٍ كىاً  كي ـٍ كىآًخرى لىكي
، ـٍ  ًمٍنكي

131 

ٍغًرًب ًبطيكلىى الطُّكلىيىٍيفً  : اأٍلىٍعرىاؼي «يىٍقرىأي ًفي اٍلمى : مىا طيكلىى الطُّكلىيىٍيًف؟ قىاؿى : قيٍمتي ، قىاؿى
ـي كىاأٍليٍخرى   ل اأٍلىٍنعىا

19 
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 ثالثًا: فيرس األعالـ المترجـ ليـ 
 

 الصفحة اسـ العمـ

 94 ابف برم

 96 الزمخشرم

 23 الجزائرم

 12 الشاطبي

 12 الريسكني

 12 ابف عاشكر

 98 الراغب ألصفياني

 


